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 חוקן חסכון חובה, תשכ״ב—1962
ן ת חסכו ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 (ב) ו־13 לחוק חסכון חובה, תשכ״ב—11962,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 2 לתקנות חסכון חובה (תעודות חסכון), תשכ״ד—21963, יבוא:
 ״סתירות 2. התעודות יהיו על שם ולא יהיו ניתנות להעברה, פרט להעברתן על

ח ידי בעליהן, כאמור להלן: , ^ י ד י ע ת  ה

 (1) בעל תעודה שהצטרף החל משנת 1963, לקופת גמל
, לתכנית חסכון  כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מם הכנסה 3
 בעד גימלה או ביטוח חיים של חברת ביטוח וכן לתכנית
 חסכון לחינוך גבוה, שאושרה על פי חוק לעידוד החסכון
 (ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה), תשט״ז—1956* —
 לתשלום 50% מסכום החסכון שהיה חייב בו בשנה בה הצטרף

 לאותה תכנית.
 (2) בעל תעודה שהצטרף לאחת מתכניות החסכון הנזכרות
 בפסקה 1 — לתשלום 50% מהסכומים עבור רכישת זכויות

 נוספות באותה תכנית״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חסכון חובה (תעודות חסכון) (תיקון), תשכ״ד—1964״.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ה׳ בתמוז תשכ״ד (15 ביוני 1964)
 (חט 72492)

 1 ם״ח 379, תשכ״ב, עמ׳ 114.

 2 ק״ת 1512, תשכ׳׳ד, עמ׳ 274.

 8 דיני טדינת ישרא? 6, נוסח חדש, עט׳ 120.

 4 ס״ח rwn ,201, עט׳ 52.

 חוק בנק הדואר, תשי״א—1951
ק הדואר נ ב ם ב תי רו ר השי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—11951, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשי״ד—21953, בחלק א׳,
 במקום סעיף 1 יבוא:

 ״1. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון —
 על ידי בעל החשבון חינם

 על ידי אדם אחר—
 כאשד המפקיד נושא באגרה

 עד 15 לירות 0.15
 1 ס״ח 79, תשי״א, עט׳ 219 ; ס״ח 206, תשט״ז, עט׳ 85.

 2 ס״ת 400, תשי״ד, עט׳ 118 ; ק׳׳ת 1240, תשכ׳׳ב, עט׳ 974 ; יז״ת 1387, תשכ״ג, עט׳ 242.

 שזג,( התיונות 1596, ט״ו בתפוז תשכ״ר, 25.6.1964



 למעלה מר15 לירות 0.20 1
 כאשר בעל החשבון נושא באגרה

 עד 250,000 עסקאות לשנה —
 עבור כל עסקה 0.15 !

 מ־250,000 עד 1,000,000
 עסקאות לשנה — עבור כל עסקה 0.12 !

 מעל ל־1,000,000 עסקאות לשנה —
 עבור כל עסקה 0.10יז

5 י ת  2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964)• ת

- ה׳«ם ד ״ כ ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), ת

 1964״. :

 ב׳ בתמוז תשכ״ד (12 ביוני 1964) !
ן ו ש ו ש ה י ל  >חט 76012) א

 ושר הדואר

 פקודת בתי הדואר

תי הדואר להוץ־לארץ : רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ ובאישור;ועדת הכספים של הכנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
 סת, אני מתקין תקנות אלה: |

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר בדרך האוויר לחוץ־ תיקיז התוספת
, לצד הפרטים ארצות הברית של אמריקה׳ וידגין — של ארה״ב של  לארץ), תשכ״ד—1964 2

 אמריקה, פורטדריקו וקנדה — !
 (1) בטור שמתחת לכותרת המשנה ״15 גדם ראשונים או חלק מהם״׳ במקום

 ״22״ יבוא ״16״ 5
 (2) בטור שמתחת לכותרת המשנה ״כל 15 גרם נוספיןם או חלק מהם״, במקום

 ״18״ יבוא ״12״. [

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר בדרך האוויר השט
 לחוץ־לארץ) (תיקון), תשכ״ד—1964״.

 ב׳ בתמוז תשכ״ד(12 ביוני 1964)
̂ י ה ו ש ש ו ן  >חמ 76005) א 

 ! שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרה קט״ו, עט׳ 1155 : ס״ח 387, תשכ״ג, עט׳ 44.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 083.

 קובץ התקנות 1586, ט״ו בתטו! תשכ״ד, 25.6.1964 1439



 פקודת בתי הדואר

ץ ר א ל ־ ח ח אר ל תי הדו רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ ובאישור ועדת הכספיט של הכנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
 סת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שידות משלוח מבדקי־צילום לחוץ־
—  לארץ), תשכ״ד—1964 2

 (1) במקום הקטע
 ״דרום אפריקה —

 לקייפטאון 63.00 81.90 100.80
 לדורכן, ליוהנסבורג 81.90 105.42 128.94״

 יבוא י.
 ״דרום אפריקה —

 ליוהנסבורג 63.00 81.90 100.80
 לקייפטאון, לדורכן,

 לפורט אליזבט, לבלומפונטיין 81.90 105.42 128.94״

 (2) במקום הקטע
 ״דרום אפריקה מברק,צילום המיועד לפרסום

 בעתונות
 לקייפטאון 37.80 50.40 63.00

 לדורכן, ליוהנסבורג 56.70 73.92 91.14״

 יבוא:
 ״דרום אפריקה מברק צילום המיועד לפרסום

 בעתונות
 ליוהנסבורג 37.80 50.40 6.3.00

 לקייפטאון, לדורבן,
 לפורט אליזבט, לבלומפונטיין 56.70 73.92 91.14״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום
 לחוץ־לארץ) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ד—1964״.

 ב׳ בתמוז תשכ״ד(12 ביוני 1964)
) א ל י ה ו ש ש ו ן 7 6 0 0  >חמ 7

 שר הדואר

 1 חוקי א״י, כדר ב׳, פרק קט׳׳ו, עמ׳ 1155 ; ם״ח 387, תשכ״נ, עט׳ 44.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עמ׳ 719 : ק״ת 1563, תמב׳׳ד, עט׳ 1029.

 קונ״ז התקנות 1596, ט״1 כתטוז ת׳&ב׳׳ד, 25.6.1964



 פקודת בתי הדואר
ן לחוץןלארץ תי הטלפו רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנ־  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר 1

 םת, אני מתקין תקנות אלה: . ו

 1. בסוף התוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי ן הטלפון לחרדלאדץ),

 תשכ״ד—21964, יבוא: |
I ת ו ר י ש  ה

 כ5 דהה נוספת טיפז?
 או ח?? ממגר.

 עד
 ה א ר ׳! של1& דקות

 5ירות 5ירות ?ירות

 ״רואנדה — רפובליקה 40.68 1336 4.07״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ)

 (תיקון), תשכ״ד—1964״.

ן ו ש ו ש ה י ל  ב׳ בתמוז תשכ״ד (12 ביוני 1964) א
 >חט76000) שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרו בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1150 ! ס״ח 387, תשכ׳׳ג, עמ׳ 44. !

 3 ק״ת 1639, תשכ׳׳ד, עט׳ 724.

 פקודת בתי הדואר
ס לחוץילארץ ק ל ט תי ה רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר 1
 סת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ)׳ תשכ״ד—
— 2 1964 

 (1) לפני הפרט
 ״מרכז אפריקנית רפובליקה״ יבוא: ״מדגסקר 1 36.00 12.00״
 (2) במקום הפרט ״פינלנד״ יבוא: ,״פינלנד ! 19.86 6.62 ״
 (3) לפני הפרט ״קמרון״ יבוא: ״קוסטה ריקה 36.00 12.00״
 (4) אחדי הפרט ״שויצדיה״ יבוא: ״תאילנד ! 45.00 15.00״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לאדץ)
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ד—1964*. 1

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 ושר הדואר

 ב׳ בתמוז תשב״ד (12 ביוני 1964)
 >חט 76006)

 1 חוקי א״י, נרו ב׳, פרק קט״ו, עט׳ 1155 : ס״ח 387, תשכ״נ, עט׳ 44.

 2 ק׳׳ת 1539, ת׳עב״ד, עט׳ 721 ; ק״ת 1563, תשנ״ד, עט׳ 1030.

 קובץ התקנות 1596, ט״ו בתטוז תשכ״ד, 25.6.1964



 פקודת הטלגרף האלחוטי
ר מקלטי רדיו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף׳7 לפקודת הטלגרף האלחוטי אני מתקין תקנות אלו?:

 תיקח 1. בתקנה 11 לתקנות הטלגרף האלחוטי(מקלטי רדיו), תשי״ז—21957 (להלן — התק־
1 נות העיקריות), במקום פסקה (3) יבוא: ה 1 נ [ ׳  ת

 ״(3) הוא בבעלותו של.בעל הרשיון או של בן משפחתו המתגורר אתו באותו
 מען ומותקן או מוחזק במען בו מותקן או מוחזק על ידי בעל הרשיון מקלט

 רדיו אחד.

 בפסקה זו ״מען״ — יחידת דיור אחת בה מתגורר בעל הרשיון.״

 היטפת 2. אחדי תקנה10 לתקנות העיקריות יבוא:
 תקנה 810 , , ,

 ״אי החזרת 10א. מכר או העביר בעל רשיון את מקלט הרדיו שברשותו, לא תוחזר
ה לו אגרה ששולמה על ידיו לתקופה בה לא ימשיך להחזיק במקלט הרדיו.״ י נ  א

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו) (תיקון), תשכ״ד—
 1964״.

 אני מאשר. ח׳ ב ן ־ מ נ ח ם
 ו׳ בתמוז תשכ״ד(16 ביוני 1964) המנהל הכללי של משרד הדואר

 (חט 76023)
ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 1 חוקי א״י, כרד גי, פרק קנ״ב, עט׳ 1519.

 2 ק״ת 694, תשי״ז, עט׳ 1268 ו ק״ת 758, תשי״ח, עט׳ 521.

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ד ט השלום באשדו פ ש ת מ י ת ב מ ק ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג

, לפני ״אשקלון״  תיקו! פעי!* 2 1. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך—1960 2
 יווםף ״אשדוד״.

ם 2, לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום) (תיקון), תשכ״ד—1964״. ש  ה

 ה׳ בתמוז תשכ״ד (15 ביוני 1964)

) ד ב י ו ם ף 7 0 0 6 מ 0 ח ) 

 • שר המשפטים
 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.

 2 ק״ת 983, תש״ו, עט׳ 664.

 1442 קובץ התקנות 1596, ט׳׳ ו בתטוז תשכ״ד, 25.6.1964



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

: , ת שיעור,היטל- ואופן חישוגןו י ע י ב ר ק ב ד  ., צו כ

 בתוקף סמכותי.לפי תקנה 2 .לתקנות־שעודחירום (תשלומי |־ןובה<, תשי״ח—1958 1י,
 אני מצווה לאמור: !

 1. בפרט 14 לתוספת הרביעית ל^דשעודחירום (שיעור ת^לום חובה) (מם׳ 3), תיק•! פיט ״
 , י בתוספת

, אחדי ״פרט.44.03 (ז)״יווםף ״המיועדים לתעשיית גפרורימ״• י הרביעיוז  תשי״ח—1958 2

4 3) (תיקון מס׳ 14), ה׳טם מ  2. לצו זה ייקרא ״צרשעודחירום (שיעור תשלום חובה) (

 תשכ״ד—1964״. ו

ר י פ ס ס ח  נ
 ה׳ בתמוז תשכ״ד (15 ביוני 1964)

 (חט 74043) פ

 שד המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18 ; ס״ח 400, תשב״ ג, עמי 124, , [

 2 ק״ת 772, ת׳צי״ח, עט׳ 776; ק״ת 1283, ת׳8כ״ב, עט׳ 1533; ק״ת 1415, ת׳עכ״ג, עט׳ 1000; ק״ת 1527,

  י תיטב־׳ד, עט׳ 504. > - ו

 חוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
ת ב׳ לחוק ״ן• י * ; פ פ ו ר שינוי ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף;4:לחוק מס הבולים על מסמכים, ת^יכ״א—1961 •י, אני מצווה
 לאמור: ן

י י ע : | •י ט א ו ב י . בתוספת ב׳ לחוק, אחרי סעיף (65) 2 ! 
 ״(65א) הסכם לביטוח חיים של חייל בשירות קבע |כמשמעותו בחוק שירות׳ בתוספתג׳

 הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954 •י2, ושל מי שיצא לקיצבה
 על פי החוק האמור, ושל משפחותיהם, ובלבד שההסכם אושר, לצורך סעיף זה,

 י על ידי ראש המטה הכללי של צבא־הגנה לישראל או מי שהוסמך על ידיו.
 ״משפחה״ בסעיף זה — בן זוגו של החייל או.של מי שיצא לקיצבה כאמור

 וילדיהם שלא מלאו להם 18 שנה.״ ! י

ה 5 י ח  2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963). ת

ש ־ '  3. לצו זה ייקרא ״צומם הבולים על מסמכים (הוספת. פטור בו[וספת ב׳ לחוק) (מס׳ 2)׳ ה
 תשכ״ד—1964״. !
י \  י

. ן  י״א בתמוז תשכ״ד (21 ביוני 1964) י
ר י פ ס  >חט 723010) פ נ ח מ

 ו שר האוצר

 1 ס״ח 334, תשכ״א, ענ1׳ 64.

 2 ק״ת 1543, תשכ״ד, עט׳ 763.

 3 פ״ח 163, תשי״ד, עט׳ 179.

 יקוב׳1'התקנות 1596, ט״ו בתטוז תשכ״ה 25.6.1964



י מ ו ק . מ ן ד לסלמו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה יהודה ט ת מ רי ו ר המועצה האז ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2, 2ב ד5(3) לפקודת המועצות המקומיות, 1941/
, אני מצווה לאמור:  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ת—1948 2

 הוספת 1, בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3 (להלן — הצו
 העיקרי), אחרי פרט (נא) יבוא:

 ״(נב)

ה יהודה ט  מ

 בפרט זה, ״מפה״׳ — המפה של אזור מטה יהודה הערוכה בקנה מידה 1:20,000 וה־
 חתומה ביד שר הפנים ביום כ״ח בסיון תשכ״ד (8 ביוני 1964), ושהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפניפ׳ ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז ירושלים, ובמשרדי המועצה האזורית

 בירושלים,
 טור א׳ טור ב׳

 אבי־עזד השטח המסומן במפה במס׳ 1
 אבך־םפיד השטח המסומן במפה במס׳ 2
 אדרת השטח המסומן במפה במס׳ 3
 אורה השטח המסומן במפה במס׳ 4
 אשתאול השטח המסומן במפה במס׳ 5
 בית־זית השטח המסומן במפה במם׳ 6
 בית־מאיר השטח המסומן במפה במס׳ 7
 בית־נקופה השטח המסומן במפה במס׳ 8
 בקוע השטח המסומן במפה במס׳ 9

 בר־גיורא השטח המסומן במפה במס׳ 10
 גבעת־יערים השטח המסומן במפה במס׳ 11
 גבעודישעיהו השטח המסומן כמפה במם׳ 12
 גפן השטח המסומן במפה במס׳ 13
 הראל השטח המסומן במפה במס׳ 14
 זכריה השטח המסומן במפה במס׳ 15
 זנות לשטח המסומן במפה במס׳ 16
 טלישחד השטח המסומן כמפה במס׳ 17
 ישעי השטח המסומן במפה במס׳ 18
 כפד־אוריה השטח המסומן במפה במס׳ 19
 כסלון השטח המסומן במפה במס׳ 20

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119 ; ס׳׳ח 410, ת׳8כ״ד, עט׳ 24.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת ז79, תשי״ט, עט׳ 1256.

 1444 יווגץ התקנות 1596, ט״ו בתטוז תשכ׳׳ד, 28.6.1964



 טוו א׳ טוו ב׳

 לוזית השטת המסומן במפו! במם׳ 1|2
 לי-און השטח המסומן במפה במם׳ 2$
 מבוא־ביתד השטח המסומן במפה במס׳ 2£
 מוצא־עלית השטח המסומן במפה במס׳ 24
 מוצא־תחתית השטח המסומן במפה במס׳ 2$
 מחסיה השטח המסומן במפה במם׳ 26
 מטע השטח המסומן במפה במס׳ 27
 מסילת ציון השטח המסומן במפה במם׳ 2$
 מעלה־החמישה השטח המסומן במפה במס׳ 29
 נודרמיכאל השטח המסומן במפה במם׳()3
 נחושה השטח המסומן במפה במם׳ 31
 נחם השטח המסומן במפה במס׳ 32
 נחשון השמח המסומן במפה במס׳ 33
 נס־הרים השטח המסומן במפה במס׳ 34
 נתיב הל״ה השטח המסומן במפה במס׳ 33
 עגור השטח המסומן במפה במס׳ 33
 עין־דפד• השטח המסומן במפה במם׳!37
 עמיגדב השטח המסומן במפה במם׳;38
 צובא השטח המסומן במפה במס׳!39
 צלפון השטח המסומן במפה במס׳:40
 צפרירים השטח המסומן במפה במסי: 41
 צרעה השטח המסומן במפה במס׳ 421
 קרית־ענבים השטח המסומן במפה במסי!43
 דוגלית השטח המסומן במפה במס׳ 441
 רמת־דזיאל השטח המסומן במפה במסי! 45
 רמת־רחל השטח המסומן במפה במם׳!46
 שדות־מיכה השטח המסומן במפה במסי! 47
 שואבה השטח המסומן במפה במסי! 48
 שורש השטח המסומן במפה במסי! 49
 תירוש השטח המסומן במפה במסי! 50
 תעוז השטח המסומן במפה במסי! 51
 תרום השטח המסומן במפה במסי! 52

 השטח המותחם במפה בקו שחור פרט לאותם שטחים המסומנים במספרים 1 עד 52.׳

 המועצה
 האזוויח

 מטת יוזוחז
 חליפתו ש5

 המועצות
 האזוויות
 הקודמות

 2. המועצה האזורית מטה יהודה תהיה חליפתן של המועצות האזוריות אבךהעזד, גיזו,
 האלה והדי־יהודה (להלן — המועצות האזוריות הקודמות)׳ הן לזכויותיהן והן לחובותיהן
 ולהתחייבויותיהן והן למעמדן לבל ענין אחר, ובין השאר לענין!אתונות, אגרות, היטלים,
 דמי השתתפות ותשלומי חובה אחדים שהוטלו בדין על ידי המוזעצות האזוריות הקודמות

 וטרם נגבו. ו

 קובץ התקנות 1596, נדו בתמוז תשכ״ר, 85.6.1064 1445



 המשגת 3. הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה לפני אחת מהמועצות האזוריות
דין שהוקמו על ידיהן, או שאזור שיפוטם נקבע : הקודמות או דשות מרשויותיהן או לפני בתי: י כ  ד' י

 באופו הכולל את תחומיהן — ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה האזורית מטה יהודה או
 ברשות מרשויותיה או לפני בתי דין שהוקמו על ידה או שאזור שיפוטם נקבע באופן הכולל

 את תחומה — הכל לפי הענץ.

ט 4. אדם שהיה רשאי להגיש, ערב תחילתו של צו זה, ערד, ערעור או כיוצא באלה לר י י י ע ; 
 שות של אחת מהמועצות האזוריות הקודמות, יהיה רשאי להגישם לפני רשות של המועצה
 האזורית. מטה יהודה! המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה כאמור יוארך

 לשלושים יום נוספים.

ט 5. על אף האמור בסעיפים 63 ו־132 לצו העיקרי׳ לא תטפל המועצה האזורית מטה־ ו א י  ת

 ׳עימוש
 יהודה בכל ענין הנוגע לישוב אלא בהסכמת הועד המקומי של הישוב הנוגע בדבר. בסמכויות

ת 6. כל חוק עזר של מועצה אזורית קודמת. יוסיף לחול, בתחום שהיה תחום שיפוטה של 5 י 1 ד  ת

 חוקי עזר , , י . , ,
 אותה מועצה׳ עד יום כ״ד באלול תשכ״ד (1 בספטמבר 1964) או עד ביטולו על ידי המועצה

 האזורית מטה־יהודה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
 השם 7, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטדדיהודה), תשכ״ד—

 1964״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  . ייכ״ח בסמןתשצ״ד (8ביוני 1964) . ח

) שד הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת אבן־העזר רי ו עצה האז ל המו ר ביטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ו־12 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, והסעיפים
,׳אני מצווה לאמוד: ,. ) לפקודת.סדרי השלטון והמשפט, תש״ח'—1948 2 ד ) 2  י 14 (א) ד

׳ פרט (א) —  ביטי* 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
) בטל א ) ט י  פ

 בתוספת ב70.
 הסניייז 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה האזורית אבךהעזר ערב תחילתו

 מקריועי! י • יי . ! > !
 של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,

 יוקנו למועצה האזורית מטה־יהודה.

ת 3. כל המטלטלין של המועצה האזורית אבךהעזר, כל החובות שחבים לה וכל ההוד י י נ ! י  ה

 חייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו למועצת האזורית מטה־יהודה.

 השט 4. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אבן־העזר, ביטול),
 תשכ״ד—1964״

א ר י פ ה ש ש ם מ י י י כ״ח בםיון תשכ״ד (8 ביוני 1964) ח  י
) שר הפנים 8 0 0  (חט 1

 י 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119:. . , .
.ע״ר ת׳ע״ח, תוס׳ א׳ מים׳ 2, עמי 1. 2 

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 942, תמי״ט, עמ׳ 2007.

 1446 קוב׳! התקנות 1596, ט״ו בתמוזתשב״ד, 25.6,1964



 ביטו5
 פרט (י)

 בתוספת •

 הקניית
 .מקרקעין

 הקניית
 י מטלטליו

 השט

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת גייזר־ י ר ו ז א  י :צו'בדבר ביטול המועצה ה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ד12 לפקודת המועצות המקומיות, 11941,'־דהסעיפים
, אני מצווה לאמור:  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תערה—1948 8

, פרט (י) —  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ן1958-1 3
 בטל.

 2. : המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה האזורי^ גיזו ערב תחילתו של
 צו. זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל.טובת הנאה.שהיו לה )אותה שעה במקרקעין,

 יוקנו למועצה האזורית מטדדיהודה. )

| לה וכל ההתחייבויות  3. כל המטלטלין של המועצה האזורית גיזו, כל החובות שחבי

 שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועבדו למועצה האזורית מטה־יהודה. |

- ד ״ כ ש  .4. לצו זה׳ ייקרא ״צו המועצות.המקומיות (מועצות אזוריות) (|ניזו,״ ביטול), ת

 1964״. ! י • •

א ר י פ ה ש ש ! מ ם י י  ח
 !שר הפנים

 כ״ח בסיון תשכ״ד (8 ביוני 1964)
 (חט 8001)

 ע׳׳ו 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
 •־ ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 ק״ת 797, תשי״ח,.עמ׳ 1256 : ק״ת 942, תשי׳׳ט, עמ׳ 2008.

 ביטול
 פרט (יג)
 בתוספת;

 הקניית .
 מקרקעין י.

 הקניית
 מטלטלי!

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
ה ל א ת ה י ר ו ז א עצה ה ר ביטול המו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ו־12 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י, והסעיפים
, אני מצווה לאמור:  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

, פרט (יג) —  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ז|ו—1958 3
 בטל. !

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה האזורית!האלה ערב־ תחילתו של : .2 
 צו: זה׳ וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו.לה] אותה שעה במקרקעין,

 יוקנו למועצה האזורית מטה־יהודה. ן .׳

 3. כל המטלטלין של המועצה האזורית האלה, כל החובות שחבי|ם לה וכל ההתחייבויות
 שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו למועצה האזורית מטה־יהודה.

 ׳4, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (האלה׳ ביטול), תשכ״ד—
 1964״.

א ר י פ ה ש ש [ מ ם י י  ח
 שר הפנים .

 כ״ח בסיון תשכ״ד (8 ביוני 1964)
 (חמ 8001) י. י י . י

 1 עייר 1941, •תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1573, תשכ״ד, עמ׳ 1159;

 קובץ התקנות 1596, ט״ובתמוו תשכ״ה 25.6.1964 1447



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו כדבר ביטול המועצה האזורית הרי־יהודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ד12 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—«2194, אני מצווה לאמור: ד ) 2  14 (א) ד

 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 י, פרט (יט) —
 בטל.

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה האזורית הרי־־יהודה ערב תחילתו
 של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,

 יוקנו למועצה האזורית מטה־יהודה.

 3. בל המטלטלין של המועצה האזורית הרי־יהודה, כל החובות שחבים לה וכל ההתחיי־
 כויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועבדו למועצה האזורית מטה־יהודה.

 4. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הרי־יהודה, ביטול),
 תשכ״ד—1964״.

 ביטול
 פרט (יט)

 בתוספת

 הקניית
 מקרקעי!

 הקניית
 טטלטלין

 השט

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ח בסיון תשכ״ד (8 ביוני 1964)
 (חט 8001)

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳«11.

 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.
 ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256 : ק׳׳ת 1528, תשכ״ד, עמ׳ 515.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת הגליל־העליוז רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

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

, בפרט (טו), ט 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ח—1958 3 י ' פ י ^ 
 בתוספת בטור א׳, במקום שם הישוב ״רמים״ יבוא ״מנרה״.

מ 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל־העליון׳ תיקון), {  יי׳־
 תשכ״ד—1964״.

 י״א בםיון תשכ״ד (22 במאי 1964)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חמ 8001) ח

 שר הפנים

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

 2 ע״ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, חשי״ח, עמ׳ 1256; ק׳׳ת 1355, תשב״ב, עמ׳ 2536 ; ש׳׳ת 1377, תשכ״ג, עמי 141.

 1448 קיב׳ז התקנות 1596, ט״ו בתמוז תשבי׳ד, 25.6.1964



 היט5 ביוב

 בניה נוספת

 חיבור ביב
 פרטי לביוב

 איסור פניעה
 בביוב

 ענשיט

 מסירת הודעת

 פקודת העיריות, 1934 ן
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-^1962
 חוק עזר -לגבעתייס בדבר ביוב • | י ״•

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, וחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), תשכ״ב—21962 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית גצעתיים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— I הנדרות
 ״ביוב״ •־י־ ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהמ, למעט מכון טיהור ו

 ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה ו
 ״העיריה״ — עירית גבעתיים!

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה ו
 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף

 17 לחוק ן
 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב. ו

 2. בעלי בל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לבל שלב באמור בסעיף 16

. ן ־ ־ • - . - ־  לחוק. ־

 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2׳ ח1יב בעליו בהיטל ביוב
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיזריה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבגכםו לביוב, יגיש למהנדס
 העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של דשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך. !

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעידיה.

 6. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידיות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי ד&דם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, א׳ נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אוחו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגיליןש או הידועים לאחרונה.
 אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הו1צגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בת^וום העיריה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 8. חוק עזר לגבעתיים (בניית ביבים)׳ תשי״ג—81953 — בטל. ביטי?

 י ע״ר 1034, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.
 ס״ח 376, תשכ״ב, עט׳ 06.

 יו׳׳ת 327, תשי״ג, עמי 405.

 קובץ התמנות 1596, ט״ו בתמוז תשכ״ד, 85.6.1864 1449



 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (ביוב), תשכ״ד—1964״.

 תופפדנ
 (סעיפים 2 ר3)

0.50 
 היטל ביוב —

 ביב ציבורי — לכל מטר מרובע של קרקע

3.50 
 (כולל קרקע שעליה עומד הבנין)

 לכל מטר מרובע של בניה

י ב צ ־ ן  ש׳ ב
 ראש עידית גבעתיים

 נתאשר.
 י״ג בםיון תשכ״ד (24 במאי 1964)

 (דומ 81.6101)
א ר י פ ח ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבפר־םבא בדבר הוצאת אשפה

, מתקינה מועצת עירית כפר  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג

. בחוק עזר זה — ! 
 ״העיריה״ — עירית כפד־סבא*

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

 ״המפקח״ — אדם שראש העידיה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה׳ וכן אדם שהמפקח
 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ?

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה, בין בזכותו ובין כבאיכוח, כסוכן או כנאמן׳ בין שהוא הבעל הרשום של
 הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה

 י שלמעלה משלוש שנים«
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכרי או בכל אופן.אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון*
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק, מהם, לרבות הקרקע שמש
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר׳ או לצורך אחר ולמעט בית

 מלאכה או אורווה ז -
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית מלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול׳ מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים או שמחזיקים בו יחד

 עם האורווה«

 סבא חוק עזר זה:

 1 ע״ד 1934, חום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1596, ט״ו בתטוז תשכ״ר, 25.6.1964



* אפר, פידות י  ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענ־פןים, על
או ירקות־ופסלתס, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים זןעלולים לגדומ לכלוך; . 

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמריבנין,׳
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית &לאכה ואינה אשפה או זבל. - .

ע כלי אשפה ג ו נ ח ב ק פ מ , ת ד ן א ר ו > ^ ה ד פ ש י א ל ׳ ב ו ף צ ן ן ן ב ן א י נ ב ׳ ב ן י ק ת ? ן ב ל י י ן ן ן י נ ל ב ע ) ב א ) 2 

 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחדים, הכל לפי דרישת המפקח ובו]וך הזמן שיקבע.

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

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין. |

 ;3. , (א) המחזיק באורווה או בבית,מלאכה, חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, : כלי שיבול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום, ולשאר דודאים שיקבע המפקח • \ •יי־.-.

 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם׳ או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח
 ••ובתוך •הזמן שיקבע,: ן

• ' ׳ . •  (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא, ישים •

 ולא •ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.
 ! (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין. |

 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר׳ בשום דדך, אשפה,
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש העןדיה.

ת1 היתד ו ט  5. (א) ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותן א

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו — |

 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת ז
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה,וכן אמצעי ההובלה, צורתם,גדלם ומבנם.ן

 (4) תקופת ההיתר.

ת ר ב ! ׳  , זבל או פסולת מבנין, ה
 אשפה

 זכות כניסה
 לפועלי

 העיריה
 6. (א) כל פועלי העידיה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאיןם להיכנס לכל בנין׳

 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקמי המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה׳ או המחזיק בהם, י^פשד לפועלי העיריה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה. |

ם המפיות ות ק א י ד ב ת ל נ • מ ל ה ע כ א ^ ת מ י י ב מ א יי*יי ׳ א ן י נ ל ב ב ס ל נ כ י ׳ ד , ל א ש  7. (א) המפקח י
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.,

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 המפקח לבצע אתי העבודות והמועצה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

' • : • • • • ' ! • . .  מאותו מחזיק. . ,

 מובץ התמנות 1596, ט״ו בתמוז תשכ״ו, 25,6,1964 1451



 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אט נמסרה לידי האדבו שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ו
 אם 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 הנפוצים

 בתחום העידיה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות׳ ואם עבר על
 הודאות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבירה נמש־
 כת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא (הוצאת אשפה), תשכ״ד—1964״.

ם י ק ר ו י ס כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ד בםיון תשכ״ד(25 במאי 1964) ראש עירית כפד־םבא

 (חמ 88004)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאוריעקיבא בדבר הריסת מבנים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית אור־עקיבא חוק עזר זד.:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון׳ ברזל, עצים או מכל חומד אחד, לרבות יסוד׳ קיר, גג,
ן או דבר המחובר אליו, סוללת  ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק ממי
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל אדמה

 או שטח;
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזבותו הוא ובין בבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ז
i ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר 

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה׳ לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן ו
t ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא 

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

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

 2 ם״וו 250, תשי״ח, עמ׳ 108.

 קונץ !?תקנות 1596, ט״ו בתמוז תשב״ד, 25.6.1964



 עריכת בדיקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 ע5 ידי

 ראש המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות.
 ראש המועצה

 והמהגדש
 ?היכנס ?בניו

 מסירת הודעות

 ענשיט

 השט

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור. !

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו׳ כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקזןיה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעןף קטן (ב) ז המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת
 הבדיקה. ן -״,•..!

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בגין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבניון לבצע את העבודות

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

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע! את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנ1. תכופה למחזיקים או
 לציבור, דשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות

 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס׳ בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לבדר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. [

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן(א). 1

 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 בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים!או הידועים לאחרונה.
 אם 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 הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, !

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 ליריית, ואם היתה העבירה
 נמשכת׳ דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאוד־עקיבא (הריסת מבנים! מסוכנים), תשכ״ד-־
 1964״. !

ה כ ר ם ב ו  עמן
 ראש המועצה! המקומית אור־עקיבא

 נתאשד.
 י״ד בסיון תשכ״ד (25 במאי 1964)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חמ 811212)

 קובץ התקנות 1596, ט״ו בתמוז תשב״ד, 25.6.1964 1453



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר ׳מפגעי ת ב ד ק עזר לאלונה׳ ב  ׳ , חו

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שפכים״. — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שמעד לקיבולם או לאגירתם
 ! של צואים, דלוחים, שפכים, או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, לרבות ביב

 או העלה ! י
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזם של קבוצת
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד, או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל

 אביזרי הביוב, מחסומים ותאי־בקרה!
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי־בקרה וכל חלקיהם ולמעט ביב פרטי ן
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את בל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
ן ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי־הבקרה בביב פרטי י מ  הצינורות ואביזריהם בפנים ה
ן ולחימום מים  או בביב ציבורי, בורות השפכים, וכולל גם את המיתקן לחימום המי

 ומערכת אספקת המים על כליה, צינורותיה ואביזריה!
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה
 זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או
 כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, !יבולל שוכרי

 או שוכר־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים« י־ י
 ,׳מבנה״ — בנין, צריף״ סככה, אוהל או מבנה־חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם

 מצויים בסביבתו!
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אס היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן!
 ״המועצה״ — המועצה האזורית אלונה!

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

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

 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של
 המועצה או כל פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן!

י מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!  ״נכסים״ —
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים׳ תאי־בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־

 עותו בחוק עזר זה!
 ״בעלי־חיים״ — כל בעליחיים, לרבות דגים!

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 1 ע״ד 1941, תופ׳ 1 טס׳ 1154, עמ׳ 119.

 קובץ התקנות 1596, ט״ו בתמוז תשכ״ד, 25.6.1964



 2. ,:, ״נ!פגע״ — ; ;
 .(1). העדר בתייכטא במספר מספיק! ומטיפום מאושר או קיום בית־כסא שאינו
 מטיפוס מאושרר בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

:  ציבורית! י
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תרים, חלון, ^שנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי דעת

 התבדואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או במין סמוך!
 (4) החזקת נכסים בצורה אשר, לדעת התבדואן, מזיקה או עלולה להזיק

 לבריאות! .
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,

 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קלם בור שפכים או ביב
ו מספיק נ אי ,  פרטי שהוא, לדעת התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה(או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר הס,  ללא היתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 2

 לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכלית^!
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום או

 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה,! לדעת התברואן!
 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבע בתוך בנין או מחוצה

 לו מבלי שהוא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל ימים, בית־כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או אשר הם, לדעת התברואן, עלולים להזןק לבריאות!

 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התבדואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם, או להתפתחות

 יתושים בהם!

 (11) תא־בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפום מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

¬ . . . • • ־  יתושים בהם! י 1• •
 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא־בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים

 שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה
 או של .כליצינור או מחסום במיתקן תברואה!

וזל נ  (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחי£1, או שפיכת כל.
 אחר דדך צינור גשם! ו

 2 ע״ר 1930, תוס׳ 1 מט׳ 589, עמ׳ 153.

 קוב׳ז התקנות 1596, מ״ו בתמוז תשכ״ד, 25-6.1964



 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עפ כל
 ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים ז

 (16) הצטברות חומד כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשד, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת׳ אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התבדואן, או מעש בה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן ו
 (19) תגור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
 לתכלית אחרת ואשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו
 וגורם על ידי י כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק

 לבריאות!

 (20) ניקוי, ניעור, או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים
 או בחצר, מכל קומת בגין או דירה באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן!

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז־
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התברואן!
 (22) כל אבק או פסולת המצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התבדואן!
 (23) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חדקים

 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם!
 (24) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות לדעת

 התברואן!
 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש

 להצטברות אשפה או פסולת!
 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב

 והגורמים או העלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התבדואן!
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת! .

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

 סמכויות 3, (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
 .יותנייאז לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא
 צורך בכך, רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו או על ידי עובדי
 המועצה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב ״לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות
 לפני ביצוע עבודה כזאת, ובלבד שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה,
 עליו לכסות את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
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 אחריות
 לסילוק מפגע

 האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא! יתן לבעל הנכס או
 למחזיק בנכם, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרו^ו תיקון הפגם במועד

 שיקבע לכד. .. -. . - י . •י - • |'

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
 נגד אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים; אולם אם אי־אפשר
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על יחי התברואן׳ לסלק את

 המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנצסים עצמו, במיתקגי
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכסים
 נעדר מן הארץ או אם אי־אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו, וחייב המחזיק באותם

 הנכסים, לאחד שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע. !

 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד. ן

, הודעה ע ג פ  5. (א) התבדואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מ
- לסילוק מפגע . ״ , .  , , , , ן .

 לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת
 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה. |

 (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העצורות כאמור בסעיף
 קטן (א).

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך חייב לקיום את תנאי ההודעה
 לכל פרטיה.

 סילוק המפנע
 על ידי המועצה

 החלמת
 חתברוא!

 חובות

 מפירת הודעות

 6. לא קייס אדם החייב לסלק את דרישות התברואן לפי סעי[* 5 או ביצע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים 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 התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותנו או בדבר העבודות
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

 8. (א) בעל בנין, שנמצאות 'בו ?דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי
ן העתק מחוק עזר! זה או חלק ממנו. י מ  התברואן, להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין ב

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיוון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם. !
 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה 1 וכיוצא באלה, חייב
 להקים בית־כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התבדואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב לאחד גמד העבודה, לבער ולסלק
 את כל הזוהמה והלכלוך שנטצברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצ1רה המניחה את דעת

 התברואן. ן

 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמםו^ה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
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 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה. אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדין אם
 הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם,שבו דנה ההודעה, או, נתפרסמה

 בשני עיתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם.
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 . נכסים ללא בל שם או תיאור נוסף.

 ם ד  10. כל א
 (!) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה >

 (2) המכניס שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה!
 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

 (4) העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות
 או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה ז
 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי!

 (6) המטיל נייר או אשפה או נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או
 בבנין• ציבורי)

 (7) השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או המניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים!

 (8) השם ברחוב בקבוקים, שבדי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא ז

ת או ירקות, נבלת בעל־חיימ או חלקיה או מ י  (9) המשליך ברחוב קליפות, פ
 פסולת מזון כל שהיא!

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!
 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;

 (12) החולב בהמות בית ברחוב«
 (13) המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב!

 (14) השוחט בעל־חיים או מודטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
 על גג מבנה,

 דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה בסמ
 כויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו
 נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאלונה (מפגעי תברואה), תשב״ד—1964״.

 הרשעתו בדין.

ה ד ן ש  ד
 ראש המועצה האזורית אלונה

 נתאשר.
 ב״ד באייר תשכ״ד (6 במאי 1964)

 (חמ 81118)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 מובץ התמנות 1596, ט״ו בתמו! תשכ״ד, 25.6.1964



 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !.
 •\-:;::•••'•••;ח1ק::עז1.לנצרח־עלית;בדבר שימור רחובות |

, מתקינה המועצה ג  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 |
 המקומית נצדת־עלית חוק עזר זה: ן'

ת י י ד ג  1. בחוק עזר זה— 1 ח
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נצרת־עלית ז |

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

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים תשי״ח—958!2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 . אומקצתן* ו
 ״רחוב״ — דדך, נתיב להולכי רגל׳ מדרכה׳ גשר, רחבה, או גינה שיש! לציבור זכות מעבר

 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש •:•׳-.•
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

.  בצדי הרחוב. ו

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב מכשול כרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יגיח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב, בל

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב. וי
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחו4

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה. ן

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתד להעמיד ברחוב בסאות ושולחנות לצרכי ביתי היתר לבתי מפח
ן ולחנויות כ 1 ן ן ״ ^ ת ן ן 1 , ן ן ן א ת י נ ד ש ת י , ל ד ט ב ׳ ל ן ו ו ג ח ת ה י ז ן ן ב ב ו ח ר • ג ך ד ו ח  קפה, וכן להצגת ם

 בו תנאים׳ להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם. ו
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן(א) תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר. !
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחיז תאריך נתינתו, אלא

! .  אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א)

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר. שינויים ברחוב

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי פתיחת שוחות
 ההיתר. 1

• דרכי זהירות  6. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב _ ן
 . . . י > בכריית שוחה

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
 בלילהז ן : .
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עט גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119. ו

 2 ס״ח 250, תש י ״ח, עמי 108. |
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 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתתו, לבטל היתר שניתן
 או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.

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

 המכשול ?
,  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ר8(ב)

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

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אחרי הוראות ההודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל
 עבודה מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8(ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין
 אם לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב
 או ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום
 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

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

 יומיים, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי

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

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית (שימור רחובות), תשכ״ד—1964״.

 היתר

 נזק ?רחוב

 הודעות

 .סילוק מכשול
 בביצוע עבודות

 טסיות הודעות

 ענשים

 השם

ן ו ל י א כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית נצרודעלית

 נתאשר.
 כ״ג באייר תשכ״ד (5 במאי 1964)

 (חני 84218)

א ר י פ ם משד. ש י י  ח
 שר הפנים

 1460 קובץ התקנות 1596, 0״ו בתמוז תשנ״ד, 25.6.1964
 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליס


