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 פקודת בנין ערים, 1936

ד מגרשים חו ה או לאי ש ד קה ח ת לחלו י נ כ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, מתקינה הועדה המחוזית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת בנין ערים, 1936 1
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז תל־אביב, תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״תכנית״ — תכנית בנין עדים לחלוקה חדשה כאמור בסעיף 20א לפקודה, או לאיחוד

 מגרשים כאמור בסעיף 20ו לפקודה!
 ,,ועדה מקומית״ — ועדה לבניה ולתכנון עיר שהוקמה על פי סעיף 6 או 7 לפקודה

 ושבתחומח נמצא המגרש הכלול בתכנית!
 ״הועדה המחוזית״ — הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז תל־אביב{

!  ״מחלקת המדידות״, ״מודד״ — כאמור בפקודת המדידות 2
 ״נציג שר הפנים בועדה המחוזית״ — לרבות אדם שנתמנה על ידי שר הפנים ?

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמגרשים או שהיה מקבלה אילו המגרשים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את.המגרשים

 לתקופה שלמעלה מארבע שנים•

 2. תכנית תוגש לועדה המקומית במספר העתקים שתדרוש הועדה המקומית.

 3. תכנית תוכן על רקע של —
 (1) מפה שהוצאה על ידי מחלקת המדידות ן או

 (2) תכנית של מודד.

 4. לתכנית יצורפו ככל האפשר שני נסחים מספרי האחוזה של מגרש שעליו היא חלה.

 5. בתכנית יפורטו —
 (1) שמות בעלי המגרשים — ובמידה שידוע הדבר — גם מענם ז

 (2) המספרים של הגושים והחלקות לצורך רישום קרקע >
 (3) לוח שטחים שבבעלותם של בעלי המגרשים!

 (4) . שוויו של המגרש המקורי ושל המגרש שיוקצה במקומו{
 (5) המספרים המוצעים לחלקות החדשות, שטחן והבעלות עליהן!

 (6) הסכום שישולם לבעל חלקה אם קיבל חלקה ששוויה קטן משווי החלקה
 הקודמת או שישולם על ידיו אם קיבל חלקה ששוויה גדול משווי החלקה

 הקודמת.

 6« לאחר פרסום התכנית לפי סעיף 16 לפקודה, תפרסם הועדה המקומית, בשלושה
 עתונים יומיים הנפוצים בתחומה, הודעה שלפיה נמצאת התכנית בדיון בפניה.

 7. הועדה המקומית תודיע על הגשת התכנית במכתב רשום לבעלי המגרשים שמענס
 ידוע, ותצרף לה טופס בנוסח שנקבע בתוספת(להלן — טופס).

 8. בהודעות לפי תקנות 6 ו־7 יפורט מספר הגוש והחלקה של כל מגרש שעליו חלה
 התכנית.

 הגדרות

 ו.ג׳8ת תכגית

 ־•כנת תכנית

 ירופיט לתכנית

 ורמי תכנית

 1וסוט
 )ידעה געתה

 *סירת הודעה
 :בע5י מנרשים

 ולטי ההודעות

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153 ; ס״ח 231, ת׳2י׳׳ו, עס׳ 135,

 2 חיקי א״י, כרך בי, פרת ק5״ו, עמי 1368.
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7 יישלח על י+י הועדה־המקומית לועדה מסירתהעתק.  9. העתק מכל הודעה באמור בתקנות 6 ד
 המחוזית, ו •

 • י

 1.0. בעל מגרש ימלא את הטופס שקיבל וימסרנו לועדה המקומית תוך שלושים יןמ מטירת הטופם
 מיום קבלתו, והיא תעבירנו לועדה המחוזית.

 11. (א) על העתק התכנית שיועבר למשרד ספרי האחוזה לפי סעיף 20ב לפקודה מסירת העתק
 התכנית ל0שר
 ספרי האחוזה

ה התכנית למשרד, ״ 1 ך א ? י ן 1 ן פ ס ך מ ן ן ״ א ם ׳ נ ר ש פ א ׳ « ד , ב , כ ף לר ר ו צ י  יחתום נציג שד הפנים בועדה המחוזית, ן
 של כל חלקה שעליה חלה התכנית.

 (ב) על העתק התכנית על תשריטיה שיועבר למשרד ספרי האחוזה לפי סעיף
 20ד לפקודה יחתום גם נציג שר הפנים בועדה המחוזית, ותצורף לו תכנית מדידה לצרכי

 רישום שאושרה על ידי מחלקת המדידות,

־ ׳, יעיט״אחרים ד ח י א י ^ ד ל כ י ש ח ו כ ע מ ו י ג א ל ו ב נ י ׳ א ד ל ת א ו נ ו ל ת ר ב ו מ א 4 ה 1 2 

 ׳13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנין ערים (מחוז תל־אביב) (תכנית לחלוקה חדשה השם
 או לאיחוד מגרשים), תשי״ט—1959״.

 תופפת
 (תקנה 7)

 לכבוד ^
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר,

 א. נ״
: תכנית לחלוקה חדשה/לאיחוד מגרשים* מם׳ ן ו ד נ  ה

 אני בעל של חלקה/חלקות...
 מספר החלקה טםפר הגוש

 מסכים/אינני מסכים לאישור התכנית הנ״ל, המסדירה גם את
 המסיט י

 חלוקתה/חלוקתן של החלקה/חלקות שבבעלותי,• המתוארת/המתוארות להלן:

 גוש חלקה ׳!1טח חלק בבעלות

 * מחק את הטעון מחיקה.
 בכבוד רב,

פ ר מן ו  נתאשר. י. ק
 כ״ז באב תשי״ט(31 באוגוסט 1959) . יושב ראש,הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

 (חט 76519) מחוז תל־אביב

ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י
 שר הפנים

 קונץ התקנות 944, כ״א באלול תשי״ט, 84.9.1959־



 חוק איגודי ערים, השט״ו—1955
 צו בדבר הקמת איגוד ערים באזור השרון לעניני שירותי מכבי אש

 ומגן דוד אדום

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 אני מצווה לאמור:

 פדי! ראשון: פרשנות

 1. בצו זה —
 ״איגוד״ — איגוד ערים המוקם לפי צו זה 5

— מועצת האיגוד!  ״המועצה״ י
 ״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!

 ״שר״ — שר הפנים.

: ייסוד האיגוד י  י פרק שנ

 2• מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים השרון (מכבי זמן'ומגן דוד אדום)״.

 3. תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

 4. תפקידי האיגוד הם הקמת שירות של מכבי אש ומגן דוד אדום, ניהולם והחזקתם.

 5. ¡ לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל
 חיקוק והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה. לצורך זה בכל מקום בחיקוק שהמדובר בו
 ב״מועצה מקומית״ או ב״רשות מקומית״, יראו כאילו מדובר'ב״איגוד״, ובכל מקום בחיקוק
 שמדובר בו ב״ראש מועצה מקומית״ או ב״ראש רשות מקומית״, יראו כאילו מדובר

 ב״יושב ראש המועצה״.

: המועצה  פרקשלישי

 6. המועצה תהיה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תבחר את
 נציגיה מבין חברי מועצתה או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת.

 7. (א) תקופת כהונתה של המועצה היא שתי שנים.
 (ב) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף

 קטן(א) כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

 8. (א) המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ־14 יום מיום שנבחרו רוב
 חבריה,

 (ב) יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה ובלבד שהישיבה
 תתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים.

 (ג) יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה
 בידי שליש לפחות מחבריה. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשר
 יום מיום הגשת הדרישה כאמור, רשאים חברי המועצה שחתמו על.הדרישה לכנס ישיבת
 מועצה ולדון בסדר היום הנדרש. בישיבת המועצה שכונסה כאמור, ישב ראש הבר המועצה

 שחתם ראשון על הדרישה, ואם נעדר — מי שייבחר לכך על ידי המועצה.

 .הגדרות

 ;־״הקמת האיגוד

 :תחופ האיגוד

 . תפקידי האיגוד

 .סמכויות
 האיגוד

 הרכבת
 •המועצה

 .;תקופת כהונתה
 של המועצה

 ישיגות המועצה

 1 ס״ח 176, תשט״ו, עמ׳ ו
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 פמכויות .
 המועצה•

 ביטול בחירת:••
 חבר המועצה•

 התפטרות :.
 חבר המועצה

 העדר מישיבות
 המועצה

 מילוי מקומות
 פנויים

 סמכויות השר:

 (ד) רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.
 (ה) המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא בשאיך

 הוראה אחרת בצו זה.

 9. בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

 40 רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור בא5ר י במקומו!
 :לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

 11. חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
 המקומית שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן

 ההודעה לראש הרשות המקומית,

 12. חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או משלוש ישיבות.
 רצופות — אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות — יחדל להיות חבר במועצה,

 .מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה.

. . (א) חדל חבר מועצה מלכהן, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו בחבר אחר במקומו. 1 3 
 לא בחרה הרשות המקומית בחבר אחר תוך• ששים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, :תודיע

 על כך המועצה לשר והשד יתדה ברשות המקומית. לא שעתה הרשות המקומית להתראה,.
 רשאי השר למנות חבר חדש הכין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית!
 ואם:אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השד למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר

 כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.
 (ב) אי מילוי מקום.שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או
 את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא ובלבד שנותרו במועצה שגי שלישים

 ממספר חבריה.

 14« נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על
 המועצה.למלא.אותו תפקיד תוך מועד שיקבע•בצו. לא מילאת המועצה אחרי הצו במועד
 שנקבע בו, יוכל השד למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר 'שישולם

 מקופת האיגוד.

 בחירת יושב•-•׳.
 ראש המועצה.
 וסגניו .•:־• •

 כהונת ה י ושב
 ראש וסגניו:

 פרק רגיעי: יושג ראש המועצה ומגביר

 (א) המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מחבריה כיושב דאש המועצה.
 (ב) המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בםגן אחד ליושב ראש המועצה.

.15 

 16. (א) נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב
 י  ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו 

 (!) סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד!
 (2) אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד!

 (3) אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך — אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים
 לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

 (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד משלושה מקרים אלה:
 (1) אם חדלו להיות חברים במועצה!

 (2) אם התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה!
 (3) אם הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

 :קובץ התקנות 944׳ כ״א באלול תש י״ט, 24.9.1959 2033



 (ג) החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה
 מכהונתם לא תהיה בת תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לעגין זה והצביעו
 בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה! אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה

 לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
 (ד) חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם, תבחר
 המועצה במקומם ביושב ראש או בסגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומם,

 בישיבה שתיקרא במיוחד לעניז זה.

 17. יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה
 של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

 18« (א) יושב ראש המועצה חייב, אחרי האחד באפריל של כל שנה ולא יאוחר מאשר
 שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני

 האיגוד במשך השגה שחלפה.
 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא
 בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשד

 ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
 (ג) האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

 19. (א) סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של יושב
 ראש המועצה, אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

 (ב) חבר אחד של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
 ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה

 באישור המועצה.
 20. יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
 יושב ראש המועצה שהועבדו אליו לפי סעיף 19, רשאי לקבל מקופת האיגוד משכורת

 בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

 היושב ראש
 ממונה על

 ביצוע החלטות
 המועצה

 דין וחשבון
 של האיגוד

 העברת
 תפקידים

 וסמכויות של
 היושב ראש

 משכורת
 \היושב, ראש

 וסגניו י

 פרק חמישי: ועדות ועוכדיפ

 21. המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה
 בעניגים או במקרים מסויימים, ככל שתטיל עליהם המועצה.

 22. לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

 23. . יושב ראש לועדה ייבחר על ידי המועצה.

 24. (א) המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.
 (ב) המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המש־

 תתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.
 (ג) ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה

 ודיוניה.
 25. (א) האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם, סמכויותיהם, וכן לקבוע,
 באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם! כן רשאי הוא, מסיבה מספקת,
 להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה

 שנתכנסה במיוחד לכך.
 (ב) המועצה תמנה מבין עובדיה גזבר ומזכיר.

 ועדות

 הרכב הועדה

 יושב ראש
 לועדה

 "סמכויות
 :;הועדות וסדרי

 עבודתן

 •עובדים
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 פרי, ששי: חוזיפ והצעות
 26. (א) יושב ראש המועצה רשאי בשם האיגוד להתקשר בחוזה מבלי להיזקק להחלטת חוזים

 המועצה, אם נתקיימו שלושה אלה:
 (1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות«

 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה
 מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה 1

 (3) יקדימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.
 (ב) כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה
 נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת

 השד.
 (ג) כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.
 (ד) חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר
 לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, ייראו אותו כאילו געשה על ידי האיגוד, אם
 המועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך׳, ואז בכל מקום בחוזה האמור

 בו מדובר ב״דשות מקומית״ ידאו כאילו מדובר בו ב״איגוד״.

 27. למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה(להלן — ועדת הצעות ומכרזים) שתפ־ ועדת הצעות
ם י ״ כ מ  קידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן. ו

 28. (א) דצה האיגוד להתקשר בחוזה עבודה או בחוזה אספקה, עליו לפרסם הודעה הזמנת הצעות
 , מהירים

 על כך.
 (בי) בהודעה יצויינו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, התקופה

 שבה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.
 (ג) בסעיף זה ״פרסום״ —

 (1) משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), בכתב, לארבעה קבלנים לפחות,
 אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 5000 לידות

 או על סכום אחר שנקבע על ידי השר!
 (2) הצגת הודעה כאמור על לוח המודעות שלפני משרדי האיגוד וכן פרסומה
 בעתון יומי אחד לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת

 העולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר.

 29. (א) ההצעות המתקבלות יונחו במשרד המועצה בתיבה נעולה על שני מנעולים קבלת הצעות
פ ה ״ כ י י ה  שמפתחותיהם שמורים אחד אחד ביד שני בני אדם שנתמנו לכך על ידי המועצה. י

 (ב) כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת הצעות ומכרזים ויירשמו על ידי פקיד
 המועצה שנתמנה לכך.

 (ג) אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או שנתקבלו באיחור.
 (ד) ועדת הצעות ומכרזים רשאית להמליץ על ההצעה שאינה הנמוכה ביותר,
 ובלבד שהמדדים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על

 ההצעה שאינה הנמוכה ביותר, עליה לרשום את הנימוקים להחלטתה זו.
 (ה) המועצה תעיין בהמלצות ועדת הצעות ומכרזים ותקבל את ההצעה הנראית
 בעיני המועצה. החליטה המועצה שלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או את ההצעה

 שועדת הצעות ומכרזים ממליצה עליה, תרשום המועצה את הנימוקים להחלטתה זו.

 קובץ התקנות 944, כ״א באלול תשי״ט, 24.9.1959 035



״" 30. (א). חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן ע  ^?י^
 .או חבר ועדה

 אוע-־י זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל הלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שגעשה
ה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשידותיפ שהאיגוד ״ ח ! נ י נ י ! ׳ מ  ה

 מספק לתושבים —
 (1) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה

 הראשונה בה תדון בו!
 (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע

 בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
 (ב) לא יהיה לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן
 זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שגעשה עם האיגוד, למען
 האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שיירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים

 ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.
 (ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) וץב) אינן חלות על חבר מועצה או ועדה או
 עובד המועצה מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת
 הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש
 מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה

 על 5%•
 (ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או(ב), דינו — מאסר שלושה חדשים

 או קנס חמישים לירות או שגי העגשים כאחד.

 פריןשביעי: כפפיש
 31. הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
 לסעיף 12 לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית
 שהיו רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים
 המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 2, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית.

 32. (א) כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.
 (ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד.רשאי או חייב להוציאו כדין.

 33. (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחוגה של קופת האיגוד.
 (ב) כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למעגו או לחשבוגו ישולמו
 מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכד, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר

 להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

 34. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
 וביד הגזבר.

 פרקשמיני: חשבונות
 35. המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי

 האיגוד או בשמו! חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

 36. גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה
 חשבון, שיתמנה על ידי השד,

 וזימה על
 הודת תשלום

 :הלת
 מבוכות

 אה חשבו!

 ע״ר תש״ט, תום' א׳ טס׳ 50, עמי 164.
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 פרק תשיעי: הודאות שונות
 37. חוזה׳ כתב התחייבות או תעודה אחרת יחייבו את האיגוד — התחייבות

י י מ א  (1) כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אם נחתמו על ידי יושב ראש ה
 המועצה וגזבר האיגוד;

 (2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אם נחתמו על ידי יושב ראש
 המועצה ומזכיר האיגוד.

 38. ספדי המועצה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא ־ישה ?ספרי
 דשאי להכין העתק או תקציב מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי

 המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 המועצה

 39. השד רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, המצאת
י י, יעית שר ף ״ א א ה ^ צ ע ן מ ש ה א ב ף ש ו ה ן)ע,1 י צ ע ו מ ר לעב«-בי ה ש ק  חומד סטטיסטי וכל חומד אחר ב

 הדרישה תוך זמן מתאים.

 40. האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות בל פעולה משפטית או להיות בעל משפטים
 דין בכל משפט או בכל תהליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו
 כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו
 ומפעליו בקשר לתפקידיהם. לתכלית *ו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר, המועצה

 או של כל עובד, הן באופן כללי והן לעגין מיוחד.

 41. נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין בירורחי?ו>^
ת י ע  הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניגי האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל י

 רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השד, והשר או מי שימונה על ידיו לכך,
 יכריע בהן. הכרעה זו תהא סופית,

 42. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור השרון) (הקמת שירותי מכבי אש ומגן דוד השט
 אדום, ניהולם והחזקתם), תשי״ט—1959״.

 תופפת ד-
י הרשות המקומית מספר החברים  • י

 המועצה המקומית כפר־סבא 2
 המועצה המקומית רעננה 1
 המועצה המקומית הדד־רמתיים 1
 המועצה המקומית מגדיאל 1
 המועצה המקומית רמות־השבים 1
 המועצה המקומית רמת־הדר 1
 המועצה האזורית השרון־התיכון 1
 המועצה האזורית הדר־השרון 1
 המועצה האזורית הירקון 1

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  כ׳ באב תשי״ט(24 באוגוסט 1959) י
 (חמ 76531) שד הפנים
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר בתי קירור

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ר38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי קירור), תשי״ח—1957 2 (להלן —
 הצו העיקרי), בסעיף קטן(ב), בפסקה (1), במקום ״ששים יום״ יבוא ״75 יום״.

 2. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״ששים יום״ יבוא ״75 יום׳/

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

 י׳ באלול תשי״ט(13 בספטמבר 1959)
ר י פ ס ס ח נ  (״־!740038) . , פ

 שד המסחר והתעשיה

 1 ס׳׳ח 240, ת׳טי׳׳ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 752, ת׳שי׳׳ח, עמי 412 ; ק״ת 011, תשי׳׳ט, ע«׳ 1456.

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

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

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

 פטור 1. איגרות החוב למוכ״ז ואיגרות החוב הרשומות על שם, שכל אחת מהן צמודות
 מטס המסה מחציתה לשער הדולר ומחציתה למדד יוקד המחיה, של בנק לפיתוח התעשיח בישראל
 בע״מ, נושאות ריבית של 6% לשנה בסכום כולל של 15 מיליון לירות, ושיעמדו לפדיון
 בשנים 1962 עד 1971 — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ
 מן המס בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מס הכנסה,

 1947 ־־.

 ה׳*& 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה)(מס׳ 15), תשי״ט—1959״.

 י״ג באלול תשי״ט(16 בספטמבר 1959)
י א ש כ ו ל ) ל ו 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמי 52 ; פ״ח 233, תשי״ו, עט׳ 156.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1568, עט׳ 77.

 203 קוגץ התקנות 944׳ ב״א בא5ו5 ת׳עי״ט, 24.9.1959



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה), תשט״ז-1956

 ״ •: צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 1. איגרות החוב למוכ״ז ואיגרות החוב הרשומות על שם, שכל אחת מהן צמודה מחציתה פטייי
< ממס הכנסה • מ , / ע 1 ב , א ר ש י 1 , י מ ן א ^ ק נ ל ב ת ש ו ע ק ש ת ה ר ב ל ח  לשער הדולר ומחציתה למדד יוקד המחיד״ ש

 ;נושאות ריבית של 6% לשנה בסכום כולל של 5 מיליון לירות, ושיעמדו לפדיון בשנים
 1962 עד 1971— ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם, חוץ מן המם

,  בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מם הכנסה, 1947 2

. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(06׳ 16), תשי״ט—1959״. השם ! 

 י״ג באלול תשי״ט(16 בספטמבר 1959)
ל ו כ ש י א ו ) ל ד 2 6 5 מ 0 ח )  י

 6*שר האוצר

 * ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52; ס״ח 233, תשי״ז, עמי 156.
 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1568, עמ׳ 77.

 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949

 צו בדבר שיעורי ההשתתפות של המדינה ושל רשויות חינוך
 מקומיות בהוצאות חינוך

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (ב) לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ולאחר התייעצות
 עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. השתתפותה של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בכל ,אחד מהישובים שיעורי
ו ההשתתפות ך ן ם ך י ן נ י | ן ן ת י ם נ ה ב פ ש י י מ ש ר ך מ ו נ י ח ת ה ו ד ם ן  המפורטים בטור א׳ של התוספת, בקיום מ

 לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות חינוך מקומית, תהיה בשיעורים
 הנקובים ליד שמו של כל ישוב בטור ב׳, ג׳, ד׳ רה׳ של התוספת ולגבי תקופות שנות

 הלימודים כאמור בטור ר.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (שיעור השתתפות בהוצאות חינוך), תשי״ט—1959״. השם

1 ס״ח 26, תש״ט, עמי 287. . 
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 קובץ התקנות 944, כ״א.באלול תשי״ט, 24.9.1959



 תופפו*

 (םעיף• 1)

 טור ר

 תקופות שנות הלימודים

 טור
 שיעור

 השתתפות
 רשות החינוד

 המקומית
 בהוצאות
 אחרות

 100% לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳׳ג המתחילה בט׳׳ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי׳׳ד, תשט״ו ולגבי אותה תקופת

 שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 100% לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט׳׳ז בניסן תשי׳׳ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ה תשט״ו, תשט״ז ולגבי אותר.

 תקופת שנת הלימודים תשי״ה הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט׳׳ז בניסן תשי׳׳ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשט׳׳ז, תשי״ז ולגבי
 אותר, תקופת שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958;׳.

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
1 0 0 % 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשיי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט׳׳ו ותשט״ז.

100% 

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳
 שיעור

 השתתפות
 רשות ההינוד

 המקומית
 במשכורת
 המורים

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות
 אחרות

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 במשכורת
 המורים

 שפ הישוב

 אבו איקרמאת 50% 0% 50%

 אבו ארקייק 50% 0% 50%

 אבו גוש 100% 0% 0%
 אבו סנאן 50% 0% 50%
 אום אלפהפ 50% 0% 50%
 איבטין 50% 0% 50%
 איכסאל 50% 0% 50%
 איכסיפה אבו רביעה 50% 0% 50%
 באקר, אל־נרבייה 100% 0% 0%

 בועיינה 60% 0% 40%
 ביענה 50% 0% 50%
 ביר אלפיכה 60% 0% 40%
 בית ג׳ן 50% 0% 50%
 ברטעה 60% 0% 40%
 ג׳וליט 60% 0% «40%
 ג׳ודיידה 60% 0% 40%
 ג׳יסר אלזרקא 65% 0% 35%
 ג׳יש 50% 0% 50%

 ג׳לג׳וליה 55% 0% 45%



 טור א׳ טור ב׳ טור >' טור ד׳ .טוו ת׳. טור ו׳

 הסופות שנות -הלימודים

 שיעוד
 השתתפות

 רשות החינוד י
 המקומית
 בהוצאות

 אחרות •י

 שיעור
 השתתפות

 רשותהחינור
 המקומית
 במשכורת
 המורים

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות
 אחרות

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 במשכורת
 המוריפ

 שם הישוכ

 לגבי שנת הלימודים תשי״ז ולגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳־ח
 הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 ג׳לג׳וליה, 100% 0% 0% 100%

 גית (מחוז השומרון) 50% 0% 50% 100%

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשס״ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

100% 
100% 
100% 

40% 
0% 

50% 

 0% ־
0% 
0% 

60% 
100% 
50% 

 ג׳ת׳(הגליל)
 דאלית־אל־כרמל

 דבורייה
L 100% 50% 0% 50% דייר־אלאסד 

 דייר חנא 60% 0% 40% 100% יי
ן 80% 0% 20% 100%  מו
 הוזייל 50% 0% 50% 100%

 זלפה 60% 0% 40% 100% —
 לגבי אוחד, תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ו בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, השט״ז ותשי״ז ולגבי
 ־ אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ה (31 במרס
^ •("58 

100% 
100% 
100% 

40%a 
0% 

20% 

0% 
0% 
0% 

60% 
100% 
80% 

 חורפיש
 חיפה
 טובא

 טורעאן 50% 0% 50% 100%
 טייבה של השרון 100% 0% 0% 100%
 טייבה של העמק 60% 0% 40% 100%

 טירת בני סעב 100% 0% 0% 100% י י

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳יג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו ותשט״ז.

 טמרה של עכו 50% 0% 50% 100%

 ט3רה של עכו 100% 0% 0% 100% :.לגבי שנת הלימודים תשי״ז ולגבי אותה: תקופה בשנת הלימודים תשי״ח הנגמרת
 בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1858).



 טור ו׳

 תסופות שנות הלימודים

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשט״ז ותשי׳׳ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

 לגבי שנת הלימודים תשט״ו המתחילה ביום י״א באלול תשי״ד (9 בספטמבר
 1954) ולגבי שנות הלימודים תשט״ז, תשי״ז, ולגבי אותה תקופה של שנת

 הלימודיש תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳׳ג המתחילה בט״ז בניטן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרם 1958).

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו ותשט״ז.

 לגבי שנת הלימודים תשי״ז ולגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח
 הנגמרת בי׳ בנימן תשי״ח (31 במרם 1958).

 ט1ד ג׳ טור ד׳

 שיעור
 השתתפות

 רשות החינוך
 המסומית
 במשכורת
- המורים

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות
 אחרות

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 במשכורת
 המורים

 יאנוח 60% 0% 40%
 יאפת אל נאסרה (יפיע) 50% 0% 50%
 ירושלים (בית ספאפא) 100% 0% 0%

 ידכא 50% 0% 50%
 כאבול 55% 0% 45%
 כוכב אבו אלהייג׳א 60% 0% 40%
 כיסרא 65% 0% 35%

 כפר ברד. 70% 0% 30%

 כפר יאםיף 100% 0% 0%
 כפר כמא 100% 0% 0%

 כפר כנא 50% «0% 50%
 כפר מיסד 70% 0% 30%
 כפר מנדא 50% 0% 50%
 כפר פומייע 60% 0% 40%
 כפר קאפם ;50% 0% 50%
 כפר קרע 65% 0% 35%
 לוד 100% 0% 0%

 מגיד אלכרום 60% 0% 40%

 מוגאר 50% 0% 50%

 מוגאר «100% 0% 0%



, . . טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳ טור ה׳ , טור ו׳ ' א , ר י  ט

 תקופות •ענות ח?י8זדיש

 שיעור
 ׳ השתתפות

 רשות החינוד
 המקומית י

 בהוצאות
 אהרות

 שיעור
 השתתפות

 רשות החינוד
 המקומית
 במשכורת
 המורים

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות
 אחרות

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 במשכורת
 הטורים

 שם הישוב

 מוסמוס 75% 0% 25% 100%

 מועאויה 60% 0% 40% 100%

 מוקייבלה 65% 0% 35% 100%

 מושירפה 60% 0% 40% 100% לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳׳ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג

-י (1 .באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ה תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי  מזרעה 65% 0% 35% .100%
 מייסר 50% 0% 50% 100% אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

 מעיליא 50% 0% 50% 100%
 מכר 60% 0% 40% 100%
 משהד 50% 0% 50% 100%

 נאעודה 60% י 0% 40% 100% יי
 נחף 50% 0% 50% 100%
 נין 55% 0% «45% 100%
 נצרת 100% 0% 0% 100%
 םאג׳ור . 60% 0% «40% 100%
 םאלם 60% 0% 40% 100%

 לגבי יאותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי׳׳ג
 סולם 60% 0% 40% 100%

 סכנין 50% 0% «50% 100% (1 באפריל 1953) ולגבי שנות. הלימודים תשי״ה תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי
 סנדלה 80% 0% 20% 100% אותה תקופת שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרפ 1958).

 עארה 50% 0% «50% 100%

 עבלין 50% 0% 50% 100%

 עוזייר 60% 0% 40% 100%

 עזאזמה 50% 0% 50% 100%

 עיילבון 50% 0% 50% 100%

 ייילומ • 60% 0% 40% 100%



 'טור״ה׳ טור \י

 תקופות שנות הלימודים

 שיעור
 השתתפות

 רשות החינוך
 המקומית
 בהוצאות
 אחרות

 לגבי אותה תקופת שנת הלימודים תשי״ח המתחילה בה׳ באלול תשי״ז (1 בספ
 טמבר 1957) והנגמדת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

100% 

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳׳ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט׳׳ו, תשט׳׳ז ותשי׳׳ז ולגבי
 אותה תקופת שנת הלימודים תשי״ח מגמדת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרם 1958).

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 לגבי שנת ד־לימוזימ תשט״ו המתחילה ביום י׳׳ז באלול תשט״ו (4 בספטמבר
 1955) ולגבי שנות הלימודים תשט׳׳ז ותשי׳׳ז ולגבי אותה תקופה של שנת

 הלימודים תשי״ח מגמרת ביי בניסן תשי״ה (31 במרס 1958).

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי׳׳ד, תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח מגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

 לגבי אותה תקופת שנת הלימודים השי״ח המתחילה ב־1 בספטמבר 1957 והנגמרת
 בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

100% 

 טור ד׳
 שיעור :.
 השתתפות

 רשות החינוד
 המקומית
 במשכורת
 המורים

 טור נ׳
 שיעור

 השתתפות
 המדינה
 בהוצאות
 אחרות

 טור כ*
 שיעור

 השתתפות
 המדינה

 במשכורת
 המורים

 עין איבראהיס 70% 0% 30%

 עין אלאסד 65% 0% 35%
 עין מאהל 60% 0% 40%
 עין סהלד. 60% 0% 40%
 עיםפייה 100% 0% 0%

 עכברה 60% 0% 40%
 עכו 100% 0% 0%

 עדאבת אלבטוף 50% 0% 50%

 ערב אלגריפאת 80% 0% 20%
 ערב אלהיב — אבו סיאה 75% 0% 25%

 ערב אלהיב — פרוש
 רומאנה 75% 0% 25%

 ערב אל דוגידאת 60% 0% 40%
 n ערב אלחוג׳יראת —

ŝ-40% 0% 60% אלביר אלמכסור rz C 
 «-* ערב אלחוג׳יראת — אלזהרד,

c 
 ערב אלחלף 60% 0% 40%
 o ערב אלבעבייה 60% 0% 40%
 X ערב אלסואעד — אלכמאנד, 60% 0% 40%

 n 3S ערב אלסואעד — אלמל 60% 0% 40%
-jr• ערב אלסואעד — סמנייה

 C £1 וראם עלי 60% 0% 40%

 ערב אלסעאידד, —
£1 
a 

 אום אלגנם 60% 0% 40%
~V 
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 ׳,. תקזפות ,שנות הלימודים

 . שיעור
 ״ השתתפות

 רשות החינור י
 המהומי ת

 בהוצאות׳
 אחרות.

 שיעור
 השתתפות

 רשות החינוד
 המקומית'
 במשכורת
 המורים

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות
 אחרות

 שיעור
 השתתפות
 המדינה

 • במשכורת
 המורים

 שפ הישוב

 לגבי אותה תקופה של שגת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 ־ (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט״ו, תשנד׳ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים השי״ח הנגמדת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

f 100% 
 י

100% 
100% 

40% 
40% 
45% 

0% 
0% 
0% 

60% 
 60% י

55% 

 ערב אלפעדייד,
 ערב אלשיבלי

 ערערה

 לגבי שנת הלימודים תשט״ז המתחילה ביום י״ז באלול תשט״ו (4 בספטמבר
 1955) ותשי״ז ולגבי אותת תקופה בשנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בגיסן

 תשי״ח (31 במרס 1958).

 פטוטה 60% 0% 40% 100%

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי?ג המתחילה בט׳׳ז בניסן תשי״ג
 < (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי׳׳ד, תשט״ו, תשט׳׳ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958).

100% 
100% 

1 

50% 
0% 

0% 
0% 

50% 
100% 

 פקיעין (בוקייעד,)
 פריידיפ

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי׳יג המתחילה בט״ז בניסן וזשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנות הלימודים תשי׳׳ד ותשט׳׳ו.

 קלנסוה 50% 0% 50% 100%

 לגבי שנות הלימודים תשט׳׳ז ותשי״ז ולגבי אותה תקופה של שנת הלימודים
 תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).

 קלנסוה 100% 0% 0% 100%

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט׳׳ז בניסן תשי״ג
 (1 באפריל 1953) ולגבי שנת הלימודים תשי״ד.

 ראמה 50% 0% 50% 100%

 לגבי שנות הלימודים תשט״ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי אותה תקופה של שנת
 הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניםןתשי״ח(31 במרס 1958).

 ראמה 100% 0% 0% 100%

 לגבי אותה תקופה של שנת הלימודים תשי״ג המתחילה בט״ז בניסן תשי״ג
 . (1 באפריל ׳1953) ולגבי שנות הלימודים תשי״ד, תשט׳׳ו, תשט״ז ותשי״ז ולגבי
 אותה תקופת שנת הלימודים תשי״ח הנגמרת בי׳ בניסן תשי׳׳ח (31 במרס 1958).
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40% 
35% 
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20% 
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60% 
65% 
50% 

100% 
80% 

100%» 
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 רומאנה
 ריחאנייד.

 דיינה
 רמלה
 שעב

 שפרעם
 תליאביב־יפו

 תרשיחא

ן ר ן א מ ל  כ״ג באב תשי״ט(27 באוגוסט 1959) ז
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 . צו, הקנייה מס׳ 646

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 !, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי, ובתוקף שאר סמכויותי אני מצווה לאמור:

 J צו הקנייה ,מם׳ 122 מיום 21.2.1944, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1319 מיום
 24.2.1944, יבוטל במידה שהוא חל על שלושה חלקים מתוך ארבעה חלקים מרכושו של
 זלקו לוין מוודשא (מם׳ סידורי 5), באשר החלקים הג״ל מגיעים למדים קדיסטינה ביגוס

 מבאר־שבע לפי צו־ירושה•

 2. צו הקגייה מס׳ 305 מיום 7.4.1947, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1,574 מיום
 M1947.317, יבוטל במידה שהוא חל על גוש 8262 חלקה הרשום במשרד ספרי האחוזה13

 בנתניה (מס׳ שטר 636 מיום 3.8.1939) על השמות נחום וחיה אלקה זליבנסקי (מס׳
 סדודי 11).

 3. :, תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ באלול תשי״ט(9 בספטמבר 1959).

ג ו ן  ו׳ באלול תשי״ט-(9 בספטמבר 1959) י. ד
 :»0 72010) הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מסי 923, עמי 79.

 • -•2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.
 3 עייר 1947, תום׳ 2 תיקון טעויות עמי LXXXÍ (א)

י מ ו ק ן מ ו מ ל ט ר ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאור־עקיבא בדבר מפגעי תברואה

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה — •

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

 לקיבולס 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 בל ביב המשמש לניקחם של כל. קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 משותפים• וכיוצא באלה!

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1.154, עמי 119.
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 ״ביעל נכסים׳׳ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה הנכסים, או שהיה מקבלה,אילו הנכסים
 , היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, ביו 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

 לאחד זמן«
 ,מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על. כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מיס, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא!

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

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
 אחר, למעט אדם הגד בבית מלון או בפנסיון!

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

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים,
 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחות,אחרים, וכן כל ביב

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה. ;

 2. ״מפגע״ — •
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משוס שלדעתו של המפקח

 .־ אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם!
 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של המפקח
 •אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם מבחינת
ם שפחי ו ש מ ו  גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת א
 האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר שאינו

 מניח את דעת המפקח ז
 (3) גג, תקרה או קיד שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכד משום נזק

 לבריאות!
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעתו של 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 לניקוז היעיל של הנכסים,
 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 אשר, לדעת המפקח, אין מחםומו קבוע כהלכה! ..
 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,

 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח ו. •
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 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מים, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופבין, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג,

 סבכה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים

 או אשר, לדעת המפקח, הס גמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם;
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אוויר, בור שופכין,
 תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שהמדים

 אחרים 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 שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או שאינם

 מסוג מאושר על ידי המפקח!
 (14) ציגוד 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 מוליד 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 מיס, 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 דוח בבנין או בבנין סמוך;.

 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או העלול
 לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!

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

 (19) חוסר ארובה בנכסים שלדעת המפקח יש בהם צורך, או שהארובה בנכסים
 שבורה או לקויה באופן אחר 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 אחרת!

 (21) מרבד, שטיח, או מחצלת אשד חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

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

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

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשד, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים, אשד לדעת המפקח, הס מזיקים לבריאות!
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 (25) בית חרושת, בית מלאכה, או מקום עבודה מכל םוג שהוא, אשד 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 אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!
 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האוד או האויר

t לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות 
t (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות 

 (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!

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

 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים *
 '(34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות.ובכל מקום'

 אחר הפונה לצד הרחוב!
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחד המוחזקים

 ברחוב.

™bsn° 3. (א) המפקח דשאי 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 סניטריים אחדים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק שנגרם

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

ד אחריות ג  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
 , , , , , לפילוקמפגע

 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר. למצוא
 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

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

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק המפגע, חייבים

 הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.
 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק הודעה

ת לכילוק מפגע ע י נ מ ע ו ג פ מ ק ה ן 1 , י מ ם ש 1 ת , ו צ ו ח נ , ת ד ו ד ו ב ע ל ה  מפגע לפי הודאות חוק עזר זה, לבצע את ב

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תבלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות באמור בסעיף קטן(א).

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

 קובץ התקנות 941• כ״א באלול תמי״ט, 24.9.1959 2049



 6. ׳ לא מילא אדם החייב. לסלק מפגע אחדי 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 האנשים 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
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית. ,

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

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

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

 ולבער 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 דבד 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 דשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם

 בצורה אחרת.
 (ה) לא ישים אדם נייר או.אשפה ברחוב.

 (ו) לא ישפוך אדם מיס 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 כלי 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 בעלי חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם
 את הרחוב.

 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי האשפה 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
 לבוד מים אלא במרחק של לפחות 8 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.

 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיו 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 בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר

 »סירת הודעות
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 במכת^ רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום טגוריו או נגקום ע6קו מרגילים 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 שם או תיאור נוסף. י ־

 12. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם עבר על הוראות ענשים
 סעיף 5 (ג), והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבידה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף 20 לירות לכל,יום שבו נמשכת העבירה,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
״ י י מ  13. / חוק עזר זה איננו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר. : ש
 אחרים

 14. !לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא (מפגעי תברואה), תשי״ט—1959״. , השם

ג ר ב נ ס י  נתאשר. י. ו
 כ׳ בתמוז תשי״ט(26 ביולי 1959) ראש המועצה המקומית אור־עקיבא

 (חמ 811201) ,
ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקדימה בדבר מפגעי תברואה

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

ת ו י י ג  1. בחוק עזר זה — ה
 ,.בור שופכיף — בל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולס או לאגירתס
 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 אחרים
 בתחומי מגרן אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכיין 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 מנכסים, או שחיה 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 מישנה, ששכר את הנכסים

 לתקופה שלמעלה מעשר שנים!
י פגם במבנה עצמו, בין אם היה קייס מלכתחילה ובין אס נתהווה  ;״ליקוי״ — לגבי מבנה —

 לאחר זמן!

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 ״מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל גספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופבין,
 צינורות שופבין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!

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

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

 ר ״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 העלות שופכין, תאי בדיקה ונספחות אחרים, וכן כל ביב

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

» 2. ״מפגע״ -  הגרות «

 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח
 אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם!

 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של המפקח
 אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם מבחינת
 גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משום שפחי
 האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כמד 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, לדעתו של המפקח, מזיק או

 עלול להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפתח, 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 לניקוז היעיל של הנכסים,
 וכן ביב, בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח או

 שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם! .
 (7) בית כפא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע

 י בו מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחםומו 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 מיס, מיכל מים, בית כסא לכל
 > סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג,

 סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, ובל מקוים המשמש לאגירת מים שהם מגולים

 או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
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 (11) • צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אוויר, בור שופכין,
 תאי בדיקה, כור או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שהמדים

. " " • • . ׳ ׳  אחדים עלולים ליפול לתוכם! .
 ,(12) חיבור אד 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 אחד, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון המונע
 חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם 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!

כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או . (15) 
 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,!תריס, חלון,
 אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי תקינים או
 ׳במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או רוח בבנין או בבנין סמוך!

 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או העלול
! ן י  לגרום לרטיבות או לטחבבבנ

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
• י . ת! או  . זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לברי

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

 המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!
 (20) תנוד, אח, קמין או כבשן אשר לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את העשן

 העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת!
 (21) מרבד, שטיח, או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל 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,
 שוררים 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 שודדים בהם

 תנאים, אשר לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!
 (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 גדוד במידה מספקת!

 (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!
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 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האוד או האויר
 לאותו בנין באופן שהוא׳ לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות ?

 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות 5
 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לפגיעה בחוש

 הראיה, הדיח או השמיעה, או להפריע לנוחיות הסניטרית!
 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת

 . האנשים הנהנים מאםפקה זו!
 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה

 סניטרית או אחרת!
 .(33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים >

 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב;

 (35) כלבים שהוכנסו' לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחדים ולכלי רכב
 ציבוריים;

 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר 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 סניטריים אחרים, 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 הוזה שבירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
 או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמשים
 בו או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר מן
 הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר שנדרשו

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק המפגע, חייבים

 הם כולם יחד וכל 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 העבודות 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 האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד

 מהם לחוד.

 סמכויות
 , המפקח

 אחריות לסילוק
 מפגע

 הודעות
 לסילוק מפגע

 סילוק מפגע
 על ידי המועצה
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 7. דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות החלטת חטפסח
 והחמריס הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא םוםית.

 8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק הדבקת העתק
 . , , חוש העזר

 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

ב לעמןף ׳מטירה ע5 י י ( ׳ ן פ ה ק 3 י ז ח ד מ ח  9. (א) המחזיק בנכסים או בעל הנכסים כשאין אדט א
' י י " נ  על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח, וכן לנקות ולסלק כל מרבץ ה

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת 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, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות לסלק

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

, י עכירות ה ד ז ן ק ע ו  10. , (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי ח
 (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 אשד לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם

 בצורה אחרת.
 (ה) לא ישים אדם נייר 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 כלי רכב או חומד 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 בעלי חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם
 את הרחוב.

 (יא) לא יגבור אדם בתוך פחי האשפה 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 8 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.

 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אס גמםרה לידי האדם שאליו היא טסיות חודעות
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או. במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או גשלחה 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 בנכסים שאליהם

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

 הנכסים ללא שם או תיאור נוסף.

 עג׳טים 12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם עבד על הוראות
 סעיף 5 (ג), והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד׳ העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה, לו עליה הודעה בכתב

 מאת דאש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 שמירת דינים 13. חוק עזר זה איננו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
 אחרים

ט 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה(מפגעי תברואה), תשי״ט—1959״.  יי׳8

ך ב נ ז ו  נתאשר. י. ר
 ד׳ באייר תשי״ט(12 במאי 1959) ראש המועצה המקומית קדימה

 (חט 852203) «
ה ד ה ו י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 תיקון טעויות

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לחם), תשי״ט—1959, שפורסם בקובץ התקנות
 864, עמ׳ 640, בסעיף 11 (ג), במקום ״לא יאפה לחם״ צ״ל ״לא יאפה אופה ילחם״.

 בתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן) (תיקון מם׳ 2), תשי״ט—1959, שפורסמו
 בקובץ התקנות 940, עמ׳ 1943, בתקנה 1, במקום ״ל׳ בכסלו תשי״ט״ צ״ל ״ל׳ בכסלו תש״ך״.

 קוב׳ו התקנות 944׳ כ״א באלול תשי״ט, 24.9.1959
 הודפס ע׳יי המדפיס הממשלתי
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