
 רשיוסות

 ןובץ התקנות
 1225 16 בנובמבר 1961

 עמוד

386 
386 
387 

387 
388 
388 
389 

390 

396 
402 
403 
405 
406 

ת) (תיקון), תשכ״ב—1961 . . . (אמהו מי  הלאו
 !ומי (שינוי מענק הלידה), תשכ״ב—1961 . . . .

 !ים) (פטור), תשכ״ב—1961 .
נות) (תיקון)  !ים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבו

. . . . 196 
תר לעסקאות מקרקעין), תשכ״ב—1961 . . הי ) ם)  כספי

ה על רשת ניקוז), תשכ״ב—1961 . . ר י מ ש ) ג ל ו  הניקוז נחל פ
ספת מס* 101) (תיקון), תשכ״ב—1961 — תיקון טעות ר (תיקון התו  tj והפטו

 מקומי
ת שדה להשקייה ומלחמה במזיקים), תשכ״ב—1961 רו (שי ם) רושלי  (אזור י
 (אזור רמת־גן, בני־ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח

 תשכ״ב—1961
 ןלים (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון)׳ תשכ״ב—1961 .

ת ולוחיות־מספר בבניניט), תשכ״ב—1961 . בו  לים (שמות לרחו
 1ן(שווקים), תשכ״ב—1961 . . . . .

 טת מועצת עירית לוד בדבר קנס פיגורים . . . .

 ח׳ בכסלו תשכ״ב

ת הביטו ו  תקנ
 צו הביטוח ה
 צו ההגנה (0:
 צו ההגנה (כ׳
- ב ״ כ ש  ת
 הודעת ההגנה
 חוק עזר לרש
 צו תעריף המ>

 מדור לשלנ
 צו איגודי עף
 צו איגודי עו
 וטרינרי),
ר י  חוק עזר ל
 חוק עזר לירו
 חוק עזר לפק׳
 הודעה על הד
ן טעויות  תיקו



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ת ו ה מ ח א ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

י , אנ  ׳ בתוקף סמכותי לפי הסעיפימ 30 ר115 לחוק הביטוח מלאומי׳ תשי״ד—1953 ג
:  מתקין תקנות אלה

, בתקנת משנה (א),  תיקי! תקנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד—1954 2

 במקום ״שבעים ואחת לירות״ יבוא ״שבעים ושבע לירות״.

 תחי5ה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ז בתמוז תשכ״א (1 ביולי 1961).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), תשכ״ב—1961״.

 כ״ב בחשון תשכ״ב (1 בנובמבר 1961)
ל ט פ ס ו י א ר ו י ) ג 7 5 0 3 מ 3 ח ) 

 שר העבודה

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 647 : ס״ת 1171, ת׳טכ׳׳א, עמי 2088.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ה ד י ל ק ה נ ע ר מ ו ע י י ש ו נ ר שי ב ד ו ב  צ

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
ד:  ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמו

לד אחד  מענה ?יי״ 1. מענק הלידה הנקוב בסעיף 30 (א) לחוק, יוגדל ל־117 לירות אס נולד י

 ובתוספת 40 לירות לכל ילד נוסף שנולד חי באותה הלידה.

 תחולה 2. הוראות צו זה יחולו על לידות שאירעו לאחד יום ט״ז בתמוז תשכ״א (30 ביוני 1961).

, בטל מיום י״ז בתמוז  כיטו5 3. צו הביטוח הלאומי (שינוי מענק הלידה), תשכ״א—21961

 תשכ״א (1 ביולי 1961).

י מענק הלידה), תשכ״ב—1961״. ו נ שי ) מי  השם 4, לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאו

 כ״ב בחשון תשכ״ב (1 בנובמבר 1961)
ל ט פ ס ו א י ר ו י ) ג ז 5 0 3 0 4 ט ח ) 

 שר העבודה

 1 ם״ ח 137, תש י״ ד, עמי 6.

 2 ק״ת 1171, תשכ״א, עמ׳ 2038.
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ות ההגנה (כספים), 1941  תקנ

א (2) (א) ו־(3) ה 4 נ ק ת ת ו א ר ו ה ר מ ו ט ר פ ב  ד

 יפי תקנה 4א לתקנות ההגנה (כספים)׳ 1941 י1, והסעיפים 14 (א)
: ד , אני מצווה לאמו  ן,שלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 הגדרות

 \ ערד כאמור בסעיף 1 לצו ההגנה (כספים) (הגבלת העבדתם של
;  דינים וחשבונות), תשט״ז—1956 3

- ׳ניירות ערך שבבעלות אדמ שהודעת ההגנה (כספים) (פטור), ] 
 עליו ושלא נרכשו מתושב ישראל תמורת מטבע ישראלי.

 (2) (א) ר(3) לתקנות ההגנה (כספים), 1941, לא יחולו על ניירות פטור

 הש0

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ההגנה (כספים) (פטור), תשכ״ב—1961״.

 באוקטובר 1961)

j עמ׳ 1380; עייר 1943, תוס׳ 2 מס׳ 1289׳ •עט׳ 661. « 
 וס׳ 2, עמי 1.

 t׳ 9;5: ק״ת 073, תשייר, עמ׳ 467; ק״ת 905, ת-ש״ד, עמ׳ 826; ק״ת 1088, : \

 82 ; ?״ת 1071, תשכ״א, עסי 340.

ות ההגנה (כספים), 1941  תקנ

הם • עלי ת ׳ ו נ ו ב ש ח ם ו י נ י ת ד א צ מ ה ך ו ר ת ע ו ר י י ל נ  העברתם ש

׳ והסעיפים 14 ()א  4s>• תקנה 7 לתקנות ההגנה (כספים), 1941 נ
ר: , אני מצווה לאמו  .שלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות עדך והמצאת דינים החלפת סעי1־2
 31911,יבוא:

 א ימכור אדם, לא ישעבד׳ לא יעביר בכל דרך אחרת ולא ירכוש
 ף ניידות ערך או כל זכות בהם, אלא אם קיבל תחילה רשות לכך

 ך.מפקח על מטבע־חוץ.״

. ;  ו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניידות ערך והמצאת דינים השפ ",
 ןכ״ב—1961״.

ו  צ

 בתוקף סמכותי:
־2(ד) לפקודת סדרי  ו

 1. בצו זה—
 ״ניירות עדך״ — נייר
ידות ערך והמצא! י  נ
 ״ניידות עדך חפשיים״
, חל;  תש״ך—41960

 2. הוראות תקנה 4
 ערך חפשיים.

 3. לצו זה ייקרא ״;

 כ״א בחשון תשכ״ב (1!
 (חט 722001)

 ע״ר 1941, תום׳ 2 ט
 ; ע״ר תש״ח, תום׳ א׳

 יי ק״ת 689, תשט׳ץ,
 תשכ״א, עמ׳ 083.

 י היית 995, תש״ד, עט

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

באוקטובר 1961) 1 

ת ל ב ג ו בדבר: ה  צ

 בתוקף סמכותי
־2(ד) לפקודת סדרי  ו

 1. במקום סעיף 2
 וחשבונות), תשט״ז—5

 .״הגבלת 2, !
 העברתם ,
 ורכישתםשל בתמ!
 ניירות ערד מאח

 2. לצו זה ייקרא ״
, ח ( ן קו ות)(תי נ  וחשבו

 כ״א בחשון תשכ״ב (1.
 (חט 72209)

 * ע״ר 1941, תום׳ 2 נ 1138, עט׳ 1380.
 * ע״ר תש״ח, תוס׳ א טס׳ 2, עמ׳ 1.

 * ק״ת 589, תשט״ז, ט׳ 510 ; ק״ח 973, תש״ד, עט׳ 467 ; ק״ת 995, תש״ד, עט׳ 826 ; ק״ת 1088,
 תשכ״א, עט׳ 683.
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ות ההגנה (כספים), 1941  תקנ

ן י ע ק ר ק ת מ ו א ק ס ע ר ל ת י ר ה ב ד ה ב ע ד ו 1 ה 1 

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) 1 ם)  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4גא לתקנות ההגנה (כספי
, אני מודיע לאמור:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, חלה עליו רשאי לבצע עסק  היתר . 1. אדם שהודעת ההגנה (כספים) (פטור), תש״ך—1960 3

ן  אות האמורות בתקנה 4גא(1) לתקנות ההגנה (כספים), 1941, אס הן מתייחסות למקרקעי
 הנמצאים מחוץ לגבולות ישראל.

 השם 2. להודעה זו ייקרא ״הודעת ההגנה (כספים) (היתר לעסקאות מקרקעין), תשכ״ב—
 1961״.

ל ו כ ש י א ו  כ״א בחשון תשכ״ב (31 באוקטובר 1961) ל
 (חט 2:013זי שר האוצר

- 1 ע״ר 1941, תום׳ 2 מט׳ 1138, עט׳ 1380; עייר 1943, תופ׳ 2 מם׳ 1255, עמ׳ 184.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 •י,
: ה  מתקינה רשות הניקוז נחל פולג חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

ה;  ״הרשות״ — רשות ניקוז נחל פולג או מי שנתמיד, על ידיה לצורך חוק עזר ז
נור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחד השייך  ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צי

 למערכת הניקוז שבתחום הרשות 1
.  ׳ ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי״ט—1959 2

 איסור עליה 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביד בה צינור, כלי רכב או בעלי חיים, לא יעבור

י בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי ־ ע מ  י
 היתר מאת הנציב.

 איסור הט5ת 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום אי

1 להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת , ״ י ^ " 
 הנציב•

ר הוצאת 4. לא יוציא אדם עפר או חומד אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחד לעשית פעולה סו  אי

 חטרים כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב. ^

ר החזקת 5. לא יחזיק אדם בקרבת דשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחד העלול להי* סו  אי

מ שפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחד לעשות פעולה י י מ  ח

 כאמור, אלא בהסכמת הרשות.

-ם״ח 230, השי״ח, עט׳ 4. 1 

. 1 6 6  2 ס״ח S2תשי״ט, עמ׳ , 8
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ד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק. גיס ?רשת  ראות סעיפים 2 ע
 . ־. ••ניקוז ׳.׳.

— :הודעימ ; ב ת כ  !ית לדרוש, בהודעה ב

ת המכשול ברשת ק א ל ס ל ד 5 —  שעבר על הוראות הסעיפים 2 ע

ר ב ע  החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6 — לבצע את ה
 ת.

ר י ב ע ינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול.או לביצוע ה  י
ת המכשול או לבצע יאת העבודה.  \ וכן התקופה שבה יש לסלק א

 הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 |*ית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
 אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כך
ו ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות  סילקה הרשות מכשול א

 :שול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 !דם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף .

 *) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.

נו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה עכירות מהוראות חוק עזר זה, די 1 

 ^1ירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה י
 די הרשעתו בדין.

א ״חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג (שמידה על רשת ניקוז), השט  ף

 סילוק טכשו?
 וביצוע עבודות.

ן מ ד א ו  ד
 יושב ראש רשות הניקוז נחל פולג

 6. אדם שעבר על ו

 אוקטובר 1961)

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 תיקון טעות

m הרשות 
 (1) מאד

 ניקוז«
 (2) מאד
 דות האמת
 בהודעה י;

 7. (א)

 (ב)
 דה שקבעה אותם הדש;
ע ק  (ג) אדם ש

 8. (א) הרשות ד׳:
 המנויות בסעיף 6 — ב
 בשעות היום לכל מקום.
 מאדם החייב בסילוק ח:
 (ב) לא יפריע
 סמכותה לפי סעיף קטן

 9. העובר על הוראו׳
 נמשכת — קנם נוסף 20
 בכתב מאת הרשות או ז•

 10. לחוק עזר זה יי
 תשכ״ב—1961״.
 נתאשר.

 כ״א בחשון תשכ״ב (31
 (חט 751303)

 יף המכס והפטור (תיקון התוספת מס׳ 101) (תיקון), תשכ״ב—
 ,קנות 1220, תשכ״ב׳ עמ׳ 344, במקום ״ביום ב׳ בשבט תשכ״א (19

 ד׳ בשבט תשכ״א (21 בינואר 1961)״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

מבר 1961) : 

 בסעיף 1 לצו ת:
 1961, שפורסם בקובץ ד
 בינואר 1961)״ צ״ל ״ביו

 ו׳ בכסלו תשכ״ב (14 בנ

 קובץ התקנות 1225, ח׳ גכסל תשכ״ב, 16.11.1961 389



 מדוד לשלטון מקומי

 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955

ם י ק י ז מ ה ב מ ח ל מ ו . ה י י ק ש , ה ה ד ת ש ו ר י י ש נ י נ ם לע י של רו ר י ו ם לאז י ר ד ע ו ג י ו א  צ

ר: י מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 אנ

 פרק ראשון: פרשנות
 1. בצו זד, —

; ה גוד הערים המוקם לפי צו ז  ״איגוד״ — אי
ד ו גו  ״המועצה״ — מועצת האי

 ״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!
 ״שר״ — שר הפנים.

: ייסוד• האיגוד י  פרק שנ

 2. מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד עדים לאזור ירושלים (שירות שדה׳ השקיית ומלחמה
 במזיקים)״.

 3. תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

י שירות להשקיית ומלחמה במזיקים. נ י די האיגוד הם לטפל ולפעול בענ  4. תפקי

ו יהיו לאיגוד — באין הוראה אחרת בצו זה — הסמכויות הנתונות  5. לביצוע תפקידי
 לרשות מקומית על פי כל חיקוק, ולעניו זה, כל מקום בחיקוק שמדובר ב״עיריה״ ב״מועצה
 מקומית״ או ״רשות מקומית״, יראו כאילו מדובר ב״איגוד״, וכל מקום בחיקוק שמדובר
 ב״ראש עיריה״, ב״ראש מועצה מקומית״ או ״ראש רשות מקומית״ יראו כאילו מדובר ביושב

 ראש המועצה.

 פרק שלישי: המועצה

ות! כל דשות מקומית תבחר את גי הרשויות המקומי  6. המועצה תהא של 9 חברים נצי
ן עובדיה, במספר הנקוב מול שמה בתוספת.  נציגיה מבין חברי מועצתה, או מבי

ד שתיכנס  7. תקופת כהונתה של המועצה היא שנתיים, אך עליה להמשיך בכהונתה ע
 לתפקידה מועצה חדשה.

 8. המועצה תכונם לישיבתה הראשונה על ידי השר, או מי שהוסמך על ידיו לענין סעיף
 זה, לא יאוחר מ־14 יום לאחר שנבחרו רוב הבדיה, והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר

 יושב ראש המועצה.

 9. יושב ראש המועצה רשאי לכנס ישיבת המועצה בכל עת, ובלבד שתתקיים ישיבה
 לפחות אחת לשלושה חדשים.

 10. יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי
 שליש לפחות מחבריה.

 הגדרות

ד גו  הקמת האי

גוד  תחום האי

 תפקירי
ד ו ג  האי

ות י  סמכו
ד ו ג י א  ה

 הרכב המועצה

 תקופת כהונתה
 של המועצה

 ישיבה ראשונה

ה ר^ילה נ  ישי

 ישיבה שלא
 מ! המניו

 1 ם״ח 176, תשט״ו, עמ׳ 48•
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 ישיבה ש?א
 ט! הטני!

 על ידי חצרי
 המועצח •

 מני! חוהי

 םדרי עבודת
 המועצה

ה תי בו ישי  ו

ות י  סמכו
 המועצה

 ביטול בחירת
 חבר המועצה

 התפטרותחבר?
 המועצה .

 העדר מישיבות:
 המועצה •י •י

י מקומות לו  מי
 פנויים • .•

 אש המועטה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשר יום מיום שהוגשה
 ברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדר
 זכונםה כאמור ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על הדרישה,

 לכך על ידי המועצה.

 הם מנין חוקי בישיבותיה.

 ^קבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה

 כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

 אית למ*ל את בחידת נציגה במועצה ולבחור אחר במקומו? לביטול
 !ף מיום מתן הודעה בכתב ליושב דאש המועצה.

 *י להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המ
 תק ליושב ראש המועצה$ להתפטרות יהיה תוקף מיום,מתן ההודעה

 גדר מישיבות המועצה.שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות
- יחדל להיות חבר המועצה, י  שת החדשים פחות משלוש ישיבות -
 חלה או שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה; על חדילה

 המועצה בכתב לרשות המקומית, שמטעמה כיהן לפני החדילה.

 לכהן, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו חבר אחר במקומו, ואם
 דל חבר
 |(ית! לא

 שמירת תוקף
נים ו  הדי

 לכהן לא בחרה אחר במקומו, תודיע על כך המועצה לשר
 שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר
 , או עובדיה, של אותה רשות מקומית, ואם אותו אדם אינו מסכים
 ת חבר חדש מבין בעלי הזכות להיבחר כחבר מועצה של אותה

 נתפנה אינו פוסל את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה,
 לישים ממספר חבריה.

ות השר י ל סמכו  גצה אינה ממלאה תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות ע
 יד תוך מועד שנקבע בצו; לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד

 בחירת יושב
 רא׳» המועצה .

ו  בחידת פנ
 יושב ראש

 כהונת היושב
ו י  ראש וסגנ
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 ^נות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם
 ו

 דגי^ןי: יושג ראש המועצה ופגניו

 שיבתה [;ראשונה, באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

 נין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

 ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב
 את מקומו —

 ושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד ז
 ןזהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד ו

 »שכ״ב, 16.11.1961

 11. לא כינס יושב י!
 דרישה כאמור, רשאים
 היום הנדרש! בישיבה
 ואם נעדר — מי שייבח!

 12. רוב חברי המוע:

 13. המועצה רשאית
 אחרת בצו זה.

 14. בידי המועצה יה

 15. רשות מקומית ר
 ולבחירה כאמור יהיה ת

 16. חבר המועצה ר;
 קומית שבחרה בו עם ה׳
 לראש הרשות המקומית

 17. חבר המועצה ש
 רצופות — אם היו בש
 מלבד אם נעדר מסיבת

 כאמור יודיע יושב ראש

 18. חדל חבר מועצו
 תוך ששים יום לאחר ס
 והוא יתדה ברשות המק
 חדש מבין חברי מועצה
 למינוי׳ רשאי השר למ:

 רשות מקומית.
 19. אי ׳מילוי מקום 1
 ובלבד שנותרו בה שני י

 20. נראה לשר שהמ
 המועצה למלא אותו תג!
 שנקבע בו, יוכל השר

 מקופת האיגוד.

!9 

 המועצה תבחר, 1:

 המועצה תבחר

.21 

.22 

 23, (א) נבצר מיומו
 ראש חדש במקומו, ימלן!
 (1) סגן ז
 (2) הסגן

 קובץ התקנות 1225, ח׳ בכםל
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 (3) חבר המועצה שהמועצה תמנה לכך — אם נבצר מהמגן או מכל הסגנים
 לפעול., או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש. :

 (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה:
 (1) חדלו להיות חברים במועצה!

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

 (ג) החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה, מכהו־׳
 נתם לא תהיה בת־תוקף, אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה
 למעלה ממחצית כל חברי המועצה! אולם אם ההעברה מכהונתם היא מחמת הרשעה לפי

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

 בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה, על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.

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

 25. (א) יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר
 שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה

 שחלפה.
 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו בתיקונים או שלא בתי־
 קונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות

 העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
 (ג) האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה שתיראה לו.

 26. יושב ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול לסגנו כל תפקיד מתפקידיו וכל
 סמכות מסמכויותיו, וכן הוא רשאי כאמור לאצול לחבר אחר של המועצה מתפקידיו או

 מסמכויותיו לענין מםויים.

 27. יושב ראש המועצה או סגנו או חבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
 יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 26, רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד

 משכורת בשיעור שתקבע המועצה׳ באישור השר.

 היושב ראש
 מטונה על

ע צו הבי ' 

 די! וחשבו!
גוד  של האי

פ די  העברת תפקי
יות  וסמכו

 משכורת היושב
יו  ראש וסגנ

 פרק חמישי: ועדות ועובדיה

 28. המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ בענינים או במק־
 דים מםויימים, ככל שתטיל עליהן המועצה.

 29. לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

 30. יושב ראש של הועדה ייבחר על ידי המועצה.

 31. המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה, אך רשאית המועצה׳ בהחלטה שנת־
 קבלה׳ ברוב של שני שלישים מחבריה המשתתפים בהצבעה, להעביר ענין מסויים לועדה

 להחלטתה הסופית.

 בחירת וערות

 הרכב,ועדה

 יושב ראש
 לועדה

 אישור החלטות
 ועדה

Hs.11.1961 ,392 קובץ התקנות 1225, ח׳ בכסלו תשכ״ב 

http://11.1961.Hs


 כדרי עבודת
 ועדה

 עובדים• •י י ־

 חוזים ללא
 החלטות

 המועצה.

נים זים הטעו  חו
 החלטת ווטועצה

' .•  חוזה לטתז יי.
 זביו! או : ,

, י ן • נופולי  מו

זים :  העברת חו
ד • ו ג  לאי

 מנדת הצעות.:
 ומכרזים '.-•י

 מכרזים

 חבר מועצה :
 או חבר וערה.

ד המעוניז ב ו ע ו א ' 
 בחוזה

 יס לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

ת תפקידיהם וסמכויותיהם, ובאישור  אי להעסיק עובדים ולקבוע א
 ןטכרם ושאר תנאי עבודתם! כן רשאי הוא׳ מסיבה מספקת ובהחלטה

 זפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם.
 :נה גזבר ומזכיר.

 פדפןששי: חוזיה והצעות

 ויה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת המוע־
:  אלה

 של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות!
 אה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה

 גקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה!
 ו הודאות צו זה בדבר מכרזים.

ז החלטת המועצה, ואם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה  ז
 להוצאה הכרוכה בו׳ יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר. •

 :יון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

 (פני פרסום צו זה ברשומות, על ידי רשות מקומית בקשר לענינים
 יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה החליטה על כך
 לכך! במקרה זה יראו בכל מקום בחוזה האמור שמדובר ב״רשות

 ב״איגוד״.

עדת הצעות ומכרזים) שתפ*  :דת הצעות ומכרזים קבועה (להלן — ו
 ירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

 מור בסעיף קטן (ב) לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
 \ או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

 :רז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים, שה־
 ונקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור
,  ׳זים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך—1959 2

 »י הענין.

ל יחי בן- ו ע ו א מ צ ע  צד, או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, ב
 >ו באופן אחר, כלי חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם
דות מהשירותים שהאיגוד מספק  או בשמו, פרט לחוזה׳ בדבד קבלת שי

י הישיבה  יע כל כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפנ
!  בה תדון בו

 ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע
 על כל שאלה בקשר להם.

 32. ועדה רשאית, ב

גוד ר  33. (א) י האי
 השד — את משכורתם.
 של רוב חברי המועצה

 , (ב) המועצה ו:

 34. יושב ראש המו׳;
 צח, אם נתקיימו שלוש•
 (1) שווי
 (2) הה!
! ה מ י א ת  מ
 (3) קוי

 35. כל חוזה אחד י
 החוזה הקצבה מתאימו׳

 36. כל חוזה למתן

 37. חוזה שנעשה
די האיגוד  שהם מתפקי
 והצדדים לחוזה הסכי
 מקומית״ כאילו.מדובר

 38. למועצה תהא
 קידה לבדוק הצעות מ

 '39. (א) בכפוף י
 או טובין, להזמנת טור
 (ב) צורת הר
 איגוד יהיה רשאי לן;
ות (מ:  בתקנות העירי

 בשינויים המחוייבים

 40. (א) חבר מו
 זוגו, סוכנו או שותפו
 האיגוד, למען האיגוד

 לתושבים —
 (1) יו!
 הראשונ
 (2) ל:
 בהצבעו

 ק״ת 959, תשייר, ו\ 215.
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 (ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן־
 זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען
 האיגוד או בשמו׳ פרט לחוזה בדבר קבלת שידות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים

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

.5% 

 (ד) העובד על הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), דינו — מאסר שלושה חדשים או
 קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד•

 פרק שביעי: בפפימ

 41. הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
 לסעיף 12 לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית. שהיו
 רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים המתנהל לפי

, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית.  פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 3

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

 43. , (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.
 (ב) כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
 מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להח־

 זיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

 44. כל המחאת או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
 וביד הגזבר.

 פרק שמיני: חשבונות

 הנהלת חשבונות 45. המועצה חייבת לנהל בצורה שיודה עליה השר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה

 חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו* חשבון זה יהא
 פתוח לעיון חברי המועצה.

 :מבקר חשבונות 46. גזבר המועצה, ובאין גזבר — יושב ראש המועצה — יגיש חשבונות המועצה למבקר

, במועד שידרוש מבקר  . חשבונות שנתמנה על ידי השר לפי סעיף 69 לפקודת העיריות, 1934 4
 החשבונות.

 3 ע״ר תש״ט, תוס׳ א׳ טס׳ 48, עט׳ 164.

 4 ע״ד 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

 הטלת טכםות

גוד  סופת האי

 בטחון קופת
גוד  האי

 חתיטה על
 פקודת. חשלום
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: הוראות שונות  פרק ^שיעי

 וברת׳ או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד — יייי״י^יי1
 . האיגוד

 בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו על ידי יושב
 ה וגזבר האיגוד!

 בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש
 |כיר האיגוד.

 {זמביה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה, נישה לספרי
ח צ ע ו ט  מ או תקציר מהם, ובלבד שלא יוצא ספד, מסמך או נייר באמור ה

 !מתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 כאמור בסעיף 46 רשאי לדרוש בבל עת מאת המועצה להמציא לן המצאת ידיעות
ות נ ב החשבו ש י  [ חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה יעל י

 (י הדרישה תוד זמן מתאים.

 ףש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל •משפטים
 ^ליד משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, אם הדבר נראה לו כדרוש
 זל זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בק־
 ג זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל

 לענין מיוחד.

ץ בירור חילוקי ו ב  ^ת בין הרשויות המקומיות, בולן או מקצתן, ובין האיגוד, א
, . , . דעות -¬ 1 

 לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות • • ,
 1קי הדעות לפני השר, והשר או מי שימונה על ידיו יכריע בהן.

 נו איגודי ערים (אזור ירושלים) (שירות שדה להשקייה ומלחמה השם

 (תופפת)
 (סעיף 6)

 מספר החברים

3 
2 
2 
2 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ות המקומית

 אזורית הרי־יהודה
 אזורית אבךהעזר

 ואזורית גיזו
 אזורית האלה

 ןאוקטובר 1961)

 47. חוזה, כתב התה׳
 (1) בשי
 ראש חמה
 (2) בשז
 המועצה ו!

 48. ספרי המועצה,
 והוא דשאי להכין העו
 ממשרד המועצה בלי ה

 49. מבקר החשבונו!
 ידיעות, פרטים, הסברי
 ראש המועצה למלא אד

 50. האיגוד רשאי ל!
 דין בכל ־משפט או בבל
 לצורך קיומן או הגנתן

 שר לתפקידיהם. לתבל1
 עובד, הן באופן כללי וז•

 51. נתגלו חילוקי ד
 הרשויות המקומיות בי1
 מקומית להביא את חי
 הכרעה זו תהא סופית.

 52. לצו זה ייקרא ,
 במזיקים), תשכ״ב—61(

 הו

 המועצה
 המועצה
 המועצה
 המועצה

 י״ב בחשת תשב״ב (22
 (חט 76536)
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 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955

ם לענייני י י ת ע ב ג ־ברק ו י נ , ב ן ג ר רמת־ ו ז א ם ב י ר ד ע ו ג י ת א מ ק ר ה ב ד ו ב  צ
י ר נ י ר ט ח ו קו י פ ה ו ט י ח י ש ת , ב ם י י ח ב ט י מ ת  ב

י מצווה לאמוד:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 י, אנ

 פרק ראשון: פרשנות
 1. בצו זה —

ו זה*  ״איגוד״ — איגוד עדים המוקם לפי צ
גוד!  ״המועצה״ — מועצת אי

 ״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!
 ״שר״ — שד הפנים.

: ייפח* האיגוד י  פרק שנ

 2. מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד עדים אזור רמת־גן, בני־ברק וגבעתיים (בתי מטב־
 חיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי)״.

 3. תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

די האיגוד הם, הקמת בתי מטבחיים ובתי שחיטה, ניהולם והחזקתם, וכן קיום  4. תפקי
 פיקוח וטרינרי ופעולה נגד כלבת.

ו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל  5. לשם ביצוע תפקידי
 חיקוק והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה. לצודד זה כל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״עיריה״
 או ״דשות מקומית״, ידאו כאילו מדובר בו ב״איגוד״, וכל מקום בחיקוק שהמדובר בו

 ב״ראש עיריה״ או ״ראש רשות מקומית״ ידאו כאילו מדובר בו ביושב ראש המועצה.

 6. צו זה שולל מן הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד את כל הסמכויות והתפקידים
 שהוענקו לאיגוד אלא אם יש הוראה אחרת בצו זה.

ת שחיטה לשחיטת  7. על אף האמור בסעיף 6 רשאית עירית בני־ברק להקים ולנהל בי
נה ואחריותה, ועירית גבעתיים רשאית להקים ולנהל בית שחיטה לשחיטה  עופות על חשבו

 זעירה של עופות.

 פרק שלישי: המועצה

: גי הרשויות המקומיות כמפורט להלן  8. (א) המועצה תהיה מורכבת מנצי
 (1) לענין בית המטבחיים — כאמור בטור א׳ בתוספת!

 (2) לענין בית השחיטה לעופות — כאמור בטור ב׳ בתוספת.

גיה מבין חברי מועצתה או עובדיה במספר  (ב) כל רשות מקומית תבחר את נצי
 הנקוב מול שמה בתוספת,

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

 כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה. ;?

 הגדרות

ד ו ג  הסטת האי

 , תחום האיגוד

גוד  ת6קידי האי

 שמצויות
 האיגוד

יות  שלילת םטכי
 ותפקידים

 מרשות מקומית

 רשות ?הקים
 ולנהל בית

 שחיטה

 הרכבת
 המועצה

 תקופת כהונתה
 של המועצה

 ם״ח.176, תשט״ו, עט׳ 48.
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 ישיבה ראשונה

ילה  ישיבה רנ

 ישיבה שלא
. ח נ מ  מו ה

; וס ישיבה• נ  כי
ו המניו מ א ל  ש

 על ידי חברי
 המועצה

ו חוקי י  מנ

, ת ד ו ב  סדרי ע
 המועצה ־

 וישיבותיה י

יות -  סמכו
.  המועצה י

 ביטול בחירת
 חבר מועצה

 התפטרות
 חבר המועצה

בות  העדר מישי
 המועצה

י מקומות לו  מי
 פנויים ־

 שמירת תוקףי
נים ו  הדי

ות השד י  סמכו

 ישיבתה הראשונה על פי הזמנת השד או מי שהוסמך על ידיו
 מ־14 יום מיום שנבחרו רוב חבריה.

 ה רשאי לכנס בבל עת ישיבת המועצה ובלבד שהישיבה תתקיים
 שים.

 י; יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי

̂ש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשוי יום מיום הגשת  
 ובדי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדר,
 ועצה שכונסה כאמור, ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על

 שייבחר לכך על ידי המועצה.

 הם מנין חוקי בישיבותיה.

 קבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה

 כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

 זאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחר במקומון
 היה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

 10. המועצה תתכנס
 לצורך סעיף זה לא יאוחו

 11. יושב ראש המוע
 .לפחות אחת לשלושה ד:

 12. יושב ראש המוען!
 שליש לפחות מחבריה.

 13. לא כינס יושב ו
 הדרישה כאמור, רשאים

 היום הנדרש. בישיבת ד!
 הדרישה, ואם נעדר — מ

 14. דוב חברי המועצ

. המועצה רשאית יי  ה
 אחרת בצו זה.

 16. בידי המועצה יהי

 17. רשות מקומית ו
 לביטול ולבחירה כאמור

 18. חבר המועצה רד ן&י להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
 העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן

 ומקומית.

 |דד מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות
 חדשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר במועצה, מלבד
 ער שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה. על חדילד,

 !־;מועצה בכתב לרשות המקומית, שמטעמה כיהן לפני החדילה.

 מלכהן, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו בחבר אחד במקומו.
 ת בחבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, תודיע
 ר יתרה ברשות המקומית. לא שעתה הרשות המקומית להתראה,
 ודש מבין חברי מועצתה, או עובדיה, של אותה רשות מקומית?
 ם למינוי, דשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר

 ות מקומית.

 ^תפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את
 באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר

 גד. אינה ממלאה תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על
 ד תוך מועד שנקבע בצו. לא מילאה המועצה אחדי הצו במועד
 נות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שבר שישולם

 המקומית שבחרה בו ע!
 ההודעה לראש הרשות ו

 19. חבר המועצה שני
 רצופות, אם היו בשלוש!
 אם נעדר מסיבת מחלה
 , כאמור יודיע יושב ראש

 20. חדל חבר מועצה
 לא בחרה הרשות המקונ:
 על בך המועצה לשר והי
 רשאי השר למנות חבר

 ואם אותו אדם אינו מסנ!
 בחבר מועצה של אותה ר

 21. אי מילוי מקום י:
 פעולותיה,־ או לגרוע מהו:

 חבריה.

 22. נראה לשר שהמו׳
 המועצה למלא אותו תפי;
 שנקבע בו, יוכל השר ?

 מקופת האיגוד.
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 פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

 23. נציג עירית דמת־גן שהיא תמנהו לכך ישמש יושב ראש המועצה.

 24. המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בסגן אחד ליושב ראש המועצה.

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

 (1) סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד ז -
 (2) אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד %

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

 (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד מאלה:
 (1) חדלו להיות חברים במועצה!

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

 (ג) החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהו־
 נתם לא תהיה בת־תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה
 למעלה ממחצית כל חברי המועצה,• אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי

 פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
 (ד) חדל סגן ראש המועצה היחיד לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במ־
 קו?ו בםגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שתיקרא במיוחד

 לענין זה.

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

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

 האיגוד במשך השנה שחלפה.
 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתי־
 קונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות

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

 28. (א) סגן יושב ראש המועצה דשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה.
 ולשמש בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

 (ב) חבר אחר של המועצה דשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
 ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועבדו אליו על ידי יושב ראש המועצה

 באישור המועצה.

 29. יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
 יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 28, דשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד

 משכורת בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

 יושג ראש
 המועצה

 בחירת סגד:
 יושב־ראש

 כהונת היושב
ו י  ראש וסגנ

 היושב רא׳^
 ממונה על ביצוע
 החלטות המועצה

ן וחשבו!  די
ד גו  של האי

 העברת
דיס  תפקי

יות של  וסמכו
 היושב ראש

 משכורת היושב
 ראש וסוגיו
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 בחירת ועדות

 הרכב ועדה

: ש א  יושב ר
 לועדה:

 אישור החלטות
 ועדה

 סדרי עבודת
 ועדה

 עובדים

פ י ד פ ו ע ת ו ו ד ע : ו י ^ ל ט  פרגן ח

 30. המועצה רשאית ^חוד ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ בעגינים
 או במקרים מסויימים, בבי 11 שתטיל עליהן המועצה.

 די ועדה יהיו חברי המועצה,

 בחר על ידי המועצה.

נות אישור המועצה.  , הועדה טעו
 הלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה

ן מםויים לועדה להחלטתה הסופית. י ת להעביר ענ  ן

 ים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה

 להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם, סמכויותיהם, וכן לקבוע
אי עבודתם, כן רשאי הוא, מסיבה מספקת,  |גם, שכרם ושאר תנ
 1ים או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה

 ז גזבר ומזכיר.

 31. לפחות מחצית מה

 32. יושב ראש לועדה:

 33. (א) המלצותיה י
 (ב) המועצה, ב
 המשתתפים בהצבעה, רש

 34. ועדה רשאית, ב׳
 ודיוניה.

 35. (א) האיגוד רש]
 באישור השד את משכו!
 להפסיק עבודתם של עו:

ך כ  שנתכנסה במיוחד ל
 (ב) המועצה תמ

 חוזים ללא
 החלטת המועצה

זים הטעונים  חו
 החלטת הטועצה

 חוזה לטתז
 זכיון או

ן י  מונופולי

 העברת חוויט
ד ו ג  לאי

 ועדת הצעות
 ומכרזים

 מכרזים

: חוזיפ והצעות י ש ש ק ר  פ

 דשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, מבלי להיזקק להחלטת
:  ה אלה

 יי נושא החוזה אינו |גולה על אלף לידות ?
אס כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה הכרוכה בחוזה —' 1 

 יב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה 1

 וראות צו זה בדבר מכרזים.

 החלטת המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
 $יאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

 או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השד.

 |5דםום צו זה ברשומות, על ידי רשות מקומית בקשר לעניניס
 והאיגוד, יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה
 לחוזה הסכימו לכך, ואז בכל מקום בחוזה האמור בו מדובר

 [ו מדובר בו ב״איגוד״.

 תצעות ומכרזים קבועה (להלן — ועדת הצעות ומכרזים) שתפ־
 המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

 ;בסעיף קטן (ב) לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
 ביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

 36. : יושב ראש המוען׳
ימו שלו  המועצה, אם נתקי
 (1) שוויו ג•
 (2) ההוצאו
 מתאימה בתק

 (3) קויימו

 37. כל חוזה אחר טעו
 החוזה הקצבה מתאימה לז

 38. כל חוזה למתן זבי

 39. חוזה שנעשה לפני
 הנתונים במסגרת תפקידי
 החליטה על כד והצדדים

 ב״דשות מקומית״ יראו כאי

 40. למועצה תהא ועדת
 קידה לבדוק הצעות מחירי!

 41. (א) בכפוף לאמת
 או טובין, להזמנת טובין או
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 (ב) צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים,
 שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור
,  בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך—1959 2

 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 אוחבד הנדה 42. (א) חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן־
 אי עיבי־ זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם
 הממוני! בחוזה האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד

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

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

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

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

 על 5%.
 (ד) העובד על הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), דינו — מאסר שלושה חדשים

 או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 פרק שגיןןי: כפפיפ

 הטלת מכסות 43. הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
 לסעיף 12 לחוק — יהיו המכסות שעל כל רשות מקומית לשלם כמפורט להלן:

 (1) לבית מטבחיים —
 (א) עירית רמת־גן — 60%

 (ב) עידית בני־ברק — 20% !
 (ג) עירית גבעתיים — 20% !

 (2) לבית שחיטה —
 (א) עירית רמת־גן — 75% !
 (ב) עידית גבעתיים — 25%.

 סופת האיגוד 44. (א) כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

 (ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד דשאי או חייב להוציאו כדין.

 ס״ת 959, תש״ד, עמ׳ 215.

 400 קוב׳! התסנות 1225, ח׳ בכסלו תשכ״ב, 1.11.1901)1



״ 8 י י '"?  |חראילבטחונהשל קופתהאיגוד. ׳
ד • ו ג  י י האי

 !!זייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
 ו שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבד

 הוצאות יום יום של האיגוד.
 ת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה חתימה«5

 פקודת תשלום

 פרק שמיני: חשבונות

 ל, בצורה שיורה עליה השר, או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה, הנהלת
א חשבונות ן ן ה י ו ז ן ב ש ן ן ן ן מ ש י ב ך א ן ג י א י ה ך ם ^ י י א ג ״ מ ה מ ו י ל ג ק ת מ )  1 ד

 תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה למבקד מבקר חשבונות
.  ד לפי סעיף 69 לפקודת העיריות, 1934 3

 התחייבות
ד ו נ  האי

 45. (א) גזבר האיגוד
 (ב) כל הכספים ז
 מיד לחשבון האיגוד בב1
 להחזיק אצלו סכום כסף כן

 46. כל המחאה או פקו
 וביד הגזבר.

 47. המועצה חייבת לנו
 חשבון נכון של כל הכםפ
 פתוח לעיון חברי המועצה

 48. גזבר המועצה יגי׳
 חשבונות שמונה על ידי ה

: הודאות שונות  פרק תשיעי

 ית מטעם האיגוד או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד —
 |:הם, התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו על ידי

 |וועצה וגזבר האיגוד ?
 נהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש

 ר האיגוד.

 נישה לספרי
 המועצה

 המצאת ידיעות
 למבקר חשבונות

 משפטים

 {!כיה וניידותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המר
 תק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או גייר באמור

 ותו בכתב של יושב ראש המועצה.

 1מור בסעיף 48 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו
 )חומר סטטיסטי וכל חומד אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב

 הדרישה תוד זמן מתאים.

 ש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל
 ן׳ליד משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, אם הדבר נראה לדרוש
 ל זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו או מפעליו
 ו!ת זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל

 49. חתה, כתב התחיי!
 (1) כשיש
 יושב ראש ד
 (2) כשאין
 ; •המועצה ומזו

 50. ספרי המועצה, מ>:
 עצה, והוא דשאי להכין דו
 ממשרד המועצה בלי הסנ

 51. מבקר חשבונות צ:
 .ידיעות, פרטים, הסברים,
 ראש המועצה למלא אחד

 52. האיגוד רשאי לה
 דין בכל משפט או בכל
 לצורך קיומן או הגנתן י
 בקשר לתפקידיהם. לתכ׳

 עובד, הן באופן כללי והן ויענין מיוחד

 בירור חילוקי
 רעות

 השם

 ת בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין
 לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל
 1 חילוקי הדעות לפני השד, והשר או מי שימונה על ידיו יכריע

..] 

 איגודי עדים (אזור רמת־גן, בגי־בדק וגבעתיים) (בתי מטבחיים,
 די), תשכ״ב—1961״.

 53. נתגלו חילוקי דז1:
 הרשויות המקומיות בינ
 .רשות מקומית להביא 'ז!!
 בהן. הכרעה זו תהא סופי׳

 54. לצו זה ייקרא,,צ
 בתי שחיטה ופיקוח וטרי

 ע״ר 1934, תום׳ 1 מסי !411, עמי 1.
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 תופפת
 הרשות המקומית מספר חבריו!

 טור א׳ טור ב׳

 עירית רמת־גן 2 2
 עירית בני־בדק 1 —

 עירית גבעתיים 1 1

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט׳ בתשרי תשכ״ב (29 בספטמבר 1961) ח
< שר הפנים 7 6 5 8 מ 7 ת ) 

 פקודת העיריות, 1934
ם ת ר י ג ס ם ו י ק ס ת ע ח י ת ר פ ב ד ם ב רושלי ר לי ז ק ע  חו

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

, יבוא: י 2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לירושלים (פתיחת עסקים וסגירתם), תשט״ו—1955 2 ' ע ת פ פ 5 ח ,  ד

 ״סגירת בתי 2. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
^ (1) קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה ״ י א ש . 

 מנוחה או משקאות קרים לא משכרים — בשעות שבין 24 לבין 5!
ם וחנות לממכר מזכרות — בשעות  (2) חנות לממכר פ־חי

 שבין 22 ובין 5¡
 (3) חנות לממכר מזון׳ למעט קיוסק מהסוג המפורט בפסקה
 (1) — בשעות שבין 13.30 לבין 16 ובין 20 לבין 5 בתקופה שבין
 1 באפריל עד 30 בספטמבר, ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30

ה;  ובין 19 לבין 6 בשאר חדשי השנ
 (4) חנות לממכר צבעים וחמרי בנין — בשעות שבין 13.30
 לבין 16 ובין 19 לבין 6 בתקופה שבין 1 באפריל עד 30 בספט־
 מבר׳ ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30 ובין 19 לבין 6 בשאר חדשי

ה!  השנ
ד (4), פרט למש  (5) כל בית עסק שלא פורש בפסקאות (1) ע

 רד׳ מאפיה, וטחנת קמח — בשעות שבין 19 לבין 6 >
 אולם בכל אחד מהימים, כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול! חי, י״א, י׳יב
/ י״א׳ י״ב׳ י״ג, י״ד וט״ו באדר! י״א, / טי׳ י ! זי, ח  וי״ג בתשרי
נו חל בש / ג׳ וד׳ בסיון, מותר בו — אם אי ! ב  י״ב וי״ג בניסן

ת בית העסק עד שעה 22.  בת — לפתוח א
 (ב) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית

 אוכל בשעות שבין 2 לבין 5.״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון), תשכ״ב—
 1961״.

ם ו ל ש ־ ש י  נתאשר. מ. א
 כ״ה בתשרי תשכ״ב (5 באוקטובר 1961) ראש עירית ירושלים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חט 878017) ח

 שר הפניפ
 1 ע׳׳ר 1834, תופ׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ק״ת 533, תשט״ו, עמ׳ 1215.

 402 קובץ התקנות 1225, ח׳ בכסלו תשכ״ב, 16.11.1961



 הגדרות

 תחולה

 שלטים לציו!
גות  שטות רחו

 דרישה להתקיז
 לוחית־מספר י•

 וטפפרים
 מוארים

 התקנת ?וחיות־׳
 טספר ומספריים
 •מוארים על ידי
 ראש העירית :

 פקודת העיריות, 1934

ם י נ י נ ב ר ב פ ם מ ־ ת ו י ח ו ל ת ו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ר ש ב ד  יש ב

נה מועצת עירית , מתקי  1 סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג

 ^ המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבניו, או שהיה מקבלה אילו
 \ או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לבניו, ביו בזכותו
ננו ץ וביו שאי נ ב ץ שהוא הבעל הרשום של ה  ן או כבאי כוח, ב

ם, י ץ לתקופה שלמעלה מעשר שנ ה ששכר בנ  וכר ושוכר משנ
 יה!

 אד בחשמל !
 ים!

 מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 2זטח תכנון העיר הכולל את תחום העיריה.

 רשאי להתקין שלטים על כל בנין, לציון שם רחוב או מספרי

ית שנקבעה על ידיו.  מבדת שם של רחוב, בהתאם לתכנ

 וקנו, כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם או

 רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
ית המספרים  ןקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנ

! ן י  לוחית־מםפר על גבי בנ
 מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל!

 [נין הרחוק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן
 1גספר מואר, במרחק של לא יותר מ־10 מטר מרשות הרבים 5

ו מיתקן  (4) לתקן. לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספד או מספד מואר א
 כאמור. 11

 וליאת התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה

 חוק עזר לירמ

 ::• בתוקף סמכותה לו!
: ה  ירושלים חוק עזר ז

— ה  1. בחוק עזר ז
ד — לרבות א י נ  ״בעל ב
ן נותן הכנס י מ  היה ה
 הוא ובין כסוכן, כנא
 הבעל הרשום, וכולל י
 ״המועצה״ — מועצת העי
 ״.מספר מואר״ — מספר כי:
 ״העיריה״ — עירית ידוש
 ״ראש העיריה״ — לרבו

 כולן או מקצתן.

 2. חוק עזר זה חל ע?

 3. (א) ראש העירי
 בנינים בקטע רחוב או לו
 (ב) שלטים שהו

 להחליפם.

 4. : (א) ראש העירי
ות להלן, כולן או י ו  .המנ
ניס שנקבעה על ידי  לבני
 (1) להתק
 (2) להתק
 (3) לגבי

 הנושא עליו׳

 : (ב) ההודעה תנ
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין ע
 (ד) לא יבצע א
 (1) כשהו
ד י פ  (2) ל

ו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות , באמצעות שליחי י  5. ראש העיריה רע |
תו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם כד לכל  בסעיף 4, בין.אם נמסרו׳ הודעה לפי או
) העיריה עבודה כאמור,-רשאית העיריה לגבות מאת בעל הבנין  מקום שיידרש. ביצע ח

 יבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
:  ף עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א), אלא בשני אלה

 ממלא אחר דרישה על כד שבאה מטעם ראש העיריה!
 1גאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 !רה בשיעור 3 לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 41, עט׳ 1.

 את הוצאות הביצוע או זו

 ע״ר 1934, תום׳ 1 טם׳

ות 1225, ת׳ בכסלו תשכ״ב, 16.11.1961 403  קוב׳{- המקנ



 6. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מםפד מואר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש העידיה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו,

נו נקבע מספר מואר, יאיר את המספר מדי ערב בערב, משקיעת  7. בעל בנין שעל בני
 החמה ועד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת «־15 וואט לשעה.

 8. בעל בנין חייב—

ו במצב נ י  (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מםפר או מספר מואר שהותקנו על בנ
 תקין וגלוי לעין >

 (2) 'למסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־
 מספד או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 9. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מםפר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם
 ולא יסתירמ מעין רואים, ולא יגרום ששלט, לוחית־מספר או מספר מואר ייפגעו, יטושטשו

 או יוסתרו.

 10. לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה׳ ליידי אדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
ת המסירה כאמור,  או הוצגה במקום בולט בבנין שבו דנה ההודעה. אם אי אפשר לקיים א
 תהא המסירה כדין אם נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ושלפחות אחד מהם

 הוא בשפה העברית.

נו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה  12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו בדין או  נמשכת, די

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה.

, וחוק עזר לירושלים (קביעת  13. חוקי עזר של ירושלים (לוחיות שם לרחובות), 1938 2
 לוחיות־מספר בבנינים), תשי״ב—1952 3 — בטלים.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (שמות לרחובות ולוחיות־מםפר בבנינים),
 תשכ״ב—1961״.

 מספרים
 מוארים

נים י י  ?בנ
 חדשים

 חובה ?האיר

 החוסה תקינה
 ש?ש?טים,

 ?וחיות־מספר
 ומספרים
 מוארים

 איסור פגיעה
 בשלטים,

 ?וחיות־טספר
 ומספרים
 מוארים

 איסור הפרעה

 מסירת• הורעה

 ענשים

 ביטו?

 השם

ן מ צ ד י ב ה ג ש  מ
 ממלא מקום ראש עירית ירושלים

 נתאשר.
 ל׳ בתשרי תשכ״ב (10 באוקטובר 1961)

 (חמ 87809)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 עייר 1938, תום׳ 2 טס׳ 808, עמ׳ 883.
 ס״ת 266, תשי״ב, עט׳ 808.

 404 קובץ התקנות 1225, ח׳ בכסלו תשכ״ב, [16.11.190



 הגדרות

 ודת המועצות המקומיות, 1941

ם ״ י ק ו ו ר ש ב ד ן ב י ע י ק פ ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה  סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

! ן עי  מית פקי
ת סמכויותיו לפי חוק  אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א

 ים הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה, לרבות כל מקום
 !ותו כשוק ציבורי?

 ג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה !
 £, תואים, חמודים, פרדים, סוסים, חזירים!

 £, גרעינים, מספוא, ירקות, פידות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו׳

 צד. מינהו בכתב להיות פקח לצודד חוק עזר זה!
ת שהיא ובין לאחר ו מ כ , ן י  ־ת סחורה לשם מכירתה שנית, ב

 ת סחורה או בהמה שאינה מכירה בסיטונות. :•

 מבירת םחורח

 מכיירת בהמות

 אגרות

 סחורה אלא בשוק.

) לא תחול על מכירת סחורה בחנויות. א ) ן  ט

 אלא בשוק,
 בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.

. ' ׳ ׳ • , י  1»ו — י

 בקמעונות — על ידי המוכר!
 בסיטונות — על ידי הקונה.

5 ז" ע ו ת נ״י ן י נ ה י ל ק נ
ו במ*ב  ג ק י ז ח י ו י ת ר ו ח ת ס ג א י צ א מ ו  ום בשוק שבי ה

ם העלאת אש ו ק מ  בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא ב

ות הפסח י י סמכו ד  חקור כל אדם, לבדוק כל דבר ולהיכנס לכל מקום שבשוק ב

 דאות חוק עזר זה.
 א בשוק חייב למלא אחרי הוראות הפקח.

 , או להורות להרחיק, מן השוק כל אדם או כל דבר העלול לדעתו הרחקה מז השוס
 i כל אדם החולה במחלה מידבקת או הנראה לו חולה כאמור.

ק ענשיט ו .לפי ח  :!הוראות חוק עזר זה או המפריע לפקח במילוי תפקידו:
מת•  י

וקים), תשכ״ב-1961״י ן(שו  ״חוק עזר לפקיעי

 י 1154, עמ׳ 119.

 השם

405 

 בתוקף סמכותה לפ
 המקומית פקיעין חוק עזר ;

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המי
 ״ראש המועצה״ — לרבוח
 ..׳' עזר זה, כולן או מקצת

 ,,שוק״ — כל אחד מהשד
 אחר שהמועצה אישרה
 ״מוכר״ — לרבות אדם הנ;
 ״בהמה״ — בקר, צאן, גמל
 ״תוצרת חקלאית״ — זרע
 שמן, זיתים וטבק! ׳.:
- אדם שראש המי; ׳  י ״פקח״ -
 ״מכירה בסיטונות״ — מכ

דה! בו  עי
 : למכירת בקמעונות׳^-־ מ::

 2. (א) לא ימכור אז
 (ב) הוראת סעיף

 3. לא ימכור אדם בהנ;

 4. (א) בעד השימוד
 (ב) האגרות ישר
 ! (1) במכיר;
ו (2) במכירו  י

 5. מוכר ינקה את הנ
 דעתו של הפקח.

 6. לא יבעיר אדם אי׳!
 י ובתנאים שיקבע הפקח.

 7. (א) פקח רשאי
 להבטיח את מילויין של ו;
 (ב) כל אדם ד,:נ

 8. פקח רשאי להרה׳
ר; בו  לפגוע בבריאות הצי

 9. : העובד על הודאה
נו — קנם 200  עזר זה, די

 10. לחוק עזר זה ייקו

 1 עייר 1941, תום׳ 1 נ

 ,קובץ התקנות 1223, ח׳ בכסלו ןשכ״ב, 16.11.1901



 תופפת ראשונה
 (סעיף 1)

 המקומות המפורטים להלן ישמשו בשווקים:
: השטח הידוע בכינוי ״המוסך של השייח׳ סאלח בכרייה״ •, ׳  שוק א

: רחבת מעין המים של הכפר. ׳  שוק ב

 שיעור האגרה

 10 אגורות
 25 אגורות
 100 אגורות

 3% ממחיר המכר
 1 אגורה

 2 אגורות
 5 אגורות

 3% ממחיר המכר
 3% ממחיר המכר

 תופפת שניה
 (סעיף 4)

 בעד מכירת תוצרת חקלאית פרט לזיתים׳ שמן, טבק ותבואות:
 (א) לכל משא הנישא בסל או ביד

 (ב) לכל משא על בהמת־משא
 (ג) לכל משא על מכונית

 בעד מכירת זרעים וגרעינים
 בעד מכירת זיתים, טריים או כבושים — לכל ק״ג

 ב$ד מכירת שמן — לכל ק״ג
 בעד מכירת טבק — לכל ק״ג

 בעד מכירת בהמה
 בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בתוספת זו

.2 

.3 

.4 
.5 
.6 
.7 

ל ו ד ד פ מ ח ן מ א מ ל  ס
 ראש המועצה המקומית פקיעין

 נתאשר.
 ל׳ בתשרי תשכ״ב (10 באוקטובר 1961)

 (חט 84843)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפגים

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ם י ר ו ג י ם פ ר קנ ב ד ד ב ת לו י ר י ת ע צ ע ו ת מ ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

1t 1945 ,(ס עסקים מ )  מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף לפקודת הרשויות המקומיות 5
 החליטה מועצת עירית לוד שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע לעיריה בעד מם. עסקים עירוני,

 ושלא שולם תור ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ל י מ ר ק ד נ ס כ ל  נתאשר. א
 ח׳ באלול תשכ״א (20 באוגוסט 1961) ראש עירית לוד

 (חט 88209)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 טם׳ 1436, עט׳ 115-

1c18.l 16.1, ח׳ בכס?ו תשכ׳׳ב, 1235הוגץ התקנות 
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 תיקון טעויות

, תשכ״א—1960, שפורסמו בקובץ התקנות 1076, (  ri (סדרה ד
/  !:מקום ״ב־14 בדצמבר״ צ״ל ״ב־15 בדצמבר׳

ות  (פטור) (תיקון מס׳ 3), תשכ״א—1961, שפורסם בקובץ התקנ
 »עיף 2 (ג), בשורה השניה, במקום ״של חלק המחיר״ צ״ל ״על

 (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״ב—1961, שפורסם
 :, עמ׳ 43, בסעיף 6׳ במקום הסיפה המתחילה במלים ״או הוצגה״
 :ת המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט
י עתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה,  או נתפרסמה בשנ

 ה העברית״.

 ה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״ב—1961, שפורסם
 1ב, עמ׳ 264, בסעיף 6, במקום הסיפה המתחילה במלים ״או
 לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
י עתונים הנפוצים בתחום המועצה  !!הודעה, או נתפרסמה בשנ

 ה העברית״.

ות מילווה פיו  בתקנ
 תשכ״א, עמ׳ 472, בתקנה 9,

 בצו מס נסיעות חוץ
 1126, תשכ״א, עמ׳ 1,1404,

 חלק המחיר״.

 בחוק עזר למודיעי!
 בקובץ התקנות 1202, תשכ׳
 צ״ל ״אם אי אפשר לקיים

 על הנכם שבו דנה ההודע׳
 שאחד מהם לפחות הוא בש

 בחוק עזר להדי־יהו
 בקובץ התקנות 1218, תש:
 הוצגה״ צ״ל ״אם אי אפשר
 בולט על הנכס שבו דנה
 שאחד מהם לפחות הוא בס

16.11.18e!,קובץ התקנות 1225, ח׳ ככס5ו שכ״ג 
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