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 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951
ת י ח ר ז א ת ה ו נ נ ו ג ת ה ת ב ו י מ ו ק ת מ ו י ו ש ת ר ו פ ת ת ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ננות האזרחית, תשי״א—1951  בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) ו־(ג) לחוק ההתגו
:  אני מתקין תקנות אלה

 הוספת תקנות 1. אחרי תקנה 3 לתקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט״ז—
א: בו נ 1955 2 (להלן — התקנות העיקריות), י 3 י ע א 3 

י 3א. (א) היו ברשות רשות מקומית ציוד או מיתקן המשמשים או נ תק מי ו ו ו  ״צי
ננות אזרחית, חייבת הרשות המקומית — א שנועדו לשמש לצורך התגו ג ,  י

 (1) לשמור על שלמותם של הציוד או המיתקן ולהחזיקם
 במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש!
 (2) להשתמש בציוד או במיתקן בהתאם ליעודם לצרכי

; התגוננות אזרחית בלבד!  י
 (3) לתקן כל קלקול או נזק בציוד או במיתקן על חשבונה,

 פרט לקלקול או נזק בציוד קשר שיתוקן על חשבון הגא.
 (ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) יהיה ראש הגא או מי
 שהוסמך על ידיו לכך רשאי לתת לרשות המקומית הוראות בדבר מילוי
יבת  חובותיה על פי תקנת המשנה האמורה והרשות המקומית תהיה חי

 . לקיים את ההוראות האמורות.
וד או מיתקן כאמור בבעלות הגא, חייבת הרשות המקומית  החזרת ציוד 3ב. היו צי
ן 1 להחזיר את הציוד או את המיתקן או בל חלק מהם להגא במצב תקי ^ א נ ה ? 
 העברתם ?רשות וראוי לשימוש או להעבירם לרשות מקומית אחרת במצב כאמור, הכל

ת בהתאם להוראה בכתב מאת ראש הגא או מי שהוסמך על ידיו לכך. י ח א ת י ט ו ק  מ

 מקלט ציבורי 3ג. היו בתחום רשות מקומית מקלט ציבורי או מחסה ציבורי או היו
י מותקנים במקרקעין שבו כל מיתקן או ציוד המשמשים או שנועדו לשמש י , ב ן ק ת ° מ

ח ^ 
ננות אזרחית, אף אם המיתקן או הציוד כאמור אינם ברשות  אי ציוד אחרים לצורך התגו
יות ו  הרשות המקומית, יחולו לגביהם על הרשות המקומית החובות המנ

 בתקנה 3א.״

א: בו  הוספת 2, אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות י
 תקנה 6א , , ,

 ״רשות כניסה 6א. המפקד רשאי להיכנס לכל מקום שבו נמצאים ציוד או מיתקן
 ופיקוח !

 כאמור בתקנה 3א או שבו הותקנו מקלט, מחסה או מיתקן או ציוד אחרים
 כאמור בתקנה 3ג על מנת לברר אם קויימו לגביהם הוראות תקנות אלה.״
ננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)  .השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגו

 (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ל ו כ ש י א ו  ח׳ באלול תשכ״ב (7 בספטמבר 1962) ל
7< שר האוצר 3  (חט 8ז1

ן י מסכים. ממלא מקום שר הבטחו  אנ
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ם״ח 71> תשי״א, עמ׳ 78.

 2 ק״ת 563, תשט״ז, עמי 196.

 2616 קובץ התקנות 1363,ב״א בא5ול תשכ״ב, 20.9.1962



 חוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952
s ׳ ; . ם ' מ י ה ר ו ע שי ם ו ת מ ו נ ו ע ת ט ו ר ו ח ר ס ב ד ו ב  V צ

,  "בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952ג
: ד  אני מצווה לאמו

נות מם ושיעורי המס), תשכ״ב—962! ־, החלפת  1. בתוספת לצו מס קניה (קביעת סחורות טעו
 פרט 955

: א בו  במקום פרט 955 י
 ״955 מערבלים ומםחטות להכנת אוכל או משקה המופעלים בחשמל וכן חלקים
 ואבזרים למכשירים כאמור המהווים יחידות שלמות להפעלה יהד עם המכשירים —

 (א) אס שוחררו על ידי דשות המכס או נמכרו לפני ז׳ בניסן תשצ״ג
 (1 באפריל 1963) 30%

 (ב) אחרים 50%״.
 2. לצו זה ייקרא ״צו מס קניה (קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס) (תיקון. ה׳8ם

 מס׳ 9), תשכ״ב—1962״.
ד י פ ס ס ח נ  י״ט באלול תשכ״ב (18 בספטמבר 1962) פ

) שד המסחר והתעשיה 7 2 3 3 ט 4 ח ) 

 ; ממלא מקום שר האוצר

 י ס״ח 110, תשי״ג, עמי 344 ; ס״ו1 364, תשכ״ב, עט׳ 44.

 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949
ם • * מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  י צ

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—1949 ג
ר:  לאמו

 1. המושב הארכיאפיסקופלי מקולון מאושר בזה לצרכי סעיף 6(א) לחוק מם שבח אישור לצי3י
: 0 0 ר 0 י ט  מקרקעין, תש״ט—1949. •;• פ

ר) (מס׳ 4), תשכ״ב—1962״. השם (פטו ן  2. לצו זה ייקרא ״צו מס שבח מקרקעי
 י״ג באלול תשכ״ב (12 בספטמבר 1962) פ נ ח ם ם פ י ר

 (חט 72340) שר המסחר והתעשיה
 : - •••-־ ממלא מקום שר האוצר

 1 ם״ח21, תשייט, עט׳ 174. , ;

 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 סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 *,
: ד  ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמו

נות (הקמת דשות ניקוז), תש״ך— היק•: העי!* ז וההגנה מפני שטפו  1. בסעיף 7(א) לצו הניקו
 21960, במקום ״לפחות אחת לשלושה חדשים״ יבוא ״לפחות אחת לששה חדשים״. 7(א<

ן מס׳ 6), השם קו )(תי ז קו י  2. לצד זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות נ
 תשכ״ב—1962״.

ן י י ה ד ש  י״ב באלול תשכ״ב (11 בספטמבר 1962) מ
ר החקלאות ש . ( 7 5 1 3 מ 8 ח ) 

 1 ס״ח 236, תש י״ח, עט׳ 4.

 קובץ התקנות 1303, כ״א באלול תשכ״ב, 20.9.1962 2617



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943
 > צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמבותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)/ 11943
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14(א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

ר: י מצווה לאמו  21948, אנ

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 174.800—132.616
יה ומסתיימת בנקודת ציון 175.880—132.820 בקירוב,  בקירוב על הכביש תל־אביב — נתנ
 על הכביש תל־אביב — נתניה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר ב/114א1,

 הערוכה בקנה מידה 1:1000 והחתומה ביד שד העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל 180,
 תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש תל־אביב—
 נתניה, שינוי התווי), תשכ״ב—1962״.

 תחולת הפקודה
 ע? הדדר

 רשות לעיין
 בהעתק המפה

 השס

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 ד׳ באלול תשב״ב (3 בספטמבר 1962)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; ס״ת 71, תשי״א, עמ׳ 74.

 2 עייר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 אכרזה על הרחבת תחום עירית רחובות

2 (ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934ג, והסעיפים 14 (א) ד
ן וחשבון של ועדת החקי־ , ולאחר עיון בדי  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

ד:  רה בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, אני מכריז לאמו

, ברשימת  יו1יסחסעיו*1 1, בסעיף 1 לאכרזת רחובות (הרחבת תחום העיריה), תשי״ח—1957 3

 החלקות, לאחר ״בגוש 3659״ יבוא ״1 עד 12, 14, 16 עד 27, 34, 39 עד 47,42 עד 49 וחלק
ש 3679״. מ  מחלקה 50 (דרך) ב

 ת׳*ם 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת רחובות (הרחבת תחום העידיה) (תיקון), תשב״ב—
 1962״.

א - ר י פ ה ש ש ם מ י י  ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962) ח
) שר הפנים 8 0 7  (חט 1

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 עייר תש״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 2, עטי 1.

 8 ק״ת 745, תשי״ח, עמי 167.

 2618 קובץ התקנות 1363, כ״א באלול תשכ״ב, 20.9.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ן ו ת ח ת ל ה י ל ג ת ה י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב - 4 ;"'••׳־־'־./ צ

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

, במקום פרט ות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3  1. בתוספת, לצו המועצות המקומי
א: בו  (טז) י

( טז )  ״

ן  הגליל התחתו

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור הגליל התחתון, הערוכה בקנה מידה של
 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ו באלול תשב״ב (14 בספטמבר 1962) ושהעתקים

גמצ^ים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.  :ממנת.

ר א׳  טו

 ..,.־ גושים וחלקות רייצום קרקע

ד 15143, 15146, 15147, 15152, 15153 בשלמותם ן  הגושים: 15139 ע
 15156 פרט לחלקות 1 עד 39, 104, 107, 111 עד 114, 120,
 122, 123, 126, וחלקי חלקות 105, 108 (דרכים) כמםומן

 במפה.

ד 17339, 15248, 15250, 15251,  הגושים: 17316, 17317, 17334 ע
 15267,15254 בשלמותם > 15249 כמסומן במפה.

 הגושים: 15137, 15138, 15145, 15148, 15149, 15291 עד 15293, 17041
 עד 17045 בשלמותם.

 אילניה

 ארבל

 בית־קשת

 15052, 15053, 15055 עד 15059, 15252, 15253, 15268, 15272
ד 15278 בשלמותם.  ע

 הזורעים הגושים:

 חלקי גושים: 15051,.15054 כמםומן במפה.

ד 17333 בשלמותם בשטח כפר־  הגושים: 17309 עד 17311, 17318 ע
 חטים.

 הגושים: 15500 עד 15504, 17312 עד 17315 בשלמותם.

 כפר־זיתיס

 בפר־חטים

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

 עייר תש״וו, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
3 ק״ת 797, תש י״ח, עמי 1256 : ק״ ת 971, תש״ו, עמ׳ 435; ק״ת 991, תש״ד, עמי 776. ; 

 קובץ התקנות 1363, כ״א באלול תיצכ״ב, 20.9.1962



ר ב׳  טו

 נושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 15361, 15364 עד 15367, 15373 עד 15390, 15396, 15397,
 15482, 15484, 15486, 15487 עד 15490, 15492 עד 15495
 בשלמותם! 15362 החלק הנמצא מזרח לנחל שערה! 15363
 פרט לחלקות 3, 4 וחלק מחלקה 2 (ואדי) הגובל בחלקות
ד 21, 92, חלקי חל־  3, 4! 15485 פרט לחלקות 1 עד 3, 5 ע
 קות 94,4 (דרך) כמסומן במפה ושטח הכפרים עולם וחדתה.

 15225 עד 55231, 15233 עד 15235, 15237, 15242 עד 15247,
 15255 עד 15263,15258 עד 15269,15266 בשלמותם! 15219
 חלקות 1 עד 6,4 עד 8 וחלקי חלקות 5, 9, 10 ושטח כפר־

 לוביה כמסומן במפה.

 15081 עד 15086,15084 עד 15088 בשלמותם.

 15135, 15136, 15238 עד 15241, 15259 עד 15262, 15290
 בשלמותם.

 כפר־קיש הגושים:

 לביא הגושים:

 מצפה הגושים:

 שדה־אילן הגושים:

 15120 עד 15125, 15355 עד 15360, 15368, 15369, 15491
 בשלמותם ושטח כפד־מעדר.

 שדמות־דבורה הגושים:

 שדונה הגושים: 15128 עד 15294,15131 עד 15297, 15481,15480 בשלמותם.

 הגושים: 15220 בשלמותו, 15219 וחלקי חלקות 5, 9, 10 (אחוזת
 נפתלי) כמסומן במפה.

 17210 עד 17220,17214 עד 17224 בשלמותם (בי״ס כדורי).

 15236,15232 (הודיות).

 15144, 15154, 15155 בשלמותם! 15156 חלקות 1 עד 39,
 ,104 107, 111 עד 114, 120, 122, 123, 126 וחלקי חלקות
 105, .108 (דרכים) ושטח הכפר אש־זג׳רה (חוות השומר)

 כמסומן במפה.

 15215, 15217, 15218, 16615 עד 16620, 16644 ושטח כפר
 נימרין.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון),
 תשכ״ב—1962״.

א ר י פ  ט״ו באלול תשכ״ב (14 בספטמבר 1962) ח י י ם מ ש ה ש
) •שד הפנים . 8 0 0 ט 1 ח ) 
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 פקודת בנין ערים, 1936
 חוק-עזר לועדה המחוזית, לבניה ולתכנון עיר, מתודיהדרום, בדבר פיקוח על :׳•••

 בנינים •והקמתם בשפזחי תכנון עיר של מחוז הדרום

 ; , בתוקף סמכותה לפי: סעיף 4 לפקודת בנין עדים,. ׳1.1936, מתקינה הועדה המחוזית
: ה  :לבניה: ולתכנון עיר, מחוז הדרום, חוק עזר: ז

,עיר, מחוז הדרום (פיקוח על תיק״כעי.־־2 ן ו זית לבניה ולתכנ  1.: בסעיף 2 לחוק:עזר לועדה המחו
־ חוק, העזר - ן ל ה ל  בנינים י והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרוס)׳ תשב״ב—1960 2 (

 העיקרי), במקום פסקה (3) יבוא
 ״(3) חפירה לצורך הקמת מבנה או מילוי״.

א: , •:.:׳ ד״יכפת פעי,•* 5» בו י י קר ר*עי ף 5 לחוק העז י סע : י אחד : .2: 

ה מקומית היתר לבנייתם של חדרי מגורים, ד  ״ניבי• ״!־יי ^ תתן ^
ל הרצפה ש ן ו י ל ע מ־2.75 ימטרים הנמדדים משטחה ה ובה שהוא: פחותי: בג : 

 עד התקרה.
:ועדה מקומית ף: קטן (א)> רשאית: ) על אף האמור בסעי ב ) ; 

v, ,שעליה החליטה הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, לתת 
ית חדרי מגורים בגובה 2.50 מטרים לפחות בדירה, אם היו בה י  .היתר לבנ
י ששטחו 8 מ״ר  חדר מגורים אחד ששטחו 12 מ״ד לפחות וחדר שנ

 לפחות״.

 מגורים

 תישוז התוססת•
 ה׳צניה ׳..

 תחילה

 :3.: , י בתו6פת:דשניה לחוק העזר העיקרי> בחלק א׳ —
 (1) בפריט 1, אחרי ״בניניםיציבודייש״ יבוא ״למעט בנינים ציבוריים חמוק־

ת לצרכיה״ •5 •׳'׳ : מי , מים על ידי רשות מקו ; 
ט 4(א), במקום ״אחסנה ואריזה לכל מ״ק״ יבוא ״אחסנה, אריזה י ר פ ב . (2) .  .־.-'

 ומוסבים המשמשים לעסקים או להפקת רווחים — לכל מ״ק״ ן
 (3) בפריט 5(א), במקום ״משרדים, מוסכים המשמשים לעסקים או להפקת

 רווחים״ יבוא ״ומשרדים״.

ר זה היא ביום פרסומו ברשומות. ז  4, תחילתו׳של חוק ע

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום י׳׳״ט
 , (פיקוח על בנינים וד5קמתמ בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ב—

 1962״.

ן ו י מ ד ר  י׳ ו
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז הדרום
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 נתאשר.
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962)

 (חט 76516)

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עט׳ 153.

 2 ק״ת 1041, תש״ד, עמ׳ 1747; ק״׳ת 1125, תשכ׳׳א, עט׳ 1389 ; קיי׳ת 1171, תשכ״א, עמ׳ 2103; ?״ת

 1275, תשכ״ב, עט׳ 1411.

 קובץ התקנות 1.363, ב״א באלו? תשכ״ב, 20.9.1962 2621



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לירושלים כדבר רוכלים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עידית
 ירושלים חוק עזר זה:

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

, כימי מנוחה — תחי־  ׳״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 לתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת

 החמה במוצאי ימי מנוחה עם צאת הכוכבים;
t ״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה 

 ״עגלה״ — כל בלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים ן
 ״עיריה״ — עידית ירושלים,

 ״ראש העידיה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן
 או מקצתן ז

.  ״רוכל״ — במשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) 3

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

 3. לא יעמיד רוכל ולא יגרום להעמיד עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 30
 מטר מגן ילדים, מבית ספר, מבית כנסת, ממגרש משחקים, מגינה או מגן ציבוריים, ובלבד

 שרוכל בצרכי דת מותר לו תוך שבעה ימים לפני חג לעסוק בעסקו סמוך לבית כנסת.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יגרום להעמיד 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, לגדר, לעמוד
 או למבנה אחר.

 6. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם רעש. .

 7. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 8. לא יעסקו רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 19.

 9. ראש העידיה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 19.

 10. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 11. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון לעגלה ובהתאם לתנאיו.

 הגדרות

 שטחים אסורים
 ברוכלות

 איסור חניה

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור לקשור

 במבנה

 איסור רעש

 .נסיו!

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 דשיוז לשימוש
 בעגלת

 ;•תיק!* הר׳טיי! 12. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 1 עייר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ו תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.

 3 חוקי א״י, הרד בי, פרק קמ״ג, עמ׳ 1427.

 2622 קובץ התקנות 1303, כ״א באלול תשכ״ב, 20.9.1962



; ו  אגרת רעי

 תחולה

 מתן רשיונות
 או סירוב

 לתיתס•

 תבניתי! של
; • - י  "עגלות. •

 לוחית־מספר
. ה ל ג ע  ל

ר טובין דו  סי
 על עגלה־:

 דר ייצר, לסלק•
 עגלות

 סיל־ק עגלות

 תפיסת בלים
 והחרמתס •

 13. ,בעד מתן רשיון לעגלה ישלמ ממבקש לקונות העירית אגרד. בשיעור של חמש לידות,
תן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה — שתיים וחצי לירות בלבד. י נ  ,אולם אם'

 14. הוראת סעיף 11 אינה חלה על רובל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן.רשיון, על פי
. ג  סעיף 2 לפקודת התעבורה 4

 15. בקשת רשיון לעגלה תוגש. בכתב לראש העיריה! ראש העיריה רשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 : עליהם, לגרוע מהם,;לשנותם או לבטלם.

ו על:פיה, רשאי ראש  16. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנ
. ה רי העי ית שאושרה-,על,ידיו ושהוצגה במשרדי  העיריה,לדרוש .שכל עגלה תתאים לתבנ

 17. רוכל המשתמש. כעגלה לצורך ,עסקו יקבע על צדה האחורי במקום נראד! לעין,
ו הפרטי ושם מ ש . ת הן הלוחית תכלול, נוסף למספד, א רי  לוחיתימספר שיתן לו ראש העי
 משפחתו של הרובל, מענו: ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.« בעד כל לוחית־מםפר

 :תשו&£:לעידיה אגדה בשיעור של 50 אגורות. :

:שימנע את בליטתם. פן רוכל; המשתמש בעגלה: לצורך עסקו יסדר את הטובין באו  :18. ף;
 מקצות העגלה בכל עבר.

טר, רשאים לצוות על רוכל לסלק •את עגלתו, דוכנו, :שו או  19. ראש העיריה, מפקח,
גוד להוראות חוק עזר זה. י  תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הפ נמצאים בנ

 ,20, לא&ילק רוכל את עגלתו, או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה
ראש העידיה, מפקח, או שוטר לסלק את: העגלה, הדוכן, ' י  לפך: בהתאם לסעיף 19, דשא

די אחףיפ. •• ן ע* י י מ - ו עצמ  ״- ד.מבני'ת>ה&גש• אוי-&*עי3-:גין ג

ית או מגש  >21.,ראש:העיריה,:או מפקח;: רשאי• לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנ
ן לו;רשיון משתמש בהם בקשר למכירת טובין.  שרוכל שאי

ו איסור הפרעה ותי י  22. לא יפריע אדם לראש העיךיה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש:בסמכו
 לפי חוק עזר זה.

 ענשים

 ביטול ;

 השש

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
ת — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה כ ש מ נ : 

 הודעה בכתב מאת ראש העידיה או לאחר שחוייב בדין.

 24. חוק עזר לירושלים (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשט״ו—1955 5 — בטל.

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (רוכלים), תשכ״ב—1962״.

ם ו ל ש ־ ש י  מ׳ א
 ראש עירית ירושלים

 ; נתאשר.
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962)

 (חט 87802)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

י •מדינת: ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. נ  * די
 5 ק׳־ת 504, תשט״ו, עט׳ 709.

 קובי( התקנות,1363,:כ״א באלול תשפ״ב, 20.9.1962 2623



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבאר־שבע בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י1, מתקינה מועצת עירית
 באד־שבע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״העיריה״ — עידית באר־שבע!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העיריה לענין חוק עזר זה!
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג >

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

 למעט בית מגורים 5
 ״בעל״ — לרבות •אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו;

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

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

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים, כאשד
 מתקיים בו עינוג לרבים.

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

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

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

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

 7. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לבל מקום ציבורי ולעשות בל
 מעשה הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־־שבע (שמירת הנקיון ואיסור העישון),
 תשכ״ב—1962״.

י ז י ר ב ז א  נתאשר. ז
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962) ראש עירית באר־שבע

 (וומ 862111)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

 קובץ התקנות 1363, כ״א באלול תשכ״ב, 20.9.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
: י  ::: חוק עזר לאור־יהודה בדבר סלילת רחובות •

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
: ה  המקומית אור־יהודה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
נורות ואביזרים המשמשים ית ביבים, צי י : חפירה לבנ , ן י פכ ת תעלת^שו  ״ביב״. — לרבו

 לבניית ביבים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם מסי המועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
ו הבעל נ נ  יי•''׳•מצוימו מו* וביד5בא;>וח;יאר-^4.^גיך/^דומג -זןמגל הרשום ובין שאי

, ם י  הרשום, וכולל שובר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ
 :״הוצאות:סלילה״ — הוצאוו! לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל: סכום,המגיע מאת
נה ולרבות הוצאות  ] • .המועצה, :אם:;בריבית ואם::באופן: אחר, בקשר עם הסלילה:.או מימו

; ה בהוצאות אלה ל ^ 
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם

ה!  לחוק עזר ז
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר ובין
ד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע ת ע ו מצופה, וכל חומד שהונח על תשתי נ נ  שאי

 המהנדס!
ר זה,  ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, בהתאם לחוק עז

 .:־ •לרבות אבני שפה וקירות תומכים?
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק

;  עזר זה, כולן או מקצתן
:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים >
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים: ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, •תע
 לות׳ צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם

 וסתימתם;
נת שיפועיו ומפלםיו לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב מבחי

 כניסות, מדרגות וגדרות: של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
י שפה/׳ גדרות, צדי  (4) בנייתם ושינוים. של קירות תומכים, מדרגות, אבנ

ב; ׳ גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחו ו  דר
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
; ה י  (6) -הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה על

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב והכדוכה בה!
 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, בעל שטח בנוי

 לענין חוק עזר זה!

ס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.  1 עייר 1941, תו
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— יכל'בנין:וכל קרקע,־למעט רחוב« ם״ נ ג  ״
ו ובין אותו רחוב ־או קטע ע ב  ״נכס גובל״: — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס ש
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אט יש גישה
ו מאותו  לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור, וכולל נכס שיש גישה אלי

 רחוב או קטע דדך נכס אחד, ושאינו גובל רחוב אחר!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־־יהודה!

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

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד
י לתנועה.  לכיסוי או כדי לשמש באופן זמנ

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
ת לפי סעיפים 6 או 9.  הנכסים החייבים בדמי השתתפו

 4. (א) המועצה! רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

נן כדין הוצאות סלילה.  (ב) הוצאות השינוי, די

 (ג) • הרחיבה המועצה כביש ועל ידי כך צומצמה המדרכה, ישאו בעלי הנכסים
 החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6 רק בהוצאות סלילת הכביש.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע
דך:הרחוב  בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל או

 ובין קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין

!  שלא במלוא רחבו
ד כדי שטחה העליון של  (2) ביצוע העבודות כדי להביא את הסלילה ע

!  התשתית בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו
!  (3) הנחת הכיסוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו

ת והכיסוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא  (4) סלילת התשתי
!  רחבו

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידודס.

 6. (א) נסלל כביש בשטח בנוי, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
 הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי,75% ! סכום זה יחולק ביניהם כמפורט

:  להלן
ו — בין בעלי הנכסים בשיעור יחסי לאורך חזיתות  (1) מחצית אחת ממנ

 נכסיהם הגובלים את הרחוב!
 (2) המחצית השניה — בין בעלי הנכסים בשיעור יחסי לשטח נכסיהם
 הגובלים את הרחוב, ובלבד שבחישוב השטח לא יובא בחשבון אותו חלק מה

 נכסים שהוא מרוחק מן הכביש יותר מ־50 מטר.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעת על
 החלטה לסלול

 דחיב • •

 ש ימי,רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 שיעור דמי
 השתתפות

יתפ  מבי
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ות על נ ו  פקו
 חשבו! השתתפות
 בסלילת כבישים

ת כו  מדו

 שיעורי דמי ־׳:ל
 השתתפותי .

ת כו  בסלילת מדו
 וגבייתם

, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי י ו  (ב) (1) נסלל כביש: בשטח שאינו שטח בנ
ו לא יותר נר1000 ו המרוחקים ממנ  הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדי
 מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל,

: ה  מ

ו ההשתתפות  שיעו

40% 
30% 
10% 

 המוחק במםרים

 עד 250
ד 600  251 ע

 601 עד 1000

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכסים
 החייבים בו לפי שטח נכסיו של כל אחד מהם. :

די כל  (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על, י
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה• לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס!
 ואולם אס נסלל הכביש שלביים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו השלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) י. נמסרה הודעה לפי; סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש, בהודעה בכתב, מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או העשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6
 לשלם למועצה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון יחלקו בדמי השתתפות, את

 חסכוס הנקוב בהודעה ובעל הנכס חייב •למלא אחרי הדרישה.

 , (ב). בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה, בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 "בהוצאות סלילת כביש או..שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נקבעו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין במלוא רחבה של המדרכה
 ובין שלא במלוא רחבה!

 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין במלוא רחבה ובין שלא במלוא רחבה!

 (4) השלמת סלילת המדרכה בבת אחת בשלבים כאמור!

 (5) . סידור שדרות, מדשאות׳ בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידודפ.

 9. (א) בכל הוצאות סלילת מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 אותה מדרכה לפי היחס בין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם לבין השטח הכללי של

 המדרכה שנסללה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הוראות הסעיפים 6 (ג) דד, בשינויים
 המחוייבים לפי הענין.
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 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את המלילות במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לד. כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר
 מאת המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בכתב ההיתר!,הפרטים, התנ

 אים והדרכים כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא כתב היתר כאמור או שלא לפי התנאים,
 הפרטים והדרכים המפורשים בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע

 את העבודה כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן כתב היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות

 הסלילה עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינימ אלה.

 13. 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 בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אס אי אפשר לקיים את המסירה.כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות,

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של
 עבידד. נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. הודאות חוק עזר זד. בדבר חובת השתתפות יחולו על סלילת כביש או מדרכה
 שהתחילה בהם המועצה לאחר כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 16. חוק עזר לאור־יהודה (סלילת רחובות), תשי״ט—1958 2 — בטל.

 17 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (סלילת רחובות), תשכ״ב—1962״.

 "החורת תשלוטיט
 ׳במסדה׳ של

 אי־ביצוע

 <סלילת כביש
 על ידי בעלים

 תעודה על
 סכום ההוצאות

 מסירת הודעות

 עגשים

 חלות

 ביטול

 השם

ת ד ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (המ 81138) . ;

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 . שר הפנים

.  ק״ת ז76, תשי׳׳ח, עט׳
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר סלילת רחובות

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

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

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

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

• _  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים! •ר .
\ חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, י ד עמו : ק לו  (2) סי
ם. וכבלי י  הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים עיקרי

 חשמל־?
ב, &בחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) חתאמת-רחו

^ אל מפלסי הרחוב הנסלל? י  כניסות, מדרגות וגדרות של: רשות ה
 :: (4) בנייתם ושיניים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וסורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה

 לסלילתם!
 י: י; (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות ונטיעת עצים וצמחים?.

ה!  (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עלי
 (7) בל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה ?

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר,
ו מצופה׳ וכל חומר אחר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש נ  ובין שאי

 כפי שיקבע המהנדס!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה
 : המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית. המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

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

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
ו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם נ נ  : הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי
נו מחזיק בהם, לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה  : ובין שאי

 : משלוש שנים? י
 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב!

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

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

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, והן: רשאית היא להקצות
ו למדרכה.  חלק מהרחוב לכביש וחלק ממנ

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום.
 (ב) "הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה, כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום

 המדרכה.

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
 המועצה! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, לפי החלטת המועצה:
 (1) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו  של התשתי

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

 המלא של הכביש!
 (3) סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש!

 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו
 המלא של הכביש.

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

 5. בעלי הנכסים הגובלים רחוב שבו נסלל כביש, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות
 סלילתו כדי 75% ! סכום השתתפות זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים
 את הרחוב, וישולם למועצה על ידי כל אחד מהם, מיד עם השלמת הסלילה! אולם, אם
ד עם  נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם השלבים שהושלמו

 לפניו, בשיעור האמור.

 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר
 זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) ושדם שולמו דמי השתתפות, רשאית היא לגבות את
 דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרסום.

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

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת
תר; התנאים, הפרטים וה  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההי

 אופן כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

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

 שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 כדי 25%.

 בביש וטרו־כוו

 שינוי רוחב
 של הכביש

 סלילת גביש

 שיעור דמי
 השתתפות

 וגבייתם

 רחובות סלולים
 והשלמת

 הסלילה :׳

יש לתכג  םלי
 או מדרכה

 :על ידי
 ׳הבעלים
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 4 . החליטה המועצה—
 (1) לסלול מדרכה לאורך הנכסים או לטפל בה באופן אחר!

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

 (3) לבנות אבני שפה,
 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את כל הוצאות הביצוע בהתאם להור

 אות סעיף 5, שיחולו בשינויים המחריבים לפי העניה

 9. חשבון הוצאות העבודות המפורטות בסעיף 8 •וכן חשבון בדבר סכום השתתפותו
 של בעל הנכסים חתום ביד המהנדס ישמש ראיה לכאורה על כך

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוו־
נת, 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 מענו במקום מגוריו או עסקו.הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה. כאמור — תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט:על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם הוא בשפה העברית. :

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו.— קנם מאתים לירות.. ;׳.

 12. חוק עזר לבאר־יעקב (סלילת רחובות),תשי״א—21951— בטל.

 13. לחוק עזר זה ייקרא. ״חוק עזר לבאר־יעקב (סלילת רחובות), תשכ״ב—1962״.

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  :*תאשר. :-.׳'• א
 א׳ באב תשכ״ב (1: באוגוסט 1962) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 (חט 81310)

א ר י פ ם משה: ש י י  •׳'• ח
 שד הפנים

־ י ת 154, תשי״א, עט׳ 665. - ״ ק . 2 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

־'\'י>^. חוק עזר לבקעת בית־שאןבדבר רחצה בבריכות גן־השלושה  :׳':

, מתקינה המועצה 1  , .בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י
 האזורית בקעת בית־שאן חוק עזר זה:

 1. , בסעיף 3(ג) לחוק עזר לבקעת בית־שאן (רחצה בבריכות גךהשלושה), תשי״ט— : תיקח סעי>8
 21958 (להלן — חוק העזר העיקרי), לאחר ״לא ייכנס אדם לשטח הבריכות״ יבוא ,,אלא

 עלפי היתד מאת: ראש המועצה״.

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

 8 ק״ת 843, תש״ט, עט׳ 292 ; ק״ת 1071, וומכ״א, עט׳ 347.

 סלילת טדרנון
 ונטיעת עצים

 אישור סכום
 מהוצאות •

 .מסירת מרעות,

 ענשים

 בי-טול'

 השם
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א: בו  2. אחרי סעיף 16 לחוק העזר העיקרי י
 ״אגרת היותי־ 16א (א) בעד מתן •היתר לפי סעיף 3(ג) ישולמו לקופת המועצה

 אגרות בשיעורים האמורים בתוספת.
 (ב) תושב המועצה פטור מאגרה בעד היתר לפי סעיף 3.״

 3. אחרי סעיף 20 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תופפת

 (סעיף 16א)

 אגרת היתר לפי סעיף 3 —
 לרחצה חד פעמית 50 אגורות

 לרחצה חדשית 8,00 לידות.״

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבקעת בית־שאן (רחצה בבריכות גךהשלושה)
 (תיקון), תשב״ב—1962״.

ץ ל ו ע ס ש י ל  נתאשד. א
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962) ראש המועצה האזורית בקעת בית־שאן

 (חט 814120)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לסולם־צור בחבר העמדת רכב והגייתו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 77 לפקודת
: ה , מתקינה המועצה האזורית סולםי־צור חוק עזר ז  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״ — במשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות באמור בתקנות התעבורה,

!  תשכ״א—31961
ית נ רו  ״רחוב״ — דרך הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מדרך ולמעט דרך ביךעי

 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 !.
 ״מפקד משטרה״ — מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו, לרבות אדם שמפקד המש

ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן  טרה העבי

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

ח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173. ס נת ישראל, מ  2 דיני מדי

 3 ק״ת 1128, תשכ״א, עט׳ 1425.
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ית״ — דדך שאינה דרך עירונית כמשמעותה בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, נ רו  ״דרך ביךעי

 תשכ״א—1961 ?
 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו

!  : לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן
 ״מקום חניה״ — מקומ שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 !

 :״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3?
ה המתנהל על ידי אדם — פרס למועצה — על מנת י  ״מקום חניה פרטי״ — מקום חנ

 להפיק ריווח ז
 ,,המועצה״ — המועצה האזורית סולם־צוד !

 ,;פקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות פקח לעניו חוק עזר זה !
ו את סמכויותיו לפי חוק עזר  %אש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר.אלי

!  ;־' זה, כולן או מקצתן
 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה למעט אופניים!

 ,,תמדוד׳ - כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961.

 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, דשאי ראש
 המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסויים
ו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב׳ שב ה, י  של רכב, לקבוע רחוב כמקום חנ
תר השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המו ; ם,  וכן לקבוע את הימי

ה בבת אחת באותו מקום. י נ ח  ו

יעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־  3. (א) המועצה רשאית, לאחר התי
 טרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.

 (ב) קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן (א), תוסדר החניה על ידי סדרן! אדם
ן הקשור בחניה. י ד רכב במקום חניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענ  המעמי

 4. (א) לא ינהל אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה מסופי
 , י חניה פרטי

 ובהתאם לתנאי הרשיון.
 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתיתו או לסרב
 לתיתו, לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או

 לבטלם.
 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיוז, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת
 לפי שיעור של מאה לירות לדונם משטח מקום החניה.

ן מתשלום האגרה, כולה או מקצתה. ו רשי  (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש׳
 (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 רכב בדרך במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש איסור חניה
 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
 תשכ״א—1961* (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים

 או להודדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.

 4 ס״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1528.

 סמכות,
 להסדיר חניית

 .רכב :

 'מסוס חניה
 מוסדר
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ה,אלא — י ד אידט ולא יחנה רכב במקום חג  (ב) לא יעמי

 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה!

 (2) בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
 שטחים מסומנים כאלה!

 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

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

 רכב מנתק?ק? 6. לא יעמיד אדם בדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא על שולי
 הדרך מצד ימין, ובאין אפשרות לכך — סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של הכביש
 ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר

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

ת 7. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, אלא על פי היתר י י נ י  ט

 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

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

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ה) . משהוחלט לתת היתד ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תופחת

 האגדה לשלוש לירות.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו

 לשוטר או לפקח לפי דרישתו.

 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת
 נוסעים או להודדתם, אלא —

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

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

ת אוטובוסים המ־  ,אוטובוסים 8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך, אלא במקום שנקבע כתחנ
 סומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או

 הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

 (ב) לא יעמיד אדם אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד
 . ־, או להעלות נוסעים! הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הנקוב בתמרור וכל
 עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 .תסו״־ימ 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.
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ת  10. (א) .ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור או בלוח שיקבע סמוך לו, א
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה:במקום חניה מסוייבו.

ן;ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו י  (ב) צי
 מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצוייניס כאמור.

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר, אלא לאחר ששילם אגרת אגרתהםדר
 הסדר בשיעור שנקבע בתוספת. , :

 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 :התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת

 בעד זמן החניה הנוסף.

 (ג) שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן (א) יצויינו בהודעת ראש המועצה ד
 .שתפור6מ במקום החניה המוסדר.

. :(ד) האגרה תשולם לידי הסדרן. תמורת תו או תווים, או באופן: אחר שיקבע ראש : י  י
 המועצה.

 12. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או. מקום חניה פרטי ספבויותהפקח
 כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

נו — קנם ארבעים לירות ואם היתח . ענשים  13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד

 •שהורשע: בדין או לאחר:שנמסרה לו עליה הודעה על ידי ראש המועצה. י

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולנדצור (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962״. השם

 תופפת

 (סעיף 11(א) )

 שיעורי אגדת הסדר — ליום, משעה 5.00 עד 23.00, או לחלק ממנו —

 םוג הרגב האגרה בלירות

 אוטובוס —2
ת •'•:: —.1  משאי
 ג׳יפ, טנדר׳ מכונית פרטית, טרקטור עם: גרר 0.50
 קטנוע, אופנוע, טרקטור ללא גרר 0.25

 ריתוק רכב
 למקום חניה

ע נ צ ך מ ו ר  נתאשר. ב
 ז׳ בתמוז תשכ״ב.(9 ביולי 1962) : ראש המועצה האזורית םולנדצוד

 >רט 844002)
 אני מסכים.

ן ד ה א ־ ן ק ב ח צ א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ו ת י י ג ה ב ו ב ת ר ד מ ע ר ה ב ד ר ב פ ה ־ ק מ ע ר ד ק עז - חו

, וסעיף 77 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית עמק־חפו׳ חוק עזר זה: 2 רה  התעבו

 ווגייית . 1. בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות באמור בתקנות התעבורה,

!  תשכ״א—31961
! י נ רו ךעי  ״רחוב״ — דרך הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מדרך ולמעט כביש בי

 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 ! ״
 ״מפקד משטרה״ — מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו, לרבות אדם שמפקד המשטרה

!  העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן
נית כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, ״ — כביש שאינו דרך עירו י נ רו ךעי  ״כביש בי

 תשב״א—1961!
 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביד אליו את סמכויותיו

!  לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן
 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 !

 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3!
 ,׳מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת

 להפיק ריווח!
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפר!

 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

!  זה, כולן או מקצתן
 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים!

 ״דרך״, ״רכב פרטי״ ו״דכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה!
 ״תמרור״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961.

 םטכות ?חסדיי 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש
 חניית רכב , , , , ,

 המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסרים
 של רכב, לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב,
 וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר

 בחניה בבת אחת באותו מקום.
 מקום חניה 3. (א) המועצה רשאית, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־

י טרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר. י ס י  ט

 ^(ב) קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן (א), תוסדר החניה על ידי סדרן! אדם
ן הקשור בחניה. י יב לציית להוראות הסדרן בכל ענ ד רכב במקום החניה חי  המעמי

 1 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמ׳ 119.

.ITS י טדינת ישרא?, נוסח חרש 7, תשנ״א, עט׳ נ  2 די

ח 1128, תשכ״א, עט׳ 1425. ״ ק 3 
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 4. (א) לא ינהל אדם מקום חגיה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם ממום חניה
 לתנאי הרשיון.

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

ה אחת מיום נתינתו.  / (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנ

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת
 לפי שיעור של מאה לירות לדונם משטח מקום החניה.

 , (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון 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 רכב בדדך במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש איכור חניח
 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
4 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים  תשכ״אי-1961

 : או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת. :

ם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא — ד  (ב) לא יעמיד א
 (1) אס הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה;
 (2) בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

.: ;  שטחים מסומנים כאלה
 ,-•י(3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

. (4) : ;בשאיך מקום החניה תפוס .על:,ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה ; 
 בבת אחת.

ד אדם בדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא על שולי . רכב עמי י  :6. לא.
, שנתקבל ש ו ב ב ן ל ו  הדרך מצד ימין, ובאין אפשרות לכך — סמוך ככל האפשר לשפה הימנית ש

ד שיועבר ים.להמשכת הנסיעה .שיש לעשותם בו במקום או ע  ואלא לשם תיקונים הכרחי
 . הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.

ת מוניות, אלא על פי היתד מיניות  7. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנ
 : מאת ראש המועצה: ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

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

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגדה בסך שש
 לידות לכל מונית. שהחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תופחת

 האגרה לשלוש לירות.

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

ת 1128, תשב׳׳א, עמ׳ 1528. ״ ק 4 
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 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת
 נוסעים או להורדתם, אלא —

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

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

 אוטובוסים •8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך, אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן

 על ידי תמרוד כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או הודעה
 שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

 (ב) לא יעמיד אדם אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד
 או להעלות נוטעים; הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הנקוב בתמרור וכל עוד
 היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 תטר״יים 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי

 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

 ריתוק רכב 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את

ה מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויים. י נ ם ח י ק 8 ? 

 (ב) ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו
 מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

 אגרת הסדר 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר, אלא לאחרי ששילם אגרת

 הסדר בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת

 בעד זמן החניה הנוסף.
 (ג) שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן (א) יצויינו בהודעת ראש המועצה

 שתפורסם במקום החניה המוסדר.
 (ד) האגרה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים, או באופן אחר שיקבע

 .ראש המועצה.

יות פקח 12. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי  סמכו

 כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 ענשים 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס ארבעים לירות ואם היתה.

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחד
 שהורשע בדין או לאחר שנמסרה לו עליה הודעה על ידי ראש המועצה.

ל 14. חוק עזר לעמק־חפר (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א—1960 5 — בטל. י ט י  ב

מ 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962״. ש ז 1 

 5 ק״ת 1080, תשכ״א, עמ׳ 378.
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 תופפת
( ( א  (סעיף 11 (

ו —  שיעורי אגרות חסדר — ליום, משעד. 05.00 עד 23.00, או לחלק ממנ

ג הרכב האגרה בלירות  סו

1.50 
1.— 
0.50 
0.30 

 אוטובוס
ת  משאי

נית פרטית, טרקטור עם גדר  ג׳יפ, טנדר, מכו
 קטנוע, אופנוע, טרקטור ללא גרר

י ב צ ־ ן ם ב י י  ח
 ראש המועצה האזורית עמק־חפד

 1 אני מסכים.

ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י
 שר התחבורה

 נתאשד.
 כ״ט בםיון תשכ״ב (1 ביולי 1962)

 (חמ 846009)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקדימה בדבר שחיטת עופות

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

— ה  1. בחוק עזר ז
t ״בית שחיטה״ — בית שחיטה לעופות 

 ״עופות״ — עופות בית כגון תרנגולות, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גניאה ותרנגולי
 הודו?

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה«
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ז

 ״הפקיד״ — הפקיד הוטרינרי של המועצה ו
ז  >,דופא ממשלתי״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 2

 ״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.

 2. לא יחזיק אדם, פרט למועצה, ולא ינהל בית שחיטה בתחום המועצה, אלא על פי
 רשיון בכתב מאת המועצה.

 3. לא ישחט אדם עופות בתחום המועצה, אלא בבית השחיטה.

ת השחיטה עוף שחוט אלא לאחר  4. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבי
 שנבדק על ידי פקיד או על ידי אדם שהפקיד הרשהו לכך בכתב והוטבעה על העוף

 החותמת הרשמית של בית השחיטה.

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

 2 ע״ר 1940, תוס׳ 1 מס׳ 1065, עמ׳ 191.
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 5. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שהובא לשחיטה
 באותו בית שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת

 הפקיד.

 6. (א) לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף שחוט ולא ימדוט נוצותיו ולא יכנס לבית
 השחיטה אלא לפי רשיון בכתב לכך מאת המועצה.

) לא יחולו על — א ) ן ט  (ב) היראות סעיף ק
 (1) הרב המקומי, עובד המדינה או עובד המועצה הנכנס לבית השחיטה

> ; דו  לשם מילוי תפקי
 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה, הנכנס לבית השחיטה

 בתוקף תפקידו!
 (3) . מלמד או לומד הלכות שחיטה;

 (4) כל אדם אחר שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת ראש המועצה.

 7. (א) המועצה רשאית — לפי שיקול דעתה — ליתן או לחדש וכן לסרב ליתן או
 לחדש רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף 6; רשיון שניתן או שחודש יצויין בו

 היום שבו ניתן.
 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו, תוגש למועצה בכתב.

 (ג) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעתו.
 (ד) המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק ברשיון

 אם יינתן. .. .•
 (ה) רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ו) בעד כל רשיון תשולם אגרה של 50 אגורות.
 (ז) לא יינתן רשיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנה ושלא המציא תעודה מאת הרופא

 הממשלתי המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

אם בעל הרשיון —  8. (א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע,
 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זד,;
 (2) הפר או לא מילא הוראה של הפקיד או של אדם הפועל בשמו, שניתנה
 על פי חוק עזר זה או כל הוראה חוקית אחרת שניתנה על ידיהם, הנוגעת

;  להנהלה תקינה של בית השחיטה ולסדר הטוב בו
דבקת!  (3) נמצא סובל ממחלה מי

! ודו  (4) גרם נזק במזיד לבית השחיטה או לצי
 (5) גרם להפרעת הסדר שבבית השחיטה.

 (ב) הפקיד רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום מחמת
. ( א ) ן ט  אחת הסיבות הנקובות בסעיף ק

לערער על כך בפני '  (ג) אדם שדשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן (א), רשאי
 שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך, והחלטתו תהיה סופית.

 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריות הפלילית של
 בעל הרשיון לפי סעיף 17.

 9. אדם הנכנס לבית השחיטה, או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הפקיד, מעטה נקי,
 !העומד בפני מים, לפי דוגמה שאושרה על ידי הפקיד, או נעלי גומי, או גם מעטה וגם נעלי
; לא יצא ד  גומי ויכבם את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע הפקי

ת השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.  אדם את בי

 ::מוצאת עופות
 'מבית השחיטה

 .חובת רשיון.

 מתן רשיון

 .ביטול רשיון

 ;•מעטה.קבוע של
 הנכנסים לבית

 השחיטה
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 בדיקת עופות:
 חייה . י •

 בדיקת עופות ':;
 שחוטים

 פיצויים

 החלטת הפקיד
ת ! י: ; - י פ ו  ס

 מוצאו של העוף

 ;הובלתם של
 עופות שחוטיםי׳

 אגרות שירותים

 ענשים ;

 השם,

 10. עופות שנלקחו לבית השחיטה לשם שחיטה דשאי הפקיד לבדקם׳ בין לפני הכנסתם
 לבית השחיטה ובין לאחר; מכן, ואם ראה שהם חולים, רשאי הוא לאסור את שחיטתם
! הוצאות סילוקם של העופות ד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו  ולצוות לסלקם מי
חד י יהם,  או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שנ

 11. הפקיד רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה, ואם מצא בו חבורה או מחלה
, ו  או שראה חשש שהעוף אינו ראוי לאכילה, רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה ב

 כפי שיורה.

ו לפי סמכותו בסעיפים 10 ד:11.  12. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהפקיד נהג לגבי

ותם, יאו שלא נשחטו או בדבר הי  13. , החלטת הפקיד בדבר מצבם של,העופות שנשחטו
 ראויים לאכילת אדם היא סופית.

ם מקו  14.. המביא עוף לבית השחיטה לשם שחיטה יודיע לפקיד, אם יידרש לכך, את.
 מוצאו של:העוף.

 15. לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה אלא בכלי רכב שאושרו
 על ידי רופא ממשלתי בכתב כמתאימים לכך. •• .: י

 16. המביא עוף לבית השחיטה ישלם למועצה אגרת שירותים בשיעור הנקוב בתוספת,
 אפילו אם השתמש הפקיד לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 11.

נו — קנם עשרים לידות.  17. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די

 18. לחוק עזר. זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (שחיטת עופות), תשכ״ב—1962׳•׳.

 תופפת
 (סעיף 16)

 אגרת שירותים באגורות

3 
6 

10 
12 

 תרנגול(ת)
 ברווז

 אווז
 תרנגול הודו

ך ב נ ז ו  י׳ ר
 ראש המועצה המקומית קדימה

 נתאשר. .
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962)

 (חט 852207)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר׳ הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י נ י נ י מגרשים, חצרות וכניסות לב ו ק י ק עזר לרעננח בדבר נ ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכם ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

ון!  הגר בבית מלון או בפנסי
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומד 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 מכוונים
 להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים

ה!  בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לצורך אחד של אותו מבנ
 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי

 לענין חוק עזר זה!
! י ו  ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנ

נה!  ״המועצה״ — המועצה המקומית רענ
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

!  זה, כולן או מקצתן
 ״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 שטח המיועד למדרכה.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות את החצר או הכניסה לבנין.

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

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

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

 לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.

 5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תשולם כמפורט בתוספת! האגרה בעד ניקוי
 מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם
נ על ידי בעל הבנין ובשיעור של % על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין /  בשיעור של 3
 המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם! לצרכי החלוקה האמורה יראו את המח־

 זיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 הגדרות

י יקו  דרישהלנ

 ״חובה למלא.
 :אחרי הודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 אגרת ניקוי

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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. : ז םן י , מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל מגרש, חצר או כניס!?: רשותכנ ס כנ להי  6. (א) המפקח דשאי
ם ואב! נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2. ה ג ן ו י ק נ ב ה צ  לבנין, כדי לברר את מ

למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  (ב) לא יפריע אדם/

 קטן (א)• ׳

רת הודעות; ד מטי ו כ ו ,־,א צ י ל א ה ,־,ך, ש ר ס מ ם נ , א ן י ד א כ ה < ת ד ר ז ז ק ע ו י ח פ ה ל ע ך ו ת ה ר י 0  ץ, מ

ה או במקום עסקו הרגילים או הידועים:לאחרונה לידי אחד רי ו ו נמסרה במקום מג  נת, א
1 העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר מ גדים או לידי כל אדם ב  מבני משפחתו חבו

ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים ;  במכתב דשוס הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס בו דגה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

1 הסעיפים: 3 או 6 (ב), דינו - קנס 100 לירות ואם עבר על  8. העובר על• הוראות
 הוראות סעיף 3 והמועצה. לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4 והיתד, העבירה נמשכת,
נו — קנס נום!* 5-לידות לכל: יום שבו נמשכת העבידה:אחרי שנמסרה לו עליה הודעה די : 

.'; • ן י ד  בכתב מאת ראש המועצה!או אחרי הרשעתו ב

ה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), השם •••:־••.-  9. לחוק עזר ז
 תשכ״ב—1962״.

. תופפת י  י
 (סעיף 5)

י  אגרת ניקו
י בלירות  י

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם 10

ו נוסף, 8  לכל חצי דונם או חלק ממנ

.דונם 15  2. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי

ו נוסף 10  לכל דונם או חלק ממנ

ן 2  3. בעד ניקוי כניסה לבני

ק . י נ ל ו ק ק ש ח צ  נתאשד. י
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 854217)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר מודעות ושלטים - ב ד ר לשלחים ב  חוק עז

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית שלחים!

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

 באלה;
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או בל
 צירוף של אלה;

 ״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.

 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 כתובים עברית בלבד
 או בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטח המודעה

 או השלט, ואת חלקו העליון, והאותיות העבריות גדולות מהלועזיות.
 (ב) ראש המועצה דשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת

 רשיון.
 (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 דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

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

 אגרות 3. (א) ראש המועצה יגבה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

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

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

 מודעה ושלט
 טעונים רשיון
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נו חלות על — ־.תחו?ה-• י  •14•! • הוראות חוק עזר זה אי

 /•׳•': (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה?

 . (2) שלט המוצג על דלת הכניםה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שמירת מולעות
 למודעה, שלט או לוח מודעות. .-:.;׳־.

 6¿ (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים. . דרכי פרסום
: אסורות  י

א יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.  (ב) ל

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל מסירת פרטים:.;
 בית הדפוס אשר בו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפיס שבו הודפסה המודעה למסור
 את שמו ומענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8* (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם.שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכויות ראש
ח צ ע י מ  ר^זיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. ה

לפי סעיף קטן (א) רשאי ראש עצה'  (ב) לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המו
 המועצה.להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

תו אדם.  או ההריסה מאו

, רשאי הוא להודות ן י  (ג) : דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של.העברי
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות. פרסום על לוח
ן י ' ' ע י ' '  (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה מ

 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. :

נו — קנס 500 לירות ואם היתה העבירה עגשים  ,10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר יזה, די
ו —י" קנס נוסף עשר לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו נ  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלחים (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962״. השם

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו  ת

 (סעיף 2(0)

 • מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות
 אורד בם״מ רוחב נם״מ

 מודעה גדולה 93 62
נונית 46 62  מודעה בי
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31
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 תופפת שניה
( ( ב ) 9 ־  (סעיפים 3 (א) ו

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דדך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום ששי (ועד בכלל) או חלק משבוע — לכל קולנוע 1.50

 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מטר רץ או חלק מהם —
 לכל קולנוע —.1

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי
 אחר, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורך או —

 אם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממטר לשנה —.5

 4. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחד —
 מודעה גדולה — עד שלושה ימים —3
 לכל יום נוסף —1
 מודעה בינונית — עד שלושה ימים 1,50
 לכל יום נוסף 0.50

 מודעה קטנה — עד שלושה ימים —.1 ...
 לכל יום נוסף 0.40
 מודעה זעירה — עד שלושה ימים 0.75
 לכל יום נוסף 0.30

 5. שלט המותקן מעל לעסק — לכל מטר אורך או — אם הרוחב
 ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממנו — לשנה —2

 6. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום המועצה מחוץ לשטח
 התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה —30

 7. שלט המותקן מעל לכל שטח אחד, באולם שעשועים, מגרש ספורט
נו קשור עם עסק — לכל מטר  ושעשועים, או על גבי בנין שאי

 מרובע או חלק ממנו — לשנה —.20

ן י י ל ד ק ו  נתאשר. , ד
 כ״ט באב תשכ״ב (29 באוגוסט 1962) ממלא מקום ראש המועצה האזורית שלחים

 (חט 85668)
א ר י פ ש ה . ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טןןות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני שמעון, תיקון), תשכ״ב—1962,
 שפורסם בקובץ התקנות 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2483, בטור א׳, במקום ״בית־קנה״ צ״ל ״בית

 קמה״.
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 המחיר 64 אגורות


