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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר •י, ובאישור ועדת הכםפיט של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחח־לארץ), תשכ׳׳ד—
 התוספת ,

—21964 

 (1) במקום הפרט ״בולגריה״ יבוא:
 ״בולגריה 23.52 7.84 2.35

 ״בוליביה —45 —.15 2.25״
 (2) במקום הפרט ״גיברלטר״ יבוא:

 ״גיברלטר 29.61 9.87 2.96״
 (3) אחרי הפרט ״מאוריציוס״ יבוא:

 ״מאלאווי (ניאםלנד) 31.50 10.50 1.68״
 (4) אחדי הפרט ״סינגפור״ יבוא:

 ״סין הלאומנית(טאיוון) —.45 —15 2.25״
 (5) במקום הפרט ״ספרד״ יבוא:

 ״ספרד 29.22 9.74 2.92״

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי טלפון לחוץ־לאדץ) ü m 2 
 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ן ו ש ו ש ה י ל  י״ט באדר א׳תשכ״ה (21בפברואר 1965) א
 (חט 6006» שר הדואר

 1 חוקי א״י, גרד בי, פרק סט״ו, עמי 1155 ; ס״ח 387, תשב׳׳ג, עמ• 44.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עמ׳ 724.

 פקודת התעבורה
דה ת לביצוע הפקו ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה ג

(להלן — התקנות העיקריות), בתקןנת  1. בתקנה 78 לתקנות התעבורה, תשכ״א—21961
 משנה (ו), במקום ״אירע קלקול במונית או ברכב פרטי״ יבוא ״אירע קלקול במונית, ברכב

 פריטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק״ג״.

 2. אחדי תקנה 111 לתקנות העיקריות יבוא:

יפ 111א. (א) באופניים ובתלת־אופנים יהיו הכנפיים האחוריות צבועות י  ״םימח אופנ

י בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס״מ לפחות ובאורך של י ז ח ע ט ^ 
 15 ם״מ לפחות, המתחיל מן הקצה התחתון של כל כנף.

ת ישראל, נושח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173, נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425 ; ק״ת 1620, תשכ״ד, ע«׳ 1786.

 תיקון תקנה 78

 הוספת
 תקנה 111א

 1518 קובץ התקנות 1697, ז׳ באדר ג׳ תשכ״ה, 11.3.1965



 (ב) המימון לפי תקנת משנה (א) יוחזק תמיד במצב נקי, ולא
 יהיה דהוי או מטושטש.

 (ג) לא ירכב אדם על אופניים או על תלודאופנים אלא אם המ
 מסומנים כאמור בתקנה זו.״

 3. במקום תקנות 383ח ד383ט לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנות
 383ח ו־383ט

מח 383ח. (א) המשולשים לפי תקנות 78 ו־367א והסימון לפי תקנות 94  ״אישור הםי
 ע? ידי רשות ,

י ד383א—383ז יהיו בצבע מחזיר אור או סרטים מחזירי אור שיאושרו על ״ מ ו  ״
 . ידי דשות הרישוי לגבי החזרת האור, הטיב ואופן ההדבקה על חלקי הרכב,

 על המשולשים ועל הטבלות.
 (ב) רשות הרישוי רשאית לקבוע סימן מיוחד לאישורה על הסי־

 מון, על המשולשים ועל הטבלות.

ח 383ט. הסימון לפי תקנות 383ז*-383ח יוחזק תמיד במצב נקי, ולא יהיה ט י ס ה ת ק ז ח  ה
 במצב נקי

 דהוי או מטושטש.״

 4. אחרי תקנה 383ט לתקנות העיקריות יבוא: • הוספת תקנה
 83« י

ת 383י. לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א—383ח אלא אם הרכב ג הי  ״איסור נ

י מסומן כאמור בסימן זה.״ ת 5 ן » ^  מ

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 5), תשכ״ה—1965״. השם

 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  >חמ 756125) י

 שר התחבורה

 חוק התובלה האוירית, תשכ״ב—1962

 צו בדבר כרטיס קבוצתי בתובלה פנים

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק התובלה האוירית, תשכ״ב—1962 ג
 לאמור:

 1. בצו זה— הגדרות

 ״תובלת פנים״ — תובלה אוירית שמקומות היציאה והיעוד שלה נמצאים, לפי תנאי ההסכם

 בין הצדדים, בשטחה של ישראל ולא הוסכם בו על חניה מחוץ לישראל;

 ״תובלה קבוצתית״ — תובלת פנים של קבוצה

 1 ס״ח 374, תשכ״ב, עמי 90.

 קובץ התקנות 1697, ז׳ באדר.ב׳ תשכ׳׳ה, 11.3.1965 1519



 ״קבוצה״ — שני בני אדם או יותר המשתתפים בצוותא בתובלה קבוצתית!
 ״כרטיס קבוצתי״ — כרטיס נסיעה או כרטיס כבודה כמשמעותם באמנה 2 שניתן על ידי

 מוביל לקבוצה.

 2. בתובלת קבוצתית, בהעדר דרישה מפורשת של נוסע בקבוצה להוצאת כרטיס נסיעה
 או כרטיס כבודה אינדיבידואלי, דשאי מוביל להוציא כרטיס קבוצתי לכל הקבוצה במקום

 כרטיס נסיעה וכרטיס כבודה אינדיבידואלי לכל נוסע.

 3. בכרטיס קבוצתי יצויינו מקומות היציאה והייעוד, ותצורף אליו רשימת שמות המש־
 תתפים בקבוצד-

 4. כרטיס קבוצתי יימסר על ידי המוביל לאחד המשתתפים בתובלה הקבוצתית או
 לנציגו, ודין מסירתו כאמור כמסירת כרטיס נסיעה וכרטיס כבודה לכל אחד ממשתתפי

 הקבוצה.

 5. לצו זה ייקרא ״צו תובלה אוירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), תשכ״ה—1965״.

 כרטיס
 קבוצתי

 רשימת שטות
 משתתפי הטיסה

 הקבוצתית

רת כרטיס  מסי
 קבוצתי

 השם

ה ד ל ב ר״ י ח ו א ר ש  י
 שר התחבורה

 י״ט באדר א׳ תשכ״ה (21 בפברואר 1965)
 (חמ 755203)

 כתבי אמנה 244, כרד 8, עפ׳ 479.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

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

 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—
(להלן — הצו העיקרי), במקום פרט 1 יבוא: 3 1962 

 ״1. מוצרי פרי הדר למעט פלחי אשכוליות״.

 2. בתוספת השניה לצו העיקרי, במקום פרט 15 יבוא:
 ״15. מוצרי פדי הדר למעט פלחי אשכוליות״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון)׳
 תשכ״ד,—1965״.

 החלפת פרט 1
 לתוספת

 הראשונה

 החלפת
 פרט 15
 ?תוספת

 השניה

 השט

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ׳ באדר א׳ תשכ״ה (22 בפברואר 1965)
 (ח0 740510)

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 968, עט׳ 137.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1310, תשכ״ב, עט׳ 1901.

 1520 קוב׳ו התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

יה ר פיקוח על בנ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15,5 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותימ, תשי״ח—
 1957 •י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה), תשכ״ה—21965 תיקו!
ת פ ם י ת  (להלן — הצו העיקרי), לאחר פסקה (22) יבוא: ה

 ״(23) אשקלון״.

 2. בסעיף 17 לצו העיקרי — תיקון סעיף 17

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א); מי.שהחל עקב יום הפרסום בחפירות לצורך ביצוע בניה כאמור בסעיפים
8 והודיע על כך לועדה המקומית עד יום כ״ו באדר א׳ תשכ״ה (28 בפברואר  7 ר
 1965) רשאי להשלים את החפירות על פי היתר לכך מאת מהנדס הועדה

 המקומית״ 5

, לאחר ההגדרה ״השלמת היסודות״ יבוא: (ד)  (2) בסעיף קטן
 ״ ״השלמת חפירות״ — לרבות פעולות הדרושות, לדעת מהנדס הועדה חמקו־

 מית, למניעת סכנה לציבור או פגיעה בחפירות שבוצעו״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה) (תיקון מם׳ 3), השפ
 תשכ״ה—1965״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  א׳ באדר ב׳ תשכ״ה (5 במרס 1965) י
 שר השיכון

 ג ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 1677, תשכ״ה, עמ׳ 1290 ; ק״ת 1688, תשכ״ה, עמ׳ 1418.

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״, )תש״ד 

כה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין  1960 ג
 של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 1 ס״ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 קוביו התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965 1521



 תופפו!
 השטח להמרה

 במטרים מרובעים
 שטח החלקה

 במטרים מרובעים
 הגוש * החלקה

364 5,177 7 7991 
160 3,886 16 8092 

 8097 13 968 בשלמות
 8115 7 600 בשלמות

2,678 5,886 10 8132 
919 1,448 6 8133 

1,199 6,496 21 8118 

ף ס ו ב י  כ׳ באדרא׳ תשכ״ה (22 בפברואר 1965) ד
) שר הגנשפטים 7 0 1 3 ט 0 ח ) 

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
ן רשמי ק ת ן כ ק ה על ת  אכרז

,  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 186 — טבת תשכ״ד (דצמבר 1963) — מוטות פלדה מפותלים
 לזיון בטוף׳ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו%

 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,
 ירושלים,

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העמצאות,
 חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ בני־ישראל, תל־אביב־יפו,
 . וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 186 — שבט תשי״ח (פברואר 1958) — מוטות פלדה
— בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.  מפותלים לזיון בטון), תשי״ט—1958״ 2

 אכרזה על
 תקז כתקן

 רשמי

 מקומות
 הפקדת התקז

 תחילה

 ביטול

 ם״ח 116, תשי׳׳ג, עמי 30.
 ק״ת 866, תש י ״ט, עמי 672•

 1522 קוביז התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965



 5. לאכרזה זו ייקרא ״»ברזת תקנים (תקן ישראלי 186—טבת תשכ״ד (דצמבר 1963)— דו׳צ&ם
 מוטות פלדה מפותלים לזיון בטון), תשכ״ה—1965״.

 י״ד באדר א׳ תשכ״ה (16 בפברואר 1965)
 (חט 74082) מ׳ ג ל ב ר ט

 הממונה על התקינה

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
ה על תקן כתקן רשמי  אכרז

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:  1953 ג

 1. התקן הישראלי ״ת״י 521—אייר תשכ״ד (מאי 1964) —צמנט פורטלנד ״מיוחד״ ״ — אכרזה על ת?1
' 0 י׳" *"׳  הוא תקן רשמי. 3

 2. התקן האמור הופקד: מקומות הפקדת
 התק)

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רה׳ מזא״ה 76,
 תל־אביבדיפו ן

 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,
 ירושלים ן

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, רח׳ מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות,
 חיפה %

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ בני־ישראל, תל־אביב־יפו,
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות. תתילה

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 521 — אייר תשכ״ד (מאי 1964) — השם
 צמנט פורטלנד ״מיוחד״), תשכ״ה—1965״.

 י״ב באדר א׳ תשכ״ה (14 בפברואר 1965)
ט , ר ב  (חט 74082) מ׳ ג ל

 הממונה על התקינה

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עט׳ 30.

ר ב׳ תשנ״ה, 11.3.1965 1523  קוב׳ו התקנות 1697, ד באו



י ל ב ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר כבולות שטח תכנון עיר אשרי

( ד ) 2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936/ והסעיפים 14 (א) ר
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 עיר, מחוז הצפון(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז הצפון, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף 2, יהיה
 שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מספר 664,
 הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום ביום י״ד באדר א׳ תשכ״ה (16 בפברואר 1965) ביד
 שר הפנים וביד יושב ראש הועדה; העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר, אשרי, בעברון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשר־

 דים האמורים פתוחים לקהל.

— בטל.  3. צו תכנון ערים (אשרי), תשי״ד—1954 3

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (אשדי), תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ד באדר א׳ תשכ״ה (16 בפברואר 1965)
 (חמ 76511)

 1 ע״ר 1936, ת1ם׳ 1 טפ׳ 589, עט׳ 153.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 439, תשי׳׳ד, עמ׳ 635 ; ק״ת 1132, תשב׳׳א, עמ׳ 1572.

 קביעת גבולות
 לשטח תכנו!

 עיר

 תשריט
 והפקדת

 העתקים טמנו

 ביטול

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר קבלת עובדים במועצות המקומיות

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

 1. במקום סעיף 4 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב—1962/ יבוא:
 ״חילופי גברי 4. ביום י״א באייר תשכ״ו (1 במאי 1966) ובכל שנתיים שלאחריו

 יפרשו שנים מחברי הועדה שהם נציגי הרשויות המקומיות, לפי הסדר
 שיקבע השר, והוא ימנה אותם מחדש או ימנה במקומם נציגים אחדים״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ט באייר תשכ״ד (1 במאי 1964).

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ז בכסלו תשכ״ה (2 בדצמבר 1964)
 (חמ 765002)

 * ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1357, תשכ״ב, עמ׳ 2562•

 החלפת
 סעיף 4

 תחילה

 השם

 1524 קובץ התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965



 ,. פקודת המועצות המקומיות, 1941
יהודה ת מטה־ רי ו ה האז צ ע ו מ ה : ר ב ד  צו ב

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 י, תיקו! פרט
 (נב) בתוספת

 בפרט נ״ב — הראשונה
 (1) שמות הישובים ״לי־אוך ו־״נוה־מיכאל״ בטור א׳ והשטחים המתוארים

 לצדם בטור ב׳ — יימחקו ?
 (2) מתחת לקו, במקום ״1 עד 52״ יבוא ״1 עד 23,21 עד 31,29 עד 52״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), השפ
 תשכ״ה—1965״.

 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965) .. . ח י י ם מ ש ה ש פ י ד א.
< שר הפנים מ 8°°1 ח < 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עמ׳ 119 : ם״ח 410, תשכ׳׳ד, עמי 24.

 2 ע׳׳ר חש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט/ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1596, תשכ׳׳ד, עמ׳ 1444.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית ג׳לג׳זליה

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור: ד ) 2  ד

, במקום פרט (יד) החלפת פרט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
 (יד) בתוספת

 י13?* • הראשונה

 ״(יד) המועצה המקומית ג׳לג׳וליה.
 תאריך הקמתה: ב׳ באייר תשט״ז(1 במאי 1956).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
 הגושים: 7510, 7527 בשלמותם;

 7506 פרט לחלקות 7 עד 11, 14 עד 16 וחלק מחלקה 35 (נחל) כמסומן
 במפה של תחום המועצה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתימה ביד
 שר הפנים ביום י״ב באדר א׳ תשכ״ה (14 בפברואר 1965) ושהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז המר־

 כז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית (להלן — המפה)!
 7507 פרט לחלק מחלקה 20, ולחלק מחלקה 23 הגובל את חלקה 20, כמ־

 סומן במטה«'
 חלקי הגושים: 7512, 7513 הנמצאים מזרחה למסילת הברזל וכמסומן במפה!

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 369, תשי״נ, עט׳ 1174 : ק׳׳ת 940, תשי״ט, עט׳ 1954.

 קובץ התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965 1525



 החלקות: 18,3,1 וחלק מהלקות 2, 8,4 ו־17 בגוש 7508, המסומן במפה!
 12,10 וחלק מחלקות 1, ד, 13 בגוש 7509 כמסומן במפה %

 18 וחלק מחלקות 20,19 (דרכים) בגוש 7511 כמסומן במסה!
 26 עד 41,31 וחלק מחלקה 1 בגוש 7522 כמסומן במפה!

 החלק הצפוני מחלקה 1 בגוש 7636, המסומן במפה
 חלק מאדמות חירבת ח׳ריש, כמסומן במפה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (ג׳לג׳וליה, תיקון), תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ב באדרא׳תשכ״ה (14 בפברואר 1965) ח
) שר הפנים 8 0 3 נ • מ ח ) 

 פקודת העיריות
ה אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד  חוק עזר לראשון־לציון ב

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות ג
 ראשוךלציון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה!

 ״העיריה״ — עירית ראשוךלציון;
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי •ראש העירית בכתב.

 2. ראש העיריה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק מתעודה.

 3. (א) המבקש מראש העיריה תעודה ישלם לקופת העיריה אגרה בשיעור הנקוב
 בתוספת.

 (ב) ראש העיריה רשאי להפחית האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לראשוךלציון(אגרת תעודת אישור), תשי״ב—1952 2 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965״.

 הגדרות

 מת! תעודה

 אגרה

 ביטול

 השם

 האגדה בלירות

3 — 
2 — 

 תוםפמ
 (סעיף 3)

 תעודה או העתק מתעודה —
 (1) בענין הנוגע למקרקעין, בנינים וירושות

 (2) בכל ענין אחר

ר נ ו א ם ל ע  נ
 ראש עידית ראשון־לציון

 נתאשד.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 >חמ 89728)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

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

 יי' ק״ת 292, תשי״ב, עמ׳ 1299•

 קובץ התקנית 1697, ז׳ באדר ב׳ ת׳ענ״ה, 11.3.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאזור בחבר היטל עינוגים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

 המקומית אזור חוק עזר זה:

 11 בתוספת לחוק עזר לאזור (היטל עינוגים), תשי״ב—21951, בסעיף 1, במקום פסקה

 (ב) יבוא:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 כרטיס שמחירו שיעור ההיטל
 באגורות

 עד 47.8 5 19 אגורות
 למעלה מ־47.8 עד 54.3 25.5 אגורות
 למעלה מ־54.3 עד 59.8 30 אגורות

 למעלה מ־59.8 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגודות
 יהיו פטורות מהיטל.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ר ו נ ־ י ד ד י א  נתאשד. מ
 ז׳ באדר א׳ תשכ״ה (9 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית אזור

 (חט 81052)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119•

 2 ק״ ת 221, תשי׳׳ב, עט׳ 224 ; ק״ת 840, תשי״ט, עט׳ 234.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 חוק עזר לבית־ג׳ן גדבר מס עסקים

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית בית־־גץ חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־ג׳ן! *
 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 קובץ התקנות t ,1697׳ נאדר ב׳ תשכ״ה, 1.1.3.1965.



 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה:
 ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או חדל לעסוק לפני 1 באוק־

 טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו יום, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
 ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב״1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בבת אחת
 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 הטלת מפ

 תשלום המם

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שלדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה;
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

ת ראש ו י  סמכו
 המועצה

 5. אדם שעשה אחד מאלה:
 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב

 בהן
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 4 (ב),
 דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי

 הרשעתו בדין.

ת וענשים רו  עבי

 1528 קוב״-ז התקנות ־109־, ז׳ באדר ב׳ תשכ׳׳ה, 11.3-1965



 6. הוראות חוק עזד זה לא יחולו על עסק המתנהל ע׳ל ידי המועצה. פטור

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964). תחילה

 8. יי הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65 והוא ישולם תוך שלושים הוראות מעבר
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

ץ (מס עסקים מקומי)׳ תשכ״ה—1965״, השם  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית ע

 תופפת

 שיעורי המם לשנה בלירות

 בתוספת זו:

 ״סוג א״/ ״סוג ב׳״ ו־״סוג ג׳״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה.

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
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ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות ו א י  ת

 מצבעה 25
 מצחצח נעליים 6

 40 מרצף 30
 25 מתפרה 20
 20 מתקן נעליים 10
 20 מתקן שעונים 16

- ר ג  10 נ
נות 20  .15 לדלתות וחלו
 לרהיטים 30
 50 לתיקונים 16

3 נפח 5! 0 

30 
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2 לכל ראש 1.50 5 

2 סיד — ייצור ומכירה 20 0 

1 סייד 25 5 

 25 סנדלר 15
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 40 עורך דין 30

 5 פחח 8
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! צאן — לכל ראש 0.30 5 

 30 צבע 20
1 צורף 20 5 

 30 צלם 20
 35 קבלן —

 60 לבנין 60
 20 לכבישים 50
ן גגות . 55  30 ליציקה ותיקו
 50 לעבודות אחרות 35
 15 רוכל 10
 30 רופא כללי 30
 רופא שיניים 30
 30 רופא וטרינרי 30
 35 רפד 16
3 דצען 15 5 

 רתך 25
 שירות אוטובוסים 200

4 שען 16 0 

 a שרברב 20

ת דלק 50 * תחנ 6 

ן והשכרת אופניים 20  20 תיקו
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 מנדת —
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 סיגריות
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 תיקון מכשירי חשמל

 חשמלאי
 חרש נחושת
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 טייח

 טפסן
ר  טרקטו

 כוורות
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 מאפיה
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 מיילדת
 מגנונאי

 מלון או פנסיון שבו —
 עד 3 חדרים

 . למעלה מ־3 חדרים

ה > נ  מסב

 מסגריה —
נעת  ממו
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 מספרה

 מערבל בטון — השכרה

 נתאשד.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חט 81424<
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגליל־התחתון'בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית הגליל־התחתון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד 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 אחד, לרבות ביב

 או תעלה;
 ״ביב פרטי״ •— ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש אחד, או לגיקוזס 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 ביוב, מחסומים ותאי־בקרה!
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואיס, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחדים, לרבות אביזרי ביוב, מחסומים ותאי־בקרה וכל חלקיהם ולמעט ביב פרטי ז
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
 הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי־הבקרה בביב פרטי
 או בביב ציבורי, בורות השפכים, וכולל גם את המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים

 ומערכת אספקת המים על כליה, צינורותיה ואביזדיה!
 ,,בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היח
 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, וכולל שוכר

 או שוכד־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים«
 ״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 הגליל־התחתון!

 ״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!
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים,

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי־בקדה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־
 עותו בחוק עזר זה{

 ״בעלי־חיים״ — כל בעל חיים, לרבות דגים;
 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 מפגעים 2. ״מפגע״ —

 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית־כסא שאינו
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

 ציבורית!

 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום ׳מאושר בנכסים המשמשים
 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית >

 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, 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 בכד משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך;
 (4) החזקת נכסים בצורה אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה להזיק

 לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בצודה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר הם,  ללא היתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 2

 לדעתו של התבדואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!

 (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 שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית־כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או אשר הס, לדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!

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

 יתושים בהם!

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

 יתושים בהם!

 (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 כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!

 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים •או דלוחים, או שפיכת כל, נוזל
 אחד דרך צינור גשם!

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמי 153.
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 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל
 ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים!

 (16) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, אשר, 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 התבדואן, מזיקים או עלולים

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

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התבדואן!
 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
 לתכלית אחרת ואשד, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמדי הדלק בתוכו
 וגורם על ידי 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^בנין 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

 התבדואן!
 (22) כל אבק ז*ו פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התברואן!
 (23) החזקת בעל־חיים באופן׳ המזיק או העלול להזיק לבריאות לדעת

 התברואן!
 (24) מבנה הגורס או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים

 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם!
 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש

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

 והגורמים או העלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן!

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אהדת!

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

 3. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
 לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצדע הוראות חוק עזד זה.

 (ב) התברואן דשאי 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
 האמודד, יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא, יתן לבעל הנכס׳ או
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 למחזיק בנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידדוש תיקון הפגם במועד
 שיקבע לכך.

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

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

 הנכסים, לאחר 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.

 5. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע,
 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 העבודות כאמור בסעיף

 קטן (א).
 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך חייב לקיים את תנאי ההודעה

 לכל פרטיה.

 6. לא קיים אדם החייב לסלק את דרישות התברואן לפי סעיף 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 מהותו 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
 התברואן, להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון 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 וכיוצא באלה, חייב
 להקים ביודכסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התבדואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב לאחר גמר העבודה. לבער ולסלק
 את כל הזוהמה והלכלוך שנטצברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת

 התברואן.

 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה 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 אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או

 אחריות
 לסילוק מפגע

 הודעה
 לסילוק מפגע

 סילוק המפגע
 על ידי המועצה

 החלטת
 התברוא!

 חובות

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

 נכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

 10. כל אדם —
 (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה ! *

. י  (2) המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה ז
 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

 (4) העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות

 (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, שברי זכוכית, מסמרים, חומד חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!

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

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

 ... (11) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים!
 (12) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על, פי חוק עזר זה,

 (13) המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב ו
 (14) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או

 על גג מבנה!
 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי הוראות חוק

 עזר זה,

 דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה
 בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד• העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות
 לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־התחתון (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1965״.

 או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה!
 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי!

י פ ו ל ה א ש  מ
 ראש המועצה האזורית הגליל־התחתון

 נתאשר.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חמ 81675)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לגן־רוה בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית גךרוה חוק עזר זח:

ת 1. בחוק עזר זה —  ״גדרו

 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולמ או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים, או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בול חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחד, לרבות ביב או

 תעלה;
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזם של קבוצה של
 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,
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
 הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי
 או בביב ציבורי, בורות שפכים, וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת

i 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, וכולל שוכר או

 שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים;
 ״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 אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחד זמן«,
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גךרוה!

 ״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 ?

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

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים,
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מפ׳ 1154, עמ׳ 119.

/ התקנית 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ׳׳ה, 11.3.1965 ב ו  1536 ק



 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, האי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־
 ; עותו בחוק עזר זד! !

 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגימ!

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

 2. ״מפגע״ —

 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

 ציבורית ן

 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים
 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית \ . ״ /

 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, ׳דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, יתעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי,.בכללו או
 בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי

 דעת התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!

 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אישר, לדעת התברואן, 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 קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזס היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר,  ללא היתר לפי פקודת בנין ערים׳ 1936 2

 לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!

 (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, צואימ או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או מחוצה
 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שה,ם

 במצב מזוהם, או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!

 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התברואן, 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 ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589> עמ׳ 153.
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 (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 כל צינור או מחסום במיתקן תברואה׳!

 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחר
 דרך צינור גשם!

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

 (16) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, אשר, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או כבנין 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 מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התבדואן!

 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
 ואשד, לדעת התבדואן, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם על ידי

 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, בכל קומת בנין 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 הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית. מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום. נזק לבריאות

!  לדעתהתברואן
 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת

 התברואן!

 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשדיצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם!

 (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 עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושביס!

 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת
 התברואו!
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 (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.

יות מ סמכו ש  3. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה ל
 . , , התברואז

 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 המוע
 צה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני
 ביצוע עבודה כזאת, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו
 לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
 האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכם או למחזיק
 בנכם, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי אחריות
ד לסילוק מפגע ע פ י א ט א מ א ^ ן ! א מ י ס ב ע נ ג פ  נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים ^ מ

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

 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
 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 למצאו או את בא כוחו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחד

 שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

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

 בלבד.

 5. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי הודעה
ו לסילוק מפגע ת ו ב ש י ,  הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת ד

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקיים את תנאי
 ההודעה לכל פרטיה.

 6. לא קייס אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התבדואן לפי סעיף 5 או ביצע עבודה סילוק המפגע
ע על ידי המועצה צ ב ! ן ? ן צ ע ן מ 1 ת ד י א ש  מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, ר

 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 מהותו, או בדבר העבודות החלטת
ז א י י ב ת  והחמריס הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית. ה
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ת 8. (א) בעל בנין׳ שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי התברואן, בו  חו

 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק.עזר זה או מחלק ממנו.

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

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.

 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים
 בית כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע
 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב, לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

רת הודעות ..9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידיו של האדם שאליו  מסי

 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, או אם
 ההודעה נשלחה בדואר אליו במכתב רשום לפי מען 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.

 (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 כל שם או תיאור נוסף.

 ,עבירות וענשים 10. כל אדם —

 (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה >

 (2) המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה 1

 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

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

 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי!

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

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

 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומד חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות או חומר בניה של שהוא ו

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן, או
 פסולת מזון כל שהיא!
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 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים«
 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה ז
 (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב ז

 (13) החולב בהמות בית ברחוב 5
 (14) השוחט.בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או

 על גג מבנה ז
 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,

 דינו — קנם 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבי־

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

 11. חוק עזר לגן־דוה (מניעת מפגעים), תשי״ג—1953 3 — בטל. ביטול
 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־רוה (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1965״. השט

י נ ב ד ב ן ד י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה האזורית גךרוה

 (חט 81702) • .!

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ... 3 ק״ת 379, תשי״ג, עט׳ 1313.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

 חוק עזר ליבנה בדבר ביוב
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות

, מתקינה המועצה המקומית יבנה חוק עזר זה:  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 1. בחוק עזר זד1 — הגדרות
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

 ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יבנה 5

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

 17 לחוק!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על, התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו היטל ביוב
 נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16' לחוק.

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

 2 ם״ח 376, תשכ״ב, עט׳ 96.
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 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

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

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה 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 בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 8. חוק עזר לכפר־יבנה (בניית ביבים), תשי״ז—1956 3 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (ביוב), תשכ״ה—1965״.

ה נוספת י  בנ

ב י ר כ  חיבו
ב ו  פרטי לבי

ר פגיעה סו  אי
ב ו  בבי

רת הודעה  מסי

 ענשים

 ביטול

 השם

 תופפת
) שיעור ההיטל 3  (סעיפים 2 ר

 בלירות
.  היטל ביוב— —

 (א) ביב ציבורי —
 לכל מ״ד של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.15
 לכל מ״ר של בניה בכל קומה —3

 (ב) מאסף —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.15
 לכל מ״ר של בניה בכל קומה 1.50

 (ג) מיתקנים אחרים— ^
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.15
 לכל מ״ד של בניה בכל קומה 1.50

׳ ז י ז ן ח ו ר ה  נתאשד. א
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית יבנה •

 (חמ 83174)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ס״ת 651, תשי״ז, עט׳ 3174.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945

 חוק עזר לירכא בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית ירכא חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ירכא!

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ״מס״' — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב.את סמכויותיו

 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או חדל לעסוק לפני 1 באולר

 טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו יום, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

- (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מם בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב*1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכלן אדם שלדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה ז
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המס.
 (ב) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לברר אס עוסקים בו.

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

 2 ע׳׳ר 1945, תוס׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.
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 עבירות וענשים׳ 5. אדם שעשה אחד מאלו!:

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב
 בה?

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 4 (ב)׳

 דינו — קנם עשרים לידות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי

 הרשעתו בדין.

י 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. ו ט  פ

ה 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964). 5 י ח  ת

י 8. הודאות סעיף 3 לא יחולו על תשלום מס לשנת 1964/65 והוא ישולם תוך שלושים יום ב ע  י׳יי״י" מ
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 השפ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירכא (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965״.

 רגופפת

 שיעורי המם לשנה בלירות

 בתוספת זו:
 ״סוג א׳״, ״סוג בי״ ו־״סוג ג׳״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה.

ו  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירו

ות למכירת —  אוטו משא — חנ
נות 15 דגים 15  עד 2 טו
נות 20 חומוס או פולים 15  למעלה מ־2 עד 5 טו
ות 40 חלב או מוצרי חלב 15 נ  למעלה מ־5 עד 10 טו
ות 60 המרים וכלי בנין 30 נ  למעלה מ־10 טו

 אטליז 20 חנות —
ות 16 נ ת בקמעו רו פי ת ו רקו  חממה (אינקובטור) 15 י
 אריגה מקומית במכונה 15 ירקות ופירות בסיטונות 20
 בית בד — כלי בו 45
 בעל ריחיימ אחד 30 כלי חרסינה 15
 בעל 2 ריחיים 35 כלי זכוכית 15
 בית דפוס 30 כלי מטבח 20
 בית מלאכה לבלוקים 40 לחם 10
לת בסיטונות 60  בית מרקחת 30 מכו

נות —  בית קולנוע 50 מכולת בקמעו
ג א׳ 35  בית קפה — סו
ג ב׳ 20  בלי בר 20 סו
ג ג׳ 15  עם בר 35 סו
ספת של 25 מכשירי חשמל 45  עם מכשיר טלביזיה — תו
ת 35 מקלטים 45 ו הג ת ספר לנ  בי
 בנאי 30 ממתקים 20

 בנק או סניף של בנק 100 משקאות משכרים —
נות 45  גלנטריה 20 בסיטו

נות — ת למכירת — בקמעו ו  חנ
 בגדים משומשים 12 לשתיה במקום 35
 בדים וטקסטיל 35 לשתיה מחוץ למקום 20
ר 25 נעליים 20 ש  ג

 1544 קובץ התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1065



ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

 מצבעה 25
 מצחצח נעליים 6

 מרצף 30
 מתפרה 20
 מתקן נעליים 10
 מתקן שעונים 16

 נגר —
 לדלתות וחלונות 20
 לרהיטים 30
נים 16  לתיקו
 נפח 15

 סוסים או בהמות עבודה אחרות —
 לכל ראש 1.50

 סיד — ייצור ומכירה 20
 סייד 25
 סנדלר 15
ת 25 ת  ס
 עורך דין 30
 פחח 8

 פחם עץ — מכירה 10
 פרה — לכל ראש 2
 צאן — לכל ראש 0.30

 צבע 20
 צורף 20
 צלם 20

— ן ל ב  ק
 לבנין י 60
 לכבישים 50
ן גגות 55  ליציקה ותיקו
 לעבודות אחרות 35
 רוכל 10

 רופא כללי 30.
 רופא שיניים 30
 רופא וטרינרי 30
 רפד 16
 רצען 15
 רתך 25

 שירות אוטובוסים 200
 שען 16
 שרברב 20

 תחנת דלק 50

 תיקון והשכרת אופניים 20

ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

ות —  חנ
 נפט —

נות 40  בסיטו
ות 25 נ  בקמעו
 סיגריות 20
 ספרים וצרכי כתיבה 20
 פלאפל 10
 רהיטים משומשים 15

 שמנים ומוצריהם —
נות 50  בסיטו
ות 30 נ  בקמעו
ת 30 או  תבו
 תיקון מכשירי חשמל 25
 חשמלאי 25
 חרש נחושת 20
ת קמח . 15  טחנ
 טייח 25
 טפסן , 20
 טרקטור 40

 כוורות 5
 לול שמספר המטילות בו —

 50 עד 100 10
 101 ומעלה 15
 מאפיה 30
 מגהצה 15
 מהנדס 30
ית 35 נ  מו
סך 60  מו
ן 20 ו נ  מז
 מסעדה 30
 מחצבה 50
 מיילדת י 15
 מכונאי 30

 מלון או פנסיון שבו —

 עד 3 חדרים 30

 למעלה מ־3 חדרים 35

 מסבנד. 35

 מסגריה —

 ממונעת 40

נעת 25  בלתי ממו

 מספרד• 16

 מערבל בטון — השכרה 20

י ת ש ץ ר ר ן פ ו ש  נתאשד. ש
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) יושב ראש המועצה המקומית ירכא

 (חמ 83207)
א ר י פ ם משד* ש י י  ח

 שר הפנים

 קוביו התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשב׳׳ה, 11.3.1965 1545



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר למג׳ד־אל־כרום בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה  כתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית מג׳ד־אל־כרום חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה י,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגיד־אל־כרום.

 מת! תעודה 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק מתעודה.

 אגרה 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 השם , 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למג׳ד־אל־כרום (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—
."1965 

 שיעור האגדה
 בלירות

 תוהפת
 (סעיף 3)

 תעודה —

 בענין הנוגע למקרקעין ועסקים 10

 בכל ענין אחר 2

 העתק מתעודה 1

ר ו ס נ י א ב ד ה י ם מ ל  נתאשד. ע

 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית מגיד־אל־כדום
 (חט 839022)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר היטל עינוגים . • ב ד  חוק עזר למג׳ד־אל־ברום ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י׳ מתקינה המועצה
 המקומית מג׳ד־אל־כדום חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדייי׳
ו  ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג י,
 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!

 ״בול״ — בול איו תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!
 ״היטל׳״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זד.!

 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם
 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!

 ״וזמועצד.״ — המועצה המקומית מג׳ד־אל־כדום!
 ״מפקח״ — אדם שהורשה על ידי המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי י המנהל לבצע תפקידי המבקר לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר בכסף. היטל ושיעורו
 ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו כרטיסים
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. חבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון.התאריך שבו

 יתקיים העינוג.

 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
.  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א)

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הודאות כניסה לבית
ג י נ י  סעיף 3(א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו. ע

 (ב) בעל הכרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.

 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס שנת
 קיימו בו הוראות סעיף 3(א).

 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים 3, 4(א) ו־(ג) יקויימו. חובות המנהל

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו בולים
 תמורת כל בול, שאלנו משומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים
 למאה, אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

 (ב) לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

 1 עייר 1041, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 110.

 2 ע״ר 1935, תום׳ 1 טס׳ 496, עמ׳ 49.
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 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה:
 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה 5

 (3) עינוג שהוא,' לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמר
 טרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי׳ סעיף קטן (א), יגיש בקשה למועצה
 לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגרים.

 8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס, בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחד, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכן
 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על הוד־

 אות חוק עזר זה.

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

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לידות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למג׳ד־אל־כדום (היטל עינוגים), תשכ״ה—1965״.

 פטור והנחות

ות י  סמכו
 הטפקח

 עגשים

 .השם

 שיעור ההיט?

 תופפת

 (סעיף 2)

 5 אגורות
ת דו ו  לאג
 10 אגודות
 13 אגורות
 16 אגודות
 20 אגורות

 30% ממחיר הכרטיס,

ר ו ס נ ם מ י ה ד ב י א ל  ע
 ראש המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרום

 ברטים שמחירו באגורות

 עד 25
 למעלה מ־25 עד 35
 למעלה מ־35 עד 50
 למעלה מ־50 עד 65
 למעלה מ־65 עד 80

 למעלה מ־80 עד 100
 למעלה מ־100

 נתאשר.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חט 839020)

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

 הט5ת טס

 תש5ופ הטפ

יות ראש  סמכו
 המועצה

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

ר מם עסקים ב ד  חוק עזר למג׳ד־אל־כרום ב

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרום חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר: זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרום!

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת;
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ״מם״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות פנןיד המועצה שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו

 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שגה״ — שנת כספים,

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או חדל לעסוק לפני 1 באוק־

 טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו יום, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מם בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחד ששילם את המס, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר
 של; השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם •את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) . ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שלדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המם.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לבדר אס עוסקים בו.

 ע׳׳ר 1941, תופ׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
 ע״ר 1945, תופ׳ 1 טפ׳ 1436, עט׳ 115.

 קובץ התמנות 1697, ן׳ באדר ב׳ תשכ׳׳ה, 11.8.1965 1549



 5. אדם שעשה אחד מאלה:
 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב

 בה ו
 (2) הפריע לראש המועצה אי מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 4 (ב),
 דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי

 הרשעתו בדין.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65 והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למג׳ד־אל־כרום (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965״

 עבירות וענשיט

 פטור

 תת י לה

 הוראות טעבר

 השם

 תופפת
 שיעורי המם לשנה בלירות

 בתוספת זו:

 ״סוג א״׳, ״סוג ב״׳ ו־״סוג ג׳״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה.

 תיאור המלאכה או העםק הטם בלירות

 חנות למכירת —
 דגים 15
 חומוס או פולים 15
 חלב או מוצרי חלב 15
 וזמרים וכלי בנין 30

ות —  חנ
ות 16 נ פירות בקמעו ת ו  ירקו
נות 20  ירקות ופירות בסיטו
 כל בו 45
 כלי חרסינה 15
 כלי זכוכית 15
 כלי מטבח 20
 לחם 10
לת בסיטונות 60  מכו

נות — לת בקמעו  מכו
 סוג א׳ 35
 סוג ב׳ 20
 סוג ג׳ 15
 מכשירי חשמל 45
 מקלטים 45
 ממתקים 20

 משקאות משכרים —
 בסיטונות 45

נות —  בקמעו
 לשתיה במקום 35
 לשתיה מחוץ למקום 20
 נעליים 20

ר הטלאכה או העסק הטם בלירות או  תי

 אוטו משא —
נות 15  עד 2 טו
נות 20  למעלה מ־2 עד 5 טו
נות 40  למעלה מ־5 עד 10 טו
נות 60  למעלה מ־10 טו
 אטליז 20
15 ( ר ו ט ב ו ק נ י א ) ה מ מ  ח
נה 15  אריגה מקומית במכו

 בית בד —
 בעל ריחיים אחד 30
 בעל 2 ריחיים 35
 בית דפוס 40
 בית מלאכה לבלוקים 40
 בית מרקחת 30
 בית קולנוע 50

 בית קפד, —
 בלי בך 20
ר 35  עם ב
ת של 20 פ ס ו  עם מכשיר טלביזיה — ת
 בית ספר לנהגות 35
 בנאי 30

 בנק או סניף של בנק 00!
2  גלנטריה 0

ת למכירת — ו  חנ
 בגדים משומשים 12
 בדים וטקסטיל 35
ר 25 ש 3 
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העםס המם .בלירות
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16 
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 מצבעה

 מצחצח נעליים

 מרצף

 מתפרה

 מתקן נעליים

 מתקן שעונים

 ר ג  נ
ות נ  , לדלתות וחלו

 לרהיטים
 לתיקונים

 נפח
ת •  סוסים או •בהמות עבודה אחרו

 לכל ראש
 סיד — ייצור ומכירה

 סייד
 סנדלר

ת ת  ס
 עורך דין

 פחח
 פחם עץ — מכירה
 פרה — לכל ראש
 צאן — לכל ראש

 צבע
 צורף
 צלם

 קבלו -
 לבנין

 לכבישים
ן גגות  ליציקה ותיקו

 לעבודות אחרות
 רוכל

 רופא• כללי
 רופא שיניים

 רופא וטרינרי
 רפד

 רצעו
 רתך

 שירות אוטובוסים
 שען

 שרברב
ת דלק  תחנ

 תיקון והשכרת אופניים
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20 
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25 
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15 
30 
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35 
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16 
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— ת ו נ  ח
 נפט —

ת ו נ טו  בסי
ות נ  בקמעו

 סיגריות
 ספרים וצרכי כתיבה

 פלאפל
 רהיטים משומשים

 שמנים ומוצריהם —
נות  בסיטו
ת ו נ  בקמעו

ת או  תבו
 תיקון מכשירי חשמל

 חשמלאי
 חרש נחושת

ת קמח  טחנ
 טייח

 טפסן
 טרקטור

 כוורות
 לול שמספר המטילות בו -

 50 עד 100
 101 ומעלה

 מאפיה
 מגהצה
 מהנדס
ית נ  מו

סך .  מו
ן ו נ  מז

 מסעדה
 מחצבה
 מיילדת
 מכונאי

 מלון או פנסיון שבו —
 עד 3 חדרים

 :למעלה מ־3 חדרים
ה  מסבנ

 מסגריה —
נעת  ממו

נעת  בלתי ממו
 מספרה

 מערבל בטון — השכרה

ס ו ר י א ב ר ה י ם מ נ ל  ע
 ראש המועצה המקומית מגיד־אל־כרום

; ר י ה ש פ ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 נתאשד.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 נתמ 839021)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר רוכלים ב ד חא ב ת־תרשי ו  חוק עזר למעל

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית מעלות־תרשיחא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!

, כימי מנוחה שתחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחא;

 ״המפקח״ — מי שהמועצה הסמיכה אותו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים!

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

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

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

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

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד
 או למבנה אחר.

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

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

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

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 21.

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

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

 הגדרות

 שטחים אסורים
 ברוכלות

ר חניה  איסו

ר חניה  איסו
 שלא בשעת

 התעסקות

ר לקשור סו  אי
 במבנה

 מקום החזקת
 עגלה

 איסור רעש

ח י ס  נ

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 רשיוז לשימוש
 בעגלה

 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
׳ א' מס׳ 4, עמ׳ 12. פ  ע״ר תש״ח, תו

 1552 קוב׳ז התקנות 1697, ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה, 11.3.1965



 תוקף הרשיון

ח י ש  אגרת ו

 תחולה

נות ו  מתן רשי
 או סירוב

 ?תיתם

 תבניתו ש5
 עגלות

 לוחית־מםפד
 לעגלה

ן  םידור טובי
 על עגלה

 דוישה

 סילוק עגלות

 איסור הפועה
 לטפקח

 ענשים

 השם

 13. תקפו של רשיון לעגלה עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של עשר לירות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה — חמש לירות בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן הרשיון על פי
.  סעיף 2 לפקודת התעבורה 3

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב; לראש המועצה! ראש המועצה רשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתיתו או להתלותו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים״ להוסיף עליהם,

 לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18; רוכל .המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחיודמספר שיתן לו ראש המועצה! הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספד הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מספר

 תשולם למועצה אגרה בשיעור של לירה אחת.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה, ויעמוד בצדה האחורי של העגלה

 בשעת עיסוקו.

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תבניתו,
 מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

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

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

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
 לפי חוק עזר זה.

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף של 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודאה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחה (רוכלים), תשכ״ה—1965״.

ן ו ש ח ש מ  צ
 ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

 נתאשה
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חט 85834)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

ת ישראל, נוםח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. נ  3 דיני טדי

ר ב׳ תשב״ה, 11.3.1965 1553 ו א  קובץ התקנות 1697, ז׳ ב



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ! פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945

 חוק עזר לקרית־ביאליק בדבר מם עמקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 מתקינה המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק

 עזר זה:

ח י 1. בתוספת לחוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — ק י  ת
 התוספת

 חוק העזר העיקרי) —
 (1) במקום הפריט ״גז — אספקת גז לבישול וחימום 500״

 ״אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספד הלקוחות — ובלבד כשהגז י
 מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד—

 עד אלף לקוחות — לכל 100 לקוחות או חלק מהם 25
 למעלה מאלף לקוחות — לכל 200 לקוחות נוספים או חלק מהם 25״

 (2) בתוספת לחוק העזר העיקרי, בסופה, יבוא:
 ,״אספקת עתונים 60

 בית ספר לנהגות 250
 לימוד נהיגה 50

 בטון טרומי— ייצור 200
 דודי שמש —

 ייצור 120
 התקנה 80
 סוכנות 80

 וילונות—מכירה 200
 חביות או פחים — אחסון, קניה או מבירה —

 עבור כל 20 מ״ר שטח או חלק מהם 36
 מכולת — שירות עצמי 160
 קונסטרוקציות ברזל — ייצור 500
 תריסים — סוכנות 60

 תחנת דלק 500
 הקמת בנינים או דירות למכירה ולהשכרה לפי היקף העבודה

 בלירות לשנה:
 למעלה מ־500 עד 2000 25
 למעלה מ־2000 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10000 100
 למעלה מ־10000 עד 20000 , 200
 למעלה מ־20000 עד 30000 300

 יבוא:

ם׳ 1 טס׳ 1154, עמ׳ 119•  1 ע״ר 1941, תו

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

 3 ק׳׳ת 146, ת׳5)י״א, עמ׳ 582 ; ק״ת 1371, תשכ״ג, עמי 62.

״ה, 11.31965 ת 1697, ד באדר ב׳ תשנ י  1554 קובץ התקנ



 למעלה מ־30000 עד 40000 400
 למעלה מ־40000 עד 50000 500
 למעלה מ־50000 עד 75000 750

 למעלה מ־75000 עד 150000 1000
 למעלה מ־150000 2000״

 3. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964). תחילה

 4. הוראות,סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה והלא הוראות מעבר
 ישולם תוד 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על חשבון

 המס לשנת 1964/65 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם לפי חוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (מס ׳עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה— השפ
 1965״.

 נתאשד. צ ב י. ק ד ל י נ ר
 כ״ם בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית קדית־ביאליק

 (חמ 85701)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

 הודעה על החלמת המועצה המקומית קרית־בנימין בדבר קנס פיגורים

, וסעיף 5  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ו
 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, החליטה המועצה המקומית קדית־בנימין
 שכתוס ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוף ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטת המועצה המקומית קרית־בנימין בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה
 בקובץ התקנות 304, תשי״ג, עמ׳ 109 — בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

ר ט י ר ו ו פ ה י ל  נתאשד. א
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית קרית־בנימין

 (חמ 85269)

א ד י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שר הפנים

 ; נ
ם׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.  עייר 1945, תו
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 תיקון טעות

 בצו המועצות המקומיות (א) (הוד־השדון), תשכ״ה—1964, שפורסם בקובץ התקנות
 1647, תשכ״ה, עמי 384, ברשימת הגושים, במקום ״וחלק מחלקה 23 (דרו)׳•׳ צ״ל ״וחלק

 מחלקה 22 (דיר)״.

א ר י פ ה ש ש מ . ם י י ״זבאדרא׳תשכ״ה (19 בפברואר1965) ח  י
ט u(80 שר הפנים ח ) 

 תיקון טעויות דפום

 בתקנות מם הכנסה (ניכוי ממשכורת), תשכ״ה—1965, שפורסמו בקובץ התקנות
 1668, תשכ״ה, עמ׳ 1078 —

 (1) בעמ׳ 1114, בהוראות המיוחדות לעמודים 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090,
 1091 יש להוסיף ״1084״ ,׳

 (2) בעמי 1115, בהוראות המיוחדות לעמודים 1112,1111,1110 יש להוסיף ״1113״.

 קובץ התקנית ז169, ד באדר גי תשב״ה, 11.3.1965
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים

1556 
 המחיר 80 אגורות


