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 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962
ר ר עדת ע י ו ר סדרי הדיון בפנ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ג
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״ועדה״ — ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 29 לחוק!

 ״ערר״ — ערד שהוגש על פי סעיף 30 לחוק.

 2. (א) כתב הערר יכיל פרטים אלה:
 (1) שמו של העורר, משלח ידו, מענו והמען למסירת מסמכים!

 (2) התאריך שבו נמסרה דרישת תשלום לפי סעיף 28 לחוק ז
 (3) הנימוקים עליהם מבסס העודר את עררו.
 (ב) הערר יהיה חתום ביד העורר או ביד בא כוחו.

 3. (א) העורר יגיש לועדה את כתב העדר בארבעה עותקים.

 (ב) הוגש כתב הערר לועדה, יימסר עותק למשיב.

 4. (א) המשיב רשאי להגיש לועדה, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו נמסר לו העתק
 כתב הערר, תשובה בכתב בשני עותקים.

 (ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא כוחו.

 (ג) הוגשה תשובת המשיב, יימסר.לעורר העתק מהתשובה.
 5. הודיע המשיב בתשובתו כי הוא מסכים לטענות העורר, תדון הועדה על יסוד החומד

 שבכתב.

 6. התנגד המשיב בתשובתו לטענות העורר או החליטה הועדה להזמין את בעלי הדין,
 ייקבע — כתום עשרים יום מיום הגשת הערר או תוך שבעה ימים מיום מסירת תשובת
 המשיב, הכל, לפי התאריך המוקדם — מועד לשמיעתו ותימסר לבעלי הדין על כך הודעה

 מוקדמת של עשרה ימים לפחות.

 7. (א) הועדה תשמע תחילה את טענות העודר ולאחר מכן את טענות המשיב.

 (ב) הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב, ככל שהדבר ייראה לה.

 8. בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו בפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת העדר
 יחולו לגביהם הודאות אלה:

 (1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת
 הערר או לשמוע את העדר שלא בפני המשיב!

 (2) התייצב המשיב ולא התייצב העורר או לא התייצבו שניהם׳ רשאית הועדה
 לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר.

 9. בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב העדר או בתשובת
 המשיב, אלא אם היא משוכנעת ששמיעת הנימוק שלא הוזכר כאמור דרושה לשם מיצוי

 הצדק.

 הגדרות

 פרטי הערר

 מסירת טפסים

 תשובת המשיב

 החלטה על
 יסור החומר

 ׳*ובכתב

 קביעת מועד
 ?שמיעת הערר

 שמיעת טענות
 נעלי דין

 דיון שלא בפני
 בעלי הדיז

 הדיון מוגבל
 לנימומיס

 עבכתב

 1 ס״ח 376, תשכ׳׳ב, עמי 96•
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, הח5טת הועדו ן ן ד ע ו , י ד ד ב י ח ד י ם ב ת ח י ת ב ו ת כ ך ב ר ע י א ת י ן ת , ן ק מ ו ג ן ן״־יד, מ ן ד ע ו  10. החלטת ה

ך העתק החלטה ו מ 0  11. העתקים מההחלטה, מאושרים ביד יושב ראש הועדה, יימסרו לעורר ולמשיב 3
 ככל האפשר למתן ההחלטה.

 12. הועדה רשאית לאחד עדרים, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם. מיזוג עררים

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (סדרי הדיון בפני ועדת ד,׳«ם
 ערר), תשב״ה—1964״.

 א׳ בחשון תשכ״ה (7 באוקטובר 1964)
) ד ב י ו ם ף 8 0 2 מ 2 ח ) 

 שר המשפטים

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

י ז ט מחו פ ש ת מ י ב ר ל ת סדרי דין בערעו ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ג
 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ערעור לפי סעיף 31 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה (להלן—הבקשה) הנעת ערעור
, יחולו על הבקשה והדיון בה, בשינויים  והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 2

 המחוייבים.

 2. המשיב בערעור יהיה:
 (1) הרשות המקומית כשאיננה המערערת,׳

 (2) העורר לפני ועדת העדר כשאיננו המערער.

 3. משיודיעו לרשות המקומית על הערעור׳ תעביר הרשות המקומית לבית המשפט כל העברת חומר
 , . לבית המשפט

 חומר שועדת הערר השתמשה בו בקשר לענין המשמש נושא לערעור.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (ביוב) (ערעור לפני בית המשפט השם
 המחוזי), תשביה—1964״.

 חםשיג
 בערעור

 א׳ בתשון תשכ״ה (7 באוקטובר 1964)
ף ס ו  (ח0 765212) ד ב י

 שר המשפטים

 1 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 2 ק״ת 1477, תשכ״ב, עט׳ 1860.
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 פקודת התעבורה
דה ת לביצוע הפקו ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלד.:  בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 71,70 ו־76 לפקודת התעבורה ג

 1. אחרי תקנה 276 לתקנות התעבורה, תשכ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות),
 יבוא:

 ״סייגים למת! 276א. על אף האמור בתקנות 274 ד276, לא יינתן רשיון רכב על
5 אוטובוס או מונית אלא אם ניתן עליהם גם רשיון לפי תקנות 385 או 388 ^ ס ו ב ו ט ו  א
״ לגבי אוטובוס, או רשיון או היתר לפי תקנות 490 א, 490 ב, 490 ג, או 500 י נ ו  ט

 לגבי אוטובוס, או רשיון או היתר לפי תקנות 490א, 490ב, 490ג, או 500

 2. בתקנה 287 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ה) תסומן (ו) ואחרי תקנת משנה(ד)
 יבוא:

 ״(ה) לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה
 388 לגבי אוטובוס והיתר העברה בהתאם לתקנה 500 ^גבי מונית.״

 ת ו י ר ק י ע  3. בתקנה 485 לתקנות ה

 (!) אחרי ההגדרה ״אזור מוניות״ יבוא:
 ״״אזור מונה״ — שטח שנקבע כאזור מונה בתוספת הרביעית, חלק ג״׳>

 (2) במקום ההגדרה ״מונה״ יבוא:
 ״ ״מונה״ — מיתקן לקביעת שכר הנסיעה במונית בהתאם למרחק, זמן

;  נסיעה וההמתנה וכן הובלת חפצי הנוסע״

 (3) אחרי ההגדרה ״מונה״ יבוא:

 ״ ״נוסע״ — כמשמעותו בתקנה 384״ >

 (4) אחדי ההגדרה ״נסיעה ביךאזורית״ יבוא:
 ״ ״נסיעה ביךעירונית״ — נסיעה במונית בתוך אזור מוניות שבעדה משלם
 כל נוסע בנפרד לבעל ההיתר או האישור לגבי נסיעה כאמור או לבעל

 המונית או לנוהג בה או לאדם אחר האוסף את שכר הנסיעה!
 ״נסיעה עירונית״ — נסיעה במונית בתוך אזור מוניות 5 כמוגדר בתוספת
 הרביעית, חלק אי, בקו נסיעה שנקבע על ידי הדשות בהודעה שתפורסם
 ברשומות, שבעדה משלם כל נוסע בנפרד לבעל ההיתר או האישור לגבי
 נסיעה כאמור או לבעל המונית או לנוהג בה או לאדם אחר האוסף את

 שכר הנסיעה,׳״

 (5) אחדי ההגדרה ״רשיון״ יבוא:
 ״ ״הדשות״ — המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה

 אצל לו מסמכויותיו כרשות, כולן או מקצתן״.

 4. בתקנות העיקריות, בחלק ד׳ בכל מקום, במקום ״רשות הרישוי״ יבוא ״הרשות״.

 הוספת
 תקנה 276א

 תיקוז
 תקנה 287

 תיקוז
 תקנה 485

 תיקיו
 תיקו! חלק ו׳

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425.

 184 קובי! התקנות 1637, ט׳ נחשון תשכ״ה, 15.10.1964



 תיקו!
 תקנה 400

 הוספת
 תקנות 490א,
 ״היתר עירוני 490ב ו־490ג

ד י  והיתר ב
 עירוני ברשיון

 אזורי

 תקנה 490 לתקנות העיקריות תסומן 490(א) ואחריה יבוא:

 ,,(ב) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שלא תעלה על התקופה בה יהיה
 תוקף לרשיון הרכב שיינתן על מונית המופעלת על פי רשיון ההסעה.״

 אחרי תקנה 490 לתקנות העיקריות יבוא:

 490א. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת, בהתאם לאמור בחלק
 זה, ברשיון אזורי לגבי אזור מונית 5 כמוגדר בתוספת הרביעית, חלק א׳,
 היתר לנסיעה עירונית (להלן — היתר עירוני) וברשיון אזורי לגבי אזור
 מוניות כל שהוא היתד לנסיעה ביךעירונית (להלן — היתר בין־עירוני)
 לתקופה שתיראה לרשות ושלא תעלה על שנה אחת ובתנאים שתקבע

 בהיתר.

 (ב) היתד עירוני או היתר ביךעירוני יכולים להינתן לגבי מונית
 אחת או לגבי מספד מוניות.

 (ג) לא תתן הרשות היתר עירוני ובאזור מונה היתר בין־עירוני
 אלא למי שפעל למעשה, להנחת דעתה, ביום פרסום תקנות אלה בנסיעה

 עירונית או בנסיעה ביךעירונית והגיש בקשה לרשות.

 (ד) היתד עירוני והיתר בין־עירוני ניתן לביטול אף לפני פקיעתו
 בהתאם לתנאיו או בהתאם להוראות כל דין או אם נתקיים, לדעתה של

 הרשות, אחד מאלה:
 (1) לא נתמלא תנאי מתנאי ההיתר 5

 (2) המשכת תקפו של ההיתר אינה תואמת את ההסדר הכללי
 של התחבורה באזור מוניות.

 (ה) בוטל היתר עירוני או היתר ביךעירוני לפי הוראות תקנות
 אלה, לא תתן הרשות היתר אחר במקום זה שבוטל.

 490ב. מי שניתן לו היתד עירוני יופקע זמנית הרשיון האזורי למשך
 התקופה בה מחזיק בעליו בהיתר עירוני ויראו בעל היתר עירוני כאמור
 במשך תקופת תקפו של ההיתר כאילו אין בידיו רשיון אזורי כאמור.
 יעבור בעל היתר עירוני להסעה לפי רשיון אזורי, יוחזר לו הרשיון האזורי

 ויבוטל ההיתר העירוני שהיה בידיו.

 490ג. (א) מבלי לגרוע מהוראות תקנה 490א, רשאית הרשות לאסור או
 להגביל את מספר ההיתרים העירוניים וההיתרים הביךעידונייס שיינתנו

 ולהטיל פיקוח או בקורת על קיום האיסורים וההגבלות שנקבעו.

 (ב) לא תתיר הרשות העברת היתר עירוני או היתד ביךעירוני
 מבעל היתר כאמור לאחר, אולם רשאית הרשות להתיר, לפי שיקול דעתה,
 העברה כאמור, אם נפטר בעל ההיתר או נבצר ממנו, להנחת דעתה׳ להפ

 עיל את ההיתר מסיבת מחלה או נכות.״

.5 

.6 

 הפקעה זמנית
 של רשיח .

 אזורי

 הגבלת
 היתרים
 ואישור

 העברתם

 7. בתקנה 491 לתקנות העיקריות, במקום ״רשיון הסעה״ יבוא ״רשיון הסעה, היתר תק;ה 491
 עירוני או היתד ביךעירוני״.
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 8. אחרי תקנה 491 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הגבל״ 491א. לא יינתן רשיון הסעה, היתר עירוני או היתר בין־עירוני לגבי רכב
 רשיונות ,

י מנועי שבו יותר מאשר שבעה מקומות ישיבה לפי הנקבע ברשיון הרכב.״ פ ט ? , ו ת י ה  י

 מקומות ישיבה

 9. בתקנה 493 לתקנות העיקריות, אחדי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) הרשות רשאית לתת׳ לפי שיקול, דעתה, אישור לנסיעה ביךאזורית, בין־
 עירונית או עירונית לבעל מונית שיש עליה רשיון אזורי. הרשות תקבע תנאים

 להפעלת המונית שלגביה ניתן האישור וכן סימן היכר למונית.״

 10. בתקנה 494 לתקנות העיקריות:
 (1) במקום פסקאות (1) ר(2) יבוא:

 ״(1) בנסיעה בין־אזורית בקו השירות האמור כנקבע ברשיון השירות:
 (א) מתחנת המוצא של קו השירות או מתחנת ביניים של צו השירות

 אל תחנת הייעוד שלו!

 (ב) מתחנת המוצא של קו השירות או מתחנת ביניים של קו השידות
 אל תחנת ביניים אחרת.״

 (2) פסקה (3) תסומן(2).

 11. אחרי תקנה 494 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״בקשות להיתר 494א• (א) הרשות תקבע את המועד והמקום להגשת בקשות למתן היתר
. < ! ו  עירוני או ו

י עירוני או היתר בין־עירוני לכל המוניות או לכל סוג או חלק מהן או נ ו ד י ע - ן י  ב
 ותנאיי לסוגים של נסיעות.

 (ב) קבעה הדשות מועד ומקום כאמור, תוגש הבקשה במועד
 ובמקום שנקבע.

 (ג) בקשה למתן היתר עירוני או היתר בין־עירוני תיחתם על ידי
 בעל רשיון המונית.

תי 494ב. הדשות רשאית, בכפוף להוראות תקנות אלה, לקבוע בהיתר עירוני  תנאיפ בהי
י ^ , • . נ י י י  ע

 או בהיתר כאמור שניתן לגבי מספר מוניות, בין השאר, תנאים אלה, כולם
 או מקצתם:

 (1) קווי הנסיעה וכן מקומות המוצא׳ הביניים והייעוד ופר
 הלכם של קווי הנסיעה)

 (2) לוח זמנים הקובע את תחילת הנסיעה במונית בכל קו,
 את סוג ואת תכיפות הנסיעה לפי עונת השנה, ימי השבוע

 ושעות היממה ?
 (3) אופן סימון וזיהוי של המוניות, סוגי המוניות שיופעלו

 בקו נסיעה, ומספר הנוסעים המורשה שיוםע בהן!
 (4) השכר בעד נסיעה עירונית לכל נוסע בנפרד, ולהובלת

 חפציו;
 (5) אחריות בעל ההיתר, נהג המונית או אדם אחר העובדים

 בהפעלת המונית׳ לגבי נוסעים וחפציהם $
 (6) אופן ומקום החזקת ההיתר.

 חוםפת
 תקנה 491א

 תיקו!
 תקנה 493

 תיקו!
 תקנה 494

 הוספת
 תקנות 494א,
 494ב, 494ג,

 494ה ו־494ה
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 הטעו! בסי 494ג. (א) מונית שניתן עליה היתד עירוני מותר להסיע בה באותו קו
ה נסיעה בלבד שנקבע לגביה, וזאת: ע י ה  נ

 (1) ממקופ המוצא של קו הנסיעה או ממקום ביניים
 שבו אל מקום היעוד שלו;

 (2) ממקום המוצא או ממקום ביניים כאמור אל מקום .
 ביניים אחד באותו קו נסיעה.

 (ב) בעל, מונית שניתן עליה היתד עירוני או הנוהג במונית כאמור
 לא יחנה ולא יעצור את המונית לשם העלאת נוסעים או הורדתם אלא ליד
 מקומות שסומנו לכך בתמרור או נקבעו בדרך אחרת ולא יסיע נוסעים
 הנמצאים מחוץ למקומות המוצא, הביניים או היעוד כאמור, על אף האמור

 בתקנה 515(א).

 תנאים בהיתי 494ד. הרשות רשאית, בכפוף להוראות תקנות אלה׳ לקבוע בהיתר בין־
 ביו־עירוני ו ו

 עירוני או בהיתר כאמור שניתן לגבי מספר מוניות, בין השאר, תנאים אלה,
 כולם או מקצתם:

 (1) אופן סימון וזיהוי של המוניות לסוגיהן ומספר הנוסעים
 המורשה שיוסע בהן 1

 (2) השכר בעד נסיעה בין־עירונית לכל נוסע בנפרד ולהו
 בלת חפציו;

 (3) אחריות בעל ההיתר, נהג המונית או אדם אחר העובדים
 בהפעלת המונית, לגבי נוסעים וחפציהם ¡

 (4) אופן ומקום החזקת ההיתר.

 חובת הצגת 494ה. בעל היתר עירוני או ביךעירוני יראה את ההיתר לכל אדם שהוסמך
ד לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם.״ ת י  ה

 12. במקום תקנה 495 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת
׳ תקנה 495 ת י ג ו ד י ה ע ע י ם נ ע ב י ס ה 1 ר , ח א ת ל י נ ו ל מ ע ר ב י ת ט ןלא י ד ע א י ס  ״הסעה ?פי 495. לא י

! •  התקנות 1
 ביךעירונית, אזורית או ביךאזורית, אלא אס היא מותרת לפי תקנות
 490א, 490ב, 490ג, 491, 493׳ 494, 494א, 494ב, 494ג׳ 494ד, 504׳ 505, 506

 ו־507, הכל לפי הענין.״

 13. בתקנה 496 לתקנות העיקריות, בסופה, יבוא: תיסוו
4 9 ה 6 נ "  ״או לפי אישור שניתן על פי תקנה 493 (ג).״ ת

 14. אחרי תקנה 496 לתקנות העיקריותיבוא: הוספת
 תקגה 496»

 ״החזקת ישיח 496א. (א) בעל רשיון שירות יחזיק את הרשיון על נספחיו במקום עסקו;
 שירות ,

 , נהג מונית הפועלת בקו שירות יחזיק במונית את רשיון ההסעה ואת
 הנספחים שצויינו בו.

 (ב) בעל רשיון שירות או בעל רשיון הסעה יראו את הרשיון על
 נספחיו לכל אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם.״
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 15. במקום תקנה 497 לתקנות העיקריות יבוא:

 .,תנאים למת!
 רשיו! שירות

 497. (א) לא יינתן רשיון שירות אלא לאחד שהמבקש הוכיח, להנחת
 דעתה של הרשות, שנים אלד.:

 (1) הוא מקיים משדד במקום שאין בו כדי לגרום הפרעה
 או סיכון לעוברי דרך!

 (2) עומד לרשותו מקום חניה נאות עבור המוניות שיופעלו
 בשירות וכן עובדים, ציוד, סידורים ותנאים אחדים הדרושים,

 לדעת הרשות, להפעלתו התקינה של השירות.

 (ב) לא נתקיימו כל הוראות תקנת משנה (א), רשאית הרשות
 לתת למבקש רשיון שירות זמני לתקופה שתיקבע ובתנאים שייראו לה
 ושיירשמו ברשיון ובנספחיו, עד אשר יתקיימו ההוראות שבתקנת משנה
 (א). בתום המועד שנקבע כאמור, יפקע הרשיון הזמני אלא אם הוארך

 תקפו לפני כן על ידי הדשות.״

 16. בתקנה 499 ל,תקנות העיקריות:

 (1) בפסקה (4), אחרי ״בכל קו בשירות״ יבוא:
 ״סימני היכר שיהיו עליהן אופן ציונם ומקומם.״

 (2) בפסקה (7) אחרי ״אחריות בעל הרשיון״ יבוא ״נהג המונית וכן כל אדם
 אחד הפועל מטעם בעל הרשיון.״

 החלפת
 תהנה 497

 תיקו!
 תקנה 499

 17. בתקנה 502 לתקנות העיקריות, בסופה, יבוא ״או כפי שייקבע על ידי הדשות בהודעה
 שתפורסם ברשומות.״

 תיקו!
 תקנה 502

 בתקנה 503 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) לא יסמן אדם מונית בסימן היכר שנקבע כאמור, ולא יסיע אדם במונית
 המסומנת בסימן היכר שנקבע כאמור, אלא אם ניתן על, המונית רשיון הסעה או
 אישור לסוג הנסיעה, לאזור, לקו השירות או לסיור, או אם ניתן עליה היתר

 לנסיעה עירונית או לנסיעה ביך־עירונית, שהסימון מציין אותם.״

.18 

 ״הסעה לפי
 מוגה

 במקום תקנה 504 לתקנות העיקריות יבוא:

 504. (א) לא יסיע אדם במונית באזור מונה בנסיעה אזורית אלא אם
 הותקן בה מונה כפי שנקבע בסימן ב׳ לפרק זה והמונה מופעל בהתאם

 לתקנות אלה.

 (ב) מונית שניתן עליה היתר בין עירוני והותקן בה מונה, לא
 יפעילנו נהג מונית בנסיעה בין־עירונית ויציב בנסיעה כאמור שלט כפי

 שנקבע על ידי הרשות.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יופעל מונה בנסיעה לפי
 תקנות 493(א)(2),(3), 493(ב) ו־(ג), בנסיעה אל מחוץ לאזור מונה, או

 מחוץ לאזור מונה אל אזור מונה.״

.19 

 תיקו!
 תקנה 503

 החלפת
 תקנה 504
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ח ? י  20. בתקנה 505 לתקנות העיקריות: ת
 תקנה 805

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א) לא יסיע אדם במונית באזור מונה לפי תקנה 504, אלא אם מופעל
/ ולא יפעילנו אלא עם  המונה בהתאם להוראות התוספת הרביעית, חלק ד
 התחלת הנסיעה או עם העמדתה של המונית לרשותו של הנוסע כאמור

 בתקנת משנה (ב).״
 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״שלם״ יבוא ״תשלום״.

" פ 5 ח  21. במקום תקנה 506 לתקנות העיקריות יבוא: ה
 תסנה׳ 506

 ״מונהבטצב 506. אדם המציע להסיע במונית לפי מונה יציב את המונה במצב של פנוי
 פנוי

 כשאור ערמוני קורן ממנו.״
 22. בפרק הרביעי, חלק ו׳ של התקנות העיקריות, במקום: ״סימן בי: התקנת מונה וה־ החלפת

 . , , הכותרת
/ ן נ ט י  טיפול בו״ יבוא ״סימן ב׳: התקנה והרכבה של מונה והטיפול בו.״ & פ
 . פרק רביעי,

 חלק ו׳

 הוספת
 23. . בתקנות העיקריות, בפרק הרביעי, חלק ו׳ בסימן בי, לפני תקנה 508 יבוא: תקנה 507א

— m ״הגדרות 507א. בסימן 
 ״התקנה והרכבה״ — התקנה, הרכבה, ביצוע, חיבורים, הפעלה תקינה

 והחתמה במגופת עופרת!
 ״שירותי אחזקה״ — החלפה, תיקון, החלפת חלקים, ביצוע בדיקות׳ סיכה,
 כיוונון, שיפוץ, הרצה, החתמה במגופת עופרת, ניהול כרטסת רישום

 וכל שירות הכרוך בכך.״

 24. בתקנה 508 לתקנות העיקריות, במקום פסקאות (3) ו־(4) יבוא: תיקיז
 תקנה 508 .

 ״(3) שמות בעלי המלאכה המוסמכים לבצע במונים התקנה והרכבה ושירותי
 אחזקה (ל,הלן — בעל מלאכה מוסמך) «

 (4) סימוני המונים לפי אזורי מונח וסימון מגופות העופרת.״
 25. במקום תקנה 509 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת

 תקנה 509
 ״התקנה 509. (א) לא יבצע אדם ברכב התקנה והרכבה של מונה וכן שירותי

ע אחזקה'בו ולא ירשה לאתר לבצע כאמור, אלא אט — ^ ״ ה ״  ט
 ׳עירית, (1) הוא בעל מלאכהמוסמך!

 אחזקה בו (2) הרכב הוא מונית שיש עליה רשיון רכב ציבורי בר־
 תוקף ורשיון הסעה אזורי בר־תוקף באזור מונה ז

 (3) הרשות אישרה בכתב ביצוע התקנה והרכבה של מונה
!  ושירותי אחזקהבו

 (4) המונה הוא מהתוצרת׳ מהסוג ולפי הסימונים שהותרו על
 פי תקנה 508.

 (ב) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, להתנות אישור כאמור
 בתנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן להגביל את תקופת תקפו של

 האישור כאמור.
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 י (ג) הרשות רשאית׳ לפי שיקול דעתה, לסרב לחדש אישור כאמור
 בפסקה (3) של תקנת משנה (א), להתלותו או לבטלו, הכל לפי הענין, אם
 הוכח, להנחת דעתה, שהמונה הופעל או טופל בו בניגוד לתקנות אלה, או
 לא קויימו התנאים לאישור כאמור, או עברה תקופת תקפו של האישור

 כאמור.״

 26. במקום תקנה 510 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״טיפול גטונה 510. (א) בכפוף לאמור בתקנה 514, לא יסיר אדם את מגופות העופרת
 ואביזריהן, לא יפתח את המונה ולא יטפל בו בצורה אחרת, אלא אם הוא

 בעל מלאכה מוסמך ואלא לשם מילוי אחד הודאות תקנות אלה.

 (ב) לא יתקין ולא ירכיב בעל מלאכה מוסמך מגופת עופרת
 במונה, אלא אם היא נושאת סימון שאושר על ידי הדשות.״

 27. במקום תקנה 511 לתקנות העיקריות יבוא:

 .כיוינוו 511. (א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה
י בצמיג מסוג, גודל, תוצר׳ או מספר רבדים אחר או בצמיג שחודש, או ח א 5 ת פ 5 ח  ה
 אביזרים ברכב הוחלף חלק או אביזר בתיבת ההילוכים, או בםדן האחורי, בחלקים או
 אביזרים מגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך 48 שעות
 מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוונון המונה על ידי בעל מלאכה מוסמך,

 לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החוקים או האביזרים שהוחלפו.

 (ב) בחישוב התקופה של 48 שעות לפי תקנת משנה (א) לא יובאו
 בחשבון ימי מנוחה כמשמעותם בפקודת ימי המנוחה, תש״ח—31948.

 (ג) רישום השינוי בצמיגים, חלקים או אביזרים שהוחלפו כאמור
 בתקנת משנה (א) יבוצע בהתאם להוראות הרשות.״

 ״אישור זמני
 לנסיעה ללא

 הפעלת מונה

 אחרי תקנה 511 לתקנות העיקריות יבוא:

 511א. (א) הרשות או מי שהורשה לכך על ידיה רשאים לתת אישור זמני
 לנסיעה ללא הפעלת מונה לתקופה של 48 שעות כאמור בתקנה 511, או
 לתקופה שלגביה הוכח, להנחת דעתם, שאין באפשרות בעל מלאכה מוסמך

 לבצע במונה שירותי אחזקה, כולם או מקצתם.

 (ב) הסיע אדם במונית, לפי אישור זמני על פי תקנת משנה (א),
 יגבה את שכר הנסיעה לפי תעריף שנקבע לכך.

 511ב. (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו, שבמוניתם הותקן
 והורכב מונה, יראו לשוטר או לאדם שהורשה לכך על ידי הרשות את

 המונה ואביזריו במונית, לפי דרישתם.

 (ב) שוטר או מי שהורשה לכך על ידי הרשות דשאים להורות בעל
 מונית או מי שהמונית בשליטתו להביא את המונית במועד ולמקום כפי

 שיודו.

 (ג) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יביאו את המונית לפי
 הוראות שוטר או אדם שחודשה על ידי הרשות כאמור בתקנת משנה (ב).
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 בדיקת מונה
 והתייצבות

 לבדיקה

 החלפה
 תקנה 0:

 החלפת
 תקנה 511

 חוטפת
 תקנות 511א,
 511ב, 511ג,

 «־511ד

 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 הצנת הוראות 511ג. בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו אשר במוניתם מותקן והודכב
 .. במונית 1 . י

 מונה יציגו במוניתם כל הודאות, לוח, תדריך, תעריף או חומר אחר כיוצא
 באלה כפי שנצטוו על ידי הרשות ובמקום שנצטוו.

 חובות בעל 511ד. (א) בעל מלאכה מוסמך יקיים הוראות סימן זה ויהיה אחראי
 מלאכה מוסמר , « ,

 לקיומן על ידי עובדיו, שליחיו והבאים מכוחו.

 (ב) בעל מלאכה מוסמך יקיים את ההוראות שיינתנו לו בכתב
 מזמן לזמן על ידי הרשות בקשר לביצוע התקנה והרכבה של מונים ומתן
 שירותי אחזקה בהם ויהיה אחראי לקיומן על ידי עובדיו, שליחיו והבאים

 מכוחו.

 (ג) לא יתן בעל מלאכה מוסמך שירותי אחזקה בקשר למונה אשר
 יש חשד שטופל בו או בחלקיו או במגופת העופרת בניגוד להוראות פרק
 זה, אלא לאחר שהודיע על כך לרשות וקיבל אישורה בכתב לביצוע שירותי

 אחזקה במונה כאמור.

 (ד) בעל מלאכה מוסמך יסיר מונה ממונית שהתייצבה אצלו
 להסרה בהתאם להוראות תקנות 512א ו־514״.

 29. אחרי תקנה 512 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת
 י תקנה 512א

י?״^" 512א. (א) הותקן והודכב מונה ברכב והרכב אינו ממ$א אחד הודאות , 0 ^ 
, (3) או(4) של תקנה 509 (א) כולן או מקצתן, או חדל למלא  מלאכה פסקאות(2)
 אחר הודאות כאמור, או ביטלה הדשות אישור שניתן לפי פסקה (3) של
 ר התקנה האמורה, או סירבה הרשות לחדש אישור כאמור, חייב בעל הרכב,
 או מי שהרכב בשליטתו, להתייצב אצל בעל מלאכה מוסמך לשם הסרת

 המונה מהרכב.

 (ב) חייב בעל רכב או מי שהרכב בשליטתו בהסרת מונה לפי
 תקנת משנה (א), יראו את המונה כאילו הותקן והורכב ברכב או מצוי בו

 בניגוד להוראות פרק זח״.

 30. במקום תקנה 514 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת
 תקנה 514

 ״הסרת מונה 514. שוטר ומי שהורשה לכך על ידי הרשות רשאים להסיר מונה שהורכב
 על ידי שוטר , ,

 והותקן ברכב או מצוי בו בניגוד להוראות פרק זה וכן דשאים הם להודות
 בעל מלאכה מוסמך לבצע הסרה כאמור״.

 31. בתקנה 516 לתקנות העיקריות, כתקנת משנה (א), אחדי,,לפי, מונה כאמור בתקנה תיקון
5 1 ה 6 נ ן ,  507״ יבוא ״או בדרך אחרת״. ת

 32. תקנת 517 לתקנות העיקריות תסומן 517(א) ואחריה יבוא: תיקון׳
 תקנה 517

 ״(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות התקנות 416,
 417, 418, 419׳ 420, 422, 425, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו־444 על נהג
 מונית וכל אדם העובד בהפעלת מונית או שירות לנסיעות בין אזוריות,

 בשינויים המחוייבים.״

 קוב׳( התקנות 1637, ט׳ בחשו! תשכ״ה, 15.10,1964 191



 33. אחדי תקנה 520 לתקנות העיקריות יבוא:

520א. (א) הוראות התקנות 447׳ 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456,
 :״ת1"גית 

 הנוטע , .
 וחובותיו 457 (ב), 461,458 ו־466 יחולו על נוסע במונית, בשינויים המחוייבים.

 (ב) הודאות התקנות 463,462, 464 יחולו על נוסע במונית שניתן
 עליה רשיון ביךאזורי, היתר עירוני או בין־עירוני, בשינויים המחוייבים.״

 34. אחרי חלק ב׳ של התוספת הרביעית בתקנות העיקריות יבוא:

נה ורי טו : אז ׳  ״חלק ג

 (תקנה 485)

 אזורי מונה הם:

 אזור מונה ירושלים — אזור מוניות 7 כמשמעותו בחלק א׳ של תוספת זו!
 אזור מונה תל־אביב — אזור מוניות 5 כמשמעותו בחלק א׳ של תוספת זו וכן

 תחומה של עירית רמת־גן, לרבות שטח בית החולים תל־השומר!

 אזור מונה חיפה — אזור מוניות 2 כמשמעותו בחלק א׳ של תוספת זו.

ה נ ת מו ל ע פ ר ה ב ד ת ב ו א ד ו : ה ׳  חלק ד

 (תקנות 504 ד505)

 1. בחלק זה ״לילה״ — הזמן שבין השעות 21.01 לבין 05.29, ובאזור מונה ירושלים
 כמשמעותו בחלק ג׳ של תוספת זו — הזמן שבין השעות 20.01 לבין 05.29.

 2. המונה יופעל:

 (א) בנסיעה ממקום היציאה למקום המזמין על ידי הפעלת ״תעריף קריאה״ כמםומן
 במונה בצורת טלפון.

 (ב) בנסיעה עם נוסע בשעות שאינן שעות לילה על ידי הפעלת ״תעריף מס׳ 1״.

 (ג) בנסיעה עם נוסע בשעות לילה על ידי הפעלת ״תעדיף מס׳ 2״.

 (ד) בעד מזוודה, חבילה או עגלת ילדים של נוסע שמותר לגבות בעד הובלתן שכר
 בהתאם לתעריף:

 (1) בעד מזוודה או חבילה כאמור, על ידי הפעלה במונה של שתי ״יחידות
 תוספת״!

 (2) בעד עגלת ילדים, על ידי הפעלה במונה של שלוש ״יחידות תוספת״.

 35. תחילתן של תקנות אלה בכל הנוגע לנסיעה עירונית, נסיעה בין־עידונית, היתד
 עירוני והיתר בין־עידוני היא ביום י׳ בכסלו תשכ״ה (15 בנובמבר 1964).

 36. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 הוספת
 תהנה 520א

 הוספת
 חלקים נ׳ ו־ד׳

 בתוספת
 הרביעית

 תחילה

 השם

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר התחבורה

 כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964)
 (חמ 756125)
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 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
וחד ת ללא רשיון מי ו ר ו ח ר יבוא ס ב ד  . .צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה  1939*, והסעיפימ 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 לאמור:

, בחלק א׳, במקום הפרט 73.15 יבוא:  1. בתוספת לצו יבוא חפשי, תשכ״ב—1962 3
(High carbon steel)ופלדה רבת פחמן (Aiioy steei) ״73.15 — פלדה מסוגםגת 
 בצורות הנזכרות בפרטים 73.06, 73.07׳ 73.09, 73.12 ו־73.13 של
 התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 41937, למעט פלדה המצופה בחומר

 לא מתכתי״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו יבו4$ חפשי(תיקון), תשכ״ה—1964״. השם

ר י פ ס ס ח נ  כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964) פ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 5 1 מ 0 ח  ו

 י ע״ר 1939, תום׳ 1 טס׳ 968, עט׳ 137.
 2 ע״ר תש״ח, תוט׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1807, תשכ״ב, עמי 1856 ; ק״ת 1373, תשכ׳׳ג, עט׳ 76.

 * ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עט׳ 183 ; ק׳׳ת 1393, תשכ״ג, עמ׳ 306 : ק״ת 1505, תשכ״ה עמ׳ 167.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ל י ט ס כ טי ט ר סימון חו ב ד  . י • י צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור: 1  1957 י

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חוטי טכסטיל), תשכ״ג—1963 2 תיקון סעיו*1
 (להלן — הצו העיקרי) — .

 (1) במקום ההגדרה ״יצרך יבוא:
 ״ ״יצרן״ — יצרן של חוטים, לרבות אדם המוסר חומר גלם לאחר לשם ייצור

 חוטים לצרכי עסקו של המוסד״!

 (2) במקום ההגדרה ״םוחד״ יבוא:
 ״ ״סוחר״ — אדם שאינו יצרן ואשר עסקו או חלק מעסקו הוא מכירת חוטים

 בסיטונות או בקמעונות״.

, יווסף: תיקון טעי!ז 6 ( ג )  2. בסעיף 6 לצו העיקרי, בסוף סעיף קטן
 ״היו חוטים אלה באריזה חיצונית סגורה, ולא הוצמדה תווית לכל סליל או דוללה
 שבתוך האריזה כאמור, תוצמד אחרי פתיחת האריזה תווית לכל סליל או דוללה

 או לכל יחידה העשויה להימכר בנפרד״.

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עטי 24.

 2 ק״ת 1473, תשכ״ג, עט׳ 1814.

 3 ק״ת זש13, תשכ״ב, עמי 1968.

 תיקון
 התוספת
 ח5ק א׳
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 תיקח ס׳נייי י 3. בסעיף 7 לצו העיקרי —

 (1) במקומ פסקאות (1) ו־(2) יבוא:

 ״(1) שם היצרן או הסוחר או סימן המסחר הרשום של אחד מהם או של
 שניהם!

 (2) שם הסיב ממנו עשויים החוטים בכפוף לאמוד להלן:

 (א) נטווה החוט מסיבים מעורבים, יצויינו שמות הסיבים מהם מיוצר
 החוט ושיעור תכולתו של כל סיב לפי סדר גודל יורד, לפי משקלו באחוזים
 למאה ביחס למשקלו של החוט כולו, ובלבד שמותר לא לציין את שיעור
 תכולתו כאמור של סיב, אם אינו עולה על 10% ממשקל החוט! מכיל
 החוט,צמר סדוק 50% לפחות ממשקלו, מותר לא לציין את שיעור תכולתו
 כאמור של כל סיב אחר שבחוט אם שיעור זה אינו עולה על 5% ממשקל,

 החוט כולו!

 (ב) סיבים מלאכותיים מותר לציין במלים ״סיבים מלאכותיים״, בלי
 לציין את שמותיהם!

 (ג) סיבים סינתטיים יש לציין, נוסף על הסימון בשמותיהם המיוחדים,
 או במקומם, בשם אחת הקבוצות הכימיות עליהם הם נמנים והמוגדרות

 להלן:
 ״ניילון״ או ״פוליאמיד״ — סיב עשוי פוליאמיד סינתטי ארור־
 שרשרת כלשהו, אשד קבוצות אמיד חוזרות מהוות בו חלק

 אינטגרלי של השרשרת הפולימרית!
 ״פוליאסטר״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשדת כלשהו,
 אשר אסטד של כוהל דיהידדי וחומצה טדפתאלית מהווה 85%

 לפחות ממשקלו!

 ״סיב אקרילי״ — סיב עשוי פולימר' סינתטי ארוך־שרשרת כלשהו,

 אשר יחידות אקדילוניטריל מהוות לפחות 85% ממשקלו!

 ״סיב מודאקרילי״ — סיב עשוי 'פולימר סינתטי' ארוך־שרשרת
 כלשהו, אשר יחידות אקרילוניטריל מהוות פחות מאשר 85%

 אבל יותר מאשר 35% ממשקלו!
 ״סאראך — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שדשרת כלשהו,

 אשד יחידות וינילידן כלורי מהוות לפחות 80% ממשקלו!

 ״אולפיך — סיב עשוי פולימר סינתטי אדוד־שרשדת כלשהו,
 אשר יחידות של אתילן, פרופילן או של אולפין אחד מהוות

 לפחות 85% ממשקלו!

 ״ניטריל״ — סיב המורכב ב־85% לפחות ממשקלו מפולימר ארוך־
 שרשרת של ויגילידן דיניטריל אשר בו מהווה הוינילידן דיניט־

 דיל לפחות כל יחידה שניה בשרשרת הפולימרית!

 ״ספאנדכס״ או ״פוליאורתך — סיב עשוי פולימר ארוך־שרשרת
 המורכב ב־85% ממשקלו לפחות מפוליאורתן מקוטע!
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 ״וינאל״ — סיב עשוי פולימר ארוך־שדשדת כלשהו, המורכב
 לפחות ב־50% ממשקלו מיחידות של כוהל וינילי ואשד סך כל
 היחידות של כוהל וינילי ושל יחידות אצטאל שונות מהווה

 לפחות 85% ממשקלו!

 ״ויניון״ — סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך־שרשרת כלשהו, אשר
 יחידות של ויניל כלודי מהוות לפחות 85% ממשקלו ז

 (ד) סיב סינטטי, שאינו משתייך לאחת הקבוצות הכימיות שהוגדרו
, יצויין בשמו המיוחד? ( ג  בפסקת משנה(

 (ה) חוטים עשויים מפסולת כותנה עם תוספת של סיבים אחדים או
 בלעדיהם יסומנו כ״חוטי פסולת כותנה״ או כ״חוטי ויגוניה״ \״

 (2) במקום פסקאות (6) ד(7) יבוא:
- ״(6) משקל נקי של החוט — בחוטים מיועדים למכירה בקמעונות, למעט
 בחוטי תפירה — בכפוף לאמור בסעיף 7ב, ובלבד שבחוטי רקמה מותר לציין

 את המשקל או את האורך
 (7) מהות הפגמים והיקפם — בחוטים פגומים!״

 (3) אחרי פסקה (7) יווםף:

 ״(8) אורך החוט — בחוטי תפירה״.

ת פ ט י  4. בצו העיקרי, אחרי סעיף 7 יבוא: ח
 סעיפים

3 א י 7 ם 7א. על אף האמור בפסקה (2) (א) לסעיף 7, אם נטווה החוט מסיבים 7 י | נ ו ״ ח ט י ט  ״
 טעורכיס . מעורבים והוא מכיל צמר מנופץ בשיעורים הנקובים להלן, שהם ביחס

 למשקל מכלל התערובת במכונת ערבוב vmow\ הוא יסומן כדלקמן:

 (א) כשהחוט מכיל לפחות 95% צמר מנופץ מהמשקל —
 במלים ״צמד מנופץ״ או ״צמד מנופץ נקי״.

 (ב) כשהחוט מכיל לפחות 70% צמד מנופץ נקי מהמשקל
 אך.פחות מ־95% — במלים ״צמר מנופץ מעורב עם סיבים

 אחרים״, ואין חובה לפרט את הסיבים האחרים.

 (ג) כשהחוט מכיל לפחות 50% צמר מנופץ נקי מהמשקל,
 אך פחות מ־70% — במלים ״צמר מנופץ מעורב״ בתוספת
 פירוט הסיבים האחרים לפי סדר גודל יורד של שיעור תכולתם

 היחסית.

״ חוטים 7ב. צויין משקל החוט ללא ציון תכולת רטיבותו (להלן — המשקל ט י  ט
 שנושאם צויין

 המסומן) לא יעלה המשקל המסומן על משקל החוט לאחר ייבושו בתנור ללא תכולת
 רטיבותם ב־105—110 מעלות צלזיוס (להלן — משקל יבש) בתוספת אחוזי הרטיבות
 הטבעית שלו בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות אוויר יחסית של
 65%, ובלבד שבחוטים המפורטים להלן בטור א׳ לא יעלה המשקל המסומן

 על המשקל היבש בתוספת האחוז הנקוב בטור ב׳ —
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 טור א׳ טור ב׳

 אחוזים מהמשקל היבש

 לגבי חוטי כותנה — 8,5
 לגבי חוטי צמד. מנופץ — 17
 לגבי חוטי צמר סדוק — 18,25
 לגבי חוטי סיבן — 13
 לגבי חוטי פשתן — 12
 לגבי חוטי יוטה — 13,75

 תיקו! םעי!* 8 5. בסעיף 8 לצו העיקרי במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) שם הסוחר שייבאם״.

 תיקו! סעיף 9 6. בסעיף 9 לצו העיקרי, פסקאות (2) ר(3) — בטלות.

ד) לסעיף 7 לצו העיקרי היא  תחילה 7. תחילתו של סעיף 4 לגבי פסקאות משנה (2) (ג) ר(
 כתום 4 חדשים מיום פרסומו של צו זה ברשומות.

 השם 8. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חוטי טקסטיל) (תיקון),
 תשכ״ה—1964״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 ט״ו באלול תשכ״ד (23 באוגוסט 1964)
 (חט 740133)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ה ש ב ל ר סימון מוצרי ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 תיקי! סעי!* 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה), תשכ״ג—1963 2
 (להלן — הצו העיקרי) —

 (1) אחרי ההגדרה ״מוצר הלבשה״ יבוא:
 ״ ״עיקר מוצר הלבשה״ — מוצר הלבשה למעט הבטנה, האביזרים והקישוטים

 שבמוצר הלבשה״.

 (2) במקום ההגדרה ״יצרך יבוא:
 ״ ״יצרך — יצרן של מוצרי הלבשה, לרבות אדם המוסר חומר גלם לאחר לשם

 ייצור מוצרי הלבשה לצרכי עסקו של, המוסר.״

 (3) במקום ההגדרה ״סוחר״ יבוא:
 ״ ״סוחר״ — אדם שאינו יצרן ואשר עסקו או חלק מעסקו הוא מכירת מוצרי

 הלבשה בסיטונות או בקמעונות״.

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1473, תשכ״ג, עמ׳ 1818•
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 2. בסעיף 5 לצו מעיקרי —
, הקטע ״נעשה הסימון על גבי תווית, יהיה בולו מעברה (א)  (1) בסעיף קטן

 האחד״ — יימחק!
ב) יבוא: )  (2) במקום סעיף קטן

 ״(ב) נמכר לצרכן הסופי מוצר הלבשה כשהוא נתון בתוך אריזה סגורה
 שקופה ונעשה הסימון על גבי תווית, מותר שהתווית תהיה בתוך האריזה בלי
 שהוצמד למוצר ההלבשה גופא, בתנאי שהסימון כולו ייראה לעין מבעד

 לאריזה״ 5
ב) יבוא: )  (3) סעיף קטן ״(ג)״ יסומן ״(ד)״, ואחרי סעיף קטן

 ״(ג) היה מוצר הלבשה מורכב משנים או ממספר גדול יותר של, פריטים או
 יחידות, אשר לכל אחד מהם הרכב סיבים שונה או תכונות אחרות שונות,
 הטעונות סימון, חייב כל פריט או יחידה סימון נפרד, אולם אם כל הפריטים או
 היחידות נמכרים לצרכן יחדיו כמוצר הלבשה אחד, מותר לסמן את כל הטעון
 סימון על תווית אחת תוך הפרדה בדורה בין הפרטים המתייחסים לכל פריט או

 יחידה״!
, במקום ״חלקים, יחידות או פריטים״ יבוא ״פריטים או יחידות״. ד) )  (4) בסעיף קטן

 3. במקום סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:
 ״פרטי 6. הסימון יכלול פרטי& אלה:

״ (1) (א) במוצר הלבשה מתוצרת ישראל, — שם היצרן או הסוחר מ י ס '  י

 או סימן המסחר הרשום של אחד מהם או של שניהם !
 (ב) במוצר הלבשה מיובא — שם המדינה בה יוצר מוצר

 ההלבשה ושם הסוחר שייבאו!
 (2) שם הםיב ממנו עשוי עיקר מוצר ההלבשה, בכפוף לאמור

 להלן:
 (א) עשוי עיקר מוצר הלבשה מתערובת של סיבים שונים,
 יצויינו שמות הסיבים ושיעור תכולתו של כל סיב על פי סדר
 גודל יורד לפי משקלו באחוזים למאה ממשקלו של, עיקר מוצר
 ההלבשה! הוראה זו לא תחול אם שיעור תכולתו כאמור של

 סיב אינו עולה על 10% ממשקל עיקר מוצר ההלבשה!
 (ב) עשוי עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים מלאכותיים או
 מכיל סיבים כאמור, מותר לציין אותם במלים ״סיבים מלאכו
 תיים״ מבלי לפרט את שמותיהם, ובלבד שיצויין שיעוד
 תכולתם הכוללת לפי משקלם באחוזים למאה ממשקלו של

 עיקר מוצר ההלבשה!
 (ג) עשוי עיקר מוצר ההלבשה כולו מסיבים סינתטיים או
 מכיל סיבים כאמור — יצויין נוסף על שמותיהם המיוחדים
 של הסיבים הללו או במקומם, שם הקבוצה הכימית אליה הם
 משתייכים כהגדרתה בסעיף 7 (2) (ג) לצו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (סימון חוטי טקסטיל), תשכ״ג—41963. סיב סיננטי
 שאינו נמנה על אחת הקבוצות כאמור, יצויין בשמו המיוחד!

 3 ק״ת 1307, תשכ״ב, עט׳ 1868.

 4 ק״ת 1473, תשכ׳׳נ, עמ׳ 1814 ; ק״ת 1637, תשב״ה, עמ׳ 193.
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 (3) גודל מוצד הלבשה שיצויין על ידי ספדות או על ידי המלים
 ״קטן׳/ ״בעוני״ או ״גדול״!

 (4) במוצד הלבשה שאינו עומד בכביסה בדותחין ובסבון כביסה
 רגיל — למעט מוצר הלבשה המכיל צמד שמשקלו הוא לפחות
 50% ממשקל עיקר מוצר ההלבשה — הוראות כביסה וניקוי;

 (5) במוצר הלבשה שאינו עומד בגיהוץ במגהץ אשר מידת החום
 של םולייתו 250 מעלות צלזיוס — הוראות גיהוץ{

״ או  (6) במוצר הלבשה תחתי שאינו מסוג א׳ — הציון ״סוג ב׳
/ הכל לפי הסוג. הציון כאמור יהיה באותיות  הציון ״סוג ג׳ ׳
 דפוס, במקום גלוי לעין על מוצר ההלבשה גופא וגובה האות
 יות ״ב״ או ״ג״ יהיה סנטימטר אחד לפחות. בכל מוצר הלבשה
 פגום אחד — הציון ״פגום״, באותיות דפוס בצבע אדום,

 שגבהן 5 מ״מ לפחות.

״ מיוחד 6א. על אף האמור בסעיף 6 (2) מותר לציין את שם הסיב כדלהלן, אס י  צ
 של סיב , •

 שיעור תכולת הסיבים בעיקר מוצר הלבשה הוא —

 (1) לפחות 93% צמר מנופץ ממשקל עיקר מוצר ההלבשה—
 במלים ״צמר מנופץ״ או ״צמר מנופץ נקי״!

 (2) פחות מ־93% אך יותד מ־50% צמד מנופץ ממשקל
 עיקר מוצר ההלבשה — במלים ״צמר מנופץ מעורב״ ושמות
 הסיבים האחדים לפי סדר גודל יורד של שיעור תכולתם

 במשקל עיקר מוצר ההלבשה.״

 תיקו! סעיף ז 4. בסוף סעיף 7 לצו העיקרי, במקום הקטע ״במלים ״מלאי — הרכב בלתי ידוע״ באותיות
 דפוס, בצבע אדום שגבהן 4 מילימטר לפחות״ יבוא הקטע ״במלה ״מלאי״ באותיות דפוס

 שגבהן 4 מילימטר לפחות״.

ק״ סעיף 8 5. בסעיף 8 לצו העיקרי —  תי

 (1) בפסקה (1), במקום הקטע ״אם תכולתו במשקל של הסיב קטנה מאשר
 65%, להוציא בטנה וקישוטים״ יבוא:

 ״אם שיעור תכולתו של הסיב, לפי משקלו באחוזים למאה, היא פחות
 מ־65% ממשקלו של, עיקר מוצר ההלבשה״ ן

 (2) בפסקה (2), במקום הקטע ״אט הוא מכיל פחות מאשר 95% צמד סדוק
 במשקל, למעט בטנה וקישוטים, יבוא ״אם עיקר מוצר ההלבשה מכיל פחות

 נר95% צמר סדוק ממשקלו״.

) לסעיף 6 לצו העיקרי היא ג  תחילה 6. תחילתו של סעיף 3 לגבי פסקאות משנה (2) (ב) ד(
 כתום ארבעה חדשים מיום פרסומו של צו זה ברשומות.

 השם 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה) (תיקון),
 תשכ״ה—1964״.

 ט״ו באלול תשכ״ד (23 באוגוסט 1964) פ נ ח ם ס פ י ר
) שר המסחר והתעשיה 7 4 1 3 מ 1 ח ) 
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מי  מדור לסזלסון מקו

 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955
ם י י ח ב ט י מ ת ר תל־אביב־יפו—חולון לעניני ב ו ת איגוד ערים באז מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי עדים, תשט״ו—1955 *, אני מצוור, לאמור:

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ
 1. בצו זה— הגדרות

 ״איגודי׳ — איגוד עדים המוקם לפי צו זה!
 ״המועצה״ — מועצת האיגוד?

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

גוד : ייפוד האי י נ ק ש ר  פ

 2. מוקה בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים אזור תל־אביב־יפו—חולון(בתי מטבחיים)״. הקמת האיגוד

 3. תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות. תחים האיניי

 4. תפקידי האיגוד הם: הקמת בתי מטבחיים ומפעלי עזר שלהם, ניהולם, הפעלתם תפקירי
 האיגוד

 והחזקתם.
ל סמכויות י ב ל פ  5. לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל, הסמכויות הנתונות לרשות מקומית ע
 . . האיגוד

 חיקוק ולצורך זה כל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״עידיה״, ב״מועצה המקומית״ או ״רשות
 מקומית״, יראו כאילו מדובר ב״איגוד״, וכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״ראש עיריה״,
 ב״ראש מועצה מקומית״, או %אש דשות מקומית״, יראו כאילו מדובר ב״יושב ראש המוע

 צה״; והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.
ה צ ע ו מ : ה י ש י ל ק ש ד  פ

 6. המועצה מורכבת מגציגי הרשויות המקומיות ותהא בת 10 חברים. כל דשות מקומית הרכב המועצה
 תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת. בכפוף
 לאמוד בסעיפים 15, 16, 17, תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של

 המועצה.

 7. (א) תקופת כהונתה של המועצה היא שנד. אחת. תקופת
 כהונתו

 המועצה
ה ^ ^ ^ כהונתה ש? ת נ ן ן ן : ת נ פ ן ק ה ת מ פ ת ף א ׳ א ! ד ד י ק פ ת  (ב) מועצה קיימת תמשיך ב

 (א) כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

 8. המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה על ידי השד או מי שהוסמך על ידיו לצורך םעיף ישיבה
 , ראשונה

 זה לא יאוחר מ־14 יום מיום שנבחרו רוב חבריה׳ והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר
 יושב ראש המועצה.

 9. יושב ראש המועצה דשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה, ובלבד שהישיבה תתקיים ישיבה רני?ה
 לפחות אחת לשלושה חדשים.

 ס״ח 176, תשט״ו, עמ׳ 48.
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 10. יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אנו הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי
 שליש לפחות מחבריה — או בידי ראש רשות מקומית.

 11. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך 14 יום מיום הגשת הדרישה כאמור
 בסעיף 10, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה או — אס הדרישה חתומה ביד ראש
 דשות מקומית — אחד מנציגיה של אותה רשות מקומית, לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדד

 היום הנדרש. ישב ראש חבר המועצה שייבחר לכך על ידי המועצה.

 12. רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

 13. המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה
 אחרת בצו זה.

 14. בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

 15. רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחד במקומו!
 לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

 16. חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הדשות
 המקומית שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן

 ההודעה לראש הדשות המקומית.

 17. חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות
 רצופות, אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם
 נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה. על חדילה כאמור

 יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית, שמטעמה כיהן לפני החדילה.

 18. חדל הבד מועצה מלכהן, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו בחבר אחר במקומו. לא
 בחרה הרשות המקומית בחבר אחד תוך שלושים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, תודיע על
 כך המועצה לשר והשר יתדה ברשות המקומית. לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי
 השד למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה, או עובדיה, של אותה רשות מקומית! ואם אותו
 אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השד למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר מועצה

 של אותה דשות מקומית.

 19. אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולר
 תיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

 20. נראה ל,שר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על
 המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו. לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד
 שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם

 מקופת האיגוד.
ו י מ ם עצה ו ושב ראש המו : י י ע י ב ק ר ר  פ

 21. המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מנציגיה של עירית תל־אביב־יפו ליושב
 ראש המועצה. היו הקולות שקולים תכריע דעתו של יושב ראש המועצה.

 22. המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בםגן אחד ליושב ראש המועצה. הסגן הראשון
 ליושב ראש המועצה ייבחר מנציגיה של עירית חולון.

 ישיבה שלא
 מז המנח

 כינום ישיבה
 שלא מ1 המנח

 ע? ידי חברי
 המועצה

 מניו חוקי

 פדרי עבודת
 המועצה

 וישיבותיה

 סמכויות
 המועצה

 ביטול בחירת
 חבר מועצה

 התפטרות חבר
 המועצה

 העדר
 מישיבות
 המועצה

 מילוי מקומות
 פנויים

 שמירת תוקף
 הדיונים

 סמכויות השר

 בחירת יושב
 ראש המועצה

 בחירת סגן
 יושב דאש
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 כהונת
 היושב ראש

 וסגניו

 היושב ראש
 ממונה על

 ביצוע
 החלמות
 המועצה

 דין־וחשבח
 ׳»ל האינוד

 העברת
 תפקידיט

 וסמכויות של
 היושב ראש

 משכורת
 היושב ראש

 וסנניו

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

 (1) סגן היושב דאש — אט יש סגן אחד בלבד!
 (2) אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד!

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

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

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

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

 לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת בדוב רגיל,.

 (ד) חדל יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו
 ביושב ראש אחר מבין נציגיה של עירית תל־אביב־יפו במועצה תוך שבועיים מיום שנת

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

 (ה) חדל סגנו היחיד של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו׳ תבחר
 המועצה במקומו בסגן אחר מבין נציגיה של עידית חולון תוך שבועיים מיום שנתפנה

 מקומו בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי יושב ראש המועצה.

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

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

 השנה שחלפה.

 (ב) הדין, וחשבון יוגש למועצה ולאחד שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא
 בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר

 ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.

 (ג) האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

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

 (ב) חבר אחר של.המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
 ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מםויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה

 באישור המועצה.

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

 משכורת בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.
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ת ועובדים : ועדו י ש י מ ק ח י  פ

 28. המועצה רשאית לבחור — אם מביו חבריה׳ ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין
 אנשים מתאימים אחרים — ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לטפל בענינים או

 במקרים מםויימים, כבל, שתטיל עליהן המועצה.

 29. יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה.

 30. (א) החלטותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

 (ב) המועצה רשאית להעביד ענין מםויים לועדה להחלטתה הסופית.

 31. ועדת רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה

 ודיוניה.

 (א) רשאי האיגוד —
 (1) להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם ?

i (2) לקבוע את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם 
 (3) להפסיק, מסיבה מספקת, את עבודתם ולפטרם על, פי החלטה של רוב

 חברי המועצה.

 (ב) המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

.32 

 בחירת ועוות

 יושב ראש
 ?ועדה

 אישור
 החלטות ועדה

 סדרי עבודת
 ועדה

 עובדים

ת הצעו יפ ו ז : חו י ש ק ש ר  פ

 33. יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת
 המועצה, אם נתקיימו שלוש אלה:

 (1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לידות!
 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה

 מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה!
 (3) קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

 34. כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
 החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

 35. כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

 36. חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות, על ידי דשות מקומית בקשר לענינים
 הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו געשה על ידי האיגוד, אם המועצה
 החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ואז בכל מקום בחוזה כאמור בו מדובר ב״רשות

 מקומית״ יראו כאילו מדובר בו ב״איגוד״.

 37. למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן — ועדת הצעות ומכרזים)
 שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

 38. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
 או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

 המים ללא
 החלטות .

 המועצה

 חוזים
 הטעונים

 החלטת
 המועצה

 חווה למתן
ח או י נ  ז

 מונופולין

 העברת חוזים
 לאיגוד

 ועדת הצעות
 ומכרזים

 מכרזים
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 חבר מועצה
 או חבר ועדה

 או עובד
 המעונין בחוזה

 הטלת מכסות

 קופת האינוד

 בטחון קופת
 האינוד

 חתיטה על
 פקודת תשלום

 (ב) צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים׳
 שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מברז פומבי או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור
 בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ד—21959,

 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

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

 ם י ב ש ו ת  מספק ל
 (!) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני

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

 יצביע בהצבעה על בל שאלה בקשר להם.

 (ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי
 בךזוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד,
 למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק
 לתושבים ופרט >ענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

 (ג) הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על חבר מועצה או ועדה או
 עובד האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת
 הנאה בחוזה או בעסק באמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד
 משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף

 עולה על 5%.

, דינו — מאסר שלושה חדשים ( ב  (ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ר(
 או קנם חמש מאות לירות או שני הענשים באחד.

פ י פ פ : כ י ן ן י ק שג ר  פ

 40. הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי בסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
 לסעיף 12 לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית
 שהיו רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים המת־
 נהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—31949, והנוגע לתחום אותה דשות מקומית אלא

 אם יוסכם אחרת על ידי הרשויות המקומיות.

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

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

 42. (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

 (ב) כל הכספים השייכים ל,קופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
 מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר

 .להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

 43. בל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
 וביד הגזבר.

 ק״ת! תש״ד, עט׳ 215.
 3 ע״ר תש״ט, תוט׳ א׳ טס׳ 48, עט׳ 164.
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 44. כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של לא פחות משלוש שניה והוא נראה
 כחוב אבוד, רשאי האיגוד לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר טעונה החלטת
 המועצה בדבר מחיקת חובות אישורו של השד, .ובלבד שיהיה סבור שהדבר הוא לטובת

 הציבור.
ת ו נ ו ב ש : ח י נ י מ ק ש ר  פ

 45. המועצה חייבת לנהל׳ בצורה שיורה עליה השד, או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה,
 חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו! חשבון זה יהא

 פתוח לעיון חברי המועצה.

 46. גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה
.  חשבון שיתמנה על ידי השר לפי סעיף 216 לפקודת העיריות 4

ת ו נ ו ת ש ו א ד ו : ה י ע י ש ק ת ר  פ
 ד ו ג י א  47. חוזה, כתב התחייבות, או תעודה אחרת לא יחייבו את ה

 (!) כשיש בהם התחייבות כספים מטעם האיגוד׳ אלא אם נחתמו על, ידי יושב
 ראש המועצה וגזבר האיגוד«

 (2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש
 המועצה ומזכיר האיגוד.

 48. ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה,
 והוא דשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספד, מסמך או נייר כאמור

 ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 49. רואה חשבון כאמור בסעיף 46 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו
 ידיעות׳ פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב

 ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.

 50. האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל
 דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש
 לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד׳ או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר
 לתפקידיהם. לתכלית זו דשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן

 באופן כללי והן לענין מיוחד.
 51. נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן ובין האיגוד, או בין
 הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות
 מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השד, והשד או מי שימונה על ידיו יכריע בהן.

 הכרעה זו תהא סופית.

 52. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור תל־אביב־יפו—חולון (בתי מטבחיים),

 תשכ״ה—1964״.
ת פ פ ו  ת

 הרשות המקומית

 מחיקת חובות

 מספר חברים

5 
5 

 הנהלת חשבונות

 רואה השבוז

 התחייבות
 האיגוד

 גישה לספרי
 המועצה

 המצאת ידיעות
 לרואה

 חשבונית

 משפטים

 בירור
 חילוקי דעות

 השם

 עירית תל־אביב־יפו
 עידית חולון

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 כ״ה באלול, תשכ״ד (2 בספטמבר 1964)
 (חמ 76537)

 4 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.
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 פקודת העיריות
פות ת עו ט י ח ר ש ב ד  חוק עזר לחולון ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית
 חולון חוק עזר זה:

, במקום ״עשרים לירות״ תיקון סעיף 10  1. בסעיף 19 לחוק עזר לחולון (שחיטת עופות), תש״ו—1960 2
 יבוא ״חמש מאות לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון(שחיטת עופות) (תיקון), תשכ״ה—1964״.' ה׳""

 נתאשר. פ נ ח ס א י ל ו ן
 כ״ה באלול תשכ״ד (2 בספטמבר 1964) ראש עירית חולון

 (חט 874107)
א ר י פ ש . ש ד ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.

 2 ק״ת 1035, ת׳ע׳׳ד, עט׳ 1677.

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

יים ת לאופנ ו נ ו ר רשי ב ד  חוק עזר לחולון ב

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות והסעיף 77 (א)(4)
, מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לחולון (רשיונות לאופניים), תשט״ז—81956, במקום ״200 תיקי! סעיף
 פרוטה״ יבוא ״75 אגורות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ד.—1964״. השם

ן ו ל י ס א ח נ  פ
 ראש עירית חולון

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964)

 (חט 87416)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

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

 3 ק״ת 601, תשט״ז, עט׳ 751.
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 פקודת העיריות
ירתם סג ם ו ת עסקי ח י ת ר פ ב ד ת ב ר צ נ  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות •p מתקינה מועצת עירית נצרת חוק
 עזר זה:

, בסעיף 3 —  תיקו! טעי!* 3 1. בחוק עזר לנצרת (פתיחת עסקיה וסגירתפ), תשי״ט—1959 2
 (1) בפסקה (3), המלה ״מספרה״ תימחק!

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:
 ״(5) מספרה:

 בקיץ — בין השעות שבין 20.00 ובין 06.00 !
 בחורף — בין השעות שבין 19.00 ובין«).06 5

 (6) חנויות למכירת חמרי בנין:
 בקיץ — בין השעות שבין 13.00 ובין 15.00 ובין 19.00 לבין 06.00 5

 בחורף — בין השעות שבין 18.00 ובין 07.00.״

 השט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון), תשכ״ה—
 1964״.

י ב ע  נתאשד. ס׳ א׳ ז ו
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש עידית נצרת

 (ח« 886104)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 899, תשי׳׳ט, עמ׳ 1254 ; ק״ת 1504, תשכ״ד, עמ׳ 160.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו ר רשי ב ד  חוק עזר לבאר־יעקב ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 77(א)(4)
, מתקינה המועצה המקומית באד־יעקב חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 הגדרות 1. בחוק עזר זה—
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

t עזר זה, כולן או מקצתן 
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה! ,

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

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

 2 דיניי מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.
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״ ?אופניים י  2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בל־ ר«
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.

, דינו — קנס חמישים לידות.  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א)

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה והוא רשאי ליתן בקשה 5מתז
 , > ושיו!

, או לסרב לתיתו. ב) )  את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן
 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והס מצויירים
 בפנס אור קדמי, במחזידור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
ב) תינתן חינם. )  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה בה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות, אולם אס ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגדה בלבד.
 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפד, והוא יחליף כל לוחית־מםפר ?וחיות מספד

 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה בסך 75 אגורות.

 5. חוק עזור לבאר־יעקב(רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3 — בטל. כימו?

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—1964״. השט
ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  נתאשר. א

 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית באד־יעקב
 (חט 81318) , • י י ״

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

_ שר הפנים שד התחבורה _ _ _ _ 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ו ע מ ־ ל ב ח ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית חבל־מעון חוק עזר זה:

״ התוספת ל  1. בתוספת לחוק עזר לחבל־מעון (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1958 3 (להלן — ח!יק תי
 העזר העיקרי), במקום הפריט ״גז, אספקה או חלוקה 100״, יבוא:

 ״אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —

 עד אלף לקוחות — לכל מאתיים לקוחות או חלק מהם 25
 למעלה מאלף לקוחות — לכל מאתיים לקוחות נוספים או חלק מהם 25״.

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 747, תשי״ח, עמי 202 ; ק״ת 1049, תש״ר, עמ׳ 1883.
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 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65 והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזד העיקרי בעד שנת 1964/65 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־מעון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה—
 1964״.

ץ פ ן ח י מ י נ  נתאשר. ב
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש המועצה האזורית חבל־מעון

 (חמ 82743)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים כנ ם מסו י נ ת מב ס י ר ר ה ב ד  חוק עזר לחבל־מעון ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית חבל־מעון חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״בניך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומד אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

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

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״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!
 ,״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־מעון!

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

 עריכת בדיקה 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.

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

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 '(ג) ראש המועצה יודה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה־ שקיבל הודעה, מיד
 אחדי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)! המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דיו וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

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

 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

ן את הוצאות הביצוע.  מבעל המי

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

 לשפ הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפימ 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 לברר
ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. י מ  את מצב ה

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמםרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמודיפ או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחופ המועצה שאחד מהפ לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לחבל־מעון(הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ה—1964״. השפ

 ביצוע עבודות
 ע? ידי ראש

 המועצה

 אישור םכוט
 ההוצאות

 םמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבני!

 מטירת הודעות

ץ פ ן ח י מ י נ  ב
 ראש המועצה האזורית חבל־מעון

 נתאשר.
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964)

 >חמ 401ז82)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ח על כלבים ר פיקו ב ד  חוק עזר לירוחם ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, P• 1941 מתקינה המועצה
 המקומית ירוחם חוק עזר זה:

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

 ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספד ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה!

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

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לוחית־מספר.

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

 לא תעלה על חמישה־עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה את
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפד.

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

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

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון, וכן אגרה של 50
 אגודות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

 (ג) עיוור יהיה פטור מתשלום אגדת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

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

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור ¡
 (3) הכלב מקים דעש שהוא מפגע לשכנים!

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 2

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

.  תשט״ז—1955 3

 הגדרות

 חובת רשיון
 ולוחית־מטפר

 בששת רשיון
 ותקפו

 :אגרות

 ם י רוב 5מתו
 רשיון וביטולו

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

 2 ע׳׳ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק׳׳ת 568, תשט״ז, עמי 242.
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 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף. זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך כלב שסירבו ־
 , , ליתו עליו
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה. ושיח או

 שבוטל חרשיוז
 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או
 (2) לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על כך

.  לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4
 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3)׳ (4)
(5) ובעל הכלב הודיע למועצה, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות  או
 המועצה, על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב
 אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של
 עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא כפולת 20 אגורות בעשרים

 ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי החזיות כ5ב
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב: שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא תפיסת כלב
ח י ש י ו ~ ^השטדתו י ט א א  בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המח***׳ ו

 אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן(א), לא יושמד אלא אם לא
 . יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר. המועצה רשאית להאריך את

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אס נראה לה הכלב כבעל עדך.

 ץ (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) לא יוכל בעליו לקבלו חזרה אלא לאחד שימציא
 עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה, וישלם למועצה 20 אגודות לכל יום מימי

 החזקתו,

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 50 לירות, ואם היתה העבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת דאש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירוחם (פיקוח על כלבים), תשכ״ה—1964״. ״׳״ם

ת י נ ע ס מ ח נ  נתאשר. פ
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית ירוחם

 (חמ 83229)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 * ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 481, עט׳ 242.

 יווב׳ו התמנות 1637, ט׳ בחשו! תשכ״ח, 15.10.1964 211



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

גורים ס פי נ ר ק ב ד ן ב ת כפר־עקרו י מ ו ק מ עצה ה ת המו ט ל ח דעה על ה  הו

 מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 5
, החליטה המועצה המקומית כפד־עקדון כי  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 2
 יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל

 או מס עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

י ב ט ע ק ק ח צ  נתאשר. י
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית כפר־עקדון

 (חמ 83549)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
_ שר הפנים _ _ _ _ _ _ 

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119 ; ס״ח 410, תשכ׳׳ד, עמ׳ 24.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

ם פיגורים ר קנ ב ד ה ב נ ת רענ י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה
, וסעיף 5  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, החליטה המועצה המקומית רעננה שכתום  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על
 כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא שולם תוך

 ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטת המועצה המקומית רעננה בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 1234, תשכ״ב, עמ׳ 536, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ק י נ ל ו ק  נתאשד. י׳ ש
 כ׳ באלול תשכ״ד (28 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית רעננה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
_ שר הפנים _ _ _ _ _ _ 

 1 ע״ר 1941, חום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 110 ; ם״ח 410, ת׳טכ״ד, עמ׳ 24.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.

פ ו פ ת ד ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתוספת לחוק העזר לאעבלין (בית המטבחיים), שפורסם בקובץ התקנות 1626,
 תשכ״ה, עמ׳ 40, במקום הכותרת שמעל שיעורי האגדות צ״ל:
 ״שיעור האגרה בלירות בעד—

 הסגר ושימוש במים בדיקת הבשר״

 קובץ התקנות 1637, 0׳ בהשון תשב״ח, 15.10.1964
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים
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 המחיר 64 אגורות


