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 פקודת לימוד סניגוריה על אסירים עניים
 תקנות בדבר שכר עורך דין.,

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת לימוד סניגוריה על אסירים עניים 1 וסעיף 45
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 החלפת תקנה 9 1. במקום תקנה 9 לתקנות לימוד סניגוריה על אסירים עניים 3 תבוא תקנה זו:

ז 9. לעורך דין שהועמד כסניגור לפי תקנות אלה ישולם, בנוסף להוצאות י  ״׳עכר עורר י
 הכרחיות, שכד שלא יפחת מעשר לירות ולא יעלה על עשרים לירות

 ליום שבו השתתף בישיבת בית המשפט בעגין הנדון.״

 ד,*ם י 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד סניגוריה על אסירים עניים (תיקון), תש״ך—
 1959״.

ן ז ו ס ר ח נ  ז׳ בכסלו תש״ך (8 בדצמבר 1959) פ
 (חמ 70670) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרר בי, פרקיקי׳׳ג, עמ׳ 1145.

 2 ס״ח 233, תש י״ז, עמ׳ 148.

 3 חוקי א״י, כור ג׳, עט׳ 2510 ; ע״ר 1047, תום׳ 2 מם׳ 1549, עמי 33.

 חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי״ח—§195
ת ו י א ר ר םדרי הדין ודיני ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי),
 תשי״ח—1958/ ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1, סדרי הדין החלים על הליכים בבתי המשפט המחוזיים בענינים אזרחיים יחולו על
 הליכים לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי״ח—1958, בשינויים

 המחריבים לפי הענין ובשינויים האמורים בתקנות אלה.

 2. תעודת שד הפנים המעידה, בנוסח המפורש בתוספת, כי נכס פלוני נמנה עם אחד
 מסוגי הנכסים המפורטים בסעיף 2 (א) לחוק, תהא דאיה־לכאורה על כך.

 3, (א) בית המשפט לא יזמין את שר הפנים להעיד לפניו,• אולם בתובענה לפי
 הסעיפים 8 או 13 (ג) לחוק דשאי התובע להגיש לבית המשפט בכתב שאלות ערוכות אל
 שר הפנים לתשובה, ובית המשפט רשאי להורות על אילו מן השאלות חייב שר הפנים

 להשיב.

 (ב) אין חובה שתשובתו של שד הפנים לשאלות תהיה בשבועה או בדרך הקבועה

.  בסעיף 37 לפקודת העדות 2

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי
 הדין ודיני ראיות), תש״ך—1959״.

 תחולה

 :•תעודת
 שר הפינים —

 ראיה

 ׳!)אלות לשר
 הפנייתם במקום

 •עדות

 הש0

L 1 ס׳׳ח 261, תשי״ח, עמ׳ 187. / " ' 
 2 חוקי א״י, כרך א׳, פרק נ״ד, עמ׳ 650 ; ם״ח 193, תשט״ז, עמ׳ 10,

 428 קובץ התקנות 971, ל׳ בכםלו תש״ד, 31.12.1059



 התופ9ת
 (תקנה 2)

ה .י ד ו ע ־ ת ׳ . • • : , י • . ! : 

 בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (סדרי
ר: ן ודיני ראיות),תש״ך—1959, אני מאשר לאמו  . הדי

 הנכם המתואר להלן •••••••

 הנמצא ב .והרשום בלשצת רישום מקרקעין

 ב כחלקה/ות בגוש (בדף

 לספר ) הוא —

. . . . . . . . . ן  (1) נכס המשמש/ששימש* את השירות הציבורי המתואר להל

. אשר . . .  והוא נכס של

? . . . . . . . . . . . . . .  מלא(ו) למעשה בתחום עירית/המועצה המקומית *. .

 לפני הקמתה את התפקיד של רשות מקומית*, מלא(ו) למעשה בתחום

י לפנ . לפני הקמתה/ * ת י מ ו ק מ  י עירית/המועצה ה
 יום ה׳ באייר תש״זיו (14 במאי 1948) * תפקיד מתפקידיה' של דשות מקומית

. בהיקף או בדרך שרשות מקומית נוהגת למלא . . . ד  וזהו התפקי
ד כזה*«  . תפקיד כזה/בדומה להיקף או לדרך שרשות מקומית נוהגת למלא תפקי

 (2) קרקע מסוג מתרוכה שבתחום עירית/המועצה המקומית *
 המשמשת במיוחד את צרכי התושבים של תושבי העיריה/המועצה המקומית *,

 ואלה הם הצרכים

 (3) נכס שנרכש/שחוקם * ,למטרה ציבורית שהיא , לטובת תושבי *
בור/ממתנה/מהנחלה *,  עירית/המועצה המקומית * מכספי צי

* ת/ מי דיה/המועצה המקו  כמפורט להלן לפני הקמת העי
 לפני יום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948).

 ניתן היום /....

 * מחק את הטעון מחיקה.

 שד הפנים

ן ז ו ס ר ח נ  י״ט בכסלו תש״ך (20 בדצמבר 1959) פ
) , שר המשפטים 7 6 5 2 מ 8 ח ) 

 קובץ:התקנות::971, ?׳.בנטלו תש״ו״, 31.12.1959



 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958
 תקנות בדבר םדרי •הדיון והעבודה.במועצת ההנדסה והאדריכלות . י ־־••

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 אני
 מתקין תקנות אלה:

י 1. בתקנה 2 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה "  ;;!!יקיז תקנה 2
, בסופה, (2)  והאדריכלות), תשי״ט—1959 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א)

 יווםף ״או על ידי היושב ראש של אחת מועדות המועצה״.

3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב) (2), בסופה, יווםף ״בסדר היום׳/ ׳ י  תיק״ תקנ

 :תיקו! תקנת5 3. . בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), במקום ״ובלבד שהיא תאפשר
 לחברי המועצה להשתתף בישיבה״, יבוא ״ובלבד שהזמנה או הודעה על דחיית ישיבה

 תאפשר. לחברי המועצה להשתתף בישיבה או בישיבה שנדחתה, הכל לפי הענין״.

 כימו? ת?נה 6 4. תקנה 6 לתקנות העיקריות — בטלה.

 תיקו! תקנה 9 5. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, בסוף תקנת משנה (ג), יווםף ״על פי בקשת שליש
 החברים הנוכחים בישיבת המועצה תיערך הצבעה חשאית״.

: ו  .וןיקחתקנה11 6. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א), תבוא תקנת משנה ז
 . ״(א) בין חבריה של כל ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יהיה לפחות נציג

 אחד של הממשלה״.

 •••החי?ח,- 7. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ז באלול תשי״ט (30 בספטמבר 1959).

 ״:השפ 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת
 ההנדסה והאדריכלות) (תיקון), תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  א׳ בכסלו תש״ך (2 בדצמבר 1959) מ
 שד העבודה

1 ם״ח 250, תש י ״ח, עט׳ 108.
 י 

 2 ק״ת 946, תשי׳׳ט, עמ׳ 2082.

 חוק בתי המשפט, תשיי׳ז—1957
 צו בדבר בית משפט השלום בחדרה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 *, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

(1), אחדי ״חיפה״ יווסף , בסעיף קטן'  תיסוז סעיף*3 1. בסעיף 3 לצו ייסוד בתי המשפט, 1939 2
 ״חדרה״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו ייסוד בתי המשפט (תיקון), תש״ך—1959״.

ן ז ו ס ר ח נ  י״בבכסלותש״ך (13 בדצמבר 1959) פ
) שר המשפטים 7 0 0 6 ° מ ח ) 

 1 1 ט״ח 233, תשי׳׳ו, עמי 148.

. 2 ע׳׳ר 1939, תום׳ 2 מס׳ 973, עמ׳ 1204.  י
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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
 צו בדבר מקום מושבו של בית משפט השלום בחיפה ובחדרה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957*, ובתוקף שאר
ר:  הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמו

 1. בצו בתי המשפט (מקומות מושבם של בתי משפט השלום), 21940, במקום ״בית תייוו
 משפט השלום בנפת חיפה ישב לדין בחיפה, בחדרה ובזכרון יעקב״ יבוא ״בית משפט
עקב! בית משפט השלום בנפת חדדה ישב ךי כדו בז  השלום בנפת חיפה ישב לדין בחיפה ו

 לדין בחדרה״.

י המשפט (מקומות מושבם של בתי? משפט ?השלום) (תיקון:: ה׳עם ת  2. לצו זה ייקרא ;,צו ב
 מס׳ 2), תש״ך—1959״.

ן ז ו ס ר ח נ  י״ב בכסלו תש״ך (13 בדצמבר 1959) פ
 (חפ 70000) שר המשפטים

ח 238, תשי״ז, עמ׳ 148. ׳ ׳ ם / 
 2 ע״ר 1940, תוס׳ 2, מס׳ 977, עמ׳ 19; ק״ת 962, תש״ר, עט׳ 245.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 : ! : צו בדבר. קביעת מחירים מכסימליים

: . ם ושירותים, תשי״ח—1957 י, .; . ; ; תי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על.מצרכי  בתוקף סמכו
ר:  אני מצווה לאמו

 1,. המחיר המכסימלי לקילוגרם חמאה תוצרת מקומית הוא במכירה — מחירים
ת מבכימליים ן ר י 5 

. לחמאה מתוצרת . . . : . : . . : ׳ י . : . . * 

 י (1) לקמעונאי 3.650 ..• :מקומית :•
 (2) לצדכן י —.4 י

 2. המחיר לפי סעיף 1 (1) כולל את שכר ההובלה לחנותו של הקמעונאי ושכר הפריקה; סייג
 בחנותה • •

; ל ו ט י ל המשמר״ ביום כ״ט בתמוז ב ע ״  3. צו מספד 390, שפורסם בעתונים ״הארץ״, ״חרות״ ד
 תשי״ז (28 ביולי 1957), במידה שהוא נוגע למחיר מכסימלי לחמאה מתוצרת מקומית —:

 בטל.

• ? ! ו ^ ת ל י ח 3 בינואר 1960). ־, ת ) ך ״ ש  4. : תחילתו של צו זה היא מיום ג׳ בטבת ת

 5. , לצו זה ייקרא ,,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכסימליים), תש״ך— השפ
 1959״.

ד י פ ס ס ח נ (27בדצמבר 1959) פ :בכסלותש״ד; ו  כ״
»741110) שד המפחד והתעשיה . 

 1 ס״ח 240, תש י ״ח, עט׳ 24.

 קוב־,׳ התקנות 71&, ל׳ בכסלו תש״ר, 31.12.1959 431



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳׳ח—1957
 אכרזה על מצרכים בני־פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכיפ ושירותים, תשי״ח—1957/
 אני מכריז לאמור:

 •שינוי שם 1. לצו הפיקוח על המזונות (מצרכים בני־פיקוח), תש״ח—1948 2, קרי ״אכרזת הפיקוח
 על מצרכים ושירותים (מצרכים בני־פיקוח), תש״ח—1948״.

ק״ התוספת 2. בתוספת לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מצרכים בני־פיקוח), תש״ח—  תי
 1948, יימחק ״סכרין״.

 השם 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מצרכים בני־פיקוח)
 (תיקון), תש״ך—1959״.

ד י פ ס ס ח נ  י״טבכסלותש״ך (20בדצמבר1959) פ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 1 1 מ 7 ח ) 

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עמי 24.

 חוק שירות בטחון, תשי׳׳ט—1959 [נוסח משולב]
 צו בדבר התייצבות לרישום ולבדיקות לשם קביעת כושר לשירות בטחון

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (ד) ו־7 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
 משולב]!, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״בר־רישום״ — גבר, אזרח ישראלי או שמקום מגוריו הקבוע הוא בשטח שחל עליו משפט
 מדינת ישראל ושנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תש״ב(19. במרס 1942) ובין כ״ט באלול

 תש״ב (11 בספטמבר 194.2), שני התאריכים בכלל. . .

 2. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית ולבדיקות אחדות לשם
 קביעת כשרו לשירות בטחון, באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן בשעות שבין 08.00 ל־12.00,

 ביום המצויין בלוח ב׳, בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתו.

 לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום ולבדיקות)(מם׳ 2), תש״ך—1959״.

 לוח א׳
 ירושלים — לשכת הגיוס, דח׳ בית־לחם,* פינת עמק הרפאים 1.

 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס׳ רח׳ פוריה מספר 1 . (ע״י קולנוע ״נוגה״).
 חיפה — לשכת הגיוס, רח׳ י. ל. פרץ, מס׳ 32.

 פתח־תקוה — לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.
• לשכת הגיוס׳ רה׳ נצרת מול העירייה. ־ - . .  טבריה .

 באר־שבע — לשכת הגיוס, רח׳ המעפיל, מול קולנוע ״קרן״.

.3 

 הגדרות

 התייצבות
 לרישום ולקביעת

 כושר לשירות
 בטחון

 השט

 1 ס״ח 296, תשי״ט, עמ׳ 286.

 432 קובץ התקנות 971, ל׳ בכסלו תש״ר, 51.12.1959



 לוח ג׳

 א יום שלישי או רביעי י״ט—כ׳ בטבת תש״ך(19—20 בינואר 1960)
 ב יום חמישי או ראשון כ״א—כ״ד בטבת תש״ך(21—24 בינואר 1960)
י או שלישי כ״ה—כ״ו בטבת,תש״ד(25—26 בינואר 1960)  ג יום שנ

 ד יום רביעי כ״ז בטבת תש״ך(27 בינואר 1960)
 ה יום חמישי כ״ח בטבת תש״ך(28 בינואר 1960)

 ו יום ראשון ב׳ בשבט תש״ך(31 בינואר 1960)
 ז יום שגי ג׳ בשבט תש״ך(1 בפברואר 1960)
2 בפברואר 1960)  ח יום שלישי ד׳ בשבט תש״ך(
 ט יום רביעי ה׳ בשבט תש״ך(3 בפברואר 1960)
 י יום חמישי ו׳ בשבט תש״ך(4 בפברואר 1960)

 כ יום ראשון או שני ט׳—י׳ בשבט תש״ך(7—8 בפברואר 1960)
 ל יום שלישי או רביעי י״א—י״ב בשבט תש״ך(9—10 בפברואר 1960)

 מ יום חמישי או ראשון י״ג—ט׳׳ז בשבט תש״ך(11—14 בפברואר 1960)
י יי׳ז בשבט תש״ך(15 בפברואר 1960)  נ יום שנ

 D יום שלישי או רביעי י״ח—י״ט בשבט תש״ך(16—17 בפברואר 1960)
 ע יום חמישי כ׳ בשבט תש״ך(18 בפברואר 1960)

 פ יום ראשון או שגי כ״ג—כ״ד בשבט תש״ך(21—22 בפברואר 1960)
 צ יום שלישי ב״ה בשבט תש״ך(23 בפברואר 1960)

 ק יום רביעי או חמישי כ״ו—כ״ז בשבט תש״ך(24—25 בפברואר 1960)
 ר יום ראשון אוי שני ל׳ בשבט או א׳ באדר תש״ך(28—29 בפברואר 1960)

 ש יום שלישי או רביעי ב׳—ג׳ באדר תש״ך(1—2 במרס 1960)
 ת יום חמישי ד׳ באדר תש״ך (3 במרס 1960)

 י״ג בכסלו תש״ך(14 בדצמבר 1959)
 (חני 73021)

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
י ו ת םדי ו ר י ש , ל ת ו ק י ד ב ם, ל ת לרישו ו ב צ י י ת ר ה ב ד ו ב  צ

ם לי ם של עו י א ו ל י ת מ ו ר י ש ו ל  א

 בתוקף סמכותי לפי חםעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ו־19(ב) לחוק שירות בטחון,
ר:  תשיי׳ט—1959 [נוסח משולב] אני מצווה לאמו

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

 בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949) !
 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תר״ץ (30 במרס 1930) ובין כ״ט
י התאריכים בכלל, שטרם שירת שירןת  באדר תש״ב (18 במרס 1942), שנ

 סדיר בצבא־הגנה לישראל;

1 ס״ח 296, תש י״ט,*עמ׳ 286. : 

 קוביז התקנות 971, 5׳ בנס?ו תש״ד, 31.12.1959

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד



 (ב) אשד, שנולדה בתקופה. שבין א׳ בניסן תדצ״ג (28-במרס 1933) ובין־ונ״ט
״ דות;  באדר תש״ב (18 במרס 1942), שני התאריכים- בכלל, שטרם שירתה שי

 סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או אם לילד או אשד. הרה?
 (ג) גבר שהוא מורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה על, פי פקודת
ן א׳ בניסן תרפ״א (9 באפריל  המתעסקים ברפואה, 21947, שנולד.בתקופה שבי
 1921) ובין כ״ט באדר תר״ץ (29 במרס 1930), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל!
 (ד) אשה שהיא מורשית או זכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה על פי
 פקודת המתעסקים ברפואה 1947, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״א
 (9 באפריל 1921) ובין כ׳׳׳ט באדר תרצ״ג (27 במרס 1933), שני התאריכים
 בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנד. לישראל, להוציא אשד. נשואה

 או אם לילד או אשה הרה ז

 (3) ״חייב שירות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תר״ע (10 באפריל 1910) ובין כ״ט
 באדר תר״ץ (29 במרס 1930), שני התאריכים בכלל׳ ואינו חייב שירות לפי

! ( ג  פסקה (2) (
 (ב) אשד. נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ג (28 במרס 1933)
 וכן כ״ט באדר תש״ב (18 במרס 1942), שני התאריכים בכלל, להוציא אש ה הרה

 או אם לילד ן
 (ג) אשד. שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ה (26 במרס 1925) ובין כ״ט.
 באדר תרצ״ג(27 במרס 1933), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שירות לפי

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

 2. כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח שלהלן
 בימים שאינם ימי מנוחה בשעות שבין 08.00 ל־12.00, לא יאוחר משלושה חדשים מתאריך

 עלייתו ארצה.

 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון׳ נקרא בזה להתייצב
 לשירות׳ סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובזמן שנקבע בסעיף 2.

דות בטחון (קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר או  4. לצו זה ייקרא ״צו שי
 לשירות מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים• עולות־רופאות), (מס׳ 2), תש״ך—1959״.

 התייצבות
 לרישום .•קנדיקי!
 לשם קביעת כושר

 לשירות בטחוז

 התייצבות
 לשירות םדיר או
 לשירות מילואי!!

 השם

ח  לו

 ירושלים — לשכת הגיוס, רח׳ בית־לחם, פינת עמק הרפאים 1.
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס׳ רח׳ פוריה מם׳ 1, (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 חיפה — לשכת הגיוס׳ רח׳ י. ל. פרץ, מס׳ 32.
 פתח־תקוה — לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.

 טבריה — לשכת הגיוס, דחי נצרת, מול העיריה.
 באד־שבע — לשכת הגיוס, רח׳ המעפיל, מול קולנוע ״קרן״.

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד

 כ״׳א בכסלו תש״ך(22 בדצמבר 1959)
 >חמ 73021)

 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מם׳ 1637, עט׳ 262.

 434 יןובמ התקנות 971, ל:׳:בגטלו תש׳׳ד,.31.12.1059



 מדדי מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 צו בדבר המועצה האזורית הגליל־התהתון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה,לאמוד:•.  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (טז) —:  1.- : בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),תשי״ח—1958 8

א: . בו  (1) בישובז*רבל, במקום הגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ י
ד 17339 בשלמותם״! ם: 17317,17316, 17334 ע  ״הגושי

א: בו  (2) בישוב כפר הטים, במקום הגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ י
 ״הגושים: 15500 עד 15504, 15512 עד 15515, 17312 עד 17315 בשלמותם״ ;

: ; א ו ב  (3) לפני שם הישוב כפר חטים והגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ י
 ״כפר זיתים

 הגושים: 17309 עד 17318,17311 עד 17333 בשלמותם״!'
; ימחקו  (4) הישוב בית ספד כדורי והגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ — י

א: בו  (5) אחרי •שם הישוב שרונה והגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ י

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון),
 תש״ר—1959״.

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

, בפרט (לז), 3 ״ח-1958  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי
: ו  במקום הגדרת המפה, תבוא הגדרה ז

 הגושים: 17210 עד 17220,17214 עד 17224 בשלמותם״.

ה ד ו ה י • ׳ ל ב ד ־ א ר ש  י
 שר הפנים

ו (7 בדצמבר 1959) בכסלו תש״ /  ו
 (חמ 8001)

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 מט׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 ע״ר ת׳ע״ח, תוט׳ א׳ מט׳ 2, עמ׳ 1.

 3 לן״ ת 797, ת׳מי״ח, עט׳ 1256.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 צו בדבר המועצה האזורית מרחבים

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 מט׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256; ק״ת 868, תשי״ט, עמ׳ 710.

 סוביג התקנות 971, ל׳ בכפ?ו תש״ו, 31.12.1059



 ״בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור מרחבים הערוכה בקנון מידו? של 1:20,000
ה  והחתומה ביד שד הפנים ביום י״ד בכסלו תש״ד (15 בדצמבר 1959) ושהעתקים ממנ

 ״ - נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרחבים, תיקון), תש״ך—
 1959״.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש 'תש״ד (15 בדצמבר1959) י ״דבכסלו  י

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת אבו גוש מי ר המועצה המקו ב ד  צו ב

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ר: , אני מצווה לאמו 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳יח—1948 2  ר

, במקום פרט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3
: ה , יבוא פרט ז  (נט) 4

 ״(נט) המועצה המקומית אברגוש
: ז׳ בטבת תש״י(6.1.1950) ה ת מ ק  תאריך ה

עצה:  תחום המו

: (  (1) גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל

 הגושים: 29520, 29522 עד 29525, 29527, 29529 עד 29531, 29533 עד
 29535, 29537, 29538 — בשלמותם ?

ד 64, 66 ואותו חלק  29526 פרט לחלקות 8, 58, 59, 60, 62 ע
 מחלקה 53 (דרך) הגובל עם חלקות 66,62,8 ן

 29532 פרט לחלקות 41 עד 45 !
ד 28 ואותו חלק מחלקה ד 24,19 ע ד 4, 6 ע ת: 1 ע  בגוש 2952 החלקו

 23 (דרך) הגובל עם החלקות 1, 2׳ 3, 9, 11,10, 16, 24, 25, 26, 28.

 (2) השטח הבנוי של הכפר המותחם על ידי הגושים:
 29523, 29525, 29526, 29527״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 3), תש״ך—1959״.

ד י ה ו ד ד.  י״ג בכסלו תש׳׳ך (14 בדצמבר 1959) י ש ר א ל ב ד
ט -"80) שר הפנים  >ח

 החלפת פרט(נט)
 בתוספת

 :הראשונה

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178

. o v  4 ק״ת 345, תשי׳׳ג, 791 '

 436 קובץ התקנות 971, ל׳ בכסלו תש״-ד, 31.12.1950



 פקודת העיריות, 1934
ן ו ש י ר ע ו ס י א ן ו ו י ק נ ל ה ה ע ר י מ ר ש ב ד ת ב ל י א ר ל ז ק ע ו  ח

נה מועצת עירית אילו! , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
: ה  חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז

לת! ת אי רי ריה״—עי  ״העי
נוג״ — מקומ המשמש לצרכי עינוג«  ״בית עי

 ״עינוגי׳ — הצגות תיאטרון, קונצרטיפ, הצגות קולנוע, אסיפות,' הרצאות וכיוצא באלה >
ג וכל מקום שנתאספו בו למטרה ציבורית יותר מ־20 אנשים, ו נ ת עי  ״מקום ציבורי״ — בי

ת מגורים ;  למעט בי
; ו תאדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עלי  ,,בעל״ — לרבו

 ״פסולת״ — קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות, גייר, עטיפות מזון,
 דברי מאכל וכיוצא באלה; ״

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה לצודד חוק עזר זה.

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

 3. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצה במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה. איפור מכירת
 גרעיניפ י

 או פיצודום
 4. י לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איםור95?וד•

 וזריקת פסולת

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה, מודעות
 שאת תכנן, מספרן, גדלן, וצורתן יקבע ראש העיריה או מי שראש העיריה העביר אליו

 סמכויותיו לצורך סעיף זה.

 6. בעלי מקום ציבורי, מדדן העובד בו או המפקח יתדה בכל אדם הנמצא באותו מקום חיבת התראת
 והעובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח רשאי, בכל עת, להיכנס ללא תשלום לכל מקום ולעשות כל מעשה רשותכנימן
ר זה.  הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עז

• א) )  (ב) לא יפריע אדם למפהח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן

נו — קנם 100 לירות. ענשים  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

— בטל. ביטול . חוק עזר לאילת (שמירת נקיון), תשי״ח—1958 2 9 

רת הנקיון ואיסור עישון), תש״ך--1959״. השפ לת(שמי  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאי

ד נ  נתאשר. ח. נ
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959) ראש עירית אילת

 (חמ 810009)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים
 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 קובץ התקנות 971, •ל׳ בכסלו תשייר, 31.12.1959 437



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לאשקלון בדבר תיקון חוקי עזר י

דית אשקלון , מתקינה ועדת עי  בתוקף סמכותו! לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1
: ה  חוק עזר ז

ו א ו ב י /  תיקו; חוקי עזר 1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים בטור א
 במקום המלים הנקובות בטור ג׳ בצד אותו סעיף המלים ״חמש מאות לירות״, ובמקום

 המלים הנקובות בטור ד׳ בצד אותו סעיף יבואו המלים ״עשר לירות״.

י טור ב׳ טור נ' טור ד׳ ••¬ א ר ו  ט
 ה סע י פייט ד!ט?ים ה50ים

 חוק עזר לאשקלון (פיקוח על כלבים), 8 5 ל״י 1 ל״י
 תשי״א—21951

 חוק עזר לאשקלון (היטל עינוגים), 9 100 ל״י —
 תשי״א—31951

חת עסקים וסגירתם), 7 20 ל״י — פתי ) ן ו  חוק עזר לאשקל
 תשי״א—41951

לת רחובות), 14 100 ל״י 1 ל״י (סלי ן  חוק עזר לאשקלו
 תשי״א—51951

ת ביבים), 9 100 ל״י 1 ל״י י י בנ ) ן ו  חוק עזר לאשקל
 תשי״ב—1952»

עת מפגעים), 8 100 ל״י 2 ל״י . י מנ ) ן ו  חוק עזר לאשקל
 תשי״ג—1953 7

י בורות שופכין), 6 50 ל״י י—• ••: קו י נ ) ן  חוק עזר לאשקלו
 תשי״ג—1953 8

טל לצרכי סעד), 8 100 ל״י — (הי ן  חוק עזר לאשקלו
 תשי״ג—91953

ה על הצומח), 10 100 ל״י — נ הג ) ן ו  חוק עזר לאשקל
1  תשי״ד—1954 0

(אספקת מים), 22 100 לידות שתי לירות ן  חוק עזר לאשקלו
1  תשי״ז—1956 1

(מס עסקים עירוני), 7 100 לירות שתי לירות ן ו  חוק עזר לאשקל
 תשי״ז—1957 2!

 2 ק״ת 182, תשי״א, עמ׳ 1179.

 3 ק״ת 188, ת׳טי״א, עט׳ 1294.

 4 ק׳׳ת 192, תשי״א, עט׳ 1391.

 5 ק״ת 196, תשי״א, עמ׳ 1512

 8 ק״ת 294, תשי״ב, עמ׳ 1331.

 7 ק״ת 360, תשי״ג, עט׳ 1014.

 8 ק״ת 362, תשי״ג, עמ׳ 1051.

 9 ק״ת 375, תשי״ג, עט׳ 1244.

1 ק״ת 450, ת׳עי״ד, עט׳ 880. 0 

1 ק״ת 645, תשי״ז, עט׳ 201. 1 

1 ק״ת 688, ת׳^י״ז, עמ׳ 1136, 2 

 438 (ןו־נץ התקנות 5,971׳ בנם5ו תש״ד, 31.12.1959



 מור ד׳
 המליט

 טור ג׳
 המלימ

׳  טור ג
 הסעיפיט

׳ ר א ו  ט

רת הנקיון ואיסור 9 100 לידות — (שמי ן ו  חוקן עזר לאשקל
1  העישון), תשי״ח—1957 י

(רהצה על שפת הים), 20 100 לירות 2 לירות ן ו  חוק עזר לאשקל
1  תשי״ח—1957 4

ות לרוכלים 14 עשרימ לירות — נ ו (רשי ן  חוק עזר לאשקלו
1  והפיקוח עליהם), תשי״ח—1958 5

צאת אשפה), 9 מאה לידות שתי לידות (הו ן ו  חוק עזר לאשקל
 תשי״ח—1958 ״

ת בתים), 3 עשרים לירות — תו י (חז ן  חוק עזר לאשקלו
 תשי״ח—1958 ״

י חצרות וכניסות 8 עשרים לירות שתי לירות קו י נ ) ן  חוק עזד לאשקלו
. 1 , תשי״ח—1958 8 ( ם י נ י מ  ל

עת לוחיות־מספר 5 עשרים לידות — (קבי ן ו  חוק עזר לאשקל
1  בבניניס), תשי״ח—91958

ת רו י ל ת שתי מ י ר רחובות), 10 20 ל מו (שי ן  הוק עזר לאשקלו
2  תשי״ח—1958 0

"(מניעת רעש), 2 עשרים לירות —  :חרק־ עזר לאשקלון:
2  תשי״ח—1958 1

רים ובשר חזיר), 7 מאה לירות שתי לירות י (חז ן  חוק עזר לאשקלו
2  תשי״ח—1958 2

ן חוקי עזר), תש״ך—1959״. קו (תי ן  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלו

ר ג  א. ת
 נתאשר. יושב ראש ועדת עירית אשקלון

 ו׳ בכסלו תש״ך (7 בדצמבר 1959)
 (חט 86004)

 י ש ר א ל ב ד ־ י ה ו ד ה
 שר הפנים

 ״־ ק״ת 748, תשי״ח, עט׳ 246.

1 ק׳׳ת n ,753& י״ח, עמ׳ 446. 4 

1 ק׳׳ת 764, תשי״ח, עמי 621. 5 

1 ק״ת 800, תשי״ח, עמ׳ 1449. 8 

1 ק״ת 800, תשי״ח, עמ׳ 1451. 7 

1 ק׳׳ת 800, תשי״ח, עט׳ 1452. 8 

1 ק״ת 800, תשי״ח, עמי 1453 9 

2 ק׳׳ת 802, תשי״ח, עט׳ 1483. 0 

2 ה״ת 02* תשי״ח, עמ׳ 1484. 1 

2 ק״ת 810, תשי״ח, עט׳ 1624. 2 

 קובי! התקנות 971, ל׳ בכסלו ת׳ע״ו, 31.12.1959



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנתניה בדבר בניית ביבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 *, מתקינה ועדת עירית נתניה
 חוק עזר זה:

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

 ביבים!
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד!

 ״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פרטי!
 ״העיריה״ — עירית נתניה!

 ״המועצה״ — מועצת העידיה!
 ״ראש העירית״ — לרכות אדם שהוסמך על ידיו לצורך חוק עזר זה>

 ״מהנדס״ — מהנדס העיריה או מהנדס אחר שנתמנה על ידי המועצה לעבודת בניית ביבים,
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות בתחום העיריה!

 ״הוצאות בניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה המועצה לשם תשלום
 הוצאות הבניה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו בדבר אותה בניה, בניכוי

 כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה! ,
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או
 היה זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן
 או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא
 מחזיק בהם למעשה ובין אם לאו, וכולל שוכר או שוכר משנה ששיכר נכסים לתקופה

 של יותר משלוש שנים.
 2. החליטה המועצה לבנות ביב ציבורי, יודיע ראש העיריה בכתב על החלטה זו לבעלי

 אותם הנכסים שהביב ישמש אותם.
 3. (א) בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים, שניתנה להם הודעה

 כאמור בסעיף 2, לפי שיעורים אלה:
 (1) 50 אחוז מההוצאות —• לפי גודל שטח הרצפות של המינים שהניב

 משמש אותם %'
 (2) 50 אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הקרקעות שהביב משמש אותם או

 מיועד לשמש אותם.
 (ב) עם סיום עבודת בניית הביב ימציא ראש העי דיה לכל אחד מבעלי הנכסים

 החייבים לשאת בהוצאות הבניה לפי סעיף קטן (א) חשבון ההוצאות החלות עליו.
 (ג) בעל נכסים שהומצא לו חשבון כאמור חייב לסלקו תוך 14 יום מיום מסירת

 החשבון.
 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי ראש העיריה לדרוש מכל אחד מבעלי
 הנכסים החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי לפי סעיף זה לשלם למועצה, תוך חדשיים
 מיום הדרישה׳ על חשבון ההוצאות האלה, סכום שלא יעלה על 75 אחוזים מסכום ההוצאות
 המשוערות. הסכום ששולם על חשבון ההוצאות כאמור ינוכה מסכום החשבון לפי סעיף

 קטן (ב)י
 4. (א) בנתה המועצה ביב ציבורי וסיימה את בנייתו לפני יום פרסום חוק עזר זה
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את דמי

 הגדרות

 הודעה
 על בניית

 ביב ציבורי

 הוצאות
 וחלוקת!

 השלטת
 גניית ביב

 עייר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 440 קובץ התקנות 971, .ל׳ בכסלו חש׳׳ד, «31.12.195



 הנבלות «5
 ביבים פרטיים

 בניית י
 ביב פרטי

 סמכויות׳
 ראש העידית

 רשות כניסה

 טםירת הודעה

 ענשים

 ביטול

 השם

ת הכספים שבה חל יום  ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות י שבוצעו על ידיה בתוך שנ
 הפרסום. , י • י •

י יום הפרסום ולא השלימה את בנייתו עד  (ב) התחילה המועצה בבניית ביב לפנ
 אותו יום,. רשאית היא להמשיך ולסיים את בנייתו ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי הנכסים
ת הכספים י יום הפרסום בתוך שנ  את שיעוד דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפנ

 שבה חל יום הפרסום.

 5. לא יבנה אדם ביב פרטי, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 6. ; (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכסים —
 (1) לבנות לנכםו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי!

 (2) לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכסו.
) תכלול את התנאים לביצוע העבודה. א ) ן ט  (ב) ההודעה לפי סעיף ק

 (ג) בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 7. (א) לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 6 (א), רשאי ראש
 העיריה לבצע את העבודה.במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכסים. -
 (ב) אדם שבנה ביב שלא לפי הודאות סעיף 5, או בעל נכסים שביצע עבודות
 מהעבודות המפורטות בסעיף 6 (א) שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה, דשאי ראש
ת הביב, להרסו או לשנותו, או לבצע את העבודות כהלכה, ולגבות את  העיריה לבנות א

ה הביב. בנ  ההוצאות מבעל הנכסים שבהם נ

 8. (א) ראש העידיה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לבדר אם ממלאים
 אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש העירית רשאי לבצעה לפי הוראות

 חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר ׳במכתב
ו במקום מגוריו או במקום עסקו.הרגילים או הידועים  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 היומיים הנפוצים בתחום העיריה.

נו קנם 500 לירות, ואם עבד  10. העובד על הוראה מהוראות הסעיפים 5, 6 או 8 (ב), די
 על הוראות סעיף 6 (ג) וראש העיריה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבירה
נו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה כאמור בסעיף 6.

. ל ט ב —  11. חוק עזר לנתניה (בניית ביבים), תשי״ב—1952 2

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (בניית ביבים), תש״ך—1959״.

ם ו ל י ר  י. ש
יה  יושב ראש ועדת עירית נתנ

 נתאשר.
' בחשון תש״ך (11 בנובמבר 1959)  י

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 (חט 88608)

 ק״ת 292, תשי״ב, עט׳ 1297.

 קובץ'התקנות'971, ל׳ בכסלו ת^״ד, 31.12.1959.



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לצפת בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 / מתקינה מועצת עירית צפת
: ה  חוק עזד ז

, בסעיף 4, אחרי  1. בתוספת השניה לחוק עזר לצפת (מודעות ושלטים), תשי״ט—1959 2
: שיעיד האגרה ו  פסקה (ב) תיווסף פסקה ז

 בלירות.

 ״(ג) לכל מטר מרובע או חלק ממנו של שלט המותקן מעל למקום
 ציבורי מחוץ לשטח התפוס על ידי העסק, באולם שעשועים או

ננו קשור עם העסק 20.000״.  על גבי כל מקום או בנין שאי

, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (מודעות ושלטים) (תיקון), תש״ד—1959״. 2 

ר ג י  נתאשר. י. ג
 כ״ד באלול תשי״ט (27 בספטמבר 1959) ממלא מקום ראש עירית צפת

 (•חט 89404)
ה ד ו ה י י ־ ר ב ל א ד ש  י

 שר הפנים
 1 ע״ו 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ק״ת 884, תשי״ט, עט׳ 1052.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־שמש בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה.
ה:  המקומית בית״שמש חוק עזר ז

 הגדחת 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שמש!

 ״בית עסק״ — חנות, משדד, בית חרושת, מחסן, בית מלאכה, קיוסק, מזנון, וכל מקום אחד
 שבו נעשית מלאכה או מוחםנת סחורה או מתנהל עסק, לרבות מכירת כרטיסי כניסה
נוג או מקום הגרלה, ולמעט מלת,  למקום תרבות, בית נכות, תערוכה, גן חיות, בית עי

 פנסיון, בית אוכל, בית עינוג או בית מרקחת!
ו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות  ״מזנון״ — כל מקום שלגבי

, ׳  והתעשיות (הםדרתן) 2
ו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות  ״קיוסק״ — כל מקום שלגבי

i (הםדרתן) והתעשיות 
 ״בית אוכל״ — מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה

 לשם צריכתם בו במקום, למעט מזנון, קיוסק, מלון, פנסיון ובית עינוג 5
 ״בית עינוג׳•׳ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים

3t 1935הציבוריים , 

 1 ע״ר 1941, תוט׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קמ״ג, עט׳ 1427.

 3 ע׳׳ר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עט׳ 49.

 : תייוו! התוספת
 השניה

 העם
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 סגירת בתי עכס
 בימים שאינם ••

 יפי מנוחה

 סגירת בתי עסק
 בימי מנוחה

 ״ימי מנוחה״ — הימיכו שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—41948, כימי מנוחה, תחילתה
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה

י • !  וסופו בשעה חמש למחרתו
ית עסק.  ״פתוח״ — פתוח לקהל לשם קניה ומכירה, מתן שירות, הגשת אוכל ועשי

 2. בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
, (1) בית אוכליאו קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה, : / 

 או משקאות קרים לא משכרים בשעות שבין 24 לבין 5!
 (2) חנות לממכר פרחים וחנות לממכר מזכדות — בשעות שבין 22 לבין 5»
 (3) חנות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה (1) —
 (א) בימים שאינם ערבי ימי מנוחה — בשעות שבין 13.30 לבין 16
 ובין 20 לבין 5 בתקופה שבין 1 באפריל לבין 30 בספטמבר, י ובשעות

 שבין 13.30 לבין 15.30 ובין 19 לבין 6 בשאר חדשי השנה ;
 (ב) בערבי ימי מנוחה — בשעות שבין 20 לבין 5 הקודמות ליום
ן 1 באפריל לבין 30 בספטמבר, ובשעות שבין 19  המנוחה בתקופה שבי

 לבין 6 הקודמות ליום המנוחה בשאר חדשי השנה ו
ד (3) —  (4) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) ע

 (א) בימים שאינם ערבי ימי מנוחה — בשעות שבין 13.30 לבין 16
 ובין 20 לבין 5 בתקופה שבין 1 באפריל לבין 30 בספטמבר, ובשעות

 שבין 13.30 לבין 15.30 ובין 19 לבין 6 בשאר חדשי השנה!
 (ב) בערבי ימי מנוחה — בשעות שבין 20 לבין 5 הקודמות ליום
ן ן 1 באפריל לבין 30 בספטמבר, ובשעות שבי  המנוחה בתקופה שבי
 19 לבין 6 הקודמות ליום המנוחה בשאר חדשי השנה, אולם בכל אחד
/ י״א, י״ב וי״ג בתשרי ; זי, ח׳, טי, י׳,  מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול, ח
; בי, ג׳ וד׳ בסיון סן י ו באדר; י״א, י״ב וי״ג בנ ד נ  י״א, י״ב, י״ג, י״ד ו
 מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח בית עסק מהסוג המפורט

ד שעה 22.  בפסקאות (3) ד(4) ע

 3. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק.
 (ב) ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל

 או בית עינוג.
 (ג) בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה

 לפתוח בית אוכל —
 (1) שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וכיוצא באלה;

 (2) שלא פורט בפסקה (1) — בשעות שבין 22 לבין 9, ובשעות שבין 15
 לבין הזמן הקודם לשנים אלה: שעה 18 או סוף יום המנוחה, ובלבד שבשעות
 שפתיחת בית האוכל מותרת, לא ימכור אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או
 להגיש אוכל ומשקה אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך חלון או באורח

 אחר בחוץ או אל החוץ.
 (ד) בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה

נוך;  בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחי
 מחסן, אלא לצורך מכירת קרח תמורת פתקאות.

(1) 
(2) 

 לפתוח

 4 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 4. לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה'בשעות'?יבין•19 ?0•׳$
 בתקופה שבין 1 באפריל לבין 30 בספטמבר ובשעות שבין 19 לבין 6 בשאר חדשי השנה,
 ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו כשהגיע תורו לפתחו •לפי

 סדר תורנות שיקבע ראש המועצה.

 5. הודאות הסעיפים 3 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת, אשד
 בעליו אינו יהודי, אינו מעסיק בו יהודים בימי מנוחה ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של

!.̂  בני עדתי• • ..:

 6. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ך—1959״.

 סגירת בתי
 מרקחת

 תחולה

 עבירות וענשים

 השש

ן מ י ו ם נ ח נ  מ
 ראש המועצה המקומית בית־שמש

 נתאשר.
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959)

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 (חט 81452)

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לגעתין בדבר רשיונות לאופניים

י, והסעיף 25 (1) (ד)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 1
, מתקינה המועצה האזורית געתון חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ,אופניים״ — אופניים או תלודאופנים שאינם מונעים בכוח מיכני ?

 ״המועצה״ — המועצה האזורית געתון!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.
 רשיוז לאופניים 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אס יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 נראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 י (ב) העובר על סעיף קטן(א), דינו — קנם חמש לירות.

 בקשהלמתז 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא דשאי
ז ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו. י י ש  ר

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

 תקינים.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.

/ פרק קכ׳׳ח, עמי 1271.  2 חוקי א״י, כרד ב
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נתן חינם• • ••יי ) תי ב ) ף קטן רהבסעי  (ג) התעודה האמו
 •• (ד) תקפו של רשיון הוא עדדד31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

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

ודמספד ?יחית-מפפד  4. (א) ראש המועצה יתן לבעל רשיון לוחית־מספר, והוא יחליף כל לוחי
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

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

\ * י ט י ת לאופניים), תשט״ו—1955 3 — בטל. ב ו נ ו (רשי ן  5. חוק עזר לגעתו

ת לאופניים), תש״ך—1959״. : השט ו נ ו (רשי ן  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתו

ד י א ף מ ס ו  י
 ראש המועצה האזורית געתון

 אני מסכים
ל מ ר ה כ  מ ש

 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ״ט בחשון תש״ך (30 בנובמבר 1959)

 (דומ «)8161).

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 ק״ת 530, תשט״ו, עמ׳ 1177.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ח י , מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ב . ם ע נ ק י ר ל ז ק ע  חו

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  המקומית יקנעם חוק עזר ז

ת י ר ד ג  1. בחוק עזר זה— י ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יקנעם!

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן׳ פדיחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או
 בגן ציבורי, וכל חלק מהם וי•

 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה
 וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום המועצה!

ד — גן ציבורי או שדדה הנמצאים בתחום המועצה? ג  ״
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

ו י׳ השחתת עצים  2. לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנ
ו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.  את קליפתו, לא ידרוך עלי

 3. לא ייכנס אדמ למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, כניסה למקום
י י י  אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה. ג

 4. ' לא ישחק אדם בכדור משחק — טשחקים
די המועצה?  '(1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על י

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 ׳1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳.119.
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׳-או על עץ או שימ  5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר׳ משוכה, שער או סורג שבגן
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצומח שברחוב, לא ישחיתם:

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 6. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או
ד על ידם בעלי חיים כאמור.  סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמי

 7. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

 8. בהמות העוברות בתחום המועצה, ימנע אותן האדם ששמירתן עליו מלפגוע בצמח.

נה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לסי הודאות חוק עזר זה.  9. ממו

י — קנם 20 לידות. נ  10. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעט (הגנה על הצומח), תש״ר—1959״.

 טיפוס על עצים

 משירת בעלי
 חייט לעץ

 הכנסת בעלי
 חייט

ת בעלי מ ה  נ
 חיים בתחום

 הטועצה
 ילדים

 . ע;שי0

 השם

 י מ א י ר ב ן ״ מ א י ר
 ראש המועצה המקומית יקנעם

 נתאשר.
 כ״ח בחשון תש״ך (29 בנובמבר 1959)

 (חמ 831110)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

ות 971, ל׳ בכסלו תש״ד, 31.12.1959  קובץ התקנ

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים
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 המחיר 300 פרוטה


