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 חוק עזר ללוד (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),,תשכ׳׳א—1961 . . 1808
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 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),תש״י—1950
 ׳תקנות בדבר הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית .׳•׳י-

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33(א) ד37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה:
׳ אני מתקין תקנות אלה:  (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 ג

 1. בתקנה 10 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות
, אחרי תקנת  ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית), תשי״ט—1959 2

א: בו ה (ג) י  משנ

 ,,(ד) (1) נשאר יתום שמלאו לו 18 שנים (להלן — יתום בגיד) ללא כל הודה
ו נ  בחיים והוא מקבל את חינוכו במוסד הנמצא במקום מגוריו הקבוע אולם אי
 יכול עקב חינוכו זה לעסוק בכל עבודה מכניסה, מותר — על אף האמור בתקנת
 משנה (א)(3) — לקבוע תשלום למחייתו כאילו לימודיו מתקיימים מחוץ

 למקום מגוריו הקבוע ז
ה (ג) חלות על יתום בגיר כאמור בתקנת משנה ת משנ  (2) אין הוראות תקנ

ז ו  ז
 (3) פרט לאמור בתקנת משנה זו יחולו על יתום בגיר כאמור כל יתר הוראות

ה זו.״ נ  תק

ות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על־תיכונית) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ד ב ן ־ ג ו ד י ו ן ו  כי׳ב באייר תשכ״א (8 במאי 1961) ד
) שד הבטחת 7 3 0 1 מ 3 ח ) 

 1 ס״וו 52, תש״י, עמ׳ 162; ס״ח 106, תשי׳׳ב, עמ׳ 287: ם׳׳ח 261, תש י ״ח, עט׳ 172.

 2 ק״ת 874, תשי״ט, עמ׳ 848.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950

ת י ע ו צ ק ת או מ י ל ל ה כ ל כ ש ע או ה ו צ ק ת מ ש י כ ם ר ש ם ל י מ ו ת ך י ו נ י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33 (א) ר37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
- אני מתקין תקנות אלה:  (,תגמולים ושיקום), תש״י—1950 1

 1. בתקנה 11 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך
׳ בתקנת  יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי״ט—1959 2

ה (א) —  משנ
 (1) בפסקה (2), במקום ״שלושים לידות״ יבוא ״תשעים לירות״!

א: בו  (2) אחרי פסקה (2) י
 ״(3) הוצאות הנסיעה הממשיות באוטובוס או ברכבת ממקום המגורים הקבוע

 למקום ההשתלמות וחזרה בניכוי 30 אגורות לכל יום שבו בוצעה הנסיעה ז

 1 ם״ח 52, תש״י, עמ׳ 162; ם״ח 106, תמי״ב, עט׳ 287; ם״ח 261, ת׳עי״ח, עמ׳ 172.

, ת׳מי״ט, עמ׳ 814. n 8 7 4 ״ p 2 

ח תעכ״א, 18.5.1961  ?וכץ התקנות 1149, ג׳ בטי



ו משתלם תגמול־"לפי נ דו ״אי  (4) (א) תשלום למחיית יתום בגיר, שעבו
 סעיפים 8, 9, 13 או 30 לחו׳׳ז, בשיעור תגמול המשתלם בעד יתום לפי
 >׳«•:' ••.-.׳ סעיף 9(א) לחוק כל זמן שהלימודים מתקיימים מחוץ למקום מגוריו
 הקבוע או בשיעור מחצית התגמול האמור כשהלימודים מתקיימים במקום

י מגוריו הקבוע של היתום!  י
 (ב) התשלום לפי פסקת משנה (א) יינתן מחציתו בהענקה ומחציתו •

 .. כמילווה. הוראות תקנה 13 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערבה
 _׳ ־ (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה

! ו , יחולו על מילווה לפי תקנה ז  על־תיכונית), תשי״ט—1959 3
ד ללא כל הורה בחיים והוא מקבל את חינוכו במוסד י ;, (ג) נשאר יתום בג ; 

 ! :f:.. הנמצא במקום מגוריו הקבוע אולם אינו׳ יכול עקב חינוכו זה, לעסוק

ע ל אף האמור בפסקת משנה (א)—לקבו ע — ר ת ו  •7־ ;/י-•׳־•'.• l בכל עבודה מכניסה, מ
יתו כאילו לימודיו מתקיימים מחוץ למקום מגוריו הקבוע!  תשלום למחי

 (ד) אין הודאות תקנת משנה (ב) חלות על יתום בגיר כאמור .
 בפסקת משנה (ג).״

w n (תגמולים ושיקום) 2. : לתקנות, אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה 
 (חינוך יתומים.לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), תשכ״א— .״

 1961״.

 כ״ב באייר תשכ״א (8 במאי 1961)

 (המ 73013)

 .׳ 3 ק״ת 874, ת׳שי״ט, עמ׳ 848.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שד הבטחון

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ות כדבר הכשרה מקצועית  תקנ

 בתוקף.סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום)׳ תשי״ט—1959
: ה ל ות א י מתקין תקנ  [נוסח משולב] אנ

 1. במקום תקנה 23 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית), תשכ״א— החלפת
א: תקנה3! בו , י 2  1961 י

 , ״נכח םעיקט 23. לגבי נכה משוקם יקבע-מנהל המחלקה, לפי ראות עיניו, מזמן לזמן

 אס יש לתת לנכה מימון שיקום, כולו או בחלקו, את התשלומים למימון
 זה — בין כמענק ובין כמילווה — ואת תקופת המימון, ובלבד שסכום כל
 תשלום׳ החל לגבי נכה באותה דרגת נכות כדרגת נכותו של הנכה
 המשוקם, לא יעלה בשום מקדה על הסכומים הנקובים בתקנה 21 לגבי

 ; אותו תשלום.״

 '2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית) (תיקון), העט
 תשכ״א—1961״.

ן ו י ־ ג ו ד ד ב ן ו  כ״ב באייר תשכ״א (8 במאי 1961) ד
׳ שר הבטחון " • ( ז 3 1 0 0 מ 5 ח ) 

 1 ס״וו ס&2, ת׳טי״ט, ע«׳ 278.

ת 1101, תשכ״א, עמי 032. ״ ק : 2 

1795 S.8Ï.1961 ,תשב״א ti נשי . י נ ב ו  , u^rrírm? ס



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

 צו י בדבר פטור ממס הכנםה

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

 פטור 1. איגרות חוב למוכ״ז צמודות לשער הדולר של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל

ם כולל של מיליון לירות שיעמדו לפדיון ו כ ס ב 2 % ה נ ש , ל y  ממם הכנפה בע״מ, נושאות ריבית של 6

 בשנים 1963 עד 1972 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״א באייר תשכ״א (7 במאי
 1961), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ -מן המם בשיעור

.  . של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 (א) לפקודת מס הכנסה 2
 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 6), תשכ״אד-1961״.

 כ״ג באייר תשכ״א (9 במאי 1961) ל ו י א ש כ ו ל
 (חט 72650) שר האוצר

 1 ם״ח 201, ת׳עט׳׳ז, עמ׳ 52.

נת ישראל נוסח חדש 6, תשב״א, עט׳ 120.  2 דיני מדי

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
ז קו י ת נ ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 ר16 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—

ר: י מצווה לאמו  1957 ולאחד התייעצות עם שר הפנים, אנ

 הוספת סעי וי 54» 1. אחרי סעיף 54 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת דשות ניקוז)׳ תש״ך—

א: בו  21960, י
ש 54א. היה רכוש׳ ערב הקמה או שינוי תחומה של רשות ניקוז שהוקמה י כ n ר , , J p n  ״
ת על פי צו זה (להלן בתקנה זו— דשות הניקוז)׳ רכושה של דשות שהוקמה ו  חתח״ב

עת שטפון, ת.שט״ז-&195 3 (להלן בתקנה זו — רשות), י  על פי תקנות מנ
 ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתחום רשות ניקוז והרכוש שימש
 למטרות ניקוז של רשות׳ יירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם
 לתקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות)׳
ו ויראוהו , לפי הוראות הנציב או מי שהוסמך על ידי  תשכ״א—41961
 כמוקנה לרשות הניקוז מיום שנרשם בפנקסיה._כמו כן תירשם כאמור כל
 התחייבות הנובעת מפעולות ניקוז שנעשו על ידי רשות ויראוה כמוטלת

 על דשות ניקוז מיום שנרשמה כאמור.״
י שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון מם׳ 3),  השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפנ

 תשכ״א—1961״.

ן י י ה ד ש  י״ב באייר תשכ״א (28 באפריל 1961) מ
 (חט 5138״ - שר החקלאות

 1 ס״ח 236, תשי״ח, עט׳ 14 ; ם״ח 336, תשכ״א, עט׳ 90.

 2 ק״ת 979, תש׳׳ו, עט׳ 587 ; ק״ת 1117, תשכ״א, עמ׳ 1204•

 3 ל!״ ת 599, ת׳עט׳׳ז, עט׳ 714.

 4 ה״ת 1089, תשכ׳׳א, עט׳ 722•

18.5.1961 , 4 9 , א ״ כ ש ה ת י ס  1796 קוביו התמנות• x1־ נ׳ כ



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 .צו בדבר ייצור חומץ וחומץ מחוקה והסחר בהם

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 י, אני מצווה לאמו

 1. במקום סעיף 15 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה)׳ תשי״ט— - ווח5פת-סעיף 15
א: בו , י  1959 צ

 ״תחילה 15. תחילתם של הסעיפים 6׳ 7, 8 ד10 הוא ביום י״ח בתמוז תשכ״א .

 (2 ביולי 1961) ושל סעיף 9 ביום ב׳ באלול תשב״א (1 בספטמבר ־1961).״

" ה 5 י ־ ח  2. תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו באייר תשכ״א (1 במאי 1961)• ת

ם ש ! ן מם׳ 2), ו קו  3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה)(תי
 תשכ״א—1961״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ז באייר תשכ״א (3במאי 1961) פ
 >חמ 741100) • שד המסחר והתעשיה

1 פ״ח 240, תשי׳׳ח, עמ׳ 24. , 
 2 ק״ת 934, תשי״ט, עם׳ 1818 ; ק״ת 1008, תש״ד, עמ׳ 1067 ; ק״ת 1048, תש״ד, עמ׳ 1779 ;

 ק״ת 1093, תשכ״א, עמ׳ 785.

 פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
 ביטול צו בדבר תחולת הפקודה

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) ג
ר;  לאמו

, ביטול *יי ל ט — ב
 2 1950 - ם בירושלים), תש״י י ל כ מ ) ת ו י ש ע ת ה  1. 'צו המלאכות ו

ם בירושלים) (ביטול), תשכ״א— השם י כל ו ר ת( ו התעשי  2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות ו
 1961״.

ה י ע ש  ח׳ באייר תשכ״א (24באפריל 1961) ש. ב. י
 >חמ 74032) הממונה על מחוז ירושלים

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קט״ג, ע«׳ 1427.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג,,מירי״ לסוג ״מולק״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על איץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח קרקע של 306,90 מטר מרובע׳ הידוע כחלקות 51 ד55 בגוש 10864,
ף 136׳ ושטח קרקע של 980,47 מטר  רשום בלשכת רישום המקרקעין של חיפה בכרך 64 ד
,של תל־אביב־יפו ן  מרובע הידוע כחלקה 81 בגוש 6909, ירשום בלשכת רישום המקרקעי

; (להלן — המקרקעין האמורים) ״ רי  בכרד 35 דף 49 במקרקעין מסוג ״מי
 והואיל ואני מוצא לנכון שהמקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״;

 קובץ התקנות 1149, ג׳ בכיו!; תשפ״א, 18.5.1961 1797



יהמלדיבמועצה על ארץ.  לפיכך׳ אני מצווה בתוקף: סמכותי לפי סעיף 16א לדברי
 ישראל 1922—1947 *, והסעיפים •14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—
 21948, כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכות רישום

 המקרקעין של חיפה ותל־אביב־יפו.

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961) פ
מ m(70 שד המשפטים ח ; ' 

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 2736 ר2765.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 תיקון טעות

 בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (פחת) (תיקון מס׳ 3), תשי״ח—1958, שפורסמו בקובץ
 התקנות 823, תשי״ח, עמ׳ 1887, במקום ״אחרי פסקה יא״ צ״ל ״אחרי פסקה יב״ ובמקום

 ״יב״ צ״ל ״יג״.

 כ״ג באייר תשכ״א (9 במאי 1961) ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר 7 2 3 1 מ 4 ח ) 

 מדוד למזלכזון מקוםי

 פקודת העיריות, 1934
ה י ל צ ר ת ה י ר י ם ע ו ח ר ת ב ד ה ב ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934 י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
, ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה  לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

 בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, אני מכריז לאמור:

׳ ה על עירית הרצליה, תש״ך—31961 ח ב א פ 1, תחום עירית הרצליה במפורט בתוספת ל ו ח י ת  שינו
 עירית הרצליה

א: בו  , - ישונה ובמקום התוספת האמורה י
 ״תופפת

: (  גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל
: 6419 עד 6421, 6425, 6517 עד 6546, 6556 עד 6558, 6577, 6590 עד ם י ש ו ג  ה

ד 6608׳ 6667,6663,6622 עד 6682,6670 — בשלמותם!  6594, 6606 ע
 6664 — פרט לחלקות 2, 69 וחלק של חלקה 3 הגובל עם חלקות 69,2

 האמורות!
 6603 — חלק מחלקה 14 (דרך) הנמצא מערבה מציר הכביש נתניה.
 6605 — פרט לחלקות 6,5׳ 7׳ 8׳ 9׳ 12׳ ופרט לחלקי חלקות 11,10,4

ה! י תנ  הנמצאים מזרחה מציר הכביש נ

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 ״ ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 1798 קובץ התקנות 1149, ג׳ בפיו! תשכ״א, 18.5.1961



ד 242,235 עד 248, ד 190, 192, 227, 229 ע לחלקות 181 ע : 6666 — פרט'  ד! ג ו ש י ם
ד 465 473 עד 476, ד 349, 429׳ 461 ע  (חמשד) 310 עד 312, 314 עד 316, 347 ע
 560, 642,640, 644׳ מחצית צפונית של חלקה 170 (דרך)׳ חלק מחלקה

 193 (דרך), חלקי חלקות 466׳ 467 (דרך).
 6672 — פרט לחלקות 2 עד 8׳ 64,63 !

ד 42 בגוש 6422 ! ד 12,8 עד 36,33,15 ע : 6,4,1 ע ת ל ק ו  ח
 51,37, 52 וחלק מזרחי של הגוש 6424׳ במםומן במפה הערוכה בקנה
 מידה 1:10.000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ד באייר תשכ״א (10
 במאי 1961) (להלן המפה), ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים

 ובמשרד העיריה.
 חלק מחלקות 2,1 בגוש 6559 כמםומן במפה >

 , חלק מחלקות 4,1׳ 5 בגוש 6560 כמסומן במפה!
ד 85, חלק מחלקה 8 (דרך) בגוש 6673 !  10 עד 46׳ 79 ע

 24 עד 34,26 בגוש 7648״.

m n .2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הרצליה (שינוי תחום העידיה), תשכ״א-י1961״ 

• א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח • א (10 במאי 1961) • ״ כ ש ת ר י י א ב ד ״  כ
(חמ8071) . שר הפנים : 

 קביעת גבולות
 לשטח תכנון עיר

 תשריט
 והפקדת העתק

ו  ממנ

 פקודת בנין ערים, 1936
 \ צו כרכר גבולות מרחב תכנון עיר לפארקים הלאומיים מחוז הצפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 ג« והסעיפים 14 (א) ר2 (ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון דסדדי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 דו  לפקו

ר: י מצווה לאמו , אנ עדה) (להלן —הו ן ו  עיר, מחוז הצפ

 1. השטח שבתחומי מחוז הצפון, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתואדים בסעיף 2,
 יהיה שטח תכנון עיר.

 י 2. גבולותיו של השטה האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 434 הערוך בקנה מידה
 1:100.000 והחתום ביום כ׳ בשבט תשכ״א (6 בפברואר 1961) ביד שד הפגים וביד יושב
 ראש הועדה, •והם מקיפים כל המרחב הצבוע בצבע ירוק בתשריט כאמור! העתק התשריט
יה ולתכנון עיר של הפארקיט הלאומיים, מחוז הצפון,  הופקד במשרדי הועדה המקומית לבנ
זית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, נצרת, ושם יובל כל המעונין  שבמשרדי הלשכה המחו

 בדבר. לעיין בו בשעות ובימים שמשרדים אלה פתוחים לקהל.

 3, לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (מרחב הפארקים הלאומיים, מחוז הצפון), תשב״א—
. " 1 9 6 1 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים. -

 כ׳ בשבט תשכ״א (6 בפברואר 1961)
 ןחמ 76511)

 * ע״ר 1086, תום׳ 1 ט0׳ 580, עט׳ 153.
 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, ע0׳ 1.

ה תשכ״א, 18.5.1001. 1799  ק$ב׳ן התקנות 1140, ג׳ כסי



 פקודת בנין ערים, 1936
ם י נ י ח על מ ו ק י ר פ ב ד , ב ה פ י ז ח ו ח ן עיר, מ 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  חו

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 1, מתקינה הועדה המחוזית
ה:  לבניה ולתכנון עיר, מחוז חיפה, חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״אזור״ — כל שטח במחוז חיפה שהוכרז או שיוכרז עליו כעל שטח בנין עדים לפי סעיף
 10 לפקודה, למעט שטח תכנון העיר של חיפה כפי שתואר בצו תכנון ערים (חיפה),

!  תשי״ח~-1958 2
 ״נכסים״ — כל קרקע או בנין הנמצא בתוך האזור!

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או זכאי לקבל׳ הכנסה מהנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא, בין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח׳ בין אם הוא
 מחזיק בהם למעשה ובין אם לאו, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה

t של למעלה משלוש שנים 
 ״דדד״ — דרך מלך׳ רחוב, סמטה׳ שביל, מבוא, דרך מדרגות, דרך מעבר׳ דרך לכלי רכב,
 דרר להולכי רגל׳ רחבה׳ פס ירוק׳ ככר או גשר, בין שהם רשות היחיד ובין שהם רשות
 הרבים, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, לרבות תעלות, חפירות, ביבים למי
 גשמים, מדרכות, איי תעבורה׳ עצים ומשוכות שבצדי הדרכים, קידות תומכים׳ גדרות,

ת;  מחיצות ומעקו
 ״היתד״ — היתר לפעולה הנדרש לפי חוק עזר זה ¡

t ״ועדה מקומית״ — הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר לאזור 
 ״יושב ראש הועדה המקומית״ — לרבות מי שהיושב ראש העביר אליו את סמכויותיו לפי

!  חוק עזר זהי׳ כולן או מקצתן
 ״מהנדס״ — אדם שהועדה המקומית מינתה אותו להיות מהנדס וכל אדם שהמהנדס

!  העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן
 ״דירה״ — יחידת דיור למגורי אדם עם כניסה נפרדת ובמידה שיש — גם מטבח׳ אמבטיה,

 הול, פרוזדור, בית כסא, מדפסות וגזוזטראות !
 ״שטח בנין״ — שטח כל הרצפות בבנין לפי מידותיו החיצוניות כולל יציעים, מרפסות

 וגזוזטראות!
 ״שטח דירה״ — שטח רצפת הדירה במטרים מרובעים כולל השטח מתחת לקירות׳ ומחצית

 השטח שמתחת לקירות המשמשים שתי דירות !
דות הבנין והשטח העליון של רצפת  ״נפח בנין״ — החלל שבתחומי שטחם החיצוני של קי
 קומתו הנמוכה ביותר ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
 צדה התחתון של תקרת היבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה — משטחו התחתון
ן או בחלק ממנו קירות מכל הצדדים או גג — החלל התפוס על  של הגג > ואם אין בבני
די החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין הגג י  ידי הבנין או על,

! ו  והרצפה שמתחתי
 ״פעולה״ — עבודה בנכסים או.שימוש בהם, הטעונים היתר!

 ״רשות הבריאות״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוםמר על ידיו לצורך
 חוק עזר זה.

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ק״ת 978, תשי״ח, עמ׳ 1418.

 קוב׳ז התקנןת 1149, ג׳ בסיו! תשכ״א, 18.5.1961



ב מאת ת כ לה מן הפעולות המפורטות להלן, אלא על פי היתר נ פעו עשה אדמ.  2. . לא י
ן הפעולות: אלהה  הועדה׳.המקומית׳ חתום ביד יושב־דאש הועדה והמהנדס, ו

ן בדרך ו המרתו מםוג לסוג, בי  •(1) הקמת בנין, הרחבתו, שינויו, הריסתו א
 שינוי השימוש, שינוי הבניה או חידוש הבניה ובין בכל דרך אחרת!

 (2) סלילת דרך, תיקונה או הרחבתה ׳,
 (3) חפירה או מילוי!

. וב! י ׳  (4) תיעול, ניקוז או בי
 (5) הנחת כבלים תת־קרקעיים!

 (6) הנחת צינורות׳ הוצאתם, תיקונם או החלפתם!
ן!  (7) מתיחת כבלים עליונים לחשמל או לטלפו

! ן י  (8) כל עבודה המשפיעה על מראהו החיצוני של הבנ
ן! י  , (9) התקנת מעלית בבנ

ן!  (10) התקנת מיתקן קירור או חימום׳ או מיתקן להסקה מרכזית בבני
ר שופכין, בור חלחול, ו  (11) התקנה בבניו קיים — אמבטיה׳ בית כסא׳ ב

ניהם!  קערת הדחה, כיור לנטילת ידים וכן צינורות למי
! ה ת ק מ ע ה ו א ה ת מ י ת ס , ה ח ו ד י ק ׳ ר א ב ת י י ר  (12) כ

 (13) שימוש בנכסים שלא בהתאמה.

 3. (א) בקשה להיתר תוגש בכתב לועדה המקומית בטופס שהמהנדם יקבע מזמן לזמן,
 ותהא חתומה ביד בעל הנכסים — למעט שוכר או שוכר משנה לתקופה שלמטה מארבעים
ת! הורשה דייר על ידי בית דין לשכירות לבצע תיקונים י  ותשע שנים — וביד עורך התכנ
, רשאי הדייר  או שינויים במושכר בהתאם לסעיף 33 (5) לחוק הגנת הדייר, תשט״ו—81955
נוי כאמור אם המציא לבעל  לחתום במקום בעל הנכסים על־ הבקשה׳ להיתר התיקון או השי

 הנכסים העתק הבקשה.
 (ב) לפי דרישת המהנדס או רשות הבריאות יגיש המבקש׳ לועדה המקומית,
 במועדים ובמספר העתקים כפי שיקבעו, תשריטים׳ חתכים, חזיתות׳ חישובים ופרטים
ד עורך בי  אחרים המתייחסים לנכסים׳ כשהם חתומים ביד הבעל כאמור בסעיף קטן (א) ו

 התכנית.
 .(ג) נדרשו המסמכים המפורטים בסעיף קטן (ב) וניתן היתר, יצורפו המסמכים
 להיתר כשהם מאושרים וחתומים ביד יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס ויהיו חלק בלתי

 נפרד ממנו•

 4. הועדה המקומית רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לשנותו׳ להתלותו או לבטלו, וכן
:  להתנות בו תנאים, כפי שתמצא לנכון, לכל דבר מן הדברים האלה

 (1) החמרים שיש להשתמש בהם בביצוע הפעולה!
 (2) בניית מדרכות׳ קירות גבול וגדרות!

 (3) מילוי או חפירה!
 (4) הריסתו של בניו ארעי שהקמתו הורשתה באותו היתר!

 (5) הריסתו של,בנין שיש לו קשר כל שהוא לפעולה שלגביה ניתן ההיתר!
! ן י  (6) מראהו החיצוני של הבנ

לה לפעו  (7) השימוש או שינוי השימוש בבנין או בקרקע שיש להם קשר.
 שלגביה ניתן ההיתר!

 3 ס״ח 188, ת׳שט״ו, עם׳ 151.

 קונץ התסכוד, 11-19. (י כס-יון תשכ״א, 8.5.1961!



ע^ליוה»:י'^פ׳^ ותר, ביוב׳ ת^ול>י:^>ןוז%ה11קנו1ל ו , אי אמ ה^תברו י נ ב , י (8) . ; ; 

 מים, חשצגל׳ במידה שלענינים אלה יש קשר כל שהוא לפעולה שלגביה ניתן
 ההיתר!

 (9) התקנת מקלטים וסידורי בטחון אחדים!
 (10) הקצאת קרקע על ידי מבקש היתר, בין מהשטח שעליו, כולו או מקצתו׳
 הוא מבקש לבצע את הפעולה ובין משטח אחר׳ לצרכי חניה או השתתפות

 בהוצאות סידורי חניה אחרים במקום או סמוך לו•

 5. לא יינתן היתר להקמת בנין שישמש למלאכה או לתעשיה אלא בהסכמת רשות
 הבריאות.

 6. (א) לא יינתן היתר אלא אם אישר המהנדס על גבי התשדיטים שהם בהתאם
 להוראות הפקודה ובתנאי שבעל הנכסים התחייב —

 (1) לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הציבור ועל העובדים העוס
 קים בביצוע הפעולה מפני נפילת חמדים זמכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע
 זה, ולהיות אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור׳ וכן לבל פגיעה שתיגרם

 לכל אדם מן הציבור או לעובד כתוצאה מאי־מילוי אחרי הוראה זו*
 (2) לא להרשות הנחת המרים׳ מכשירים׳ כלי עבודה או חפצים אחרים על

 כל דרך או מדרכה׳ אלא על פי היתר מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר!
 (3) . להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא

! ו  אם הותר המעשה על ידי המהנדס ולפי התנאים שנקבעו על ידי
 (4) להתקין מנורות, פיגומים ומחיצות קדשים כפי שיידרש על ידי המהנדס
ה מספקת על הציבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו מתנהלת נ  לשם הג

 העבודה ומסביב לו!
ה! י  (5) לדאוג ליציבותו של הבנין במהלך הבנ

 (6) למלא אחרי ההוראות שבתוספת הראשונה!
 (7) לסלק מהנכסים שבהם בוצעה הפעולה, או מסביבתם, את הכלים׳ המכ
 שירים או החמרים האחרים, וכן שיירי הבנין שנערמו עליהם, מיד עם סיום
 הפעולה, או תוך תקופת הביצוע׳ או שלבים שלבים, הכל לפי הוראות המהנדס!
 (8) לא לגור ולא להרשות לאחדים לגור בבנין, לא להשתמש בבנין ולא
 להרשות לאחרים להשתמש בבנין לכל צורך שהוא׳ אלא לאחד שניתנה עליו

 תעודת גמר מאת הועדה המקומית!
ו לשם מילוי התנאים לפי הפסקאות  (9) למלא אחרי הוראות המהנדס שניתנ
ד (6) ולהרשותו לבצע את ההודאות במקומו ועל חשבונו באם לא  (1) ע

!  ביצעם בעצמו
 (10) לשלם לועדה המקומית את הוצאות ביצוע העבודות שנעשו לשם ביצוע

 התנאים לפי הפסקאות (1) עד (6).

 (ב) בסעיף זה׳ ״בעל הנכסים״ — כולל את האדם שעל שמו ניתן ההיתר וכן מי
 שמפקח על הפעולה או מבצע אותה בתור קבלן.

 7. עם הגשת בקשה להיתר בניה ישלם המבקש לועדה המקומית על חשבון אגרת
 ההיתר פקדון בסך חמש עשרה לירות או 20% מהאגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר,
ותר! הפקדון יוחזר למגיש הבקשה אם סירבה הועדה המקומית  הכל לפי הסכום הגדול י

 לתת היתר.

ח ומונ״*, 18,5.1981 י ס  קונץ התקנות 1149, 3׳ נ



ו ת י  8. (א) תקפו של היתר הוא לשנה אחת מהיונ* בו הוחלט על נתינתו, אם לא נקבעו; חשפו שי ח
 •׳•׳׳• יי״ ־ י\ • • וחידושו

 בו תקופה ארוכה יותר.
ו לא הושלמה תוך תקופת תקפו של  (ב) הוחל בפעולה שלגביה ניתן היתר א

ך כ יעה חוקית ל  ההיתר, תחדש אותו הועדה המקומית׳ לפי דרישת בעל ההיתר׳ באין מנ
 (ג) לא הוחל בפעולה שלגביה ניתן היתר, תוך תקופת תקפו של ההיתר, רשאית

ך כ  הועדה המקומית לחדש את ההיתר׳ לפי דרישת בעל ההיתר׳ באין מניעה חוקית ל
ו החידוש.  (ד) תקפו של היתר שחודש הוא לשנה מתארי

) אין היתר ניתן לחידוש כעבור ד )  (ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב)׳ (ג) ר
נתו או לאחר שפקע ההיתר שחודש, הכל לפי התאריך פה של שלוש שנים מתאריך נתי  תקו

 .המוקדם.
 9. (א) הוחל בפעולה בנכסים שלגביה ניתן ההיתר אך לא הושלמה תוך תקופת תקפו העברת חיתך

 של ההיתר, וחל שינוי בבעלות של הנכסים׳ רשאי בעל הנכסים החדש לדרוש את העברת
 ההיתר על שמו.

 (ב) לא הוחל בפעולה בנכסים שלגביה ניתן ההיתר תוך תקופת תקפו של ההיתר,
 .וחל שינוי בבעלות של הנכסים, רשאית הועדה המקומית, לבקשת בעל הנכסים החדש׳

 להעביר את ההיתר על שמו.

א איפור ביצוע ל י שההיתר לכך נמסר לידיו, ולא יבצע פעולה א  10. לא יתחיל אדם בכל פעולה לפנ
י 5  בהתאם לתנא?ם שנקבעו בהיתר ובמסמכים המצורפים אליו. ה^תר" ג

 11. (א) בעד מתן היתד, תשולם מראש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה לפעולה אגרות
ה ניתן ההיתר.  שלגבי

 (ב) בעד מתן היתר לפעולה שלא פורטה בתוספת השניה, תשולם אגרה של עשר
 לירות,

 (ג) היתר לפעולה למקום פולחן ציבורי פטור מאגרה.
 (ד) האגרה המשתלמת בעד היתר בניה תחושב לפי נפחו או שטחו של הבנין

 כמצויין בתכניות המצורפות להיתר.
 (ה) לצורך חישוב האגרה יהא דין תוספת בניה כדין בניה חדשה.

י הבניה נו  (ו) בעד היתד להמיר בנין מסוג לסוג, בין בדרך שינוי השימוש, שי
 או בניה מחדש, ובין בכל דרך אחרת, תשולם אגרה של עשר לירות או הסכום שבו עולה
 האגרה המשתלמת לגבי הבנין מהסוג החדש על זו המשתלמת לגבי הבנין מהסוג הקודם׳

 הכל לפי הסכום הגדול.
 (ז) משמשים חלקים שונים של בנין׳ או מיועדים לשמש׳ למטרות שונות׳ תשולם

 אגדה לכל חלק וחלק כאילו היה אותו חלק בנין נפרד.
 (ח) האגדה בעד חידוש היתר תהיה 10% מהאגרה המשתלמת בעד היתר מקורי,

 ובלבד שלא תפחת מעשר לירות•

זית לבניה ולתכנון עיר, מחוז חיפה (פיקוח על בנינים והק- ביטול  12. חוק עזר לועדה המחו
— בטל. 4 1 9 6 0 - ך ״ ש  מתם)׳ ת

ה 5 י ח  13. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום פרסומו ברשומות. ת

ד זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז חיפה ( פיקוח השט  14. לחוק עז
 על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה), תשכ״א—1961״.

 ק״ת 1015, תשייר, עמי 1185.

ח תשכ״א, «540&1 י ה כ ׳  •*זגץ.המקנות 1148, ג



 :. תופפת ראשונה ״־ • •

עד למגורי אדם או שרגילים בני אדם להימצא בו יסופקו מים הראויים ו  1. לכל בנין המי
 לשתיה וטובים לבריאות שאין להם כל מגע וקשר עם אספקת מים רעים ושאינם עלולים

 להזדהם על ידי זרימה חוזרת או על ידי גישות חוזרת.

 2. אספקת מים בצנרת לקבועות, למכשירים ולמיתקני תברואה תהא בכמות מספקת
 ובלחץ מספיק׳ כדי לאפשר את פעולתם התקינה והשקטה בכל תנאי שימוש נורמליים.

 3. לא יותקן כל מיתקן ואביזר תברואי׳ אלא אם כן תוכנן באופן שימנע בזבוז מים,
נימלית של מים.  והמיתקן יפעל ויבוקר, כהלכה בכמות מי

 4. לא יותקנו מכשירי חימום ומיכלי מים חמים׳ אלא אם כן תוכננו והותקנו באופן
 שתימנע התפוצצותם מחימום יתר•

 5• בכל יחידת דיור או בכל בנין אחר לשימוש בני אדם׳ יותקנו סידורים תברואיים
 בכמות מספקת, אולם לא פחות מאסלה אחת, משטף אחד וקבועה אחת אחרת למטרת

 רחיצה.

 6. קבועות שרברבות יהיו מחומר חלק, בלתי סופג ובלי דפנות סמויים העלולים לצבור
 זוהמה ויותקנו בחדר מואר ומאוורר כהלכה׳ ובאופן המאפשר גישה נוחה אליהן.

 7. לא תחובר קבועה במישרין למערכת הנקזים, אלא אם היא מצויירת במחסום:בעל
 חתם מים.

 8. מערכת שרברבות תוחזק במצב תברואי ותקין.

 9. צנרת מערכת השרברבות תהא מחומר יציב ללא פגם׳ בלי כל ליקויים בביצוע,
 מתוכננת ובנויה כדי שתפעל באופן המניח את דעתו של המהנדס.

 10. מערכת השרבדבות תותקן תור שמירה על חזקם של חלקיו הנושאים של המבנה ותוך
 מניעת מפגעים, פגיעה וסכנה לכתלים ולשטחי הבנין האחרים עקב שימושה.

 11. במערכת נקזים של שרברבות, ששפכים עלולים לחדור לתוכה על ידי זרימה חוזרת,
די השפכים. ן על י  יותקנו סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבני

 12. מערכת הביוב והנקזים, והחזקתם ייעשו באופן שלא תצטבר במערכת זוהמה או
 משקעים, שלא תיסתם׳ ושיהיו בה פתחי ניקוי במידה מספקת ומסודרים במקומות נוחים

 לגישה כדי לאפשר. את ניקרה

, כל בנין המיועד למגורים או לשימוש אחד שהותקנו בו קבועות תברואיות והסמוך ^ 
 לרחוב׳ סמטה או מגרש שיש בו ביוב ציבורי, יחובר אל הביוב הציבורי.

ה תותקן מערכת סילוק שפכים י ב  14. בבנינים שאין בקרבתם ביוב ציבורי במרחק ס
ן ולטיפול בהם.  פרטית המתאימה לסילוק שפכי הבני

יעת זיהום של מזון, מים, חמרים סטריליים או חמרים דומים, יותקנו אמצעי  15. לשם מנ
ד זרימה חוזרת של שפכים. לשם כך תחובר הקבועה או המכשיר בדרך עקיפה: אל ג  הגנה נ

 מערכת הנקזים של הבנין.

 16. לא יוכנס לתוך מערכת ביוב חומר העלול לסתום את הצינורות, ליצור תערובות
ת הצינורות או מחבריהם׳ או להפריע את תהליך' סילוק השפכים.  מפוצצות׳ להרוס א

 17. שפכים ופסולת אחרת ממערכות השרברבות העלולים לזהם מים עיליים או תור

! ת^כ׳׳יא,18.5,1961 ו סי  1804 קו'3ץ התקנות 4149 3׳ נ



 קרקעיים׳ לא יםולקו לתוך האדמה או למקווה מים או לזרם מים, אלא אם כן טוהרו השפכים
 .:והפסולת תחילה על ידי טיפול בצורה מקובלת ומניחה את דעתה של רשות הבריאות.

 18. כל הצינורות יאווררו על ידי סחרור אוויר׳ כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים
 התרוקנות המחסומים מפעולות גישות, שאיפה, או שבירת חתימי המים.

נע את תר יאורך בקצהו אל אוויר החוץ ויותקן בגובה ובאופן המו ו ו י  19. כל סיים א
 סתימתו או החזרת אוויר דרכו לתוך הבנין.

 20. מי גשם מגגות׳ מרצפות ומשטח המגרש יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע
 לבנין או לסביבה. י *

 21. מיתקני תברואה ייבדקו לשם גילוי כל נזילה או פגם בהם.

י תברואה ושרבדבות אלא בהתאם להוראות למיתקני תברואה  22. לא יבוצעו מיתקנ
די הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז חיפה, והעתק מהם  (הל״ת) שאושרו על י

נמצא במשדרי הועדה המקומית. 1 

 תופפת שניה
 בתוספת זו—

ה עיר חדרה«  (1) האגרה שצויינה בטור א׳ תשולם בשטח תכנ
 (2) האגרה שצויינה בטור ב׳ תשולם בשטחי תכנון עיר — כפר אתא, קרית׳

 מוצקין, קריודביאליק, קרית־ים(
האגרה שצויינה בטור ג׳ תשולם בשאר שטחי תכנון עיר במחוז חיפה . (3) 

 אשד לא הוזכרו בפסקאות(1) ו־(2).

ם י ש ד ם ח י נ י נ : ב ׳ ק א ל  ח
 שיעורי האגרה בלירות

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

047 0-38 0-50 

0.34 0.75 1 — 
0.07 0.15 0.20 

0.67 1.50 2 — 

1 — 2.25 3.— 

1.34 3•— 4 — 

ים ציבוריים המשמשים אך ורק כמום־ נ י בנ , .1 ; 

ת דת, צדקה׳ חינוך, תרבות או בריאות,  דו
 בתי מרחצאות או בריכות שחיה ציבוריים׳
 בתי מחסה — שאינם משמשים להפקת

 רווחים — לכל מטר מרובע

: רפתות׳ אורוות׳ ן ו  2. . בנינים חקלאיים כג
 לולים וכדומה — לכל מטר מרובע

 מחסנים — לכל מטר מעוקב

לה על 45 נו עו  3. (א) דירה ששטחה — אי
 מטר מרובע, לכל מטר מרובע

 (ב) מעל ל־45 ועד 65 מטר מרובע — לכל
 מטר מרובע׳

 (ג) מעל ל־65 ועד 90 .מטר מרובע — לכל
 מטר מרובע

 קובץ התיןנייח 1149, ג׳ בסיוג תשכ״א, 18.5,1961



ר א׳ טור ב־ י _ טור נ׳ ו ט  ־ ,

 (ד) מעל .ל־90 מטר מרובע — לכל מטר
 מרובע —•5 3.75 1.67

 ובלבד שאם הדירה כאמור בפסקאות (א)
 עד (ג) נמצאת בשיכון שנועד לעולים או

 מפונים, תהיה האגרה בשיעור של 50%.

י תעשיה׳ מלאכה׳ החסנה ואריזה, נ י  4. בנ
 מוסכים לתיקון וסיכת מכוניות — לכל מטר

 מעוקב 0.50 0.38 0.17
 תחנת דלק להפקת רווחים — לכל מטר
 מרובע מהשטח שנקבע בתכנית הבניה בו

 יוקמו המיתקנים 0.50 0.38 0.17
 תחנת דלק לשירות עצמי של הבעל — לכל

 מטר מרובע 0.25 0.19 0.09
 מיכלי דלק — לכל מטר מעוקב —2 1.50 0.67

 5. בתי עסק, בתי קפה׳ בתי מלון, בתי מרגוע׳
 בתי הבראה׳ פנסיונים, מסעדות, משרדים —
ד 20 מטר מרובע ביחידה — לכל מטר  ע

 מרובע —5 3.75 1.67
 מעל ל־20 מטר מרובע ביחידה — לכל מטר

 מרובע —.10 7.50 3.34
י ציבור נ י  תיאטרונים, אולמי קונצרטים, ובנ

 להפקת רווחים — לכל מקום ישיבה —5 3.75 1.67
 בתי קולנוע — לכל מקום ישיבה —.10 7.50 3.34

 6. (א) מגדלי מים, בורות מים, בריכות מים —
 לכל מטר מעוקב 0.50 0-38 0.17

 (ב) בריכות שחיה להפקת רווחים — לכל
 מטר מעוקב 1.50 1.13 0.54

 7. מיתקנים פתוחים ואיצטדיונים ללא גג
 להוציא מגרש ספורט ללא הפקת רווחים —

 לכל 50 מקומות או חלק מהם —60 — 45 —.20

י עזר לבניני מגורים — לכל מטר נ י  8• בנ
 מרובע —.1 0.75 0.34

ת ו ר ח ת א ו ד ו ב : ע ׳  חלק ב
 שיעורי האגרה בלירות

 1. הקמת קירות פנימיים בבנין קיים — לכל
 מטר מרובע של קיר 0.60 0.45 0.20

 2. פתיחתו, הרחבתו או סתימתו של פתח
 בקיר — לכל פתח —.6 4.50 —.2

 180e קובץ התקנות 1149, ג׳ בסייח תשכ״א, 18.5.1961



׳ ג ר ו  טור א׳ ׳ י טור ב׳ ״ י מ

 3. כל פעולה בקיר חוצץ׳ קיר חיצוני, רצפו•״
 תקרה׳ גג או יסוד בבנין קיים —.12 —9 —.4

 4. התקנה בבנין קיים של אמבטיה׳ בית כסא,
 קערת הדחה או כיור לנטילת ידים — לכל

 התקנה —.3 2.25 —1

ו בור  5. התקנת בור שופכין, בור חלחול א
 רקב — לכל התקנה —12 —9 —4

ת קירות גבול או גדרות למגרשים י י  6. בנ
ו תעש  י המשמשים לצדכי מגורים׳ מסדור א

 יה — פרט לגדר בטחון — לכל מטר אורך
 של קיר או גדר 0.12 0.09 0.04

 7. כריית באר׳ קידוחה או העמקתה —50 37-50 16-70

או גזוזטראות בול ם. נות בולטי  8. התקנת חלו
ל לדרך ציבורית — לכל מטר מרובע • ע  טות מ

 הבולט מעל לדרך —10 7.50 3.34

 9. הוספת יציע בבנין קיים — לכל מטר מרובע —.1 0.75 0.34

 10. סגירת מרפסת בבנין קיים — לכל מטר
 מרובע —5 3.75 1.67

 11. הקמת קירות מגן או קיר תומך — לכל מטר
 אודך 0.10 0.08 0.03

 12. גדר סביב שטח שעיקר שימושו למטרות
 חקלאיות פרט לגדר בטחון — לכל מטר

 אורך 0.05 0.04 0.02

 13. סלילת דרכים פרטיות, או הרחבתן — לכל
 מטר מרובע 0.10 0.08 0.03

ן מ ג ר  י, ב
 נתאשד. יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

ז חיפה  ג< בניסן תשכ״א (20 במרס 1961) מחו
 (וומ 70516)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קונץ התקנות 1140, ג׳ בםיוו וושכ״א, 18.5.1061



 י פקודת העיריות, 1934 - ־ ^
 חוק עזר ללוד בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 •י, מתקינה מועצת עירית
 לוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 . הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר

 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,•
 ״העיריה״ — עירית לוד!

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

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ן
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העירוה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה׳ כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות סעיף
 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים

 הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 6. 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, לאחד מבני־ משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו, הרגילים או הידועים לאחרונה, או
 הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום

 העיריה.

ת ו ד י נ  ה

 חובה ?הדביר
 הוואי התהלוכה

 ש? האורז

 הוראות להדברת
 טוואי התהלוכה

 של,האורז

 הדברה על־ירי
 העיריה

 סמכות ראש
 העיריה

 מסירת הודעות

 ע״ר 1934, תום׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.

מ התקנות 1149, נ׳ בפיוז תשכ״א, 18.5.1961 י  1808 ק



ל ענשיט ו — קנס עשרים לירות, ואם עבר ע נ י  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ו
 הוראות סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א— חעט
 1961״.

ל י ר ק מ ד נ ס כ ל  ;׳:׳־ נתאשד. א
 כ״ז באדר תשכ״א (15 במרס 1961) ראש עירית לוד

 (חט 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשון־לציון כדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 *, מתקינה מועצת עירית
ה: ר ז  ראשון־לציון חוק עז

ת י י י ג — ה ה  1. בחוק עזר ז
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו ג

 , הנכנ»ים;היו.נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
ננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים !
 ,:העיריה״ — עירית ראשון־לציון !

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
ן! ו  הגר בבית מלון או בפנסי

 ״נכסים״ — קדקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העבי

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן חובה להדביר
- . , טוואי . 

 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו. התהלוכה
 •• • י , של האור!

 3. (א) ראש העיריה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האדם שעבר על הודאות הוראות
ח י

י

ב

א

י ״  סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ט
ה כ ו 5 ן ו "  ולתנאים הקבועים בהודעה. ה

 י של האורז

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
. א) ) ן  קט

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העידיה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
.הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע את  המפורטות בהודעה שלא לפי

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש העיריה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
. ( א ) ן ט  סעיף ק

ו היא מכוונת.  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום העיריה.

נו — קנס עשרים לידות, ואם עבר על  ,7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הודאות סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
נו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה  די

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

ז (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), ו ר לראשוךלצי  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז
 תשכ״א—1961״.

ל ט פ ה ש י ר  נתאשר. א
 י׳ באדר תשכ״א (27 במרס 1961) ראש עירית ראשון־לציון

 וחמ 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934

 חוק הרשויות המקומיות (היטל •סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לתל־אביב-יפו בדבר היטל םעד ונופש

, וחוק הרשויות המקומיות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 ג
ת תל־אביב־יפו חוק עזר זהי: די ׳ מתקינה מועצת עי  (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 החלפת התוספת 1. במקום התוםפה הראשונה לחוק עזר לתל־אביב־יפו (היטל סעד ונופש), תש״ך—

א: בו  "יי•׳""" 1960־, י

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 ם״ח 291, תשי״ט, עמי 215.

ה תשכ״א, 18.5.1961 י פ  1810 קובץ התמנות 1149, ג׳ ב



 — פטור
 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 — ,7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 — 9% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 — 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 —׳• 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 — 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות״.

ו ד נ  ׳ ״תוס&ת דאשו
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

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

 משקאות קליפ
 (3) במוסד שדרגתו 2
 (4) במוסד שדרגתו 3
 ;(5) במוסד שדרגתו 4
 (6) במוסד שדרגתו 5

 (7) במוסד שהוא אולם משחקים
 (8) במוסד שהוא מועדון לילה

 שדרגתו א׳
 (9) במוסד שהוא מועדון לילה

 [ ; שדרגתו ב׳
 (10) .' במוסד שהוא מועדון קלפים

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(היטל סעד ונופש) (תיקון), תשכ״א-
 1961״*

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 ראש עידית תל־אביב־יפו

 נתאשר.
 ל׳ בניסן תשכ״א (16 באפריל 1961)

 (תט 899003)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לאונו בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 האזורית אונו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 : הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שובר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים •
 ״המועצה״ — המועצה האזורית אונו!

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

! תשב״א, 18.5.1961 ו  :קיבץ התקנות 1149, ג׳ נסי



 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשופר או גבל אופן אחד׳ למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון« 1

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית?
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

י לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות: א ש  3. (א) ראש המועצה י
 סעיף 2 להדביר •את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
. ( א ) ן  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קט

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 / 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטת בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה׳ רשאית המועצה לבצע את

דה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.  העבו

ת לבדקם, לבקרם ת סבירה לנכסים על מנ  5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל ע
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

נו — קנס עשרים לירות, ואם עבר על  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
 הודאות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 ומיתה העבירה
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה׳ או אחרי הרשעתו בדין.

הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א— ) ו נ ו  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לא
 1961״.

ב ל ן כ י ט ש ר ו  ב
 ראש המועצה האזורית אונו

 נתאשר.
 י״ד בשבט תשכ״א (31 בינואר 1961)

 (חמ 7650101)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1812, קובץ התקנות 1149, ג׳ בסיוז תשב״א, 18.5.1961



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאפקים בדבר בניית ביבים יי

נה ועדת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקי
ה:  המועצה המקומית אפקים חוק עזר ז

ת י ר ד נ י  1. בחוק עזר זה — י
 ״ביב״ — כולל תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשימ לבניית י

 ביבים ז
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד ?

, י נו ביב פרט  ״ביב ציבורי״ — ביב שאי
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית אפקים!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לצורך חוק עזר זה!
די המועצה לעבודת בניית  ״מהנדס״ — מהנדס המועצה או מהנדס אחד שנתמנה על י

 ביבים ז.
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות בתחום המועצה ן

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

 כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה 5
ה או שהיה מקבלה או היה י ס כ נ  ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מ
בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או , ן  י זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בי
ו הבעל הרשום, בין שהוא נ נ ן שאי  כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובי
ן אם לאו, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה  מחזיק בהם למעשה ובי

 י של יותר משלוש שנים. י

ת י י " ו ? ו ב י צ ע ב י י ב ל ע ב ^ ו ה ז ט ל ח ^ ה ב ע ת כ ש המועצה ב א ע ר י ד ו ׳ י י ר ו ב י  2. החליטה המועצה לבנות ביב צ
 אותם הנכסים שחביב ישמש אותם.

ד ההוצאות ע ד ן ! ט ד ה 1 , > ד  .3 1 (א) בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים׳ שניתב
 , , וחלוקת?

 כאמור בסעיף 2, לפי שיעורים אלה:
 (1) 50 אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הרצפות של הבנינים שהביב

 משמש אותם*
 (2) 50 אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הקרקעות שהביב משמש אותם

 או מיועד לשמש אותם.
דת בניית הביב ימציא ראש המועצה לכל אחד מבעלי הנכסים  (ב) עם סיום עבו

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

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

 קטן (ב).

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

! תשכ״א, 18.5.1961 1813 ו  קוביז התקנית 1149, ג׳ נסי



י יום: פרסום חוק עזר זה ,וסיימה את בנייתו לפנ  4. (א) בנתה המועצה ביב ציבורי
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את
 דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבח חל יום

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

 שבה חל יום הפרסום.

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

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל נכסים —
. רי  (1) לבנות לנכםו ביב פרטי שיחובר לביב ציבו

 (2) לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכםו.

ת התנאים לביצוע העבודה. ) תכלול א א ) ן ט  (ב) ההודעה לפי סעיף ק

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

 7. לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5, או בעל נכסים שביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 6 (א) שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה, רשאי
 ראש המועצה לבנות את הביב׳ להרסו או לשנותו, או לבצע את העבודות כהלכה, ולגבות

 את ההוצאות מבעל הנכסים שבחם נבנה הביב.

 8. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לברר אם ממלאים
 אחרי הוראות חוק עזר זח או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי

 הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

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

 היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנס 500 לירות, ואם  10. העובר על הודאה מהוראות הסעיפים 5, 6 או 8 (ב), די
 עבד על הודאות סעיף 6 (ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה
נו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה  העבידה נמשכת, די

 לו עליה הודעה כאמור בסעיף 6.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (בניית ביבים), תשכ״א—1961״.

 השלטת בניית
ב י י  נ

 .•ולגב? ו ת ע5
 בניית ביבים

 פרטיים

 בניית ביב פרטי

- םמבוייות ראש
 הטועצה

 רשות כניסה

רת הודעה  טפי

 ענשים

 השפ

ן ה ב כ ק ע  י
 יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים.

 נתאשר.
 כ״ו באדר תשכ״א (14 במרס 1961)

 (חט 811401)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

׳ בפיו! תשכ״א, 8.5.1961!  1814 קובץ התקנות 1149, נ



 הגדרות

 חובת רש * ו!
 ולוחית-טםפר

 בקשת רשיון
 ותקפו

 אגרה

ב לטתר רו  פי
 רשיח וביטולו

 כלב שסירבו
 ליתו עליו
 רשיון או

 שבוטל הרשיון

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר•לאשדוד בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ? מתקינה ממועצה
 המקומית אשדוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו!

 ״לוחית־מםפר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה !
 >רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת המועצה
 ועל צווארו לוחיודמםפר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש׳ למועצה בקשה על כד. אישרה המועצה את בקשתו,
 תתן לו, לאחר תשלום אגרה, שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפד.

 (ב) המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון׳ וכל בעל כלב ימציא למועצה את הפרטים האמורים לפי הדרישה.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) המועצה תגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50 אגורות
 בעד כל לוחית־מםפר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן אי בקר בעד שני כלבים.
 עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיץ בעד כלב.המשמש לו מורה דרך.

 5. (א) המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן במקרים אלה:
 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור«
 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (4) בעל הכלב ׳הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
 לפקודת החוק הפלילי, 24936, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את

 בריאות הציבור!
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשט״ז—1955 3
 (ב) המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה, לא תחזיר את האגרה ששולמה לפי

 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או הרשיון שניתן לו בוטל> ימסור תוך'
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

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

2 ע׳׳ד 1936, תום׳ 1 מם׳ 652, עט׳ 263. . 
 3 ק״ת 568, תשט״ז, עט׳ 242.
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 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב׳ ׳לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו

 על כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 ».
(4) ,  .(ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(3)
 או (5) ובעליו הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות המועצה
ד השמדת-הכלב, לא יושמד הכלב אלא ג  על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נ
ו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של  אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעלי
י זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 20 אגורות  עשרים ואחד יום, שלפנ

 בעשרים ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו. í׳

ו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא  8. (א) כלב שאין עלי
ד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי  בהתאם לסעיף 7, יתפםהו שוטר או פקי

 אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.
 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר. המועצה רשאית להאריך

 את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.
 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה׳ אלא לאחר
ו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות  שימציא עלי

 לכל יום מימי החזקתו.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לידות, ואם היתד.
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה  העבירה נמשכת, די

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (פיקוח על כלבים), תשכ״א—1961״.

ס נ ד  נתאשר. א. ל נ ג
 י״ד באדר תשכ״א (2 במרס 1961) ב/ראש המועצה המקומית אשדוד

 (חט 81156)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 * ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 481, עט׳ 242.

 תפיסתכ5ב
 שאי! עליו

 רשיוו והשמדתו

 ענשים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבאקה־אל־גרבייה בדבר הדברת זבוב ים התיכון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
: ה  המקומית באקה־אל־גרבייה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה .אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא
ננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז

 הגדרות

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

 1816 קוב׳( התקנות 1149, ג׳ בםיון תשנ״א, 18.5.1961.



 חונה ?חרבין־
׳  זבוב ים"•

 התיכון י

ת להדברת'  הוראו
;  זבוב ים י ;

 התיכון .

 הדברה על
 ידי המועצה

 סמכות
 ראש המועצה

 מטירת הודעות

 ענשים

 ״•המועצה״ — המועצה המקומית באקה־אל־גרבייה!
 ״מחזיק״ — אדם. המחזיק למעשה בנכסיה כבעל או כשופר או בכל אופן אחר.•*

ת!  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
 >,ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, בולן או מקצתן«

ד זבוב ים התיכון. ג ת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נ ר ב ד ה ״ 1 

 2. בעל נכסים או המחזיק בחם חייב להדביר את זבוב ים התיכון.שבנבסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הודאות סעיף
 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
. א) )  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף 3 (א), או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

דה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.  העבו

ת לבדקם, לבקרם  5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס בבל עת סבירה לנכסים על מנ
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

נו — קנם עשרים לידות, ואם עבד על  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
 .הודאות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה־אל־גרבייה (הדברת זבוב ים התיכון),  8. לחוק עז
 תשכ״א—1961״.

ן א ד מ ם ח ר א  פ
 ראש המועצה המקומית באקדדאל־גדבייה

 נתאשר. ־־
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961)

 (חמ 7650100)

; ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

ח ת׳עכ׳׳א, 18.5.1961 1817 ות 1149, נ׳ בםי  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת התעבורה

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 *, וסעיף 25 לפקודת
ה: , מתקינה המועצה המקומית בית־שאן חוק עזר ז  התעבורה 2

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

 (שירותי הולכה), תשי״ד—954! 3 .
 ״מונית״ — רכב ציבורי שאיננו אוטובוס;

 ״מפקד המשטרה״ — מפקד המשטרה הממונה על מחוז הצפון, לרבות אדם שמפקד המשטרה
!  העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

ת סמכויותיו ד אליו א  ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העבי
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ו

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2!
 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3!

ת להפיק יה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנ  ,,מקום חנ
ווח!  רי

!  ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שאן
ץ חוק עזר זה ?  ״פקח״ — אדם שנתמנה, בכתב, על ידי ראש המועצה להיות פקח לענ

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

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה, והנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק
 מרחוב!

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 2 (1) לפקודת התעבורה, למעט אופניים{
 ״רכב פרטי״ ו״דכב ציבורי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה 5

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

יעצות עם מפקד המשטרה, רשאית המועצה  2. בהסכמת המפקח על התעבורה׳ ולאחר התי
 לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לייחד רחוב או
 מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע
 את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה׳ ואת מספד כלי הרכב המותר בחניה

 בבת אחת באותו מקום.

 3. (א) ראש המועצה דשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד
או '  המשטרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה• מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן

 באמצעות מכשירים מיכניים.
יה לציית  (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החנ

 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 מקום חניה
 מוסדר

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

, פרק קכ״ח, עט׳ 1271.  2 חוקי א״י, כרד ב׳

 3 ק״ת 463, ת׳עי״ד, עט׳ 1032•

 4 ק״ ת 356, ת׳עי״נ, עט׳ 942.

 1818 קובץ התקנות 1149, נ׳ בםיון תשכ״א, 18.5.1961



ד רכב במקום  (ג) סודרה' חחניח באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמי
 החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף

 ״לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.
ד רכב  (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמי
 באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות

 בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

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

 (ב) בקשה למתן רשיון תוגש לראש המועצה, והוא רשאי 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.

י קבלתו, אגרה׳ המחושבת  (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפנ
 לפי שיעוד של 80 לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפעור מבקש מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.
 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה

 ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

 5* (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחד להעמיד או להחנות׳ רכב ברחוב
 במקום שהחניה נאסרה על ידי המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעה בדבר
5 (להלן — ההודעה) על ידי תמרור, אלא לזמן רושם פי  קביעת סוגי תמרורים, צורתם ו

ידית ובלתי פוסקת.  הדרוש להעלאת נוסעים או להודדתם, או לטעינה או לפריקה מי

ד או להחנות, רכב במקום ד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמי  (ב) לא יעמי
 חניה, אלא —

 (1) אס הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי המועצה;
 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה!
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

די רכב במספר שנקבע כמותר לחניה  (4) כשאין מקום החניה תפוס על י
 בבת אחת.

ד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע ד אדם ולא ירשה לאחר להעמי  6. לא יעמי
ית של צד הרחוב המיועד לתנועת מנ  המשכת הנסיעה׳ אלא סמוך, ככל האפשר׳ לשפה הי
 רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר

 הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 7. (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחד להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת
 מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 ,לבטלו או להתלותו, וכן ל?!בוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח

 על התעבורה.

 5 י״פ 61, תש״י, עט׳ 305.

י ו! תשכ״א, 18.5.1961 ס  קו5?ול:חתהנות 1149, ג׳ נ



 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
 (ה) .משהוחלט לתת היתד, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בםך 6
 לירות לכל מונית שחנייתה ־מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחד 30 ביוני, תופחת האגרה

 ל־3 לירות.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח לפי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב

 לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להודדתט, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו׳ והעמדתה או החנייתה

 היא לשם המתנה לאותו נוסע!
 (2) אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

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

 של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
 (ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה

 על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים. הודאה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן

 הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספד האוטובוסים הנקוב בתמרור.

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

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויים.

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

 שלו אינם מצויינים כאמור.

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום
 חניה מוסדר אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר׳ למעלה מזמן החניה ששילם בעדו,
 ובתוך התקופה המותרת לחניה באותו מקום׳ לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה

 נוספת בעד זמן החניה הנוסף.
 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגדה לידיו תמורת תו או תווים, או

 באופן אחד שייקבע על ידי ראש המועצה.
 (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים תוכנס האגדה למכשיר המיכני
 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

 12. לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניה מוםדר.ולא יטפל בו שלא בהתאם
 למטרתו.

 13. (א) פקח רשאי בכל עת 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).

 אוטובוסיס

 תמדודים

 ריתוק רכב
 למקום חניה

 אגרת הסדר

 טיפול במכשיר
 במקום חניה

 טוסדר

ות פקח י  ״ סטכו

 1820 קוב׳( התקנות 1149, ג׳ בםיו! תשכ״א, 18.5.1061



נו — קנם 500 לירות. עיב׳עיז  14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א—1961״. השם

 תופפת
( ( א  (סעיף 11 (

 שיעור האגרה

 5 אגורות

 15 אגורות
 12 אגורות

 30 לירות
 15 לידות
 7.50 לירות

 אגרת הםדר

 1. במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים.מלבניים:
 לכל דבב — לכל חצי שעה או לחלק מחצי שעה, ובלבד

 ; שלא תותר חניה ליותר משעה

:  2. במקום חניה מוסדר על ידי סדרן
ה  לכל רכב — לשעה הראשונה או לחלק ממנ

 : לכל שעה נוספת או לחלק ממנה
נית משא — לחודש מראש - : לכל מכו

 לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
 לכל אופנוע — לחודש מראש

ק ב ו ם ד י ר פ  א
 ראש המועצה המקומית בית־שאן

 אני מסכים.
ן ו ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ׳ באדר תשכ״א (8 במרס 1961)

 : (חמ ,?81412)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר בדבר הדברת זבוב ים התיכון ת ב  חוק עזר ל

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

— הגייית ה  1. בחוק עזר ז

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא  :הנכסים הי
ה ננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנ  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
ד;  ״המועצה״ — המועצה האזורית ברנ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או בשוכר או בבל אופן אחר >

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

י ו ז תשכ״א, 18,5,1961 1821 ס  קונץ התקנות 1149, ג׳ נ



 ״נכסים״ — קרקע שבתחומ המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית•.«
ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק.  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד.אלי

!  עזר זה, כולן או מקצתן

ד זבוב ים התיכון. ג ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נ : 

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הודאות סעיף
 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

. א) )  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4; לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרם, לבדקם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
י  או נמסדה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

נו — קנם חמישים לירות, ואם עבר על  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״.חוק עזר לברנד (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961״.

 חובה להדביר
 זבוב ים
ה נ י ח  ה

 הוראות להדברת
 זבוב ים
כח  התי

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמבות ראש
 המועצה

ת הודעות ר י ס מ : 

 עמ&ים

ת ר ב ו  ש. ד
 ראש המועצה האזורית ברנד

 נתאשר.
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961)

 (חט 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1822 קזבץ•התמנות 1149, ג׳ נסיח תשכ״א, 18,5,1961



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר ת ב ד ה ב לי ו ׳ נ ל ׳ ג ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
: ה ר ז  המקומית ג׳לג׳וליה חוק עז

 פרק ראשון: הוראות כלליות
 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — בית׳ צריף, מחסן או אוהל או חלק מהם, המשמש כיחידת דיור נפרדת, וכל.מבנה
חד עם הבנין כגינה, כחצר או כמקום  .: אחר, לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה י

 י, , אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה!
 '״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה, לרבות בית חרושת, מוסך,

ת מלאכה?  י ״ מחסן או חצר המשמשים יחד עם בי
 ״אורווה״ — מקום גדוד או בלתי גדור, מקודד. או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים,

 לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בה יחד עם האורווה !
ם, י  ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטי

הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה . ,נעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל, או  "׳
ו נותנים הכנסה׳ בין כזכותו הוא וכין כסוכן, כנאמן או ככא־כוח, בין  אילו הנכסים הי
ו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין נ נ  שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ו מחזיק בהם ! נ  : שאי

 .״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכרי)

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברים, ענפים, עלים, אפר, פירות או
 ,׳ ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או

! ן י  ״;״ אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנ

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!
 ;*פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל ו

 ״רחוב״ — לרבות מדרכה, ככר, רחבה׳ סמטה, מבוא, מעבר, גשר, מורד של ואדי, וכל מקום
 :׳.-<• אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳וליה ן
ו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  . ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אלי

!  כולן או מקצתן

ד אליו נתה אותו להיות מפקח, לרבות אדם שהמפקח העבי  ־״המפקח״ — אדם שהמועצה מי
! ר זה, כולן או מקצתן  7 אתז סמכויותיו לפי חוק עז

 ״מוהל״ המיס היוצאים מן. הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקה בבית הבד אחרי הוצאת
 השמן.

 2; (א) המועצה תקבע, בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
 מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת וזבל (להלן — המזבלה)...

 (ב) אשפה, פסולת וזבל שהועברו למזבלה הס בבעלות המועצה.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 «ם׳ 1154׳ עמי 110.

 קז3ץ ההקנווז 1140, ג׳ גםיו! ת׳עכ״א, 18.5.1961



 פרק שני: ־"נקיון הפניניפוהוצאת אשפה

 3. המחזיק בבנין, אודווח או בית מלאכה חייב — י י
 (1) להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח;

 (2) לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של סחי, פסולת, זבל או אשפה שבהם.

 4. המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כסא ובור שופכין סניטריים, להחזיקם במצב
 תקין, לתקנם׳ לשמור על נקיונם, ולהריק את בור השופכין, הכל לפי הצורך או לפי הוראות

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

.כלי סגור לאשפה, להחזיקו במצב  5. (א) המחזיק בבנין חייב להתקין בו או בחצרו
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתור הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה :
 מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

 6. (א) המחזיק בבית־מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת, להחזיקו
 במצב תקין׳ לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ

 לאותו כלי קיבול.

 7. המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה או את
 הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום, מלבד אם הוציא מהים המפקח

 את האשפה או את הפסולת באותו יום.

 8. בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית מלאכה
ת האגרה הנקובה בתוספת.  למועצה א

 נקיון בבני!

 בית כסא ובור
 שופכי!

 כלי אשפה

 .כלי פסולת

 הוצאת אשפה
 ופסולת

 אגרה

 פרק שלישי: הוצאת זבל

 כלי זב? 9. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין,
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות המפקח, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ: לאותו
 בלי קיבול..

 בוריזבל 10. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לברות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום

 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.
 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לכשיתמלא או בשידרוש

 זאת המפקח.

ת הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום  הוצאת זבל 11. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא א

 והוא רשאי להעבידו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה
 שברצונו לזבלו.

 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א) או שלא העביר
 את הזבל כאמור באותו סעיף קטן, חייב להעבירו למזבלה.
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 פרק רהיעי: נקיץ הרווובות ׳

ח הרחובות י ק  12. (א) לא יטאטא אדם, לא יסיר, לא ישליך׳ לא ישיט ולא יפזר ברחוב.גייר פסולת נ
 או פסולת אחרת מבית מלאכה׳ או אשפה מבניו, מאורווה, מבית מלאכה; מעגלה, ממכונית

 או מכלי קיבול שברשותו.
 (ב) לא ישים אדם ולא יפזר ברחוב מודעה, נייר או חפץ אחר לשם מסירת הודעה

 או כדי לעשות פרסומת, אלא על פי רשיון בכתב מאת. המועצה.
. (ג)׳ לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב קליפות, גרעינים או שיירים של פרי  י

 או ירק או אבר או עצם של בעל חיים או בשר, אדרת. דגים או עצם או נוצה של עוף.
 (ד) לא ישים אדם, לא ישליד ולא יפזר ברחוב בקבוק, זכוכית או חרס, או שבד
 זכוכית או שבד חרם׳ או כל חפץ אחר או גרוטאות מתכת, שברי כלים או חלקי מכונות או

 כלי רכב.
 (ה) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת.

ט צינורות מות? ר !  13. (א) המחזיק בביוךבד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב וברחוב, פ
 לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית־הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת.מי הגשם שברחוב, הכל להנחת דעתו

 של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.

 פרק חמישי: קגורת נגלות

ו תודעה על נבלת ת ו מ ת מ ו ע 1 ש ך 2 ו  14. אדם שברשותו נבלת בעל־חיים חייב להודיע על .כך למפקח ת
 ! ! ! , בעל חייט

 של בעל־החיים וכמו כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו או שהמפקח ידאג ׳לקבורתה.

 15. הודיע בעל הנבלה בי ברצונו לקברה בעצמו, חייב הוא לעשות זאת במקום שיקבע קבורת נבלות
 המפקח ותור הזמו שיקבע, ובהתאם להוראות המפקח.

 16. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה, ישלם למועצה אגדה בשיעור אגרה
 שנקבע בתוספת.

 פרק ששי: מפגעימ תכרואיימ
 17. בפרק זה ״מפגע״— מפגע

 (1) כעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה, או שהוא לדעתו של ראש
 המועצה או המפקח, מזיק לבריאות;

!  (2) הצטברות של זבל או חומד אחר שנודף ממנו ריח ת
 (3) באר, בור מים או בית קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים׳

 אשר נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם«
 (4) תעלה, צינור, מרזב, ביב, צינור שופכין, מרזב תחתי של בנין שאינם

 מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמור?
 (5) חומר .בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים

 לחדור דרכו מים, רטיבות או טחב לבנין ?
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לת או מרזב שמם סדוקים״ שבורים, דולפים, נור שופכין, ציבור מהפסו  (6) צי
 ג סתומים או פגומים באופן אחר!

די ראש המועצד,) ו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על י נ  (7) בור שופכין שאי
 (8) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו
 של ראש המועצה, אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע
ה או מפגע אחר, או שאינם מאווררים,  העולה מתעלה, בית־כםא, עביט, משתנ
 לדעתו של ראש המועצה׳ במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים
 במהלך העבודה והמזיקים לבריאות, או שמפאת הצפיפות הרבה שורדים בהם

 תנאים אשר, לדעת ראש המועצה, הם מזיקים לבריאות!
נו מתאבל  (9) כיריים׳ פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואי

 באופן המזיק לבריאות, לדעת ראש המועצה!
ת חייו,  (10) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או המפקח׳ עלול למכן א
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו
 מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה לחוש הראייה, הריח

 או השמיעה.

 18, (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכפים, או המחזיק בהם, למפגע
 שיהא קייס בהם.

ת המחזיק בהם כאדם שעבר ת בעל הנכסים או א  (ב) נמצא מפגע בנכסים, רואים א
) היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד או את כל. ( א  על הוראות סעיף קטן (

 אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.
 19. (א) המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 18
 לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו בהתאם

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול. את התקופה שבה יש לטלק את המפגע או לבצע את העבודות

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

 גרימת טפנע

 ררישה לסי?1ק
מ  טפנעי

ת ו נ ו ת ש ו א ר ו : ה י ע י ב ק ש ר  פ

 20. המפקח רשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק
ו על ידיו׳ או כדי לסלק כל מפגע או יתנ  אם נתקיימו הודאות חוק עזר זה או הוראות שנ

יב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.  מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חי

 21. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ולמלא את תפקידיו
 לפי חוק עזר זה.

 22. לא מילא אדם אחרי הוראה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים 4 עד 6, 9, 10, 13 .
 או 19, או מילא אחרי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
 לפי סעיף 19 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי המפקח לבצע את העבודה

 הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים.

ת פ י  רשות מ

 תפרעה בשימוש
ת, ו י  בסמכו

 ביצוע עבודות
 על ידי המפקח

רת הודעח  מסי
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 24. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמישים לירות, ואם עבר על
 הודאות סעיף 18 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 22 והיתה העבירה נמשכת,
-דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת• העבירה לאחר־ שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין.

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה (תברואה), תשכ״א—1961״.

 תוספת .
 שיעור האגרה

 בלירות

 1. אגרת הוצאת אשפה (סעיף 8) — לשנה 4.00
 2. אגרת קבורת נבלות (סעיף 16) —

 לכל סוס, חמור, פרד או חזיר 10.00
 לכל תאו או ראש בקר 10.00
 לכל גמל 10.00
 לכל ראש צאן 5.00
 לכל כלב או חתול 3.00

י ב א ן ר מ ח ר ־ ל ד ב ף ע ס ו  נתאשר. י
ה המקומית ג׳לג׳וליה צ ע  כ׳ בשבט תשכ״א (6 בפברואר 1961) ראש ^

 (חמ 81754)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ק עזר לג׳ת בדבר תברואה ו  ח

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

 פרק ראשון: הוראות כלליות
 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן או אוהל או חלק מהם, המשמש כיחידת דיור נפרדת, וכל מבנה
ן כגינה׳ כחצר או כמקום  אחר, לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם הבני

 אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה«
 ״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה, לרבות בית־חרושת, מוםך,

t ת מלאכה בי  מחסן או חצר המשמשים יחד עם'
 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדוד, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים,

 לרבות דפת, לול, דיר, מכלאה או חצר, שמשתמשים בו יחד עם האורווה,׳
ים,  ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים׳ ציבוריים או פרטי

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ,,בעל,נכסים״ — אדס המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
ו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא  הנכסים הי
ננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

 מחזיק בהם!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניידות, בקבוקים, שברים, ענפים, עלים, אפר, פירות או
 ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך או

! ן י  אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנ
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל!
 ״רחוב״ — לרבות מדרכה, ככר, רחבה, סמטא, מבוי, מעבר, גשר, מורד של ואדי, וכל מקום

 אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר!
ת! ׳  ״המועצה״ — המועצה המקומית ג

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח, לרבות אדם שהמפקח העביר אליו
 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או.מקצתן!

 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקד. בבית־הבד אחדי הוצאת
 השמן.

 2. (א) המועצה ,תקבע, בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
 מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת וזבל (להלן — המזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 מ1בלה

 פרה! שני: נקיון הגנינימ והוצאת אשפה

 3. המחזיק בבניו, אורווה או בית מלאכה חייב —
 (1) להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח!

 (2) לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של סחי׳ פסולת, זבל או אשפה שבהם.

 4. המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כסא ובור שופכין סניטריים, להחזיקם במצב
 תקין, לתקנם, לשמור על נקיונם, ולהריק את בור השופכין, הכל לפי הצורך או לפי הוראות

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 5. (א) המחזיק בבנין חייב להתקין בו או בחצרו כלי סגור לאשפה, להחזיקו במצב
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה

 מחוץ לכלי האשפה. י
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

 כלי פסילת 6. (א) המחזיק בבית מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת, להחזיקו

 במצב תקין, לתקנו או.להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן
 שיקבע.

 נקיי! בבני!

 בית כסא ובור
 שופכיז

 כלי אשפה
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 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ
 לאותו כלי קיבול.

 :7.•• המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה-או את הוצאת אשפה
ת 5 ו ש פ  •הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום,:מלבד אם הוציא מהם המפקח ו

 את האשפה או את הפסולת באותו יום.

 8. בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית מלאכה אגרה
 למועצה את האגרה הנקובה בתוספת. .

: הוצאת, זבל י ש י ל ק ש ר  פ

 9. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין, כלי זבל
ו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות המפקח, ובתוך הזמן שיקבע.  לתקנ

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו
 כלי קיבול.

 10. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, דשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום בור זבל
 ,הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לכשיתמלא או בשידרוש
 זאת המפקח.

 11. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום הוצאת זבל
 והוא רשאי להעבירו אל הבוד אם יש בור סמוך לאורווה׳ או אל השדה אם יש לו שדה

נו לזבלו.  שברצו
, או שלא העביר (א)  (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן

 את הזבל כאמור באותו סעיף קטן, חייב להעבירו למזבלה.

ת ו פ ו ח ד ץ ה י ק : נ י ע י ב ק ר ר  פ

 12. (א) לא יטאטא אדם, לא יסיר, לא ישליך, לא ישים ולא יפזר ברחוב נייר־פםולת נשיו! הרחובות
 או פסולת אחרת מבית מלאכה, או אשפה מבנין, מאודווה, מבית מלאכה, מעגלה, ממכונית

 או מכלי קיבול שברשותו.
 (ב) לא ישים אדם ולא יפזר ברחוב מודעה, נייר או חפץ אחר לשם מסירת הודעה

 או כדי לעשות פרסומת, אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
 (ג) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב קליפות, גרעינים או שיירים של

 פדי או ירק או אבר או עצם של בעל חיים או בשר, אדדת דגים או עצם או נוצה של עוף.
 (ד) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב׳ בקבוק, זכוכית או חרס, או שבר
 זכוכית או חרם, או כל חפץ אחר או גרוטאות מתכת, שברי כלים או חלקי מכונות או כלי

 רכב.
 (ה) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, לא ילכלכו ולא יזחמו בכל דרך אחרת.

נורות מוהל ילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב, פרט . צי ז יב למנוע נ  13. (א) המחזיק בבית־בד חי
 לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית־הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם ברחוב, הכל להנחת דעתו

 של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
נור או התעלה, לנקותם, ת סתימתו של הצי  (ג) המחזיק בביוד־בד חייב למנוע א

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.

 יןוב׳ז התמנות 1146, ג׳ בפיו! תשכ״א, .18.5.190 1829



: .־ פרק חמישי: קבורתנבלות• •י. ' . י ך ׳ > - . 

 14. אדם שברשותו נבלת בעל חיים חייב להודיע על כך למפקח תוך 12 שעות ממותו
 של בעל החיים וכמו כן — אם ברצונו לקבור אוהד. בעצמו, או אם ברצונו שהמפקח ידאג

 לקבורתה.

 15. . הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו, חייב הוא לעשות זאת במקום ותוך
 הזמן שיקבע המפקח, ובהתאם להוראותיו.

 16. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה, ישלם למועצה אגרה בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 פרק ששי: מפגעים תברואיימ
 17. בפרק זה ״מפגע״ —

 (1) בעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה, או שהוא, לדעתו של ראש המועצה
 או המפקח, מזיק לבריאות ו

 (2) הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריח רע!
 (3) באר, בור־מים או בית־קיבול אחד המשמש לאגירת מים או לאספקת מים, אשר :

 נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
 (4) תעלה, צינור, מרזב, ביב, צינור שופכין, מרזב תחתי של בנין שאינם מתאימים.:

 ״ לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך!
 (5) חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים לחדור

 דרכו מים, רטיבות או טחב לבנין!
 (6) צינור שופכין, צינור מי־פםולת או מרזב שהם סדוקים, שבורים, דולפים,

 סתומים או פגומים באופן אחר!
 (7) בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ראש המועצה!

 (8) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו של
 ראש המועצה, אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע העולה
 מתעלה, בית־כסא, עביט, משתנה או מפגע אחר, או שאינם מאווררים, לדעתו של
 ראש המועצה, במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים במהלך העבודה
 והמזיקים לבריאות, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם תנאים אשד, לדעת

 ראש המועצה, הם מזיקים לבריאות!
 (9) כיריים, פח או ארובה הפולטים עשן או חומד אחד המתלהב ואינו מתאכל

 באופן, שלדעת ראש המועצה, מזיק לבריאות.
 (10) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או המפקח, עלול לסכן את חייו, בטחונו,
 בריאותו, רכושו או נ וחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש
 בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש הראייה, הריח או השמיעה. יי

 18. (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים׳ או המחזיק בהם, למפגע
 שיהא קיים בהם.

 (ב) נמצא מפגע בנכסים, רואים את בעל הנכסים או המחזיק בהם כאדם.שעבר על
 הוראות סעיף קטן (א)! היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד או את יכל

 אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.

 קובץ התקנות 1149, נ׳ בםיוז תשנ״א, 18.5.1061
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 9vl (א) המפיקה רשאי לדרוש,׳בהודעה בכתב מאת האדם שע2ר על הוראות סעיף 8׳• י דרישה לסילוס!
מ מפגעים א ן ו ן ן ן ג ת ו ג ש , £ ^ ע , ^ - , ף ק ר ל י ת לשם ם חתו הנ ' ת ו ד ו  לסלק את המפג* ולבצע את כל. העב

 לפרטים ולתנאים הקבועים' בהודעה.
ת העבודות י  •־ '-׳(ג) ההודעה תכלול את התקופו? שבה יש לסלק את המפגע או לבצע א

• י . (א)  באמור בסעיף קטן
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ה ס י  רשות מ

ט.  הפרעה בשיטו
ות י יי י  בסמכו

 ביצוע עבודות /.
 על ידי המפהה י

 מסירת הודעה

 ענשיפ

 השם

ת מ ו ת ש ו א ר ו : ה י ע י ב ק ש ר  פ

ת לבדוק  20. המפקח דשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין׳ אורווה. או בית־מלאכה על מנ
ע או ל ידיו, או כדי לסלק כל מפג ם נתקיימו הוראות חוק עזר זה או הוראות שניתנו ע  א

 מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.

 י 21¿. :.;לא יפריע׳ אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ומלמלא את תפקידו
 ,לפי חוק עזר זח.

 22. לא מילא אדם אחרי הוראה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים 4 עד 6, 9, 10, 13
 . או 19>או מילא אחרי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
 ־לפי׳ סעיף 19 .שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, דשאי המפקח לבצע את העבודה

 הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 23. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
י ו במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ  או נמסרה במקוט מגוריו א
ו לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב  • משפחתו הבוגדים א
 :׳רשו&יהעדוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים בהודעה.

נו — קנם עשרים לירות, ואם עבר על . .־ העובר יעל הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די 2 4 
 הוראות סעיף 19 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 22 והיתד. העבירה נמשכת׳
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחד הרשעתו בדין.

 25. . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת (תברואה), תשב״א—1961.

 שיעור האגרה
 בלירות

2.00 

1.00 
1.00 
1.00 
0.50 
0.25 

 תופפת

- לשנה  אגרת הוצאת אשפה (סעיף 8) י
 אגרת קבורת נבלות (סעיף 16) —

 לכל סוס׳ חמור, פרד או חזיר
 לכל תאו או ראש בקד

 לכל גמל י
 לכל ראש צאן

 לבל בלב או חתול

ק ל מ ־ ל ק א א ז ל ר ד א ב י ע ל  ע
 ראש המועצה המקומית ג׳ת

.1 

.2 

- נתאשד. / ; 

 ב״ו באדר תשב״א (14 במרס 1961)
 (חט 81706)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 •הובי! התקנות 1149, ג׳ בםיוו תשכ׳׳א, 18.5.1961 1831



 פקודת המועצות המקומיות/ 1941
ם י מ ו מ ם מ י ע ו צ ע ר צ ב ד ן ב ו ר ש ה ־ ר ד ה ר ל ז ק ע ו  ח

 ־בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ מתקינה המועצה
: ה  האזורית הדר־השדון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו $

 ״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־השדון!
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה!

t פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה,, 
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן !

ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
 זה, כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק
 מעסק אחד, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

עצה ובהתאם לתנאי  3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתד מאת ראש המו
 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

אי נתינתו, להתלותו או לבטלו.  5. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנ

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אס נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לידות.

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
 לתנאי ההיתר.

 9. (א) פקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
 כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

נו — קנם 100 לירות׳ ובמקרה של עבירה  10. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השדון (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961״.

 הגדרות

 .ייצור צעצועים
 י מסוכנים
 ומכירתם

 הפע5ת צעצועים
 מסוכנים

 בקשה ?מתו
 "היתרי

 מתו היתד
 ותנאיו

 פקיעת היתר

 ^אנרות היתר

 חובת אפוטרופוס

ת כניסה ו י ו  םמנ
 ובקורת

 ענשים

 השם

ך ר ב  א. א
 ראש המועצה האזורית הדר־השרון

נתאשר. ; 

 כ׳ באדר תשכ״א (8 במרס 1961)
 (חמ 821006)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

ח תשב׳יא, 18.5.1961 י פ  קונץ התקנות 1149, נ׳ ב
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליש

1832 
 ממחיר 80 אגורות


