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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957

ם, 1940 ט השלו פ ש י מ ת ב רה ב דו צי ת הפרו ו נ ק ן ת  תיקו

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—11957
: ן תקנות אלה  הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקי

 1. בתקנה 248 לתקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 21940 (להלן — התקנות
: ו א) תבוא תקנת משנה ז ה(  העיקריות), במקום תקנת משנ

 ״(א) היה לשוטר יסוד להאמין כי אדם עבר עבירה על פקודת התעבורה, או
 התקנות, לרבות חוקי העזר, שהותקנו לפיה, או על פקודת ביטוח כלי רכב של
, דשאי הוא למסור לאותו אדם הזמנה לדין  מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947 ג
 חתומה על ידיו וערוכה בטופס מס׳ 21ג שבתוספת א׳, או באופן דומה ככל
 האפשר לאותו טופס, והזמנה כאמור ידאו אותה כאילו היתד. הזמנה לדין

 שהוצאה על ידי בית המשפט,״

ה:  בתוספת א׳ לתקנות העיקריות, במקום טופס 21ג יבוא טופס ז

 ״חלק כ״ו
 תקנה 248

 טופס מם׳ 21ג
 הזמנה לנאשפ

 (שם המשפט)

 משפט פלילי בעבירה על פקודת התעבורה או על פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע
 (סיכוני צד שלישי), 1947

 ל.

. . . . . . : ה ג י ה נ  מס׳ רשיון ה

ת: הו  מס׳ תעודת הז

: ן  המע

 אתה נאשם בעבירה על.

.2 

 תיקון תקנה 248

 הח5פת טופס
 מס׳ 321

 בתוספת א׳

 במקום.

 פרטי האשמה:

 בתאריך. ... בשעה.

 אתה נדרש להתייצב לפני בית משפט השלום ב

 ביום בשעה

. .  כדי להישפט על אשמה (אשמות)

 1 0״ח 233, תשי׳׳ן, עט׳ 148.

 2 ע״ר 1940, תום׳ 2 מס׳ 978, עמ׳ 29.

 3 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמי 41.

 660 קובץ התקנות 983, י׳׳ג בשנט ת׳5»״ד, 11.2.1960



 ביום הנ״ל יהיה עליך להשיב אחת מאלה:

 (א) אתה מודה באשמה:

 (ב) אתה כופר בכל העובדות שבפרטי האשמה הנ״ל ועל בן אתה כופר באשמה«

 (ג) אתה מודה בעובדות שבפרטי האשמה הנ׳יל או במקצתן, אך כופר באשמה.

 אין אתה חייב להתייצב אישית בבית המשפט, ובלבד שתשיב את אחת התשובות
 המנויות לעיל בין בכתב, על ידי שתמלא ותחתום במעמד עד אה( הטופס שמעבר
 לדף של הזמנה זו ותחזירו לבית המשפט לפני תאריך המשפט, ובין באמצעות עודן־־

 דין שיתייצב מטעמך בתאריך הנ״ל. ..
 אם לא תשיב כאמור וגם לא תתייצב אישית בבית המשפט, יראוך, כמודה

 באשמה.
 אם לא תודה באשמה, יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט, ואם יש

 לך עדים להגנתך, עליך לדאוג שיהיו מצויים בעת המשפט בתאריך שייקבע.

. . .  היום.

 מם׳ המוסר וחתימתו

 קיבלתי העתק הזמנה לנאשם.
 יום

 חתימת המקבל

 אני הנאשם הנזכר לעיל —

 1. מנדה באשמה! .
 2. כופר בכל העובדות המפורטות בפרטי האשמה הנ״ל ועל כן אני כופר באשמה ?

 3. אני מודה בעובדות אלה שבפרטי האשמה הנ״ל (פרט את העובדות שאתה מודה
 בהן) אך כופר באשמה *.

 היום..

 חתימה
 במעמד (שם העד) י.

 : משלח ידו
 / מענו <

 חתימת העד״
 * מחק שתים.מבי! של1ש החלופות.

 3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ב׳ באדר תש״ך (1 במרס 1960).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה,יבבתי משפט השלום (תיקון מם׳ 2),1
 תש״ך—1960״. ״ ••׳•״-.•׳

ן ז ו ס ר ח נ  ז׳ בשבט תש״ך (5 בפברואר 1960) פ
 גחמ70000) שד המשפטים• י

 קובץ התקנות 983, י״ג בשבט תש׳.׳ר, 11.2.1960



 חוק מס שבח מקרקעין, תשייט—1949
ר ו ע ר ת ע ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובתוקף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 (ו) לחוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—11949
 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. עם הגשת ערעור לפי סעיף 13 לחוק ישלם המערער אגדה בשיעור של חמישה
 אחוזים מן המס שקבעו המנהל לפי הצו האמור בסעיף 12 (ב) לחוק, ובלבד שסכום האגרה
 לא יפחת מחמש עשרה לירות ולא יעלה על מאה לירות. לא שולמה אגרה כאמור, תחליט

 ועדת ערעור על מחיקת הערעור.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס שבח מקרקעין (אגרת ערעור), תש״ו—1960״.

 אגרת ערעור

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 ה׳ בשבט תש״ך (3 בפברואר 1960)
 (חט 72345)

 ם״ח 21, ת׳&״ט, עט׳ 174.

 חוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ט—1959
ם י ר ח ו ב ת ה ו מ י ש ת ר ג צ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 29 ד52 לחוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ק—959! 1
 ובהתייעצות עם ועדת פנקס הבוחרים, אני מתקין תקנות אלו;:

 החלפת תקנה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות פנקס הבוחרים לכנסת (הצגת רשימות הבוחרים), תשי״ט—
: ו ה ז (להלן — התקנות העיקריות), תבוא תקנ 2 1959 

 ״מינוי אחראי 2. בכל רשות מקומית שאינה מועצה אזורית׳ יציע ראש הרשות המקו־
̂ןךי  וידיאו ךי ף״ך

 מקומית שאינה מית לשר בכל שנה — לא יאוחר מהיום ה־15 אחרי היום הקובע —
-יי: מועצה אזורית מועמד אחד או יותר מבין העובדים הבכירים של אותה דשות מקומית,
 לתפקיד של אחראי להצגת רשימות הבוחרים בתחום הרשות המקומית
 לאותה שנה (להלן — אחראי להצגה), והשר רשאי למנות את האחראי
 להצגה מבין המועמדים המוצעים כאמור, או לדרוש מאת ראש הרשות
 המקומית, תוך תקופה שיקבע, הצעה נוספת או אחרת של מועמדים

 לתפקיד אחראי להצגה, או למנות לתפקיד זה אדם אחר״.
 תיקח תקנה 3 י 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״חוד שלושה ימים מיום פרסום תקנות אלה

 ברשומות״, יבוא ״בכל שנה — לא יאוחר מהיום ה־15 אחרי היום הקובע —״.

 :הוראת מעבר 3. לענין מינוי אחראי להצגה בשנת 1960 יראו, בתקנות 2 ו־3 לתקנות העיקריות,
 במקום ״מהיום ה־15״ כאילו היה כתוב ״מהיום ה־40״.

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (הצגת רשימות הבוחרים)
 (תיקון), תש״ך—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ז׳ בשבט הש׳׳ך (5 בפברואר 1960)
 (חט 76668)

 ם״ח 269, תש יי״ט, עט׳ 24.
 ק״ת 879, תשי״ט, עט׳ 962.

 662 קוגיז התקנות 983, י״נ בשבט תש״ך, 11.2.1960



 הגדרות

 .הודעה בדבר
 הימה י -•

 העמדת בקר
 לסימון

 סימון מיוחד:

 סימון לפי
 בקשה

 החזקת בקר
 שלא סוס!

 אזפן ביציע •י:
 הסימון

 החזקת תווית

 הסרת תווית :

 התקנת תווית
 מחדש

 הורדת תווית
 מבקר מת ־

 אגרת סימון.

 אבד; תווית

 עזרת בעל
 בקד

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
ת ו ק ב ד י ת מ ו ל ח ת מ ו ט ש פ ת ת ה ע י נ מ י ל הו י ת ז ו ר ט מ ן יבקר ל מו ר סי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 : בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1v1945 והסעיפים 14 (א)

ן תקנות אלד.:. , אני מתקי ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ד

 1. בתקנות אלה —
 ,.בקר״ — פרים, שוורים, עגלים, פרות, מבכירות, עגלות, תואים לכל גזעיהם בין מגידול

 מקומי ובין מיבוא!
 ״שטח רשות מקומית״ — שטח של עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, מועצה כפרית,
ושב מי שב שיתופי, קיבוץ, קבוצה או כל שטח. מו ם, י בד ו  כפר, מאהל, מושבה, מושב ע

 אחר.

 2. •־ פקיד וטרינרי רשאי לפרסם, בדרך הנראית לו, בשטח רשות מקומית הודעה שבה
 יקבע את המקומות והמועדים לסימון בקר המוחזק באותו שטח.

 3. פורסמה הודעה כאמור בתקנה 2, חייב המחזיק בקר להעמידו לרשות הפקיד הוטרי
 נרי לשם. סימון בהתאם להודעה. • ,

ת להורות לבעל בקר, שבקרו טרם סומן לפי תקנות אלה,  4. פקיד וטרינרי רשאי בכל ע
ן.אותו בקר במקום החזקתו הרגיל או בכל מקום אחר שיודה הפקיד הוטרינרי.  על סימו

 5. פקיד וטרינרי שנתבקש על ידי מחזיק בקר לסמן את הבקר, יקבע תאדיד, לא יאוחר
ום.שנתבקש כאמור, לביצוע הסימון במקום שמחזיק הבקר ציין בבקשתו.  מחדשיים מהי

 6. לא יחזיק אדם בקר בגיל 6 חדשים ומעלה שלא סומן בהתאם לתקנות אלה.

 7. סימון לפי תקנות אלה יבוצע על ידי פקיד וטרינרי בתווית לפי הדוגמה שנקבעה
 בתוספת (להלן — תווית) ובהתאם להוראות מנהל אגף בעלי חיים במשרד החקלאות.

א יחזיק אדם — למעט פקיד וטרינרי — תווית ולא יעבידנה לאחר.  8. ל

 9. לא יסיר אדם — למעט פקיד וטרינרי — תווית מעל בקר חי ולא יגרום להםרתה.

 10. לא תותקן תווית שנפלה או הורדה אלא על ידי פקיד וטרינרי.

 11. נשחט או מת בקר מחוץ לבית מטבחיים יוריד בעליו לאחר השחיטה או המוות את
.  התווית מהבקר וימסרנה מיד לרופא וטרינרי ממשלתי

 12. בעד ביצוע הסימון לפי תקנות אלה תשולם אגרה של 30 אגודות לכל ראש בקד.

 13. אבדה תווית של בקד שסומן, יחולו על מחזיק הבקר הוראות תקנות אלד״ ובלבד
 שהבקשה לפי תקנה 5 תוגש לפקיד וטרינרי לא יאוחר מחמישה עשר יום מיום אבדן

 התווית.

 14. בעל בקר חייב להושיט לפקיד וטרינרי, העומד לבצע או המבצע סימון באותו בקר
 לפי תקנות אלה, את כל העזרה הדרושה לתפיסת הבקר ולהחזקתו בשעת הסימון.

 1 ע״ר תום׳ 1 מם׳ 1457, עמי 155.

 2 ע״ ד תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי.1.

rw, 11,2.1000 י״ג כ׳ענט ,m סונץ התקנות 



 15, תקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקר), תשי״ז—1956 8 — בטלות.

 16, לתקנות אלד, ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקר), תש״ד—1960״.

 תופפת
 (תקנה 7)

9 & ^ 
 ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960) מ ש ה ד י י ן
< שר החקלאות 7 3 8 2 מ 0  >ח

 ק״ת 651, תשי״ז, עט׳

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ט שלום פ ש י מ ת ת ב מ ק ר ה ב ד  צו ב

י מצווה לאמור: , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג

נה למחוזות ולנפות ותיאורי  'הגדרות 1, בצו זה ״מחוז״ — כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדי
. 2 תיהם לו  גבו

 הקמת בתי 2. מוקמים בזה, בתי משפט שלום אלה: אילת, אשקלון, באד־שבע, בית־שאן, הד־טוב,
ט חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר־סבא, נהריה, נצרת׳ נתניה, עיר־־יזרעאל—עפולה, עכו, י ? ש ש פ 1 ־ ׳  ט

ודגת, קריודשמונה, רחובות, רמלה, רמת־גן ותל־אביב־יפו. מקום  פתח־תקוה, צפת, קרי
 מושבו של כל אחד מהם הוא בתחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ואזור שיפוטו —

 המחוז שבו הוא נמצא.

 בימי? 3. צו בתי המשפט (הקמת בית משפט השלום באילת), תשי״ח—1958 י•— בטל.

 ׳ קיום תיקו• 4, צו זה אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות.

 השם 5. לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך—1960״.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

 ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960)
 (חט 70060)

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 2 י״פ 531, תשי׳׳ז, עט׳ 761.

 3 ק׳׳ת 778, תשי״ח, עט׳ 877.

 664 קובץ התקנות 983, י״נ בשבט ת׳ע״ד, 11.2.1060



 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ט השלום פ ש י מ ת ם מושבם של ב ר מקו ב ד ל צו ב  ביטו

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

— בטל.  1. צו בתי המשפט (מקומות מושבם של בתי משפט השלום), 1940 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט (מקומות מושבם של בתי משפט השלום) (ביטול•),
 תש״ד—960i.״ ז

ן ז ו ס ר ח נ i בפברואר 960) פ 2  ד׳ בשבט תש״ך (
 >חמ 70060) י שר המשפטים

 1 ם״ח 233, תש י״ז, עט׳ 148.

 2 ע״ר 1940, תום׳ 2 טס׳ 977, עט׳ 19

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ט שלום פ ש י מ ת יבדבר ב  צו

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

— בטלים.  1. הסעיפים 3 ר4 לצו ייסודיבתי המשפט, 1939 2

ו זה ייקרא ״צו ייסוד בתי המשפט (תיקון מס׳ 2), תש״ך—960i״. צ ל . 2 

 ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960) פ נ ח ס ד ו ז ן
) שר המשפטים 7 0 0 6 ט 0 ח ) «' 

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.

 2 ע״ר 1939, תום׳ 2 טס׳• 973, עט׳ 1264; ק״ת 971, תש״ד, עט׳י430.

 פקודת המסים (גביה)
ה לישראל או חיילים נ ג ה - א ב צ ת עובדים ב ו ב ו דה על ח ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד ה ב  אכרז

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 2 לפקודת המסים (גביה) 1 (להלן — הפקודה) וסעיפים
, אני מכריז לאמור: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  14 (א) ר

 1, . על גביית סכום כסף שחייב — על פי חשבון שנערך על ידי מנהל תשלומים של צבא־
 הגנה לישראל — עובד אזרחי שגמר את עיסוקו בצבא־הגנה לישראל או חייל,שהשתחרר
 מצבא־הגנה לישראל יחולו הוראות הפקודה, למעט סעיף 12 שבה. •סכום כאמור יהיה מם

 כמשמעותו בפקודה.

 2. ילאכדזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים (חובות עובדים בצבא־הגנה לישראל או
 חיילים)תש״ך, —960i״.

ל ו כ ש י א ו  ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960) ל
) שד האוצר 7 2 4 0  >חט 1

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרס ק5״ז, עט׳ 1374.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' טס׳ 2, עט׳ 1.

1 1 . 2 . 1 9 6 0 . בשבט תש׳׳ה , 3  קובץ התקנות S9י״נ



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

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

ת למילוות והנחות ממס (ערבו ן ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכ
ר:  הכנסה), תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים ׳של הכנסת, אני מצווה לאמו

 פטור ממפ 1. איגרות החוב למוכ״ז ואיגרות החוב הרשומות על שם, צמודות לשער הדולר, של בנק
ה לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ, נושאות ריבית של 8% לשנה בסכום כולל של 10 מיליון ס מ  ה

 לירות, שיעמדו לפדיון בשנים 1965 עד 1974 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום י״ד
 בשבט תש״ך (12.2.60) — 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 

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 6), תש״ך—1960״.

 ב׳ בשבט תש״ד (31 בינואר 1960)
 >חמ 2650ז< ל ו י א ש כ ו ל

 שד האוצר

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 152.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 טם׳ 1568, עמי 77•

 חוק מם קניה, תשי״ב—1952
ס מ י ה ר ו ע שי ם ו ת מ ו נ ו ע ת ט ו ר ו ח ת ס ע י ב ר ק ב ד  צו ב

: ד , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה, תשי״ב—1952 ג

 הוספת םעיף!1א 1. בצו מם קניה (קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המם) (תיקון מם׳ 4), תש״ך—
ה:  21960, אחרי סעיף 1 יווסף סעיף ז

׳ בניסן תש״ך א מיום ד  ״תחילה 1א. תחילתו של צו זה לגבי פרט 1525 הי
 (1.4.60).״

 תהילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ בשבט תש״ך (1 בפברואר 1960).

 ־השם י 3. לצו זה ייקרא ״צו מס קניה (קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס) (תיקון
 מם׳ 4) (תיקון), תש״ך—1960״.

 ט׳ בשבט תש״ד (7 בפברואר 1960)
ל ו כ ש י א ו ) ל ל 2 3 3  >ח« 4

 שר האוצר

 1 ם״ח 110, תשי׳׳ג, עמ׳ 344; ם״ח 243, תשי״ח, עמ׳ 60.

 2 ק״ת 981, תש״ד, עמ׳ 625.

 666 קונץ התקנות 083, י״ג מ6בט תש״ד, 11.2.1960



 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ף ה י ר ע ת ם ב י י ו נ י ר ש ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937*> הסעיפים
, וסעיף 1 לחוק מסי מכם ) לפקודת סדרי, השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  14 (א) ר

ר: , אני מצווה לאמו י תעריף), תש״ט—1949 3 ו נ (שי בלו  ו

, אחרי סעיף 4 הוספת םעי^4א  1. בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מם׳ 68), תש״ך—1960 4
ה:  יווםף סעיף ז

 «תחי5ח 4א. תחילתו של צו זה לגבי פרט 666 (ב)(1) היא ביום ד׳ בניסן תש״ך
 (1.4.60).״

ה 5 י ח  2. תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ בשבט תש״ך (1 בפברואר 1960). ת

 3* לצו זה ייקרא ״צו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת מם׳ 68) (תיקון), תש״ך— השס

 1960״.

ל ו כ ש י א ו  ט׳ בשבט תש״ד (7 בפברואר 1960) ל
 >חמ 72801) שר האוצר

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמ׳ 183.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ם״ח 19, תשייט, עמי 154.

 * ס״ת 981, תש״ד, עמ׳ 632.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

ל ט י ת ה ו ל י ט מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
 חובה), תשי״ט—1958 מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור
, שכתוצאה מהן מוטל היטל על טובין  תשלום חובה) (מס׳ 2) (תיקון), תש״ד—1959 2

 שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960).

 >חמ 74043< י. ג ר י נ ב ר ג
 סגן יושב ראש הכנסת

 1 ס״ח 268, תשי״ט, עמ׳ 18.:

 2 ק״ת 962, תש״ך, עמי 249.

 קונץ התקנות 983, י״ג בשבט ת׳8)״ד, 11.2.1960 667



 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת-חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

ל ט י ת ה ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ה - ת ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעתיחירום (תשלומי
 חובה), תשי״ט—1958 מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל  תשלום חובה) (מם׳ 3) (תיקון), תש״ך—1959 2

 על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ד׳ בשבט תש״ד (2 בפברואר 1960).
ג ר ב נ י ר  >חט74043) י. ג

 סגן יושב ראש הכנסת
 1 ם״ח 268, תשי״ט, עמי 18.

, תש״ד, עט׳ 360. n 967״p 2 

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

ל ט י ת ה ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור  חובה), תשי״ט—1958 ג
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או  תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 9), תשי״ט—1959 2

 מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960).

ג ר ב נ י ר  (חט 74043) י. ג
 סגן יושב ראש הכנסת

 1 ם״ח 268, תשי״ט, עמי 18.

, תשי״ט, עט׳ 1747. n 929״p 2 

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ט—1958
. ל ־ י ׳ ט י ת ה ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ט—1958 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה על מוצרי דלק),

 תש״ך—21959, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960).
 (חט 74043) י. ג ר י נ ב ר ג

_ סגן יושב ראש הכנסת _ _ _ _ _ 
 1 פ״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18.

 שוביו התמנות 983, י״נ בשבט תש״ד, 11.2.1960



 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג,.מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ-ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטחי הקרקע המשתרעים על 21,035 מטר מרובע, הידועים כחלקות בגושימ
 כאמור.בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של נצרת לפי השטרות שצוייגו לצד

 כל אחת מהן, מהווים דרכים ציבוריות (להלן — הדרכים הקיימות) ן
 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרכים הקיימות מסוג ״מתרובה״ לסוג ״מירי״
 לתכלית חסימה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־ההנאה
ני שוות להן ו זכויות או טובות־־הנאה שהן בעי נתנ י  שהיו נהנים מהן בדרכים הקיימות, י

 בטיבן במידה מתקבלת על הדעת?
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, כי הדרכים הקיימות ייהפכו לסוג ״מידי״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום

 הקרקעות בנצרת.

 תופפת י

17214 88 
17214 105 
17214 108 
17215 118 
17215 123 
17210 49 
17210 50 
17210 52 
17211 13 
17211 54 
17211 56 
17211 57 
17211 59 
17212 34 

(i960* 29 בינואר) כ״ט בטבת תש״ך 
 (חט 70130) /

 1 חוקי א״י, לדו גי, עט׳ 2738; עייר 1939, תום׳

 2 ע״ר ת׳ע״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 97 מ־20 במרס 1943
 97 מ־20 במרס 1943
 97 מ־20 במרס 1943
 26 מ־4 בינואר 1943
 26 מ־4 בינואר 1943
 24 מ־4 בינואר 1943
 24 מ־4 בינואר 1943
 24 מ־4 בינואר 1943
 95 מ־20 במרס 1943
 95 מ־20 במרס 1943
 95 נד20 במרס 1943
 95 מ־20 במרס 1943
 95 מ־20 במרס 1943
 25 מ־4 בינואר 1943

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 2 טם׳ 898, עט׳ 381.

 תיקון טעות

 בצו הבלו על דלק (פטור), תש״ך—1960, שפורסם בקובץ התקנות 981, תש״ך,
 עמ׳ 620, בסעיף 2 (2), במקום ״שיט״ צ״ל ״טיס״.

 ט׳ בשבט תש״ך (7 בפברואר 1960) ל ו י א ש כ ו ל
) .* שר האוצר 7 2 3 8 0 ט 4 ח ) 

 קונץ החקנות 983, י״נ ב׳8בט ח׳»״ר, 11.2.1960



 מדוד לשלטון מקומי

 חוק רשות חקלאית'בפתח־תקוה, תשי״ט—1959

ת ו ש ר ה של ה מ ו ח י ת ו נ ר שי ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רשות חקלאית. בפתח־תקוה, תשי״ט—1959
ר: יעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמו  ולאחד התי

 1. חלקה 1 בגוש 6391 מוצאת מתחומה של הרשות.

 2. לצו זה ייקרא ״צו רשות חקלאית בפתח־תקוה (שינוי התחום), תש״ך—1960״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960)
 (חמ 73962)

 1 סייח 290, תש י״ט, עט׳ 205.

 פקודת העיריות, 1934
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ה ב י נ ת נ ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקינה מועצת עירית נתניה
: ה  חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —

ך — מבנה בנוי מאבן, בטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומר אחד לרבות יסוד, קיר, י נ ב  ״
ן או דבר המחובר אליו,  גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבני
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור

 כל אדמה או שטח;

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבניך או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין

ו הבעל הרשום ן נ נ  ובין שאי

 ״המחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבניו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

ד  ״מהנדס״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העירית וכל אדם שהמהגדם העבי
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה*

 ״העירית״ — עירית נתניה

 ״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי' חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן.

נו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת  2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בני
 שלום הציבור.

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.
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 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 העירית

 אישורפכום
 ההוצאות

 שמכות ראש
 העירית, ?היכנס"

 לבני!

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

 (ב) היד. לבעל בנין או למחזיק בו יסוד לסבור כי בבין מהווד, םכנד. למחזיקים אי
 לציבור, יודיע על כך מיד לראש העיריה. י

 (ג) ראש העיריה יורד. למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב). המהנדס

 שערך את הבדיקה, יגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3 (א) סבור ראש העיריה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ת אל ביצע א , ( א ) ן  . (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קט
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה,.רשאית העיריה לבצע. את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע. י

 4. אישר המהנדס לאחר בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי־
 קים או לציבור, רשאי ראש העידיה באישורו של הממונה על המחוז לבצע את העבודות

 הדרושות לרבות הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין. -

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, יכריע המהנדס בדבר
 הסכום באישור בכתב.

 6. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לכל בנין כדי לברר את מצב
 הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

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

 7. . מסירת הודעה׳ לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
י  או שנמסרה 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
ה ההודעה אד נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים  או הוצגה במקום בולט על הבנין שבו דנ

 בתחום העיריה.

נו — קנם חמש מאות לידות, ואם היתה  8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
נו — קנם נוסף עשרים לירות לבל יום שבו נמשכת העבירה לאחר  העבירה נמשכת, די

ה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.  שנמסרה לו עלי

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש״ך—1960״.

ן פ  ד. ג
 ממלא מקום ראש עירית נתניה

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

 (חמ 886016)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ת ר י ג ס ם ו י ק ס ת ע ח י ת ר פ ב ד ם ב י ק פ א ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
: ה  המקומית אפקימ חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים !

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, בית חרושת, קיוסק, בית מלאכה, מזנון, וכל מקום אחר
 שבו נעשית מלאכה, מוחסנת סחורה או מתנהל עסק, לרבות מכירת כרטיסי כניסה
ת עינוג, ולמעט  למקום תרבות או ספורט, בריכת שחיה, בית נכות, תערוכה, גן חיות, בי

 מלון, פנסיון, בית אוכל, בית עינוג ובית מרקחת !
ו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות וה־ נון״ — כל מקום שלגבי  ״מז

! ות (הםדרתן) 2  תעשי
 ״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות

; (  והתעשיות (הסדרתן
 ״בית אוכל״ — מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה

ג ! נו  לשם צריכתם בו במקום, למעט מזנון, קיוסק, מלון, פנסיון ובית עי
נוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים  ״בית עי

!  הציבוריים, 1935 3
, כימי מנוחה, שתחילתם ם שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 4 י מ י ה  ״ימי מנוחה״ —
י שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה  חצי שעה לפנ
 במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה

 וסופו בשעה 5 למחרתו!
ג והגשת אובל ו נ ת מרקחת או בית עי ״ — כולל אי־סגידת בית עסק, בית אוכל, בי ח ו ת פ  ״
ית עסק, מלאכה או עינוג בתוך בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או  או משקה ועשי

נוג סגור.  בית עי

 בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
 (1) חנות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה (2) —

 בקיץ — בשעות שבין 19 לבין 5 ! ובין 14 לבין 16 !
 בחורף — בשעות שבין.19 לבין 6 !

 (2) בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה
 או משקאות לא משכרים — בשעות שבין 24 לבין 5 !

 (3) חנות לממכר פרחים — בשעות שבין 22 לבין 5 !
ד (3) —  (4) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) ע

 בקיץ — בשעות שבין 19 לבין 5 !
 בחורף — בשעות שבין 19 לבין 6 !

! ז׳  אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול! ח׳ י״א, י״ב וי״ג בתשרי
/ ג׳ וד׳ בםיון מותר בו — אם אינו ! ב ! י׳׳א, י״ב, וי״ג בניסן  באדר עד ט״ו בו

 חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.

 2. (א)

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

 2 חזקי א״י, נרד ב/ פרק קמ״ג, עמי 1427.

 3 ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עמ׳ 49.

 4 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 4, עמ׳ 12.

 סגירת בתי
 עסק בימים
 שאינם ימי

 מנוחה
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 סגירת בתי
 עסק בימי טנומזו

 סגירת בתי
 מרקחת

 תחולה

 עבירות ועגשים

 השם

 בםעיף זה —
ל;  ״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלו
 ״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.

 (ב)

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

 (ג) בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה
 לפתוח בית אוכל בשעות שבין 22 לבין 9 ובשעות שבין 15 לבין הזמן המוקדם משנים אלה:
ת האוכל מותרת לא יגיש בו אדם  שעה 18 או סוף יום המנוחה, ובלבד שבשעות שפתיחת בי
נה או כיוצא באלה, ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה י ג  אוכל או משקד- בליווי שעשועים, נ
 למכור או להגיש משקה או אוכל אלא בת1ך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח

 אחד בחוץ או אל החוץ.

ר נ יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי מ  4. . לא.
 חד, — בשעות שבין 19 לבין 6, ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת

 שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.

 5. הוראות הסעיפים 3 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת אשר
ו יהודי ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו. נ  בעליו אי

נו — קנם מאה לירות.  6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקימ (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ד-1960״.

ן י ק ד י ד  ה פ
 ראש המועצה המקומית אפקים

 נתאשר.
 ג׳ בטבת תש״ד (3 בינואר 1960)

 (חט 81140)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד  חוק עזר לבית־יצחק ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ מתקינה המועצה
: ה  המקומית בית־יצחק חוק עזר ז

— - הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

 עזר זה«
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות

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

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ?
 (2) עקידת עצים, התקנת תעלות, צינורות עיקריים למים וכבלי חשמל ן

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 (3) התאמת הרחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות,
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל !

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן 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 אחד שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה !

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ובין
 שאינו מצופה, וכל חומר אחד שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי

 שיקבע המהנדס!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, וכולל ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

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

 ״בעל נצםים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה 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 שאינו מחזיק בהם, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של

 .למעלה משלוש שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־יצחק!

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

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו, באישור בכתב מאת הממונה על מחוז המרכז,
 להיות מהנדס המועצה.

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

 שינוי רחבי 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום.
 ש5 כביש ? > >

 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחד שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5.

 ס5י5ת כבי׳״ 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 הדרושות כדי להביא את הסלילה עד שטחה העליון של
 התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא,

 בין כדי ארכו המלא של הכביש, ובין שלא כדי ארכו המלא!
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא,

 בין כדי ארכו המלא של הכביש ובין שלא כדי ארכו המלא!
 (3) סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש, בין כדי ארכו

 המלא של הכביש ובין שלא כדי ארכו המלא!
 (4) השלמת סלילתם &ל התשתית או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו

 המלא של הכביש, וכן כדי ארכו המלא של הכביש.

 674 יווב׳ו דתקנות 983, י״ג בשבט ווש״ו, 11.2.1060



 שיעור דמי
 השתתפות

 וגבייתם

 רחובות סלוליט
 והשלמת סלילה

 סלילת ׳כביש
 או מדרכה על

 ידי הבעלים

 סלילתמדרכה
 ונטיעת עצינ1

 (ב) נתקבלה החלטת המועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה
 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 5. (א) בסעיף זה —
 ,,שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו כעל שטח בנוי לצורך חוק עזר זה.

 (ב) נסלל כביש בשטח בנוי לפי חוק עזר זה, ישתתפו בעלי הנכסים שבאותו
 שטח בנוי בהוצאות סלילתו של כל הכביש על כל שלביו כדי 75% וסכום ההשתתפות
 יחולק ביניהם בשיעור יחסי לשטחי הבנין של בתי המגורים או של בתים המשמשים
י עסק או למשרדים, למעט מחסנים ומבני־עזר המשמשים למשק חקלאי  לעסקים או למחסנ

 פרטי• , ״ י ־

ו לפי סעיף זה  (ג) כל אחד מבעלי הנכסים ישלם למועצה את הסכום המגיע ממנ
 מיד עם השלמת הסלילה של כל הכביש ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית
 המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, מפרעה על חשבון
 סכום השתתפותו בסלילת הכביש המבוססת על הוצאות אותו שלב או הוצאות שלבים

• • . י • ״ )  שהושלמו לפניו בשיעור האמור. .

ב) )  (ד) סכום השתתפות לפי סעיף זה יחול על כל הבתים כאמור בסעיף קטן
ו קיימים בעת סיום סלילת כל הכביש.  שיהי

 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני 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.

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

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת
 המועצה, ובהתאם לתנאים, לפרטים ולאופן שפורשו בכתב ההיתר. התנאים, הפרטים

 והאופן כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
ר פ מ  (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן ה
 דשים בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשם כך.

, רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה א) )  (ג) ניתן היתד לפי סעיף קטן
 כדי 25%.

 8. החליטה המועצה —

 (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפד מדרכה לאורך
 הנכסים או לטפל בה באופן אחד >

 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורד הנכסים או לטפל בהם 1
 (3) לבנות אבני שפה —

 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף
 5 שיחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין. ,

 >1וצ»1 חתיוגית 988, *'׳ג ב^צט׳ ו*ש״ד, 1960,!11.2 675



 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו: היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד, העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו הרגילים או הידועים :לאחרונה, או  רשום הערוך אל אותו אדם, לפי מענ
 הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתוניס היומיים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 11. חוק עזר לבית יצחק (סלילת רחובות), תשי״ד—21954 — בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־יצחק (סלילת רחובות), תש״ך—1960״.

 משירו! הודעות

 עגשים

 ביטול

 השם

ן ה ם כ י י  ח
 ראש המועצה המקומית בית־יצחק

 נתאשד.
 א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר 1960)

 ׳(חמ 81347)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ס״ת 474, תשי״ד, עמי 1373.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ם ע ר מ ב ד ה ב ד ו ה י ־ י ר ה ר ל ז ק ע  חו

 ׳ בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית הדי־יהודה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 החלפת תוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר להרי־יהודה (מם עסקים מקומי), תש״ך—1959 3 (להלן —
: ו  חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת ז

ת פ ס ו ת  ״
ה נ ש ם ל מ י ה ר ו ע י  ש

 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
 בית חרושת לבלוקים ממלט 50 בית בד המעסיק עובדיס שכירים

 בית הדושת ללבנים או רעפים 150 עד 3 70
 בית חרושת לשיש ולחמרי בנין 300 4 עד 5 100
 גית.•חרושת לשימורים 50 6 ומעלה 150

 בית מלאכה — בית קפד,
 שאינו משתמש בכוח מיכני 20 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 15
 המשתמש בכוח מימי—המעסיק עובדים — עם רשיון למכירת משקאות משכרים 30
 עד 5 70 בית חרושת למוצרי גייר 30

 . למעלה מ־5 120 בריכת שחיה 100

 1 ע״ר 1911, תוס׳ 1טם׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1430, עט׳ 115.

 3 ?״ת 965, תש״ד, עט׳ 337.

 676 קובץ התקגות 988, י״נ בשבט תש״ה 11.2.1960



 ת.יאור הימלאכה או העסק המה בלירות תיאור המלאכה או תעסי! המס בלירות

 תהילת .

 הוראות מעבד

 העט

; ל מ ש  חברת ח
.  יקבי

 בבשן ׳.־(
 מאפיה .

 מוסך
 ,מחצבה שתפוקתה היומית במטרים מעוקבים -

 עד 40
 למעלה מי40 עד 100

 למעלה מ־100
 מכונת חצץ שתפוקתה היומית׳יבמטרים

 .־ מעוקבים —
 עד 40

 למעלה מ־40 עד 100
 למעלה מ־100

 משאבת בנזין
 מחלק נפט בעגלה

 מתווך להעברת קרקעות
 פנסיון —

 עד 20 מיטות
 למעלה מ־20 עד 100 מיטות

 למעלה מ־100 מיטות

 2. .תחילתו של חוק עזר זה היא ביוב! כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1959/60, והוא
ל פי  ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם ע
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרי־יהודה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך —
 1960״.

ב ה ו כ מ ן ק ע  נתאשר. י
 י״ז בטבת תש״ך (17 בינואר 1960) ראש המועצה האזורית הרי־יהודה

 (חט 82121)
ג ר ו ף ב ס ו  י

ד הסעד  ש
 ממלא מקום שר הפנים

 300 צרכניה, מכולת, מזנון, ,קיוסק, חנות ירקות 25

 400 קבלן, הברה, מוסד שיתופי, קואופרטיב או יחיד
50 
75 
50 

100 

 לביצוע עבודות בנין, סלילת כבישים, קידוח
400 
50 
75 
50 

100 

 נפט, חפירה, ביוב, קידוח, הכשרת קרקע, הנחת

400 
50 
75 
50 

100 
 קווי מים וכל עבודה אחרת, כשהיקף השנתי של

400 
50 
75 
50 

100 
 העבודה בלירות הוא:

400 
50 
75 
50 

100 

 100 1000 עד 5000 25
 200 למעלה מ־5000 עד 10000 100
 600 למעלה מ־10000 עד 20000 200
 למעלה מ־20000 עד 50000 500
 למעלה מ־50000 עד 100000 750
 200 למעלה מ־100000 1500

300 
1000 

 רופא, דופא שיניים, עורךדין, מהנדס 20

200 
300 

1000 
 150 שירות אוטובוסים בין־עירוני המקיים תחנות

 10 בתחום המועצה 600
 20 שירות אוטובוסים עירוני המקיים תחנות

 בתחום המועצה 250
50 

 50 שירות להולכת נוסעים 100 100
100 

 150 שירות להובלת משאות 100״

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד ה ב ש נ מ ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  האזורית מנשה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״בור שופכין״ — 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 אחד הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 . לקיבולם או לאגידתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכין $

 1 ע״ד 1041 , תוס׳ 1 טס׳ 1154, עמ׳ 110.

 :קובץ: התקנות 988, י״ג בשבט תש״ד, 11.2.1060



 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזמ של מקומות אחרים
 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 מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות 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 בודות שופכין, ביבים׳ תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגת אסלה,

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

 ״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
 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 ונספחות אחרים, וכן כל

 ביב שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 מגדות מפגע 2. ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים מחמת 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 מחמת שאין בהם פחי אשפה כלל או משוס 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 כבד עם מכסה אופף אלא

 מחומר שאינו מניח את הדעת של המפקח!
 (3) גג, תקרה או קיר 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, עלול להזיק

 לבריאות:
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק לב־

 ריאות, 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 יעיל של הנכ־
 סים, וכן ביב׳ בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם!
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ו מחסום, -: נקבע. ג  (7) בית כסא, צינור שופכין, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא'
ו אשר, לדעתו של המפקח, אין מחםומו קבוע כהלכה!  א

 י(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, או אפיק מים, בור מים, 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 וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם
 מגולים או אשד, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים

 שבתוכם!
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור איוורור, מחדיר אוויר, בור שופכין,
 תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן
 שאוויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם.

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

ב!  ;מערכת היסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, .מיתקן סניטרי או בי

ב וכל בור מים  (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של בי
 או מיכל מים אחד, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
די המפקח או  •המונע חדירת אוויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על י

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

 מתחתיו, מחוצה לו או בקרבתו!

 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין
! ן  או בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכי

 (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, לדעתו של המפקח,
 י בלתי תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או דוח

 בבניו או בבנין סמוך!
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או

! ן י  . העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנ

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 י זבל וכיוצא באלה אם, לדעתו של המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות!
 (19) חוסר ארובה בנכסים׳ שלדעת המפקח יש בהם צורך, או ארובה בנכ
 סים שהיא שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גכוהה למדי או שהיא

 פולטת עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!
ת נו מאפל כראוי א  (20) תנור, אח, קמין או כבשן, אשר, לדעת המפקח, אי
.שהוא משמש לתכלית ן בי  העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ו

 אחרת!
 (21) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזרק לבריאות!
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. (22) צריף או מבנה שמחמת תעדר נוחיות סניטרית שוררים בו תנאים אשר׳ / : 

 לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!
 (23) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיוץ בהם, או שמפאת הצפיפות הרבה,שוררים

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

 רים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
נו גדוד במידה מספקת;  (25) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אי

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

 האוויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות ז
 (28) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות ז

 (29) דבר, אשר לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה
 בחוש הדאייה, הדיח, או השמיעה, או להפריע לנוחיות הסניטרית?

 (30) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאםפקה זו!

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

 (32) קוצים או עשבים הנמצאים בנכסים,
 (33) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומד אחר המוחזקים

 ברחוב.

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

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
־ די חפירה ובין בצודה אחרת, ביבים, צינורות או תשמי  הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על י
 שים סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק שנגרם

 מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

גד  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
 אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם 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 משתמ־
 שים 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

די המפקח, לסלק את המפגע.  על י
 (ג) 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 דשאי 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.

 אחריות
 ?םי5וק מפגע

 הודעות
 5סי5וק מפגע
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 (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 סי?וס.טט>«•
> ע? ידי המועצה ר צ ע ו מ ?  עבודה מהעבודות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה, ףשאיןן ן

 לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או
 מאותם אנשים 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 החלטת המפקח
 והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

 8. בנין שנמצאות בו דירות אחדות, חייב בעל הבנין, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, הדבקת העתק
י , ע  להדביק ולהחזיק, במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו. "יי1 ה

 9. (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחד מחזיק בהם, חייב לשמור שמירה
1 י י ק נ ה 5  על הנקיון בנכםים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח וכן לנקות ולסלק כל מרבץ 1

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכםים ובסביבתם.

 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודת בניה, חפירד״י חציבה וכיוצא באלה חייב להבטיח
 במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם לדרי
 שות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות לבער ולסלק

 את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעת המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה, עבירות >

 (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 אחד אשר 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, שבר זכוכית, מסמר׳ חומד חד, אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומד בניה כל שהוא.

 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פידות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן
 או פסולת כל שהיא. י

 (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
 הרחוב.

 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור,
 לא ימיין ולא יחטט בהם.

 (יב) לא ידביק אדם ברחוב לוח, מודעה, דברי דפוס או כתב פרסום או דברי
 תעמולה אחרים על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטם׳ לא יציירם
 במקומות כאמור ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על ידי אחר. הוראות סעיף קטן זה

 לא יחולו על הפעולות האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לכך על ידי המועצה.
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 (יג) לא יבנח אדם בור רקב םמוך לבניין אלא במרחק של לפחות שלושה מטרים
 ולא סמור לבוד מים אלא במרחק של לפחות שמונה מטרים ולא יבנה בור שופכין מחלחל

 אלא במקום ובמרחק מבנין שאושרו על ידי המפקח.
 (יד) לא יחלוב אדם ברחוב. יי

 (טו) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

ת 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא י י ם  מ

ה מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד ע י י  ה

 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או 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.

 ענשים 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמש־
נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה  כת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 שמיות 13. חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר.
 דינים אחרים

 השם 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (מפגעי תברואה), תש״ך—1960״.

ב י ד  נתאשר. ל. א
 ל׳ בחשון תש״ך (1 בדצמבר 1959) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חמ 839008)
ה ד ה ו י ־ ר ל ב א ר ש  י

ד הפנים  ש

 פקודת המועצות המקדמיות, 1941
ן ו ש י ע ר ה ו ס י א ן ו ו י ק נ ת ה ר י מ ר ש ב ד ה ב ש נ מ ר ל ז ק ע ו  ח

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

 הנדוות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה•!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה!
ג! ו נ  ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עי

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!

.ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳:1154, עט׳ 119. 1 
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 איסור עישוו

 איסור מכירו!
 גרעינים או

 פיצודום
 איסור ?כלור

 וזריקת פסולת

 מודעות

 חובת התראה

 רשות. כניסה

 ע נש י ם

 השם

 >,מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרד, ציבורית,
 למעט בית מגורים ז

; ו י  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח על
 ״פסולת״ אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים,'פירות,

 נייד, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה >
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק

 עזר זה.

נוג לרבים. ג כשמתקיים בו עי ו נ  2. .. לא יעשן אדם בבית עי

 3 לא ימכור אדם ולא יפצה במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

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

בד בו או מפקח יתרה בכל. אדם הנמצא באותו מקום  6. בעל מקום ציבורי או סדרן העו
^ . . . . • ־ .  , ועובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4. ־

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

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

 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות.

 9. ; ;לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תש״ך—
 1960״.

ב י ד  נתאשר. ל. א
 ג׳ בטבת תש״ך (3 בינואר 1960) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חמ 839009)
א י ו י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י נ כ ו ס ש מ י נ ב ת ט ס י ר ר ה ב ד ה ב י ר ה נ ר ל ז ק ע ו  ח

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת •המועצות המקומיות, 1941 ? מתקי
 המקומית נהריה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר,זה — י הגייייז
 ״בנין״ —י. מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר,
גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, ! 

 סוללת.עפר, גדר, .משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד
 בל אדמה או שטח!

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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ן י מ  :• , ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנק או שהיה מקבלה אילו היה ה
 .נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כח או כנאמן, בין שהוא הבעל הדשום של הבנין

 ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר?

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביד
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

i ״המועצה״ — המועצה המקומית נהריה 
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן.

 עריכת בדיקה 2, (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב). המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחד עריכת

 הבדיקה.

 הודעות 3. .. (א) סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות

 בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(א), או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס לאחד בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה
 למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את

 העבודות הדרושות לשם הדיםת זעניז ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 ביצוע עבודות
 ע? ידי ראש

 המועצה

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, יכריע המהנדס בדבר
 הסכום באישור בכתב.

 6. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לכל בנין כדי לברר את מצב
 הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגור־ו 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 מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט. על הבנין שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום הארץ.

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות ראש
 המועצה ?היכנס

 ?בני!

 מסירת הודעות

 קובץ התקנות 983, י״ג בשבמ תש״ד, 11.2.1960
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 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם היתד! העבירה י ענשיפ
, • י י ה י ל ו ע ל ה ד ם מ נ - קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר ש י ו - נ  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהריה(, הריסת מבנים מסוכנים), תש״[־—960i״. השם

ץ ן ט ו ש ר  נתאשר. ג
 ג׳ בטבת תש״ך (3 בינואר 1960) ראש המועצה המקומית נהריה

 (חמ 841214)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ן ו ש י ע ר ה ו ס י א ן ו ו י ק נ ת ה ר י מ ר ש ב ד ה ב נ נ ע ר ר ל ז ק ע  חו

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י1, מתקי
ה:  המקומית רעננה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
, י ה! נ  ״המועצה״ — המועצה המקומית רענ

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה>
וג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג« נ  ״בית עי

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

 למעט בית מגורים!
ן ו י  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח על

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זד. $
 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פידות,

 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה.

נוג למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים, כשמתקיים איסור עישח  2., לא יעשן אדם בבית עי
ג לרבים. ו נ  בו עי

 3. :לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטניס וכיוצא באלה. איסור מכירת
 גרעינים

 ׳ י או פיצוחם
 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. . איסור לכ5וד

 וזריקת פםו5ת
 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה, מודעות

 שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

 6. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח, יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום חובת התראה
 והעובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 רשות כניסה 1' (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברד אס קויימו הודאות חוק עזר זה.

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

נו — קנם מאה לירות.  ענשים 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ די

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (שמירת הנקמן ואיסור העישון), תש״ך—
 1960״.

 נתאשר. מ. פ ם ו י ג
 י י״ז בטבת תש״ד (17 בינואר 1960) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 854215)
 י ו ס ף ב ו ר ג

 שר הדואר
 ממלא מקום שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ח מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ר לגדרות ב ז ק ע ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות \

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פ^ייחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב
 או בגן ציבורי, וכל חלק מהם! ן

 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה׳ לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה
 וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחו|ש המועצה! , • • ־

 ״גך — גן ציבורי או חורשה או שדרה הנמצאים בתחום המועצה;
נה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו. ,  ״ממו

 2. לא יעקור אדנו צמח, לא ישד)יתו, לא יגדעו, לא ישדשו, לא ישמידו, ולא יסיר ממנו
 את קליפתו, לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

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

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן אלא במקומות(זקבועים לכך על ידי המועצה!

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

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח לא יטפס אדם על עץ, שיח׳
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 הנורות

 השחתת עציפ

 כניסה
 ?מקום גדור

 משחקים

 טיפוס על עצים

 י 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 «ס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 6. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שעד קשירת נעלי
פ חיים לעץ י י ן י ן ^ ע ט ב ך י .1 , ך ע י מ ע ן ,1א י ב ן ן ן מ ה ע,1 צ נ ג ב ^ ה ו ן ן ר ל ב ן א ג ו ב מ ק ו ־ ן ג ש ד ו ו ם  א

 כאמור.

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

 8. בהמות העוברות בתחום המועצה, ימנע אותן האדם ששמידתן עליו מלפגוע בצמח, ,,נהיגת, .׳.
 י בעלי חייט

 : נתחום הטועצה

 9. ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה. ילדים
ט י ט ' נ נ  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות. ׳

ם ע ׳ , ה  11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (הגנה על הצומח), תש״ך—1960״. י :

י א כ  , נתאשר. י. ז
 :א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר 1960). ראש המועצה המקומית שדרות

 (חט 85685)
א --••:-:•>׳•.•.:.:;•• ר י פ ם משה ש י י  ^ ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 י חוק עזר לתמר בדבר העמדת רכב וחנייתו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 25 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית תמד חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה

. .  (שירותי הולכה), תשי״ד—954! 3 .
 ,,רחוב״ — דרך הנמצאת בתחום המועצה לרבות חלק מדרך, למעט כביש ביךעירוני,

i ״מונית״ —רכב ציבורי שאינו אוטובוס 
 ״מפקד משטרה״ — מפקד המשטרה הממונה על מחוז הדרום, לרבות אדם שמפקד המשטרה .

 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן אוי מקצתן!
 ״כביש״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי״ג—41953!

 ״כביש בין־עירוני״ — כביש שאיננו דדך עירונית כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי
 תנועה), תשיי׳ג—1953 !

 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ,,מקום: חניה̂׳ — מקוס;שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2!
 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 !

 1 ע״ר 1041, תום׳.1 מם׳ 1154, עט׳ 110.

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

 3 ק״ת 463, תשי״ד, עט׳ 1.082.

 4 ק״ ת 356, תש י״ ג, עמי 942.
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 ,,מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק
וחן ו  די

 ״המועצה״ — המועצה האזורית תמר ן
 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה ן

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

i ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 2 (1) לפקודת התעבורה, למעט אופניים 
/ ״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה,• ך ד ד  ״

 ״תמרור״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי״ג—1953 .

יעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש  2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התי
 המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מםויים
 שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב,
 וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר

 בחניה בבת־אחת באותו מקום.

יעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־  התי
 מוסדר ולהסדיר את ההניה בו על ידי סדרן.

יה לציית ד רכב במקום החנ  סדרן, חייב אדם המעמי

 3. (א) המועצה רשאית, לאחר
 טרה, לקבוע מקום חנייה כמקום חניה
 (ב) סודרה החניה על ידי

 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעה במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש
 בדבר קביעת סוגי תמרורים, צורתם ופירושם 5 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא

 לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.
 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום

 חניה, אלא — |
 (1) אס הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה ן
 (2) בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה•:•
 (3) בזמן ובמשך התקיפה שבהם הותרה החניה במקום ן

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע שמותר לחניה
 בבת־אחת.

 ממכות•• ?המדיר
 חניית רכב

 ממום חניה
 מוסדר

 ממוט חניה
 פרטי

 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 4. (א) לא ינהל אדם, ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון
 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתת או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו אגרה המחושבת

 לפי שיעור של מאה לירות לדונם משטח מקום החניה.
 (ה) ראש המועצה רשאי לףטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.
 (ו) רשיון לנהל מקום חניהן פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה

יעצות עם מפקד המשטרון.  ולאחר התי

 איסור חניה 5. (א) לא יעמיד אדם ולא יויונה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב בדרך

 5 י״פ 61, תש״ י, עט׳ 505.
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 6. לא יעמיד אדמ, ולא ירשח לאחר להעמיד, בדרך רכב שנתקלקל קלקול המו^ע : רכב.שנתקלקל
 המשכת הנסיעה, אלא על שולי הדרך מצד ימין, ובאין אפשרות לכך סמוך ככל האפשר ^

ית של הכביש ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם  לשפד. הימנ
ד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא ע ר  בו במקום א

 דיחוי.

ת מוניות  77 (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנ
 מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי דאש המועצה בהסכמת המפקח
 על התעבורה.

 (ד) היתר כא^ור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתד ? ניתן ההיתד לאחר 30 ביוני, תופחת

 האגרה לשלוש לירות. 5

 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן ההיתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו
 לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית בדרך
 לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא —

 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה
 היא לשם המתנה לאותו נוסע, או

 (2) אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

ד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס בדרך, אלא במקום שנקבע אוטובוסים  8. (א) לא יעמי
 כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו

 של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

 (ב) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחד להעמיד, אוטובוס במקום כאמור לזמן
 העולה על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג) לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחר להחנות, אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה

 על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי תמרורים
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את ריתמורכב
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסרים. למקום חגיה

, לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא א) )  (ב) ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן
 ירשה לאחר להעמיד או להחנות, באותו מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום

יניס כאמור. י  שלו אינם מצו

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום אגרת הסדר
ו לכל  חניה מוסדר, אלא לאחד ששילם אגדת הסדר בשיעור של 5 לידות ליום או חלק ממנ

 רכב; שברשותו.
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דו שילם ובתו!״ :שעבו מן  "־"••' (ב) . השאיר. אדם רבב במקוכ! חניה מוסדר ליותר מהז
ת לחניה באותו מקום; לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת ר ת ו מ  . התקופה ל

 בעד זמן החניה הנוסף.
:בהודעת י ראש המועצה ו נ י י צו ) י א ) ן • (ג) שיעורי האגרה כפי שנקבעו: בסעיף קט : ׳  י י

 שתפורסם במקום החניה המוסדר או על גבי המכשירים המיכניים.

(ד) סודרה החניה על ידי ס^רן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או . 

 באופן אחד שיקבע ראש המועצה. |
 (ה) סודרה החניה באמצעות | מכשירים .מיכגיים, תוכנס האגדה למכשיר מיכני
 במטבע או בתוויות מתכת מיוחדים בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.
- . ! /  י ~ ׳
 12. (א) יפקח רשאי בבליעת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי

 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה. !
 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א׳)',

נו — קנס ארבעים לירות ואם היתד.  13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שהורשע

 בדין או לאחר שנמסרה הודעה על ידי ראש המועצה.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו), תש״ך—1960״.

ג ו מ ל ה א ד ו ה  י
ורית.תמר  ראש המועצה האז

 אני מסכים.
־ א ה ר ן ק ב ן ח צ  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ז בטבת תש״ך (17 בינואר 1960)

 (חט 85814)

ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 ענע־ה

ח ק פ ת ו י ו  :טמנ

 קשט

ט תש״ה 11.2.1960 נ ש  קובץ התקנות 983,.,.י״ ג נ

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 48 אגורות


