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 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 ננוםח משולב]
' ם י כ נ ל ב ו פ י ר ט ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב] ג

, אחרי תקנת משנה (ב)  תיקו! תקנה 15 1. בתקנה 15 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2

: ו  תיווסף תקנת משנה ז

) לא יחולו על נכה שתקופת שהותו ב )  ״(ג) הוראות תקנות משנה (א) ר
 במוסד אינה עולה על 14 ימים רצופים.״

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון מס׳ 2), תש״ך—1960״. פ ׳  ה

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו ן תש׳׳ך (29 במאי 1960) ד ו בסי ׳  ג
מ S103(7 שר הבטחון ח ) 

 1 ם״ח 285, תשי״ט, עמי 276.

 2 ק״ת 430, ת׳עי״ר, עמי 500; ק״ת 907, תשייר, עמ׳ 358.

 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, תשי״א—1951
ם י י ו צ י ם פ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (ג) ו־(ה) ר32 לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה,
: ה ל  תשי״א—1951 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות א

1 1. בתקנה 1 לתקנות הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים), תשי״ב—1952 2 ה נ ק  תיקי! ת

 (להלן — התקנות העיקריות) —
: ו  (1) אחרי הגדרת ״נזק״ תיווסף הגדרה ז

יעת ריווח כתוצאה מנזק שנגרם לנכסים בתחום  ״ ״נזק עקיף״ — הפסד או מנ
 ישוב ספר כמשמעותו בסעיף 2 (ו) לחוק, או הפסד או מניעת ריווח מחמת
 אי אפשרות להשתמש בנכסים כאמור עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות
 הסדירים של האויב או על ידי צבא־הגנה לישראל או עקב פעולות איבה

 אחרות.״

: ו  (2) במקום הגדרת ״ניזוק״ תבוא הגדרה ז

וק״ — מי שהיה ביום הנזק או הנזק העקיף בעל הנכס שנגרם לו נזק ז י נ ״  ״
 או נזק עקיף.״

: ו  החלפת תקנה 2 2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז

 ״זכות ?פיצויים 2. (א) שר האוצר יקבע לכל שנת כספים, בהודעח שתפורםס ברשו־

ט מות, את שיעור הפיצויים שישולמו לניזוק ובלבד ששיעור זה לא יעלה י י ע י ש  י

זק! אולם הגבלה זו לא• תחול על נזק עקיף ולא  על .60% משוויו של הנ
 על נזק שנגרם לאחת מאלה:

 1 סייח 68, תשי״א, עמ׳ 44!.

 2 ק״ת 256, תשי״ב, עמי 694 ; ק״ת 722, תשי״ז, עמי 1729 ; ק״ת 791, תשי״ח, עט׳ 1148; ס״ת 901,

 תשי״ט, עמ׳ 1276.

ח תש״ד, 16.6.1960 י ס  1266 קוכץ התקנות 1019, כ״א נ



 (1) נכסים בתחום נקודת התיישבות חקלאית כמשמעותו
 בסעיף 2 (ה) לחוק, שנוסדה בתאריך שחל תוך חמש שנים

זק! י  לפני יום גרימת הנ
 (2) נכסים בתחום ישוב ספר כמשמעותו בסעיף 2 (ו) לחוק!

ג ומלאי: הדגה שבהם.  (3) כלי שיט המשמשים לדיג וציוד די

ק העקיף, מ  (ב) ניזוק זכאי לפיצויים' בשיעור שנקבע לשנה בה נגרם הנזק או ה
 כאמור בתקנת מ^ונה (א).

 (ג) פיצויים בעד נזק עקיף ישולמו לתקופת הזמן הדרושה באופן סביר לתיקונו.

 (ד) לא ישולמו.פיצויים לגבי נכסים שניזוקו לאחר תחילתן של תקנות אלה אם —

 (1) לא שולמה הארנונה החלה עליהם במועדה וכהלכתה! או י׳
 (2) הניזוק היה פטור מתשלום הארנונה לפי סעיף 19 (א) לחוק! או

 (3) הניזוק קיבל, לפי בקשתו, פטור מתשלום הארנונה לפי סעיף 19 (ב)
 לחוק.

 (ה) קיבל אדם, לפי בקשתו, פטור חלקי מתשלום הארנונה לפי סעיף 19 (ב) לחוק,
 לגבי נכס מםויים, יופחת סכום הפיצויים לפי תקנות אלה בשיעור הפטור שניתן לו.״

: ו  3. במקום יתקנה 4 לתקנות העיקריות תבוא תקנה׳ ז

 ״הגשת תביעת 4. (א) תביעה לפיצויים תוגש למנהל תוך שלושה חדשים מיום קרות

ם הנזק או לנזק העקיף, בטופס שיקבע המנהל. י י ו צ י  פ

 (ב) לא הוגשה תביעה במועד האמור בתקנת משנה (א), לא
 ישולמו פיצויים אלא אם הוכח להנחת דעתו של המנהל, כי היתד, סיבה

 מספקת לאיחור בהגשת התביעה.״

 4. תקנה 4א לתקנות העיקריות — בטלה.

: ו  5. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א), תבוא תקנה משנה ז

 ״(א) הוגשה תביעה לפי תקנה 4, יחליט המנהל בדבר זכותו של הניזוק
געת לנזק עקיף לא יחליט בה ו  לפיצויים ובדבר שיעורם! אך אם התביעה נ
יעצות בועדה שנתמנתה לפי תקנה 7א. הודעה על  המנהל אלא לאחד התי

 החלטת המנהל תישלח לניזוק.״

: ו  6. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות תיווסף תקנה ז
ד האוצר ימנה, בהודעה שתפורסם ברשומות, ועדה אחת  ״ועדה לנזק 7א. (א) ש

, או יותר לנזק עקיף שתפקידה יהיה לייעץ למנהל כאמור בתקנה 7(א). '  ״
 (ב) ועדה לנזק עקיף תהא בת שלושה! אחד נציג משרד האוצר,

ג משרד החקלאות״. ג משדד הבטחון ואחד נצי  אחד נצי

 7. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, פסקה (4) — בטלה.

ות הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים)  8. י לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 (תיקון), תש״ך—1960״.

 י׳ בםיון תש״ך (5 ביוני 1960) ל ו י א ש כ ויל
) שר האוצר 7 2 0 מ 0 ח ) 

 קובץ התקנות 1019, כ״א בסי וו תש״ר, 16.6.1960



 . פקודת העדות הדתיות (ארגונן)

ל . א ר ש י ת ל י ש א ר ת ה ו נ ב ר ת ה צ ע ו ה של מ ת נ ו ה ת כ פ ו ק ת ת כ ר א ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ״ ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן) •? והסעיפים 14 (א)
ן תקנות אלה: , אני מתקי ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

 תיקו! תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (הארכת תקופת כהונתה של מועצת

, במקום ״כ״ו בתמוז תש״ך (21 ביולי 1960)״  הרבנות הראשית לישראל), תש״ך—1960 3
 יבוא ״ל׳ בתשרי תשכ״א (21 באוקטובר 1960)״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (הארכת תקופת כהונתה של ( ־ ׳  ה

 מועצת הרבנות הראשית לישראל) (תיקון), תש״ך—1960״.

 י״ב בסיון תש״ך (7 ביוני 1960)
ו נ א ד י ל ו  • (חט 77701) י. מ. ט

 שר הדתות

 1 חוקי א״י, כרד נ׳ פרק קכ״ו, עמי 1207.

 2 ע״ ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 902, תש״ד, עט׳ 704.

 תקנות הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
י מ ח לאו ו ט י ב ן ל ת די י י ב נ פ ן ב י ד י ה ר סדר ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 (א) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 1
:  תקנות אלה

 הוכ1פתתקנה27א 1. אחרי תקנה 27 לתקנות הביטוח הלאומי (סדרי הדין בפני בית דין לביטוח לאומי),

: ו ה ז , תיווסף תקנ  תשי״ז—1956 2

 , ״טת! פסק דיז 27א. בית דין יתן פסק דינו תוך שלושים יום מהיום בו סיימו בעלי הדין
 את טענותיהם.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (סדרי הדין בפני בית דין לביטוח
 לאומי) (תיקון), תש״ך—1960״.

 י״ב בםיון תש״ך (7 ביוני 1960)
ן ז ו ס ר ח נ  (חט 750307) פ

 שר המשפטים

 השם

 1 פ׳׳ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

! תש״ד, 1960;16.6 ו י ס  1268 קובץ התקנות 1019, כ״א נ



s195חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד— 
ה ד מ ע ה ב ע י ג ר •ביטוח מפני• פ ב ד ת ב ו נ ק  . _ ת

י י•  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י, אנ
: ן תקנות אלה  מתקי

 1. בחלק ב׳ לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תיקו! m ב׳
ת • " י , £ - ״  תשי״ד-1954 2

 (1) בפריט 1, בטור 1, במקום ״כל מחלד. המועברת מבעלי חיים לאדם״ יבוא
ננו אדם״!  ״מחלה המועברת לאדם מכל חי שאי

 (2) הפריטים 2 ו־17 — בטלים.

י פגיעה בעבודה) (תיקון השם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
. , )תש״ך—960i״  מם׳ 6

ל ט פ ס ו א י ר ו י  כ״ט באייר תש״ך (26 במאי 1960) ׳ ג
< שר העבודה 7 5 0 3 מ 4 ת ) 

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ר, עט׳ 6. ׳

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

׳ וסעיף 8  בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—11953
ן תקנות אלה:  לתוספת החמישית לחוק, אני מתקי

׳ כ ק ? ח ! ו ק י  1. בחלק ב׳ לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), ת
 תשט״ז-1956 ־ — - * שבתוספת,

 (1) בפרק ראשון בפריט 1, הרעלות, אחרי ״הרעלת זרניך״ יווסף ״ניקל, ניקל
 קרבוניל, קדמיום ותרכבותיו״!

י —  ,(2) בפרק שנ
ו ננ  (א) בפריט 3, במקום ״גחלת״ יבוא ״מחלה המועברת לאדם מכל חי שאי

 אדם״ י
 (ב) פריט 4 ״בלוטית״ — בטל >

) בפריט 10, אחרי ״סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין״ יווםף ״וסרטן ג ) 
 הרירית של האף או הגתות הקשורות באף״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) השם
 (תיקון מם׳ 2), תש׳׳ך—1960״.

 כ״ט באייר תש״ך (26 במאי 1960) ג י ו ר א י ו ס פ ט ל
 >חט 750301) שר העבודה

 י ם״ח 137, תשי׳׳ד, עמי 6.
 ק״ח 621, תשט״ז, עט׳ 864; ק״ת 974, תש׳׳ד, עט׳ 499.

 התקנות 1019, כ״א בם־יח תש״ד. 16.6.1960׳ 269



 חוק הכניםה לישראל, תשי״ב—1952
ל א ר ש י ה ל ס י נ כ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו־14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 ג
:  מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 4 לתקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2 (להלן — התקנות העיקריות),
: ו  במקום פסקה (3) תבוא פסקה ז

נו מוכיח להנחת דעתו של רופא ממשלתי כי הואי מחוסן מפני אבע  ״(3) אי
 בועות והוא מסרב לקבל הרכבת חיסון נגד אבעבועות, או״.

 2. אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות תיווסף תקנה זו:

 ״הח«קת ניטע 12א. מי שבא באניה או בכלי טיס לישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס

י אליה, רשאי קצין בקורת הגבולות להחזיקו עד ליציאתו מישראל בתחנת ו ט  ם

 משטרה, בבית סוהר או בתחנת חיטוי של משדד הבריאות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס׳ 2), תש״ך—1960״.

 ז׳ בםיון תש״ך (2 ביוני 1960)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 6 2 מ 2  >ח

 שד הפנים

 1 פ״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.

 2 ק״ת 552, תשט״ז, עט׳ 6; ק״ת 997, תש״ר, עט׳ 855.

 חוק השבות, תש״י— 1950
ת ו ב ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

: ׳ אני מתקין תקנות אלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק השבות, תש״י—1950 1

: ו ז במקום פסקה (3) תבוא פסקה ז

 1. בתקנה 6 לתקנות השבות, תשט״ז—1956 2
נו מוכיח להנחת דעתו של רופא ממשלתי כי הוא מחוסן מפני אבע־  ״(3) אי

 בועות והוא מסרב לקבל הרכבת חיסון נגד אבעבועות, או״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השבות (תיקון), תש״ך—1960״.

 ז׳ בסיון תש״ד (2 ביוני 1960)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חט76670) ח

 שר הפנים

 1 ם״ח 51, תש״ י, 159.

 2 גן״ת 609, תשט״ז, עט׳ 820.

ח תש״ד, 16.6.1960 י ם  קובץ התקנות 1019, כ״א ג



ח תקנה 1 ק י  ת

 החלפת תהנה 20

 תיקון תקנה 24

 הוספת תקנות
 25 ו־25א

 ביטול התוספת

 תחילה

 השם

 פקודת התעבורה
ה כ ל ו י ה ת ו ר י ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת התעבורה והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
ות לי על פי כל דין, נ , ובתוקף שאר הסמכויות הנתו  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

: י מתקין תקנות אלה  אנ

 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי״ד—31954 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

: ו קו שירות״ תבוא הגדרה ז ,  (1) במקום הגדרת,
 ״.״קו שירות״ — מהלך קו של רכב מנועי ציבורי כמפורט בתעריף המאושר״)

: ו  (2) במקום הגדרת ״שכר הולכה״ תבוא הגדרה ז
ר הולכה״ — השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד כ ש ״  ״
 ההולכה ובעד כל שידות הכרוך בה ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע

 כאמור״! .
: ו  (3) במקום הגדרת ״תעריף״ תבוא הגדרה ז

 ״ ״תעריף״ — רשימת קווי שירות ושכר ההולכה שנקבע לקו שירות או לחלק
( ״ ו  ממנ

: ו  (4) אחרי הגדרת ״תעדיף״ — תיווסף הגדרה ז
ר/ די די שר התחבורה ונחתם על י  ״ ״תעדיף מאושר״ — תעריף שאושר על י

: ו  2. במקום תקנה 20 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז
 ״שכר הולכה 20. לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות—

 (1) בעד הולכה שלא צויינה בתעריף המאושר׳ שכד העולה על
 שכר ההולכה שנקבע לה!

 (2) בעד הולכה שצויינה בתעריף המאושר שכר העולה על השכר
 שצויין כאמור״.

 3. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ג), .במקום ״והתעריפים המפורטים
 בתוספת״ יבוא ״והתעריפים המאושרים החלים״.

:  4. אחדי תקנה 24 יווספו תקנות אלה
 25. המפקח על התעבורה יחזיק את התעריף המאושר במשרד המפקח
 על התעבורה, משרד התחבורה, המשרד הראשי, ירושלים, וימציא העתק

ו לממונה על המחוז, לרשות מקומית ולבעל רשיון שירות הנוגע בדבר.  ממנ
 החזקת 25א. בעל רשיון שירות יחזיק במקום עסקו העתק י התעריף המאושר

 שהומצא לו על ידי המפקח על התעבורה כאמור ויפרסמו בתחנות של קו

 ״החזקת
 התעריף
 המאושר

 העתק של
 התעריף המאושר

 ופרסומי שירות הנוגע בדבר או בכל דרך אחרת לפי דרישת הרשות״.

 5. התוספת לתקנות העיקריות—בטלה.

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

 7. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות התעבורה (שירותי הולכה) (תיקון), תש״ך—1960״.

ן ר ה א י ן ק ב ח צ  י
 שר התחבורה

 ד׳ בסידן תש״ך (30 במאי 1960)
 (חט 75617)

/ פרק קכ״ח, עט׳ 1271. רד ב  1 חוקי א״י, נ

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 463, חשי״ד, עמ׳ 1032.

1271 16.«.1960 , ו ״ ש ת ח י ס  קונ״ז התקנות 1019, כ״א ג



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ח קו י פ ת בר־ ו ר י ה על ש ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—957! !,
: ד  אני מכרת לאמו

 1. באכדזה זו—
 ״שירות בבית ממגורה״ — פריקתו של תבואות לבית ממגורה, החםנתן בו ומםירתן ממנו,
 לרבות חלוקת תבואות, מיונן, חיטוין, ערבובן, איוורודן, ייבושן, נטילת דוגמאות מהן

 ומתן חוות דעת עליהן או כל פעולות אחרות הנעשות בקשר לטיפולים אלה!
 ״תבואות״ — תבואות מכל המינים בצובר, זרעוני שמנים ומספוא מכל המינים בצובר, או
 צרכי אוכל בצובר הניתנים לטיפול בבית ממגורה, לרבות תבואות, זרעוני שמנים,

 מספוא, או צרכי אוכל כאמור, שמסירתן בשקים.

 2. השירות בבית ממגורה מוכרז בזה כשירות בר־פיקוח.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שידות בבית ממגורה),
 תש״ך—1960״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״א בסיון תש״ד (6 ביוני 1960)
 (חמ 74117)

 הגדרות

ה על ת ב  א
 שירות בר־פיקוח

 השם

 ס״ח 240, תשי״ה, עט׳ 24.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ן צא ר ו ק ת ב ט י ח ר ש ב ד ן צו ב ו ק י  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ד: , אני מצווה לאמו  תשי״ח—1957 ג

 1. במקום סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן), תש״ך—
ה:  21960, יבוא סעיף ז

 ״אגרת היתר 3. בעד היתר לשחיטת ראש בקר, שמשקלו החי הוא כמפורט להלן

: ׳  בטור א׳, תשולם אגרה כמצויין לצדו בטור ב

 טור א׳

 לראש בקר

 טור ב׳

 לירות

1.— 
2,— 

3 — 
 — 5״.

 המשקל החי בק״ג

ד 70 ק״ג  ע
 למעלה מ־70 עד 100 ק״ג

 למעלה מ־100 ק״ג עד 200 ק״ג
 למעלה מ־200 ק״ג

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקד וצאן) (תיקון)׳
 תש״ד—1960״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

״ד בםיון תש״ד (9 ביוני 1960)  י
 (חט 741119)

 1 ס״ח 240, תשי׳׳ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 994, תשייר, עט׳ 808.

 החלפת סע י וי 3

 השם

ח תמ״ר, 16.6.1960 י ס  1272 >ןוג>! התקנות 1019, כ״א נ



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ו ב ו ש י ן ח פ או ל ו ט י ת שייעור ה ע י ב בדבר ק ו 1  צ

w־£v.. ,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 ג
ר:  אני מצווה לאמו

ת י פ ם י ה ת ש א ר ׳ ה ר תשלוט חובה) (מם׳ 3), תשי׳׳ח—958* 2 עו ט(שי רו  1. בתוספת הראשונה לצרשעת־חי
ט זד,: ח5?ב T׳) ר פ , א ו ב י / במקום פדיט 7 3  בחלק ב

 ״7. טורנירים — לכל לירה של ערד ם. י. ף. —
 למען הסדרת הביקוש או התצרוכת וכן למען

י התחרות של •]  הגנה על תוצרת הארץ מפנ
 מוצרי יבוא 5.55 לידות בניכוי

 המכס ומס קניה
 ששולמו״. י ׳ •

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירוס (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 9), ה׳טם
 תש״ך—i960״.

ד י פ ס ס ח נ י 1960) ן פ נ ו  י״ג בםיון תש״ד (8בי
< שר המסחר והתעשיה 7 4 0 4  >וזמ 3

 1 ם״ת 268, תשי״ט, עמ׳ 18.

 2 ק״ת 772, תשי׳׳ח, עמ׳ 776. •

 3 ק״ת 1000, תש״ו, עמ׳ 910.

 פקודת-הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו מתן רשיונות יצוא, 1940

א כללי צו ן י ו ן רשי ו ק י  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940 «, אני מתקן רשיון יצוא
: ך , כ  כללי, תש״י—1950 2

 1. בתוספת, במקום פרט א׳ יבוא פרט זהי: תיקו! התוספת
 ״א. סחורות — פרט לאלה המפורטות בנספח — שנשלחו כחבילות שי באמצ־
ועדות לשימושו האישי של המקבל, ובלבד ששוויין של  עות דואר־חבילות המי

נו עולה על — 25 לירות.״  הסחורות הכלולות במשלוח אי

ן מם׳ 2), תש״ך—1960״. השם קו (תי ן יצוא כללי ו  2. לתיקון זה ייקרא,,רשי

 ח׳ בםיוז תש״ך (3 ביוני 1960) א. א ז ר ח י
 (חמ 4052״ , רשות מוסמכת

 ע״ר 1940, תוס׳ 2 מם׳ 982, עמי 159.
 ק״ת 69, תש׳׳י, עמ׳ 518; ק״ת 531, תשט״ו, עמ׳ 1195.

L273 16.6.1960 ,קוג־ז התקנות 1019, כ״א בסיו! תש״ד 



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של קרית־גת — לכיש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 *, והסעיפים 14 (א) 1־2 (ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

: ד  עיר, מחוז הדרום (להלן — הועדה), אני מצווה לאמו

 1. השטח במחוז הדרום, שאת גבולותיו קבעה הועדה כאמור בסעיף 2, יהיה שטח תכנון
 עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ ת ד׳/1115 הערוך בקנה
 מידה 50000: 1 והחתום ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה ביום ז׳ בסיון תש״ך (2 ביוני
 1960) ! העתק התשריט הופקד במשרד הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר קדית־גת —
 לכיש ובמשרד הממונה על מחוז הדרום בבאר־שבע, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות

 ובימים בהם פתוחים המשרדים האמורים לקהל•

 3. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (קרית־גת — לכיש), תש״ך—1960״,

 סביעת גבולות
 ישטח תכנון

 עיר

 , תשריט והפקדת
ו  העתק ממנ

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ז׳ בסיון תש״ך (2 ביוני 1960)
 (חמ 76511)

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ י עמ׳ 153.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 פקודת בנין ערים, 1936
ח על ו ק י ר פ ב ד , ב ז ז המרב ו ח ר, מ ן עי ו נ לתכ ה ו י נ ב ת ל י ז ו ח מ ה ה ד ע ו ר ל ז ק ע  י חו

ז כ ר מ ז ה ו ח ל מ ם ש י ר ן ע ו נ כ י ת ח ט ש ם ב ת מ ק ה ם ו י נ י נ  ב

, מתקינה הועדה המחוזית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 ג
ח:  לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז, חוק עזר ז

 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז (פיקוח על

, בסעיף קטן (א),  בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז. המרכז), תשט״ז—1955 2
ווסף:  בסופו, י

 ״הורשה דייר על ידי בית דין לשכירות לבצע תיקונים או שינויים במושכר
, רשאי הדייר לחתום נת הדייר, תשט״ו—1955 3  בהתאם לסעיף 33 (5) לחוק הג
 במקום בעל הנכסים על הבקשה להיתר התיקון או השינוי כאמור, אם המציא

 לבעל הנכסים העתק מהבקשה״.

 ח׳»ט 2. לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר מחוז המרכז (פיקוח

 על בנינים והקמתם בשטחי תכנון ערים של מחוז המרכז) (תיקון), תש״ך—1960״.

י ק נ ב ר ו  נתאשד. י. ג
 ז׳ בסיון תש״ך (2 ביוני 1960) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

< מחוז המרכז 7 6 5 1 מ 6  >ח
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 1 עייר 1936, תום׳ 1 טם׳ 589, עט׳ 1.

1 י 2 ק׳׳ת 571, תשט״ז׳ עטי 317. ־ : 

 3 ם״ח 188, תשט״ו, עט׳ 151.

ח תש״ד, 16.6.1960  1274 קובץ התקנות 1019, כ״א בטי



 פקודת העיריות, 1934
ן ו ש י ע ר ה ו ס י א ן ו ו י ק ח הנ ר י מ ר ללוד בדברי ש ז  י • •חוקי ע

דית לוד , מתקינה מועצת עי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת העיריות, 1934 ג
: ה  חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
ד!  ״העיריה״ — עירית לו

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה!
 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!

ג! ו נ נוג״ — מקום המשמש לצרכי עי  ״בית עי
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

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

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

די ראש העיריה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק  ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על י
 עזר זה.

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

נוג ולא יפצח גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.  3. לא ימכור אדם בבית עי

 4. לא יזרוק אדם •פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

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

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

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

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

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו —• קנם מאה לירות, ענשים
— . השם ך ״ ש  9. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר ללוד (שמירה׳ על הנקיון ואיסור העישון), ת

 1960״.

 איםור עישון

ר מכירת ו ס י  א
 גרעינים או,•

 פיציחם

 איסור לכלוד
 וזריקת פסולת

 מודעות

 חובת התראה

 רשות כניסה

ל י ר ק מ ד נ ס כ ל  א
 ראש עירית לוד

 נתאשר.
 י״ט באייר תש״ך (16• במאי 1960)

 (חט 882023)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תוט׳ 1 טסי 414, עמי 1.

 קיבץ התקנות 1019, כ״א בסיון תש״ד, 16.6.1960



 פקודת העיריות, 1934
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

ופש נ ד ו ע ל ס ט י ת בדבר ה פ צ ק עזר ל ו  ח

, וחוק הרשויות המקומיות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
ה: , מתקינה מועצת עירית צפת חוק עזר ז  (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

ת 1. בחוק עזר זה — ו ר ד ג ה / 

נופש!  ״היטל״ — היטל סעד ו
 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים׳ אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם השגת

 רווחים!
 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
ת צפת! י ד עי - ־ - ה״ רי עי  ״

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

!  כולן או מקצתן

 י י ת ו ר י ש  ״
נתם!  (!) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתי

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
 רשות הכניסה למוסד!

 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
 של ספורט.

י 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בונוספת הראשונה. י  :ההיטל ו^יעי

 ן י ע  הצגת הודעה 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר ל

 (!) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!
 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה
 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.,

 חשבונות 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את

 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.
 (ב) ראש העיריה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למקבלי

 שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 חובה להגיש 5. (א) ראש העיריה דשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —

ט (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב! י 0 ס » ? ח מ " . ' 

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו!
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

 1 עייר 1934, תום׳ 1 מם' 414, עט׳ 1.

 2 ם״ח 291, תש י ״ט׳ עמי 215.

ן,תש״ד, 16.6.1960 ו  1276 ^^1, התקנות,<1019, כ״א בסי



 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת •העדר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות ערר
, לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת העידיה

׳  לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין. י

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון, סמנץיות׳ \•
ח - ק פ ט  קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו ה

 או בהנהלתו מתנהל המיוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד וכן
 לעשות כל מעשה אחר •הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר חשבונות
 אוי מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה
! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון או קבלה שקיבל  או כדי לאפשר את ביצועו

 מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

. . עבירות וענשיט ה 1 , א ת מ ח ה א ש ע י ש  8. מ

 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!
ו!  (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותי

 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים ן
 (.4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה, • •

נו — קנס 500 ׳לירות.  די

 9. חוק עזר זה לצפת (היטל לצרכי סעד), תשי״ח—1957 4 — בטל. ביטי5

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״. השם ׳.׳

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
י 7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות  (4) במוסד שדרגתו 3 -
 (5) במוסד שדרגתו 4 — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו
 א׳ — - 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו
 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות י  ב
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — , 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 3 ק״ת 974, תש״ד, עמי 508.

 4 יו״ת 745, תשי״ח, עמי 168.

 קובץ התקנות 1019, כ״א בסי ח תש״ד, 16.6.1960 1277



 ־ י תופפו! שניה .׳ ־
 (סעיף 3)

ע מ ד ו  ה

 היטל םעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השידות, לפי חיק עזר לצפת (היטל סעד ונופש), תש״ך—

 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ן ה כ ם ה ה ר ב  נתאשר. א
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960) ראש עירית צפת

 (חט 89403)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 פקודת השעשועים הציבוריים, 1935

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אגרת רשיונות לבתי־קולנוע

, וסעיף 5 (1) לפקודת השע  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 שועים הציבוריים, 21935, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

ת 1. במקום התוספת לחוקי העזר לתל־אביב (דמי רשיונות לבתי־ראינוע), 31945, תבוא פ פ י ת ת ה פ ? ח  ה

 תוספת זו:

 ״תופפת

 רשיונות שנתיים
 בית ראינוע או קולנוע שמספר מקומות הישיבה שבו • לירות
 (1) אינו עולה על 100 —25
 (2) עולה על 100 ואינו עולה על 200 —.50

 (3) עולה על 200 — 75״.

 'השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא,,חוק עזר לתל־אביבריפו(אגדת רשיונות לבתי ראינוע) (תיקון),
 תש״ך—1960״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 ב״ח באייר תש״ד (25 במאי 1960) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חט 899024)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ד 1934, ת>0׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ע״ר 1933, תום׳ 1 מס׳ 496, עט׳ 49.

 3 ע׳׳ר 1945, תום׳ 2 מם׳ 1446, עמי 980•

ח תש״ד, 16.6:1960 י ם  .1278 ןוגץ...מתקנות-1019, נ״א ב



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל־אבלב־יפו'בדבר שלטים ••׳־ _'• .

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, מתקינה מועצת עירית תל׳
 אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוקי־עזר לתל־אביב (שלטים), 21941 (להלן — התוספת), במקום סעיף הח5פתס>ניו!1־-׳
ת י פ ם י ת ה: י 5 ז ף׳  1 יבוא סעי

 ״1. גודל השלט במטרים מרובעים
 (ועד בכלל)

 לירות
 לשנה

 עד 0.500 . 7.50

ד 1.000 —10  למעלה מ־0.500 ע

ד 2.000 12.50  למעלה מ־1.000 ע

 למעלה נדש2.0 עד 3.000 — 18

 למעלה מ־3.000 עד 4.000 —.25

למעלה מי4.000 — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.15״.  ׳

ח סעיף 7 ק י  2. בתוספת, בסעיף 7, במקום ״—.6 לירות״ יבוא ״7.50 לירות״ ובמקום ״—.12 לירות״ ת
ת פ ם י ת 15 לירות״. 5 , -  יבוא ״

 3. בתוספת, בסעיף 8, במקום ״—25 לירות״ יבוא ״—.30 לירות״.

 4. בתוספת, בסעיף 9, במקום״—50 לירות״ יבוא ״—60 לירות״.

 תיקון כעי;* 8
 לתוספת

 תיקון סעי!* 9
 לתוספת

 תיקון םעיף 10
 לתוספת

 5. בתוספת, בסעיף 10— י

( ת״ רו א״ —25לי בו י ת״ רו 20לי במקום״—. , (1  (1) בפסקה (

 (2) בפסקה (2), במקום ״—.40 לירות״ יבוא ״—.50 לירות״.

פו(שלטים) (תיקון), תש״ך—1960״. השם ב־י  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אבי

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 נתאשד. ראש עירית תל־אביב־יפו

 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960)
 >חמ 899002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 . שד הפנים

 1 ע״ר 1934׳ תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 מס׳ 1085, עמ׳ 399; ק״ת 571, תשט׳׳ז, עמ׳ 329; ק״ת 778, תשי״ח, עמ׳ 895.

ח ה׳גו״ר, 16.6.1960 1279 י ם  ?וכץ התקנות 1019, כ״א ב



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד ת ב ו ר ד ג ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גדרות חוק עזר זד.:

 1, בחוק עזר זה —
ועד לקיבולם או לאגירתם  ״בור שופכין״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנ
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

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

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

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

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

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

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

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר,
ן( ו  למעט אדם הגד בבית מלון או בפנסי

 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחד שהמועצה מינתה אותו
t למלא תפקיד של מפקח 

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים«
ת שופכין, תאי בדיקה ונספחות אחרים, וכן כל ביב ף — לרבות סניפי תעלו פבי  ״תעלת שו

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

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

 אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או שאין הם מתאימים כל צרכם!
 (2) פגם בנכסים מחמת שאין בהם פחי אשפה בלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
נת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת, או משום  מבחי
 שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר

נו מניח את דעת המפקח,׳  שאי

 1 עייר 1941, ת01׳ 1 מסי 1154, עמי 119.
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 (3) גג, תקרד, או קיר שחם לקויים, בכללם יאו בחלקם, באופן שעלולים לחדור
 דרכם מים, רטיבות, טחב או דוח במידה שלדעת: המפקח יש בה משום נזק

 לבריאות!

 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעתו של המפקח, מזיק או
 עלול להזיק לבריאות ז

 (5) צפיפות מרובה בנכסים שהיא, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק לבריאות,
! ועדו גוד למטרה שלשמה נ י  וכן שימוש בנכסים בנ

 (6) חוסר. ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהם, לדעת
 המפקח, לקויים, בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזם היעיל של
 הנכסים, וכן ביב, בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת

 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם!

 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע
 בהם מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחסומם קבוע כהלכה!

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

 (9) בריכה, 'חפירה, מזחילה, 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 שהם, לדעת המפקח, נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 תא בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם •עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמרים

 אחרים עלולים ליפול לתוכם!

 (12) .חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור דלוחים,
ב!  מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או בי

 (13) תא בדיקה של ביב, או פתח של בור שופכין, או של ביב וכל בור מים
 או מיכל מים אחר, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמכםיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!

 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת בל חומד אחר,
 שלדעתו של המפקח, הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

!  מחוצה לו או בקרבתו
ן או י  (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב, או מרבץ הקשור במישרי

! ן  בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכי
 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, מערכת הסקה, מיתקן חימום
 או מערכת צינורות מי גשמים ומים אחרים, וכן ארובה, תרים, חלון, אשנב,
 דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעתו של המפקח, בלתי תקינים או
 במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או דוח בבניו או בבנין סמוך!

ן ובין בסביבתו, הגורם או העלול  (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך הבני
 לגרום לרטיבות או לטחב בבנין«
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 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי• כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות ו יי

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

 עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!

 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינם מאכלים כראוי את
 העשן העולה מהם, בין שהם משמשים למלאכה ובין לתכלית אחרת!

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

 12 לבין 116

 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעתו של המפקח, מזיק לבריאות!

 (23) צריף או מבנה שלרגלי העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים שהם, לדעתו של המפקח, מזיקים לבריאות ז

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעתו
 של המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים

 בהם תנאים אשד, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות >

 (25) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעתו
 של המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות«

 (26) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת ו

t (27) עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב 

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או האויר
t לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות 

 (29) דבר הגורם לרעש, ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות ז

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה בחוש
 הראייה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית ן

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאספקת זו!

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

 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!

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

נוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב  (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עי
ים,  ציבורי

 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר המוחזקים
 ברחוב.

ד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק כל ת 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה ע ו י  סמכו
 הספקה ,

 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
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ת , מ ר ח  א
 לסילוק מפגע

 הודעות י
 לסילוקי מפגע

 סילוק מפגע
 על ידי המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 ׳!וטירה על
 הגקיוז

ת רו  *בי

 ,;> (ב< המפקח רשאי, לאח^24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 ׳הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצודה אחרת, ביבים, צינורות״*ו •יגשמישים
 סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק שנגרם כתוצאה

 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 אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעתו של המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנס־
 פחותיהס או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, ,אשר
ו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל  משתמשים בו או נהנים ממנ
 נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים. הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחד

 שנדרשו על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

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

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

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תבלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

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

יב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5, או ביצע  6. לא מילא אדם החי
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים. בהודעה,
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם 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
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

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

 9. (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור
ה בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו של המפקח, וכן לנקות ולסלק כל  על הנקי

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה בנכסים ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה חייב
 להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הו$ לאחר גמד העבודות
 לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של

 המפקח.

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

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
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 . (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום.
 עינוגים או בכל מקום אחד אשד לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם

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

 (0 לא ישפוד אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך, כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שבר זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,

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

 או פסולת כל שהיא.
 (מ) 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 יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות שלושה מטר
 ולא םמיד לבור מים אלא במרחק של לפחות שמונה מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל

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

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

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

 או נתפרסמה באחד העתוניס 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.

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

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

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

? 14. חוק עזר לגדרות (מניעת מפגעים), תשי״ד—1953 ־' — בטל. י ט י  ב

ם 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (מפגעי תברואה), תש״ך—1960״. 1 ־ ׳  ה

ן מ ס י  נתאשר. ב ן ־ צ י ו ן ו
 י״ז בניסן תש״ך (14 באפריל 1960) ראש המועצה האזורית גדרות

 (חמ 81710)

א ר י פ . ש ד ש ם מ י י  ח
 _ שר הפנים

 2 ק״ת 413, תי&י״ד, עמי 276.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ׳:חוק עזר לגדרות בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י
: ה  האזורית גדרות חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— הנרריי1

 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהו6מך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה!

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג ז

נוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים אנשים למטרה ציבורית  ״מקום ציבורי״ — בית עי
 למעט בית מגורים!

 ״,בעל״ — לרבות אךם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו 1
 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות׳ קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בוטנים, פירות,

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

 עזר זה.

ר עי׳טוז ^ איפו , ב ך ג ל ו ג י ו ע  2. , לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים ב

 3. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח בו גרעינים, בטנים וכיוצא באלה. איסור מכירת
ו ,׳ א ס י נ י ע ר נ  ׳

 פיצוחם

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איסור לכליו
 וזרימת פסולת•:

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

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

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

ו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ד ע ב , ע נ מ  (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא י
 קטן (א).

 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות, ענשים
 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז,״ לגדרות (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תש״ך— השם י

 1960״.

ן מ ס י ן ו ו צ י ־ ן  נתאשר. ב
 כ״ח באייר תש״ך (25 במאי 1960) ראש המועצה האזורית גדרות

 (חמ 81716)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח , 
 שר הפנים

 1 עייר 1941, תום; 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ׳חוק עזר לחצור בדבר סלילת רחובות

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

 1. בחוק עזר זה׳ —

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק
 עזר זה ז

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות
 אבני שפה וקירות תומכים ו

:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה

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

 חשמל!

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קידות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וסורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה

!  לסלילתו

 (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 אחר שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או כדי
ועה! י לתנ  לשמש באופן זמנ

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

 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 םכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נונתים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
ננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי
 ובין שאינו מחזיק בהם, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של

 למעלה משלוש שנים!

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מסי 1154, עמי 119.

 קובץ התקנות -1019, כ״א בםיוז תש״ד, 16.0.1960:



י המועצה המקומית חצור! ״ — ה צ ע ו מ ה  ו

ר לו את סמכויותיו לפי ו*ק עזר זה׳ .. ־ •..•.*־; ם שראש המועצה העבי ד א , ת ו ב ר ל -  ,,ראש המועצה״ -
!  כולן או מקצתן

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדם
 העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

ת כביש ומדיבה ו צ ק ה  2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא ל
 חלק מהרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

ב ח ו , י , 3 י י 5  3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום. ׳
 ש5 הכביש

 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה ^
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום

 המדרכה.

׳ •  4. (א) המועצה רשאית ל9לול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי סלילת כביש-
 המועצה. הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, לפי החלטת המועצה:

 (1) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא>

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

ת והכיסוי כחלק מרחבו המלא של הכביש!  (3) סלילת התשתי

ת או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו  •(4) השלמת סלילתם של התשתי
 המלא של הכביש.

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

 5. בעלי הנכסים הגובלים רחוב שבו נסלל כביש, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות שיעורי דמי
 םלילתו כדי 75%. סכום. השתתפות •זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים השתתפות

ט ת י י ב ג ל אחד מהם, מיד עם השלמת הסלילה! אולם, אם י  את הרחוב, וישולם למועצה על ידי כ
 נסלל הכביש שלבים שלבים רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם השלבים שהושלמו

 לפניו, בשיעור האמור.

 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזד רחובות סלוליס ;
ת והשלמת הסלילה.  זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות א

ת בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה תוך שנת הכספים שבה חל יום  דמי ההשתתפו
 הפרסום.

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

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
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 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאח
התנאים, הפרטים והאופן -  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההיתר.

 כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים
 בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשם כך.

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

 8. החליטה המועצה —
 (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפד מדרכה לאורך

 הנכסים או לטפל בה באופן אחר!

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

 (3) לבנות אבני שפה —

 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את כל הוצאות הביצוע בהתאם להוראות

 סעיף 5, שיחולו בשינויים המחוייבים לפי הענק.

 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 8, יכריע המהנדס בדבר הסכום באישור בכתב.

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זד, ההא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
ניס  לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתו

 הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנם 500 לירות.  11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

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

 .סלילת בביש
 או מדרכהיעל

 ידי הבעלים

 סלילת מדרכה
 ונטיעת עצים

 אישור סכום
 ההוצאות

רת הודעות  מסי

 • ענשים

 השם

ן מ ם ד נ ל ל ל  ה
 נתאשר. ראש המועצה המקומית חצוד

 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960)
 (חט 827503)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1288 קובץ התקנות 1019, כ״א בסיו! חש״ד, 16.0.1960



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
- דזוק עזר ליםוד־המעלה בדבר עקירת׳ עצים י

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית יסוד־המעלה חוק עזר זה ־.

ת ו ד ד נ  1. בחוק עזר זה— ה

 ״המועצה״ — המועצה המקומית יםוד־המעלה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה ז

רתעץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו. עקי  ״

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. עקירת עצים
 (ב) הודאות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת

. 2 ת ו ר ע י  ה

י ז י מ א נ ת  3. • מתן היתד או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול "
 דעתו של ראש המועצה.

י ת י ה ת ר נ : א ה  4. בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגדה בשיעור ז
 לירות

 כשהעץ שהיה לעקרו היה —
ד 5 שנים . 5  ע

 למעלה מ־5 עד 15 שנה 10
 למעלה מ־15 עד 20 שנה 20
 למעלה מ־20 שנה 30

 5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברר אם ממלאים רשות כניסה
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות. ענשים: -

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליסוד־המעלה (עקירת עצים), תש״ך—1960״. השם

ף הדדי1יי ס ו  נתאשר. י
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960) ־ ראש המועצה המקומית יסוד־המעלה

 (חט 831604)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 2 חוקי א׳׳י, כרו א׳, פרק ם״א, ,עט׳ 690.

! תש״ו, 16.6.1960 289 ו י ס  קובץ התקנות 1019, כ״א נ



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק* עזר לכפר־גנים בדבר שימור רחובות

, מתקינה המועצדו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית כפר־גנים חוק עזר זה:

 וגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־גנים *
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 • זה, כולן או מקצתן!
 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס

 העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ו
 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר׳ רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 י• אמצעי גישה למספד בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי

 רחוב.

 !9׳»? ברחוב 2. (א) לא יניח אדם, ולא ירשה לאחר להניח, ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר

 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות
 כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון, במעקה,
 כגזוזטרה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר
 לכסותם או לחםמם.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים, לפי
 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 !ינוייס ברח>ב 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס

 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 תיחת שוחות 4. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב

 מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

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

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם ביותר.

 יתר ואגרות 5. (א) המהנדס דשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 (א) או לסרב לתתו, לבטל היתר

 שניתן או להתלותו וכן לכלול תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה של שלוש לירות.

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

 129 קובץ התקנות 1019, ב״א בסי וו תש״ד, 16.6.1660



 נזת לרחוב

 הודעות

 סילו? מכשול
 וביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 עבירות

 ביטול

 השם

ק לרחוב.  6. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום מ
) חייב לתקן את הנזק. א ) ן ט  (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף ק

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

 7. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —׳
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול ז
יות בסעיפים 4 ר6, לבצע ו  (2) ,. מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנ

 את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

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

 הסילוק או הביצוע.
ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ־

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

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

 הנפוצים בתחום המועצה.

נו - קנס 200 לירות, ובמקרה של עבירה  .10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
 נמשכת, קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

— בטל.  11. חוק עזר לכפד־גנים (שימור רחובות), תשי״ח—1958 2

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־־גנים (שימור רחובות), תש״ך—1960״.

ן מ ד ל ף פ ס ו  י
 ראש המועצה המקומית כפר־גנים

 נתאשד.
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960)

 (חט 834506)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 2 יו״ת 775, תשי׳׳ח, עמי 824.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשייט—1959

 חוק עזר לפרדם־חנה בדבר היטל סעד ונופש

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית פדדם־חנה חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

ה:  עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — י ר ד נ  ה

נופש!  ״היטל״ — היטל סעד ו
 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בד, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדם־חנה!

 ״מפקח״ — מי שמונח על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ו
 ״ראש המועצה״ לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זד״

!  כולן או מקצתן

 ״שירות״—
 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ז

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
 רשות הכניסה למוסד!

ו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן י  (3) רשות השימוש בציודו או במיתקנ
 של ספורט.

 בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —

 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות)

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש המועצה דשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

ת 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את ו ת ב ש  ״

 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למקבלי
 שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

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

 2 ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.

 ההיט? ושיעורו 2,

 הצגת הודעה 3.

 1292 קוביו התקנות 1019, כ״א בסיון תש״ר, 16.0.1900



 חובה ?הגיש
 חשבוגות

 ולגהל פנקסים

 ערר

ות׳ י  סמכו
 המפקח

 עבירות
 ועגשים

 ביטול

 השם

 ב ת כ  5. (א) ראש המועצה דשאי לחייב בעל מוםד, בהודעה ב
. (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב!  : ׳

ו! ות לרישופ יומי של כל תשלוט bמקבלי שירותי נ .חשבו  (2) לנהל ספרי

 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירות«ו.

יתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.  (ב) משנ

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות
, לא יאוחר י ועדת ערר), תש״ך—1960 3  המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפנ
 מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת

 המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

ת לבדוק ולבקר כל חשבון,  7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנ
 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או.אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, או כדי לאפשר

 את ביצועו.

 . (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר

, או כל ידיעה הדרושה כדי לברד אם קויימו הוראות. תו  חשבונות או מסמך אחר וברשו
! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון  חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכל כל ידיעה הדרושה׳ כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:

 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!

t (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו 

 (3) מםד למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים ז
 (4.) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,

נו — קנס 500 לירות.  די

 .9. חוק עזר לפרדס־חנה (היטל לצרכי סעד), תש״י—1950* — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדם־חנה (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל . ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא

 מכירת משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד שדרגתו 2 ומעלה —5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.

 ק״ת 974, תש״ד, עמ׳ 508.
, תש" י, ע0׳ 30». n 7 5 ״  י 9
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 תופפת שניה
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

 היטל םעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר פרדס־חנה! (היטל סעד ונופש),

 תש״ד—1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ן ו ר  נתאשר. ב. ש
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960) ראש המועצה המקומית פרדס־חנה

 (חמ 848010)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956

 חוק עזר לפרדס״חנה בדבר חזירים ובשר חזיר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית פרדם־חנה חוק  המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956 2

ה:  עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדס־חנה ז

 ״בשר חזיר״ — לרבות כל מוצרי בשד חזיר הנועדים לאכילה >

 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה.

 2. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו, ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

 3. לא ימכור אדם בשר חזיר ולא יגרום או ירשה לאחר למכרו בתחום המועצה.

 4. (א) מפקח רשאי לעקל —
ו!  (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עלי

 (2) בשר חזיר הנועד למכירה שהאיסור לפי סעיף 3 חל עליו.

) ייעשה כפי שיורה המפקח. א ) ן ט  (ב) במעוקל לפי סעיף ק

 .הגדרות

 איסור גידול
 חזירים והחזקתם

 איסור מכירת
 בשר חזיר

 סמכות עיקול

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

 2 ס״ח 211, תשי״ז, עט׳ 10.

ה תשייר, 16.6.1960 י ס  1294 קובץ התקנות 1019, כ״א כ



ה רפת או מקום י ת להיכנס לבל חנות, מסעדה, בית חרושת, ד # רשאי בכל ע פ  :5,: מ
 : ביוצא באלו(, וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר בניגוד
 לסעיף 2, או שמוכרים בו בשר חזיר בניגוד לסעיף 3, ולעשות כל מעשה הדרוש לו בדי

 לבדוק ולבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים.

 6. לא יפריע אדם׳ למפקח ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 או 5.

 7. העובר על הסעיפים 3,2 או 6, דינו — קנס מאה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת,
 קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה׳ אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה

 לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 8. לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול בשלי עבירה שנעברה על חוק עזר זד, הוראות מעבר
 תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו, אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגידול חזיר או

 במכירת בשר חזיר בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדנדחנה (חזירים ובשר חזיר), תש״ך—1960״. השם

ן ו ר  נתאשר. ב. ש
 כ״ח באייר תש״ך (25 במאי 1960) ראש המועצה המקומית פדדם־חנה

 (חט 848011)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ות י  סמכו
 כניסה

 שימוש
יות  בסמכו

 ענשים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 25 (1) (ד)
: ה ודמלאכי חוק עזר ז , מתקינה המועצה המקומית קדי 2 רה  לפקודת התעבו

 1. בחוק עזר זה —
! י כנ  ״אופניים״ — אופניים או תלת־־אופנים שאינם מונעים בכוח מי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי(
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

!  זה, כולן או מקצתן
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה >

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־
 תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית

 לעין לוחית־מספד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
, דינו — קנס חמש לידות. ( א ) ן  (ב) העובד על הוראות סעיף קט

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

 » 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ׳׳ח, עט׳ 1271.
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 3. (א), תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון •לראש המועצה, והוא
, או לסרב לתתו. • ( ב ) ן  רשאי ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קט

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

 תקינים.
נתן חינם.  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תי

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השגה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לירות, אולם אם ניתן הרשיון

 אחרי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4« (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, וכן יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת, או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 50 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי (רשיונות לאופניים), תש״ד-־1960״.

ן ש ו ם ג י י  נתאשר. ח
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960) . ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

 (דומ 85310)
 אני מסכים.

ר ו ן ־ א ה ק ב ן ח צ א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שד התחבורה

 תיקון טעות
 באכרזת פתח־תקוה (הרחבת תחום העיריה), תש״ך—1960, שפורסמה בקובץ התקנות
 1004, תש״ד, עמי 989, בעמי 990, בשורה שניה, בסופה, במקום ״בגוש 6329״ צ״ל ״בגוש

 6320״.

 שוביו התמנות 1019, כ״א בפיו! תש״ד, 16.6.1960

, ידושליבו  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 48 אגורות


