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 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961
ה כ ש ל י ה ד י ם ל י כ מ ס ת מ ר ב ע ה ת ו ו ל ו ע ך פ ש מ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 105 ו־110 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961 ג
ות אלה:  אני מתקין תקנ

ר ללשכה את המשך הטיפול — י  1. המועצה המשפטית רשאית להעב

 (1) בתלונה שטרם נתמנתה ועדה לחקור בה כאמור בפרק הששי לתקנות
, או שנתמנתה ועדה כאמור וטרם התחילה  המועצה המשפטית, תשי״ג—1953 2

 בחקירה!
ב נוסף, אם תחליט המועצה המש־ ל ש  (2) בתלונה שהטיפול בה כבר הגיע ל

נה תידון בדין משמעתי של הלשכה. ת שמן הראוי שהתלו  פטי

ר בה, ינהגו ה ועדה לחקו ת נ מ ת ה בטרם נ כ ש ל ת ל  2. תלונה שהועברה מהמועצה המשפטי
י של המחוז שבתחומו נמצא מקום עבודתו הראשי של ז  בה כבתלונה שהוגשה לועד המחו
עברה אחרי שנתמנתה ועדה לחקור בה, ינהגו ה שהו נ ו ל  עורך הדין שנגדו היא הוגשה־, ת
 בה כבקובלנה שהוגשה על ידי הועד המחוזי לבית הדין המשמעתי המחוזי של המחוז האמור.

 3. פנקס עורכי הדין יועבר ללשכה.

ת יועברו ללשכה• י אחר של המועצה המשפטי נ ו  4. הרישומים׳ המסמכים וכל חומד ארכי

ת עורכי הדין (המשך פעולות והעברת מסמכים), כ ש ת ל ו יקרא ״תקנ ה י ל  5. לתקנות א
 תשכ״ב—1962׳•׳.

 חט׳8ד הטיפו?
 בת5ונות

 דין ת5ונה
 שתועבדת

 העברת פ;קפ
 עורכי הדיו

 העברת
 מסמכי מ

 השפ

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

 כ״ב באדר ב׳ תשכ״ב (28 במרס 1962)
 (חמ 703200)

 1 ם״ח 317, ת׳טכ״א, עמ׳ 178.

 2 ק״ח 344, ת׳עי״נ, עמ׳ 772.

 פקודת הנמלים
ות בדבר בטיחות השיט  תקנ

) לפקודת ד ) 2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים י׳ והסעיפים 14 (א) ד
: , אני מתקין תקנות אלה  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 תימחתמנה! 1. בתקנה 1 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תש״ו—1960 3 —
 (1) אחרי הגדרת ״המנהל״ יבוא:

י שנתמנה על ידי שר התחבורה להיות מפקח  ״ ״,מפקח ימי ראשי — מ
 ימי ראשי לצורך תקנות אלה, לרבות אדם שהוםמד בכתב על ידי

 המפקח הימי הראשי לפעול מכוחו.״

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קי״ד, עט׳ 1146 ; ם״ח 130, ת׳עי״ג, עמ׳ 130.

 2 ע״ר ת׳ע׳׳דו, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 8 ק״ת 1051, תש״ד, עמי 1950 ; ק״ת 1272, תשב״ב, עם׳ 1383.

 1670 ?וביו התקנות 1292, א׳ בניס! תשכ׳׳ב, 5.4.1962



 (2)• במקום הגדרת ״מפקדו ימי•* יבוא:• .
די שר התחבורה ה על י ״,מפקח ימי״ — מפקח ימי ראשי וכך מי שנתמנ  ׳
 להיות.מפקח, ימי לצורך תקנות אלה בנמל פלוני, לרבות אדם שהוסמך
ו למלא את  בכתב על ידי המפקח הימי לפעול מכוחו, כשנבצר ממנ

 את תפקידיו״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מם׳ 3), תשכ״ב—1962״. ה«ם

ן ה ר ־ א ק ב ן ח צ  כ״א באדר ב׳ תשכ״ב (27 במרס 1962) י
< שר התחבורה׳ 7 5 5 3 ט 7 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי,תשי״ד—1953
י ע ו צ ק ם מ ו ק י ר ש ב ד ׳ ב ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשיי׳ד—11953״ אני

י תמה 10 פ ל מ ״ ו ק מ ׳ ב 1 י 9 5 6 ־ ־ ז ״ ט ש ׳ ת (  1. בתקנה 10 לתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי

:  מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 10 לח
 תקנה (9)(א)(1)״ יבוא ״לפי תקנה 9(א)(2)״.

w n —ות אלה ייקרא׳ ״תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) (תיקון), תשכ״ב  2. ;., לתקנ
 1962״.

ן ו ל ל א א ג  כ״א באדר ב׳ תשכ״ב (27 במרס 1962) י
 >ח« 50303ד) . שר העבודה

 1 סייח.137 , תשי״ד, עט׳ 6.

 *•־ ק״ת 613, תשט״י, עמ׳ 890 ; ק׳׳ת 1192, תשב״א, עמי 2656.

 חוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—1949
ס י מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

י מצווה , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק מם שבח מקרקעין׳ תש״ט—1949 ג
 לאמור:

 1. חברת חבת ירושלים אגודה הדדית בע״מ מאושרת בזה לצרכי סעיף 6(א) לחוק •מס אישור 5צרכי
 ־ י ; פטור מפס

 שבח מקרקעין, תש״ט—1949.

• ;-ץ יי»»• • ; * 1 9 ^ ג ^ 1 ו \ ( 2 { מ ) . ( ^ ) ; ן י ע ^ ו ק  2. י י ל*וזהיי״ןדא״צו מ0שגח מ

ו י •א ש כ ויל  י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) • • ל
) שר האוצר 7 2 8 4 ° ט ח ) 

 י ס״ח 21, תש״ט, עמ׳ 174.

 קו5׳ו התקנות 1292, א׳ בניסו תשכ׳׳ג׳ 4.1962.« 1671



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 צו כדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו

ות 2 ו־17 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—  בתוקף םמכויותי לפי תקנ
: ד , אני מצווה לאמו  1958 ג

 1. בסעיף 5א לצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3), תשיי׳ח—1958 2 (להלן —
— בטל. 3 ( ג ) ן ט  הצו העיקרי), סעיף ק

 2. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק א׳׳ בפרט 74 ״, אחרי ״למעט חלקי מכוניות״
 יבוא ״מכונות חקלאיות וחלקיהן, טרקטורים וחלקיהם, ציוד לקירור וחלקיו׳ כולל מדחםי

 קירור, כלי־עבודה לעבודות־יד פניאומטיים, חלקיהם ואביזריהם״.

, אחדי ״פרט 90,07(ט) לתוספת  3. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק ב׳, בפרט 5 3
 לפקודת תעריף המכס״ יבוא ״למעט מצלמות קםרוגרפיות״.

— בטל. יה לצו העיקרי, פרט 4 8  4. בתוספת השנ

— בטל.  5. בתוספת השלישית לצו העיקרי, פרט 7141

4 לצו זה היא ביום כ״א בתשרי תשכ״ב (1 באוקטובר 1961),  6. תחילתם של סעיפים 1 ד
 ,של סעיף 2 לצו זה היא ביום י״ג באייר תשי״ט (21 במאי 1959) ושל סעיף 3 לצו זד. היא

 ביום ט״ז בתשרי תשכ״ב (26 בספטמבר 1961).

 7. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעוד תשלופ חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 11),
 תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
ד המסחר והתעשיה  ש

 כ״ב באדר ב׳ תשכ״ב (28 במרס 1962)
 (וומ 74043)

 1 ס׳׳ח 268, תשי׳׳ט, 'עמ׳ 18 : סייח 333, תשכ״א, עמי 62.

 2 ק״ת 772, תשי״ח, עמ׳ 776.

 3 גן״ת 898, ת׳צ»י״ט, עמי 958 ; ק״ח 1190, תשכ״א, עמ׳ 2620.

 4 ק״ת 1093, תמב׳׳א, עט׳ 783 : ק״ת 1276, ת׳שכ״ג, עט׳ 1434.

 5 ק״ת 1259, תשכ׳׳ב, עט׳ 1249 ; ת״ת 1276, תשכ״כ, עט׳ 1434,

 6 ק״ת 878, תשי־׳ט, עט׳ 958.

 7 ין״ת 1093, תשכ״א׳ עט׳ 784.

 1672 קובץ התקנות 1292, א׳ בניס! תשכ״ב, 5.4.1962



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 .צו בדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו

- , ־ י  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעודחירומ (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 ג
 אני מצווה לאמור:

 1, בתוספת הראשונה לצדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3), תשי״ח—21958 "'!!י1""יפפת
 הראיעונה

 (להלן — הצו העיקרי)׳ בחלק ב׳ — ח5ק ב׳
: א ו ב י  (1) במקום פרט 8 3

יר או קרטון רגיש לאור (Sensitised) שלא י  ״8. נ
 נחשף לאור (Unexposed) שאינו שקוף או שקוף
 למחצה, שחור־לבן(Monochrome) בעל גווני ביניים
Co) שסיווגו הוא לפי פרט 37.03(ט)(1) n t i n  (o«s tone״

 . לתוספת לפקודת תעריף המכס — לכל לירה של
 ערך ס.י.ף. — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת 3.00 לירות בניכוי

 המכס ומס קניה
 החלים עליהם״.

, אחרי ״למעט אלה המשמשים ציוד  (2) בפרט 311
 למעבדות״ יבוא ״ולמעט בקבוקי יניקה״.

א: בו  (3) אחרי פרט 93 4 י
 ״94. מגהצי אדים מסוג ביתי שסיווגם הוא לפי
 פרט 85.12 (ט) לתוספת לפקודת תעריף המכס,
 לרבות חלקיהם — לכל לידה של ערך ם.י.ף. —

 למען הסדרת הביקוש או התצרוכת 1.10 לידות או 28
 לירות ליחידה הכל
 לפי הסכום הגדול

 יותר.

י זמן מהסוג Memo Park שסיווגם הוא  95. מד
 לפי פרט 91.05 לתוספת לפקודת תעריף המכס —
 לכל לירה של עדך ס.י,ף. — למען הסדרת הביקוש

 או התצרוכת 2.00 לירות או 6
 לירות ליחידה הכל

 לפי הסכום הגדול
 יותר.״

 1 0״ח 268, תש י״ט, עט׳ 18 ; ם׳׳ח 333, ת׳עה״א, עמי 62.

 2 ק״ת 772, תשי״ח, עט׳ 776.

 a ק״ת 909, תשי״ט, עמי 1409 ; ק״ת 1000, תשייר, עמי 910 ; ק״ת 1276, תשכ״ב, עמי 1434.

 4 ה״ת 1276, תשכ״ב, עט׳ 1434.

 קוב׳ז התקניות• 1292, א׳ בניסן תשכ״ב, 4.1962.״ 1673



: א ו ב י 5 1 4  2. בתוספת השלישית לצו העיקרי, אחדי פרט 7
 ״148. מיכלים לאריזה מהסוגים המיועדים לריסוס בשיטת Aerosol שסיווגה
 הוא לפי הפרטים 84.21 או 98.14 לתוספת לפקודת תעריף המכס — למען הסד־

 דת הביקוש או התצרוכת.

 149. בקבוקי יניקה עשויים זכוכית העומדת בפני אש או חום, שסיווגם הוא
 לפי פרט 70.13 לתוספת לפקודת תעריף המכס — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת״.

 תיקון התוטפח
 השלישית .

ס (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 12), דו  3. לצו זה ייקרא ״צרשעת־חי
 תשכ״ב—1962״.

 השט

ר י פ ס ס ח נ  פ
ד המסחר והתעשיה  ש

 כ״ב באדר ב׳ תשכ״ב (28 במרס 1962)
 (חט 74043)

 ק״ת 1196, תשכ׳׳א, עט׳ 2740

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר מחירים מקסימליים למצות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—957! !
: י . ד  אני מצווה לאמו

 1. המחיר המקסימלי לצרכן של חבילה מצות פסח תשכ״ב, בת שנים וחצי קילוגרם,
 הוא 130 אגודות.

 2. המחיר המקסימלי לצרכן של קמח מצות פסח תשכ״ב׳ בשקיק המכיל 500 גדמים,
 הוא 28 אגורות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים), תשכ״ב—
 1962״.

 מחיר
 מקסימלי

 למצות פסח
 תשכ״ב

 טחיר
 מקסימלי

 לקמח מצות
 פסח תשכ״ב

 השש

ר י פ ס ס ח נ פ , 
 שר המסחר והתעשיה

 כ׳ באדר ב׳ תשכ״ב (26 במרס 1962)
 (חט 74111)

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 1674 קוב*. התקנות 1292, א׳ צניסךתשכ״ב, 5.4.1962



 . פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י
- ח ״ ש  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ת

ר: י מצווה לאמו  21948, אנ

ו ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 163.850—135.460  1. הפקודה תחול על הדר
 בקירוב ומסתיימת בנקודת ציון 164.430—135.410 בקירוב, על הכביש לתל־השומר המסומנת
 לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4289, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר

 העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל 80׳
 תל־אביב־יפו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (שינוי ב?ביש לתל־
 השומר), תשכ״ב—1962״.

 כ״ג באדר א׳ תשכ״ב (27 בפברואר 1962)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טט׳ 1305, עט׳ 40 ; ם״ח 71, תשי״א, עט׳ 74

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ם כ ת מ ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ה ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

י מחליטה  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 1
,  הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת), תשכ״ב—1962 2

 שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם עלי סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ט״ז באדר ב׳ תשכ״ב (22 במרס 1962).
ן ו ס ל ד י ה א ב  (חט 72801) ב

 ;•- ; י. סגן יושב ראש הכנסת
 1 6״ח 19, תש״ט, עט׳ 154 ; סייח 103, תשי״ב, עט׳ 264 : ם׳׳ח 188, תשט״ו, עט׳ 159 ; ם״ח 303, תש״ר,

 עט׳ 18.
 2 ק״ת 1257, תשכ׳׳ב, עט׳ 1228.

 תחולת
 הפקודה על

 הדוד

 רשות לעיי!
 בהעתק הטפה

DB׳f 

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ה ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 י, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת -מס׳ 3), תשכ״ב—

 21962, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ט״ז באדר ב׳ תשכ״ב (22 במרס 1962).
ן ו ם ל ד י ה א ב  (חט 72801) ב

 : י סגן יושב ראש הכנסת
 1 ם״ח 19, תש״ט, עמ׳ 154 ; ם״ח 103, תשי״ב, עט׳ 264 ; ם״ח 188, תשט״ו, עט׳ 159 ; ם״ח 303, תש״ר,

 עט׳ 18.
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 מדור לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
א ר ב ־ ר פ ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  . צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים 14 (א)
י מצווה לאמור: , אנ  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

א: בו , אחרי פרט (מה) י  הוספת פרט 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
 w< ?תוספת ״(מו) המועצה המקומית כפד־בדא.

 תאריך הקמתה: כ״ז בשבט תשכ״ב (1 בפברואר 1962) ן
 תחוס המועצה: השטח המסומן בקו ירוק במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 וה־
 חתומה ביד שר הפנים ביום א׳ באדר א׳ תשכ״ב (5 בפברואר 1962) ושהעתקים ממנה

 הופקדו במשרד הפנים ובמשרד הממונה על מחוז המרכז,

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (כפריברא, תיקון), תשכ״ב—1962״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  א׳ באדר א׳ תשכ״ב (5בפברואר1962) ח
) שר הפנים 8 0 3 מ 1 ח ) 

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

 2 עייר תש׳׳ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 369, תש י״ נ, עט׳ 1174.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
א ד נ מ ־ ר פ ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  י •: צו ב

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

א: ו ב , אחדי פרט (מו), י , תשי״ג—1953 3 ב) ות (  הוספת פרט 1. בתוספת לצו המועצות המקומי
 «*0 ?תוספת ״(מז) המועצה המקומית כפר־מנדא.

: י״א באדר א׳ תשכ״ב (15 בפברואר 1962) !  תאריך הקמתה
:  תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

ד 17567 — בשלמותם!  (1) גושים: 17570 עד 17565,17573 ע
 17568 פרם לחלקה 17569,1 פרט לחלקות 3,2,1.

 (2) השטח המותחס על ידי הגושים: 17570 עד 17573, 17568.״

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (כפר־מנדא, תיקון), תשכ״ב—1962״.

א ר י פ ה ש ש ם פ י י  א׳ באדר א׳ תשכ״ב (5 בפברואר 1962) ח
מ s1(80 שר הפנים ח ) 

 1 ע׳׳ר 1941, תוס׳ 1 טסי 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 369, תשי״ג, עט׳ 1174.
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 פקודת בנין ערים, 1936

 ; חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, בדבר פיקוח על
 בנינים והקמתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936*, מתקינה הועדה המחוזית

 לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, חוק עזר זד.:

; 2 * ! י ע פ ״ | מ ז ירושלים• (פיקוח על בנינים ת זית לבניה ולתכנון עיר, מחו  1. בחוק עזר לועדה המחו
א: בו  והקמתם), תשי״ח—1958 2 (להלן — חוק העזר העיקרי), בסעיף 2׳ במקום פסקה (3) י

 ״(3) חפירת יסודות לבנין או מילוי״.

א 5

ת ^ י א: £ בו  2. אחרי סעיף 5 לחוק העזר העיקרי י
 ״נובה חדרי 5א. (א) לא תתן ועדה מקומית היתר לבנייתם של חדרי מגורים בגובה
ם שהוא פחות מ־2.75 מטרים הנמדדים משטחה העליון של הרצפה עד י י י ג  ט

 התקרה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המקומית לתת
 היתר לבניית חדרי מגורים בגובה 2.50 מטרים לפחות בדירה אם יש בה

ד לפחות וחדר שני ששטחו 8 מ״ר לפחות״. - • ־. ד  חדר ׳מגורים אחד ששטחו 12 נ

ת פ ט י ת ה ה י נ ש  3. בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי, בחלק א׳ - י ה

 (1) בפריט 1, אחדי ״בנינים ציבוריים״ יבוא ״למעט בנינים ציבוריים הימוק־
 מים על ידי רשות מקומית לצרכיה״!

״ יבוא ״אחסנה, אריזה ומוסבים דד  (2) בפריט 4, במקום ״אחסנה ואריזה לכל נ
! ״ דד  המשמשים לעסקים או להפקת רווחים — לכל נ

 (3) בפריט 5, במקום ״משרדים, מוסבים המשמשים לעסקים או להפקת דוו־
 חים״ יבוא ״ומשרדים״.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים השם
 (פיקוח על בנינים והקמתם) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

 נתאשר.
ו ה י ע ש ב (19 במרס 1962) ש. ב. י ״ כ ש ת ׳ ב ר ד א ב ג ״  י

 >חמ 76516) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 מחוז ירושלים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 עייר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ק״ת 816. תשי״ח, עמ׳ 1724 ; ק׳׳ת 1041, תש״ד, עמ׳ 1745.

1 6 7  קובץ התקנות 1292, א׳ בניסז תשכ״ב, 5.4.1962 7



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחיפה בדבר בניית ביבים

י מתקינה מועצת עירית חיפה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לחיפה (בניית ביבים), תשי״ב—21951, בסעיף 3 (ה), במקום ״לשלם
 למועצה תוך חדשיים מיום הדרישה על חשבון ההוצאות האלה סכום שלא יעלה על 75
 אחוזים מסכום ההוצאות המשוערות״ יבוא ״לשלם למועצה תוך חודש ימים מיום הדרישה

 על חשבון הוצאות אלה את ההוצאות המשוערות החלות עליו״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (בניית ביבים) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

י ש ו א ח ב  נתאשר. א
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962) ראש עירית חיפה

 (חט 87404)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

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

 2 ס״ת 210, תשי׳׳ב, עמ׳ 57•

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לעכו בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

, מתקינה מועצת עירית עכו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 חוק עזר זה:

,  החלפתטעי"2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לעכו (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח—1958 2

 יבוא:
 ״איסור עישיי 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת

 השמים, כאשר מתקיים בו עינוג לרבים״.

 ומום 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (שמידת הנקמן ואיסור העישון) (תיקון),

 תשכ״ב—1962״.

ש י ד  נתאשר. י• ג
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962) ראש עירית עכו

 (חט 800025)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עטי 1.

 2 ק״ת 806, תשי״ח, עט׳ 1560.
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לצפת בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, וסעיף 77(א)(4) לפקודת
: ה , מתקינה מועצת עירית צפת חוק עזר ז  התעבורה 2

, בסעיף קטן (ב),  1. בסעיף 2 לחוק עזר לצפת (רשיונות לאופניים), תשי״ג—1953 3
 במקום ״5 ל״י״ יבוא ״50 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ן ה כ ם ה ה ר ב  א
 ראש עירית צפת

 אני מסכים.
־ א ה ר ן ק ב ן ח צ  י

 שר התחבורה

 נתאשד.
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962)

 (ח« 894000)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

 2 דיני מדינת ישראל, נוםח חרש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 יו״ת 377, תשי״נ, עמ׳ 1271.

 פקודת העיריות, 1934
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר לרמת־גן בדבר ה ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית רמת־
: ה ר ז  גן חוק עז

 1. בחוק עזר זד. —
 ,,בנין״ — מבנה בנוי מאבן, בטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג׳
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או •מבנה אחר המקיף או גודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

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

ו הבעל הרשום! נ נ  י שאי
 ,,מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל תפקיד אחד >

נתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהנדם העביר  ״מהנדס״ — אדם שהעיריה מי
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״העיריה״ — עירית רמת־גן«
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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נו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת י  2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנ
 שלום הציבור.

 (ב) היה לבעל בנין או למחזיק בו יסוד סביר כי בנין מהווה םכנה למחזיקים או
 לציבור, יודיע על כך מיד לראש העיריה.

 (ג) ראש העיריה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
) 5 המהנדס שערך ב ) ן ט  אחדי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף ק

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

 3. (א) סבור ראש העיריה׳ על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה
ד ב ע ת ה  סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע א

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

) או ביצע את א ) ן ט  (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף ק
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

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

ת הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.  הדרושות לרבות הריסת הבנין ולגבות א

 5. חשבון הוצאות העבודות המפורטות לפי סעיפים 3 או 4 חתום ביד המהנדס ישמש
 ראיה לכאורה על כך.

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

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

 7. 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.
ת המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד  אם אי אפשר לקיים א
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים לפחות,

 הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לידות׳ ואם היתד.
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירייה או אחרי הרשעתו בדין.

(הריסתם של בנינים מסוכנים), 1940 2 — בטלים. ן ג  9. חוקי עזר לרמת־

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ב—1962״.

 עריכת בדיקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 .העיריה

 תשבו!
 הוצאות

 סמכות ראש
 העיריה,

 להיכנס לבני!

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

י . צ י נ י ד  א. ק
 ראש עירית רמת־גן

 נתאשר.
 ב׳ באדר א׳ תשכ״ב (6 בפברואר 1962)

 (חט 897000)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 ע״ר 1940, תוס׳ 2 מס׳ 1000, עט׳ 507.

 1680 קובץ ׳התקנות 1292, א׳ בנים! תשכ״ב, 5.4.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליפיע בדבר אגרת תעודת אישור

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

ת י י י נ - ה ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יפיע 5

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

ישלם למועצה אגרת תעודה־ '  2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה,
 שלוש לירות.

 3. המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרד. בסך לידה אחת. אגרת העתק

 4. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום או בתשלום הנחות ופטור
 מופחת, כשהמבקש הוא עני, או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו איננה

 הפקת רווחים.

ם ש  5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליפיע (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1962״. ה

ן א ע מ ס ד י ע ס ם ו ל ו  נתאשר. ב
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרים 1962) ראש המועצה המקומית יפיע

 (חט 83211)
א ר י פ ש ה • ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 עייר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ללכיש בדבר מודעות ושלטים

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

 1, בחוק עזר זה — הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה האזורית לכיש «

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דדך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה ן
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל

 צירוף של אלה ו
 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
 שייחדה המועצה למטרה זו.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה׳ אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —

 (1) כתובים עברית{ או
 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה

 אותיות הלועזיות.
נתו וכן לסרב לתת רשיון,  (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתי
 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא
 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

ד תום שנת הכספים שבה ניתן.  (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא ע

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
די בעל הקולנוע־ או מנהלו.  (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על י

 (ד) אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה; כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה \

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס׳ כלי רכב או בעלי חיים.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה׳ חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת •מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
גוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. י  רשיון או בנ

 (ב) לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
ת הוצאות ההסרה  המועצה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות א

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה׳ שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להודות

) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 קובי! התקנות 1292, א׳ בניסן ת׳םכ״ב, 5.4.1962



ר זד., דינו — קנם עשרים לירות׳ ואם היתה  10. העובד על הוראה מהוראות חוק עז
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה  העבידה נמשכת, די

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללכיש (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
 מידת המודעות אורד בס״מ י רוחב בס״מ

 מודעה גדולה 93 62
נונית 46 62  מודעה בי
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תופפו! שניה שיעור האגרה
־9(ב)) :1122!  (סעיף 3(א) ו

 1. מודעה המתפרסמת דדך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
ד בכלל) או לחלק משבוע 1.50 ע ו ) י ש  שבת עד יום ש

 2. מודעה המתפרסמת דדך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לכל
 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
ם: מי  אחר — לכל שלושה י

דעה גדולה 5.25  (1) מו
 לבל יום נוסף 1.80
נונית 3.75  (2) מודעה בי
 לכל יום נוסף 1.25
 (3) מודעה קטנה 1.80
 לכל יום נוסף 0.60
 (4) מודעה זעירה 1.10
 לכל יום נוסף 0.37

די עסק כששטח השלט  4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על י
 במטרים מרובעים (ועד בכלל) לשנה —

ד 1 —.3  ע
 למעלה מ־1 עד 2 —6
9•— 3 ד ע 2 ־ מ ה ל ע מ  ל

ד 4 —12  למעלה מ־3 ע
ו 4.50  למעלה מ־4 — לכל מטר מדובע או חלק ממנ

- (2) לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבע בפסקה (1).
 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק —

 לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה — 25
ר ב ו י ג כ ד ר  נתאשר. מ

 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962) ראש המועצה האזורית לכיש
 (חמ 837002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 קובץ התקנות'1292, א׳ בניס! תשכ״ב, 5.4.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למרום־הגליל בדבר רוכלים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתן!

 ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—21948! כימי מנוחה—תחילתם
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים ;
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרום־הגליל!

 ״המפקח״ — מי שדאש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה:
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים

 ״דאש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן
 או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או
 במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר׳ ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 5. לא יקשור רוכל עגלה׳ דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדד, לעמוד
 או למבנה אחד.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת•

 8. לא ילכלד רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 6 לבין 21.

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 21.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא לפי רשיון.

 הגדרות

 שטחים אפורים
 ברוכלות

 איפור חניה

 איפור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות
 איסור לקשור

 במבנה

 מקום החזקת
 עגלה

 איסור להכריז
 על טובח

 ואיפור
 פרסומת

 נקיה

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 רשיון לשימוש
 בעגלה

 תוקף! הרשיח 13. .תקפו של הרשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.

 1684 קובי! התקנות 1292, א׳ בניסן תשכ׳׳ב, 5.4.1962



 14. בעד מתן רשיון,לעגלה ישלם המבקש לקופת ממועצת אגרד! בשיעור של שתי לירות, :אגרתרשיח
 אולם אם ניתן הרשיון אחדי 30 בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד.

י תחולה ל פ ן ע ו י ש ן ד ת , ה נ י ב ג ל  15. הוראת.סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלת ש
 סעיף 2 לפקודת התעבורה 3•

ת ־!ת! רשיונות  16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה! ראש המועצה דשאי ליתן א
: ב י תם  הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן דשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיו״ 5תי

 עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש תבניתו ע5
ת י ? נ  המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה. ע

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין, לוחית-מםפר
' ה 5 ג ע  לוחית־מםפר שיתן לו ראש המועצה! הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם ?

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מספר
 תשולם למועצה אגרה בשיעור של 50 אגורות.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם פידור םוביז
ה י ג ע ל  מקצות העגלה בכל עבד או מחזית העגלה או מאחוריה, ויעמוד בצדה האחורי של העגלה ל

 בשעת עיסוקו.

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תב־ דרישה לסלק
ה ? נ  ניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה• ע

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, או דוכנו או תבניתו, או מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה סילוק ענלות
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן,

 התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו איסור הפרעה
 למפקח

 לפי חוק עזר זה.

ה ענשים ר י ב ל ע  23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה ש
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחד שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למדום־הגליל (רוכלים), תשכ״ב—1962״. השם

 ו ל י ש ל  נתאשר, א
 ב׳ באדר א׳ תשכ״ב (6,בפברואר 1962) ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

 (חט 839403)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.

 קובי! התקנות 1292, א׳ בניטן תשכ״ב, 5.4.1962 1685



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו ש י ע ר ה סו אי ן ו ו י ק ת הנ ר י מ ר ש ב ד ה ב נ ו מ ש ־ ת י ר ק ר ל ז ק ע ו  ח

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

 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לקרית־שמונה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ט—
א: בו  21958, י

ת עינוג המתנהל תחת כיפת  ״איםוועמ&ח 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בי
נוג לרבים״.  השמים, כאשד מתקיים בו עי

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־שמונה (שמירת הנקיון ואיסור העישון)
 (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ה ר ו ד מ ו  ד
 דאש המועצה המקומית קרית־שמונה

 נתאשר.
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962)

 (חמ 852910)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

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

 2 ק״ת 843, ת׳שי״ט, עט׳ 303.

 הח5פת סעיף 2

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמת־נגב בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים

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

 1. בחוק עזר זה —
ן  ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבני
 נותן הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין לתקופה  של הבנין ובין שאי

 שלמעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

 בבית מלון או בפנסיון ?
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר׳ גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה׳ כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מתכוונים

 להקיף או לתחום קרקע כלשהי«
גב ן  ״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נ

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ו
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות

!  אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן
 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.

 הגדרות

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

 1686 קובץ התקנות 1292, א׳ בנים! תשכ״ב, 5.4.1962



ו דרישה ?נימיי  2. (א) דאש המועצה דשאי לדדוש בהודעה בכתב מאת בעל בניו או המחזיק ב
 לנקות את החצר או את הכניסה של הבנץ.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 חובה 5מ?א
 אחדי ההודעה

 ניקויי ע? ידי
 המועצה

 אגרת ניקוי

 רשות בניטה

 מסירת הודעה

 ענשים

 3. בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3׳ או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

ן או המחזיק בו כאמור בסעיף 5. י נ י ת הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל ה  לבצע א

די המועצה תהיה 5 אגורות לכל מטר מרובע של השטח  5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על י
ן ובשיעור של  שנוקה על ידיה• האגרה תשולם בשיעור של שליש אחד על ידי בעל הבני
 שני שלישים על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים

 על ידיהם• לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל חצר או כניסה לבנין,
 כדי לברר את מצב הנקיון בהן ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה! כאמור בסעיף 2.

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה
ו במקום מגוריו או עסקו, הרגילים נ  בדואר במכתב רשום העדור אל אותו אדם לפי מע
 או הידועים לאחרונה. אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני

 עתונים, לפחות׳ הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על
 הודאות סעיף 3, והמועצה לא השתמשה.בסמכותה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

ת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין. א  בכתב מ

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ׳׳ב—
."1962 

ר ו ר ה ד ד ו ה  י
 ראש המועצה האזורית רמת־נגב

 נתאשד.
 ב׳ באדר א׳ תשכ״ב (6 בפברואר 1962)

 (חט 854600)
א ר י פ ש ה ש מ ס י י  ח

 שד הפנים

 קובץ התקנות 1292, א׳ בניסן. תשב״ב, 5.4.1862



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד מי ב ו ר לשל ז ק ע ו  ח

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

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

 או לאגירתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכין ?
 ״ביב״ — ביב המשמש לניזוקם של לא יותר משני בנינים, או לניזוקם של מקומות אחרים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לגיקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 משותפים וכיוצא באלה?
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

ים!  הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנ
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

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

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

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

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

נתה אותו  ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מי
 למלא תפקיד של מפקח ז

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים ו
 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחרים, וכן כל ביב

ו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה. נ  שאי

 הגדרת מפגע 2. ״מפגע" —
 (1) פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעת המפקח

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

 מניח את דעת המפקח?

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 1688 קובץ התקנות 1292, א׳ בניסן תשנ״ב, 5.4.1962



 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי׳ בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור
ק ן משום מ כ  דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש ב

 לבריאות!

 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול
 להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות, וכן
 שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
נו מספיק לניקוז יעיל של הנכסים,  המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אי
 וכן ביב, בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח או

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

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

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

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מים׳ בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב׳ תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג,

 סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!

 (10) באד, בור מים, מיכל מיס, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
ת המים שבתוכם!  או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם א

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור איוודור׳ מחדיר אויר, בור שופכין,
ו או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר י  תאי בדיקה, כ
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמרים

 אחרים עלולים ליפול לתוכם!

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

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

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

 תיו,'מחוצה לו או בקרבתו!
 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או

ן!  בעקיפץ עם כל ביב׳ צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכי
 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תרים,
  חלון, אשנב׳ דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי תקי
ן או בבניו י  נים או במצב הגורם או עלול לגרום לרטיבות, טחב או רוח כבנ

ך;  ״סמו
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או העלול

ן > י  לגרום לרטיבות או לטחב בבנ
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 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי בלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות«

 (19) מרבה ששיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16 !

 (20) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (21) צריף או מבנה שמחמת היעדר נוחיות סניטרית, או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

ת מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשד, לדעת  (22) בית חרושת, בי
 המפקח, אין שומרים על הנקיון בהם או שמפאת הצפיפות הרבה שורדים בהם

 תנאים אשר, לדעת המפקח, הס מזיקים לבריאות!
 (23) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים האחדים

 הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות 1

נו גדוד במידה מספקת!  (24) שטח אדמה אשד, לדעת המפקח, אי

 (25) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!

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

די הרגזה, או לידי פגיעה בחוש  (27) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לי
 הראייה, או להפריע לנוחיות סניטרית!

  (28) דבר הגורם להפרעה באספקת המיט הרגילה לנכסים שלא בהסכמת האנ
! ו  י שים הנהנים מאםפקה ז

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

t (30) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים 

 (31) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב ?

 (32) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבוריים)

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

 סמכויות 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק כל
ח מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. 1 , פ מ  ה

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערסל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים, צינורות אחדים או
 תשמישים סניטרים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם׳ יחזירם למצב הקודם׳ ובל נזק שנגרט

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
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גד אחריות לסילוק  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
ע ־. ג פ יב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אמ אי אפשר למצוא מ ה חי ח  אדם' א

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

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

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

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

 5. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק הודעות לסילוק
ע ג פ ט יעת ה ע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומנ ג  מפ

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

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

ע סילוק מפגע על צ י ו ב ׳ א ף 5 י ע י ס פ  6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה ל
 , , ידי המועצה

 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5׳ שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה, רשאית
 . המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם

 או מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של המפגע וכן בדבר העבודות וה־ ההלטה המפקח
יעת הישנותו היא סופית.  המדים הדרושים לסילוק המפגע ולמנ

 8. , בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק הדבקת העתק
 , , , י חוק העזר

 ולהחזיק, במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

יב לשמור על שטירה על  9. (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חי
; י י ז , נ  הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח וכן לנקות ולסלק כל מרבץ של ה

ו אשפה אחרת שבנכםיס ובסביבתם.  זוהמה, פסולת, דומן א

 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודת בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה חייב להב־
 טיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם
 לדרישת המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחד גמר העבודות לבער ולסלק

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

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

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.

 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 •עינוגים או בכל מקום אחר אשד לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק במקומות אלה ולא

 יזהם אותם בצודה אחרת.
 • עי
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 (ה) לא ישים אדם גייר או אשפה ברחוב.
 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.

 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שבר זכוכית, מםמד, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות ברזל או כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.

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

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את

 הרחוב.
 (יא) לא עבוד אדם בתוך פחי האשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור, לא

 ימיין ולא יחטט בהם.
 (יב) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא םמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק

 מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

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

י חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא  מסירת הודעה 11, (א) מסירת הודעה לפ
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני •משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה׳ בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה. אם אי אפשר לקיים המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות, הנפוצים

 בתחום המועצה.

 ענשיט 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראת
 סעיף 5 (ג), והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בד?•.

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

 השם 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי(מפגעי תברואה), תשכ״ב—1962״.

ו י נ נ ד ד ו  נתאשר. ד
 ב׳ באדר א׳ תשכ״ב (6 בפברואר 1962) ראש המועצה׳ המקומית שלומי

 (חט 856002)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
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