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 חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954
ר ט פ נ ת ב ו ל ת ת ה ר כ ה ר כללים ל ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (4) ו־56 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה. לישראל
, אני מתקין תקנות אלה:  (גימלאות), תשי״ד—1954 ג

 1. בתקנות אלה, ״נפטר״ — חייל או זכאי לקצבת פרישה אשר לפני מותם לא היה להר
 כב המשפחה השפעה על שיעור המשכורת או הקצבה של החייל או הזכאי לקצבה כאמור.

 2. לענין סעיף 4(4) לחוק ידאו כשאירו של הנפטר אדם שנתקיים בו אחד מאלה:
t (1) הוא בן משפחה של חייל שנפטר ושסעיף 22 חל עליו 

 (2) הוא בן משפחה של זכאי לקצבת פרישה שנפטר ושסעיף 25 חל עליו,
 והוכיח לממונה כי במות הנפטר היה עיקר פרנסתו על הנפטר — כל עוד אינו עומד

 ברשות עצמו!
23 חל עליו והוא הוכר סמוך  (3) הוא בן משפחה של חייל שנפטר ושסעיף;
 למותו של הנפטר מחמת היותו תלוי בו כזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות
 חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 2 — מהמועד׳ שהוכר

 כך וכל עוד הוא זכאי לתגמולים לפיו.

 3. הממונה ינמק בכתב את החלטתו לפי תקנות אלה.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שידות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת
 תלות בנפטר), תשכ״ה—1965״.

 ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965)
 (חם 73045)

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר הבטחון

 הגדרה

 הכרת בז
 משפחה תלוי

 כ׳עאיר

 הח5טה בכתב

 השם

 ם״ח 163, תשי״ד, עמ׳ 179. ס״ח 52, תש״י, עמ׳ 162.

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
 תקנות בדבר אגרת השתתפות במכרז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959 •י, אני
 מתקין תקנות אלה:

ח תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות שירות המדינה (מינויים) (אגרת השתתפות במכרז), תשכ״ב— ק י  ת
 21962, במקום פסקה (6) יבוא:

 ״(6) תלמיד במוסד מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—
 31958 (להלן — מוסד מוכר), אשר השלים שנת לימוד אחת לפחות במוסד

 המוכרז
 (7) בעל תעודת בוגר או תעודת מוסמך (להלן — התעודה), מאת מוסד מוכר,
 במשך שנתיים מהתאריך הנקוב בה, או מי שיש בידו אישור המעיד כי הוא

 זכאי לקבלת תעודה — במשך שנתיים מיום היותו זכאי לקבלתה״,
 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגדת השתתפות במכרז)

 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ד י פ ס ס ח נ  י׳ באדרב׳ תשכ״ה (14 במרס1965) פ
) שר האוצר 7 2 0 8 0 מ 8 ח ) 

 1 ם״ח 279, תשי״ט, עט׳ 86.

 2 ק״ת 1299, תשכ״ב, עמ׳ 1753.

 3 ס״ח 261, תשי״ח, עמי 191.

 1620 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 25.3.1965



 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
ות י חו ו ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 (2), 55, 66 ו־67 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 1
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד
 21948, ובתוקף סמכויות, לפי סעיף 46 לפקודה שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1 לפקודת סדרי
, ובהתאם לסעיף 81 לפקודה, אני מתקין  השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח—1948 3

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה— הגדרות
 ״מוסד״ — מוסד שהוראות הפקודה חלות עליו לפי סעיף 63 לפקודה!

 ״מחסן״ — מחסן שהוראות הפקודה חלות עליו לפי סעיף 64(1) לפקודה;
 ״מחצבה ארעית״ — מחצבה שאין חוצבים בה יותר מ־4 מתוך 12 חדשים!

 ״מספנה״ — חצרים שהם מפעל בהתאם לפרט (1) לסעיף 2(1) לפקודה !
 ״מפעל״ — כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה !

 .״מקום בניה״ ו־״מקום בניה הנדסית״ — חצרים שבהם מבצעים פעולת בניה או בניה הנדסית
 שלגביהן חלות הוראות הפקודה לפי הסעיפים 66 ו־67 לפקודה !

 ״נוחויות״ — נוחויות סניטריות כמשמעותו בפקודה !
 ״רציף נמל״ — מיתקני נמל שהוראות הפקודה חלות עליהם לפי סעיף 64(1) לפקודה, למעט

 מחסן!
 ״תחנת חשמל״ — תחנת חשמל שהוראות הפקודה חלות עליה לפי סעיף 60(1) לפקודה.

 2. במפעל — למעט מכרה, מחצבה ארעית, מקום קידוח לנפט או למים — וכן בבנין
 שחלקו הושכר כמפעל נפרד כאמור בסעיף 59 לפקודה, בתחנת חשמל, מוסד, רציף נמל ומחסן
 (להלן — מפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות) יהיו נוחויות בהתאם לחלקים אי, בי, ד׳ רה׳

 של התוספת.

 3. מפקח עבודה אזורי רשאי בתעודה לפטור מהוראות הסעיפים 3(א), 6, 8(ב), 9(ב) פטור
 ד10(ג) לתוספת, כולן או מקצתן, חצרים שהיו למפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות ביום
 תחילתן של תקנות אלה אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או מעשי ורשאי הוא להתנות

 את הפטור בתנאים שייראו לו.

ת ו י ו ה  4. במכרה יהיו מהויות— מ
ד ^ במכרה מ ת ע פ ם ו ת ׳ ש>! ה f n ,ר / / ב s ט י ק ל ח  (1) מעל לפני הקרקע, בהתאם ל

 העובדים במכרה, יהיה מקום עבודתם אשר יהיה!
 (2) מתחת לפני הקרקע, בהתאם לחלקים אי, ג׳, ד׳ דה׳ של התוספת, עבור

 העובדים בו בעבודות תודקרקעיות.

 5. מפקח העבודה הראשי רשאי בתעודה לפטור מהוראות תקנה 4 או מהוראות התוספת, פטיר
 כולן או מקצתן, אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או אינו מעשי, ורשאי הוא להתנות את

 הפטור בתנאים שייראו לו.

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מס׳ 1472, עמ׳ 50 ; ם״ח 382, תשכ״נ, עמ׳ 6.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מט׳ 2, עמי 1.

 3 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 8, עמ׳ 21.

 מפע5ים
 החייביפ

 בהסדר רגי5

 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 25.3.1965 1621



 6. (א) במקום בניה או בניה הנדסית, מחצבה ארעית ומקום קידוח לנפט או למים יהיו
 נוחויות בהתאם לחלקים א׳, ג׳, ד׳ רד,׳ לתוספת.

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקום בניה או בניה הנדסית כאשד יש
 למבצע יסוד סביר להניח שהבניה או הבניה ההנדסית יושלמו תור פחות מששה שבועות.

 7. מפקח עבודה אזורי רשאי בתעודה לפטור מהוראות תקנה 6 ומהוראות התוספת —
 כולן או מקצתן — אם הוא משוכנע שמילוין אינו סביר או אינו מעשי ודשאי הוא להתנות

 את הפטור בתנאים שייראו לו.

 8. (א) במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות ובמכרה מעל לפני הקרקע כאמור בתקנה
 4(1) יותקנו ויוחזקו ליד המהויות סידורי רחיצה אלה:

 (1) כיורים או משטף־רחיצה מרובה יחידות במקום, במספר ולפי המידות
 והמבנה שפורטו בחלק ד׳ של התוספת!

i (2) סבון או חומר ניקוי אחד ליד כל כיור או מקום רחיצה אחד 
 (3) אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים כמפורט בחלק ד׳ של התוספת.

 (ב) במקום כאמור בתקנה 6 יותקנו ויוחזקו ליד הנוחויות סידורי רחיצה האמורים
 בפסקאות (1) ר(2) לתקנת משנה (א).

 9. (א) במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות, ובמכדה שבהם עובדים יותר מ־10 אנשים,
 יהיו אדם אחד או יותר לפי הנסיבות, אשר מתפקידם לקיים במשן* כל שעות העבודה את

 הנוחויות וסידורי הרחיצה לידן במצב נקי.
 (ב) שמו של אדם שנתמנה לתפקיד כאמור, תחום תפקידו ושעות משמרתו יירשמו

 בפנקס הכללי של המפעל.

 10. בניקוי של הנוהרות וסידורי הרחיצה לידן ישתמשו בחומר חיטוי מתאים.

 11. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ל׳ בניסן תשכ״ה (2 במאי 1965).

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות), תשכ״ה—1965״.

ות י חו ו  נ
 במקום עבודה

 ארעי

 פטור

רי רחיצה דו  סי

 אחראי
ז ו י ק  מ

י  חיטו

 תחי5ה

 השם

 מוספת
 (תקנות 2 עד 8)

 התוכן
-כללי.  חלל, א׳ •

 1. הגדרות בענין מיתקני תברואה
 2. הוראות למיתקני תברואה

 חלק ב׳ — נוחויות במפעל החייב׳בחסדו• רגיל לנוחויות
 ובמכרה מעלי לפני הקרקע.

 3. מקום הנוחויות
 4. המבנה ושביל הגישה
 5. הפרדה ממקום אוכל

 6. מסדרון בחדר המהויות
 7. כניסה לחדר הנוחויות

 8. תאים

 1622 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשב׳׳ה, מ25.3.108



 9. רצפות
 10. קירות ומחיצות
 11. אוורור וחלונות
 12. סוגי בתי כסא

 13. ציוד בתא בית כסא
 14. סוגי משתנות לא מותרים

 חלק ג׳ — נוחויות במקום בניה או בניה הנדפית, במחצבה ארעית,
 כמקום קידוח לנפט או למיפ וגמברה מתחת לפני הקרקע.

 15. מקום הנוחויות
 16. תאים

 17. סוגי בתי הכסא

 חלק ד' — פרטים לפירורי רחיצה ליד הנוחויות.

 18. מקום לסידורי רחיצה ליד הנוחויות
 19. סוגי סידורי הרחיצה

 20. מידות ופרטי התקנה לסידורי רחיצה
 21. אמצעים לניגוב או ייבוש הידיים

 22. מספר מקומות רחיצה

 חלק ה׳ — מפפר חנוחויות.
 23. חישוב מספר הנוחויות

 24. שיעוד הנוחויות.

 חלק א׳— כללי
 1. בתוספת זו— הגדרות בעני!

ן ר

י ^ י ת ה ח ד !  ״בית כסא להדחה״ — בית כסא בעל אסלה העשויה להדחה, מושב ומיתקו ד
 ״בית כסא מעל חפירה״ — בית כסא בעל מושב שהותקן מעל חפירה מתאימה ושיש לו מושב
 עם פתח לתוך החפירה ואין מוציאים את הנוזלים והמוצקים מהחפירה ולא מטפלים בהם ז
 ״בית כסא יבש״ — בית כסא בעל מושב מעל למיכל מטלטל נאות שאת תכולתו מכסים׳ מזמן

 לזמן בעפר או באפר ושחייבים לרוקן מזמן לזמן!
 ״בית כסא כימי״ — בית כסא בעל מושב מעל למיכל מטלטל נאות שמכניסים בו חומר כימי

 מתאים לחיטוי ולסילוק הריחות ושחייבים לרוקן מזמן לזמן!
 ״בית כסא ללא מושב״ — בית כסא שאםלתו עשויה מלוח עם קערה מרכזית והלוח והקערה

 שקועים ברצפה והידוע גם כבית שימוש מזרחי!
ר או מכשיר תבדואי בעל חתם נוזלי המונע מעבר חוזר של גזים או מ  ״מחסום רצפה״ — א
 ריחות וחדירת חרקים, רמשים, מכרסמים וכיוצא באלה מבלי להפריע במידה ניכרת את
 זרימת השפכים והדלוחים דרכו והוא קבוע ברצפה כך שכניסתו נמצאת ברום הרצפה או

 מתחתה ותפקידו להזרים דרכו את המים הדלוחים משטח הרצפה לתוך צינור ניקוז!
 ״משתנה״ — משתנה בעלת מיתקן הדחה שהותקנה באופן שהמים הדלוחים יזרמו לתוך

 הביוב.

ת 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 25.3.1965 1623 ו  קובץהתקנ



 2. פרטי התקנה של נוחרות וסידורי רחיצה בכל ענין שלגביו אין הוראות בתוספת זו
 יהיו בהתאם להוראות למיתקני תברואה (הל״ת), תשי״ט—1959, אותן אפשר לראות בלשמו!

 מפקחי העבודה האזוריים.

ת ו א ר ו ה , 
י  לטיתקנ
 תברואה

ע ק ר ק י ה ה מעל לפנ ר כ מ ב ת ו ו י חו ו ר רניל לנ ד ס ה ב ב י י ח ל ה ע פ מ ת ב ו ר ח ו  חלק ב׳ — נ

 3. (א) במפעל החייב בהסדר רגיל למהויות יהיו הנוחויות במקום כמפורט להלן וב־
 מצב נוח לגישת העובדים —

 (7) המרחק ממקום העבודה של כל עובד אל המהויות לא יעלה על 125 מטר
 אולם במחצבה מותר שהמרחק יהיה גדול מהאמור בהתחשב לדרישות הבטיחות
 לענין פיצוצים ולגבי עובד ברציף נמל העסוק על סיפון אניד. נמדד המרחק

 כאמור מכבש האניה אל המהויות.
 (2) נמצא מפעל כאמור בבנין של יותר מקומה אחת, יהיו המהויות בקומה בה

 מועברים העובדים או בקומה סמוכה.
 (3) במחסן יהיו הנוחויות בקומה בה מועברים העובדים או במשטח שנמצא
 לא יותר מ־9 מטר מעל לרצפת אותה קומה או מתחתה אלא אם עומדת מעלית

 לרשות העובדים.

 (ב) במכרה יהיו מהויות במקום כמפורט להלן ובמצב נוח לגישת העובדים
 (!) עבור כל עובדי המכרה — יהיה מקום עבודתם אשר יהיה — סמוך למל־

 תחות ובאותו בנין שבו הן נמצאות.
 (2) עבוד העובדים המועבדים בכריה תחת כיפת השמיים, במרחק מתאים

 בהתחשב לדרישות הבטיחות לענין פיצוצים.

 4. (א) לחדד הנוחויות יותקנו תקרה וגג.
 (ב) נמצאות הנוחויות בביתן נפרד, יותקן ויוחזק שביל מעבד יציב מרוצף או סלול

 אל הביתן.

 5. המהויות יהיו במרחק מתאים ממקום אוכל שבמפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות
 ופרטי התקנתו יהיה כדי למנוע סכנת זיהום של סידורי אוכל.

 6. (א) בחדר המהויות שבו שלושה בתי כסא או משתנות לפחות יהיה מסדרון הנפרד
 מפנים החדר ובמסדרון אין קבועות תברואה זולת סידורי הרחיצה הדרושים לפי תקנה 8.

 (ב) שטח המסדרון כאמור יהיה מתוכנן כדי לאפשר גישה נוחה לבתי כסא, למשת־
 נות ולסידורי הרחיצה.

 (ג) חדד מהויות והמסדרון שבו לא ישמשו להחסנה או לעבודה זולת בקשר לשמי
 רת הנקיון בהם.

 7. (א) הכניסה לחדר הנוחויות תוסדר ותותקן כך שפנים החדר לא ניתן להראות מבחוץ
 אף כשהדלת פתוחה.

 (ב) דלת הכניסה לחדר המהויות תצוייד בהתקן נאות לסגירה אבטומטית.
 (ג) הכניסה לחדר הנוהרות לנשים תהיה נפרד מהכניסה לחדר נוחרות לגברים

 והדלתות יסומנו בצורה מתאימה ובולטת.
 (ד) הכניסה לחדד הנוחויות שאין לו מסדרון המקיים את הדרישות של סעיף 6
 לתוספת זו לא תהיה ישיר מחדר עבודה או חדר אחסנה,אלא תהיה מפרוזדור, מבוא כללי,

 רובד, חצר או גזוזטרה.

 מקום
ות י וחו  הנ

 הטבנה ושביל
 הגישה

 הפרדה ממקום
 אוכל

 מסדרו! בחדר
יות וחו  הנ

 כניסה לחדר
ות י וחו  הנ
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 8. (א) כל בית כסא יהיה בתא נפרד ולתא תהיה דלת המצויירת בצדה הפנימי בבריח תאים
 או אמצעי סגירה נאות אחר.

 (ב) רחבו הפנימי של תא בית הכסא יהיה לפחות 80 ס״מ וארכו יהיה לפחות 120
 ם״מ כשדלת התא נפתחת החוצה ולפחות 150 ס״מ כשהדלת נפתחה פנימה.

 9. (א) הרצפה של חדר הנוחויות והמסדרון שבו לרבות הזוויות בין הרצפה לבין רצפית
 הקירות יהיו אטומות לחדירת רטיבות.

 (ב) הרצפה לחדר הנוחויות והמסדרון שבו תהיה מותקנת בשיפוע המאפשר ניקוז
 יעיל של מי שטיפה לתוך הביוב ותהיה מצויירת במחסומי רצפה.

 10. (א) קירות חדד הנוחויות והמסדרון יהיו בנויים מבלוקים, לבנים, בטון או חומד קירות
ת י צ י ח מ  נאות אחר ויגיעו עד לתקרה. י

 (ב) קירות חדר הנוחויות והמחיצות בין תאי בתי הכסא יהיו בנויים או מצופים
 חומר בלתי חדיר למים וקל לניקוי.

 ם י א ת  (ג) המחיצות בין תאי בתי הכסא וכן הדלתות של ה
 (!) מותר שיהיו נמוכים מהתקרה של חדר המהויות אולם גבהם לא יקטן

 מ־180 ם״מ מעל לרצפה!
 (2) יהיו מוגבהות לפחות 10 ס״מ אולם לא יותר מ־25 ס״מ מעל לפני הרצפה.

 11. (א) חדר המהויות, לרבות המסדרון אם ישנו, יהיה מאוורר באופן יעיל והאוורור אוורור
ת י נ י 5 ח  יהיה טבעי ישיר לאוויר החפשי'או לפיד— או אוורור ממוכן. י

 (ב) אוורור לא ייראה כיעיל באם אוויר מחדר הנוחויות לרבות המסדרון יכול לחדור
 לחלק אחר של בנין.

 (ג) חלונות בחדר המהויות והמסדרון הניתנים לפתיחה יצויידו ברשתות נאותות
 נגד יתושים וזבובים.

 12. (א) חצרים שהיו למפעל לאחר תחילתן של תקנות אלה ולא שימשו במשך שנתיים סוגי בתי כסא
 לפני כן למפעל כל שהוא, לא יהיה בהם בית כסא שאינו בית כסא להדחה.

 (ב) החל מיום כ״ב באייר תשכ״ז(1 ביוני 1967) —
 (1) לא ישמש עוד בית כסא ללא מושב לעובדות במפעל החייב בהסדר רגיל

 למהויות!
 (2) יועמדו לשימוש לגברים העובדים במפעל כאמור בתי כסא להדחה במספר
 שלא קטן מ־2/3 מהמכסה שנקבעה בחלק ה׳ לתוספת זו ולפחות יהיה בית כסא

 להדחה אחד במפעל כאמור.

א ת  13. (א) בתא בית כסא יימצא בכל עת — צייד ב
ן בית הכסא ר א י ק ר ל ב ן ז ן מ ת ה ן א ה נ ק פ ם ן ה ק ת י ך מ ן ת ה מ י ה ו ת ת ק פ ס ן ץ ט ן 1 , א ו ר ט י י ) ג 1 ) 

 ׳ למחיצה! וכן
 (2) בנוחויות המיועדות לנשים — מיכל בעל מכסה הניתן לפתיחה בעזרת

 דוושה והמיכל עשוי מחומר מתאים בלתי חדיר למים וקל לניקוי.

 (ב) מלבד מברשת לניקוי האסלה וכלי להחזקתה והציוד הנזכר בסעיף משנה (א)
 לא יימצא כל חפץ או חומד בתא בית כסא,
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 14. (א) סוגי משתנות שאינם מותרים הפ:
( ת ו א  (1) משתנה שלא הותקן לה מיתקן הדחה נ

 (2) משתנה שלא הותקנה באופן שהמים הדלוחים יזרמו לביוב!

 (ב) אין להתקין משתנה מסוג שאינו מותר במפעל החייב בהסדר רגיל לנוחויות
 ובמכרה והחל מיום כ״ב באייר תשכ״ז (1 ביוני 1967) לא תימצא בהם משתנה מסוג שאינו

 מותר.

פ קידוח ו ק מ , ב ת י ע ר ה א ב צ ח מ ת, ב דסי ה הנ י נ ה או כ י נ ם ג ו ק מ ת כ ו י חו ו  חלק ג׳ — נ
ע ק ר ק ת לפני ה ח ת ה מ ר ב מ כ ט או למים ו פ נ  ל

 15. (א) הנוחויות יהיו במקום כמפורט בסעיף קטן (ב) ובמצב נוח לגישת העובדים.

 (ב) המרחק ממקום עבודה של כל עובד אל הנוחויות לא יעלה על 125 מטר אולם
 במחצבה ארעית ובמכדה מתחת לפני הקרקע מותר שהמרחק יהיה גדול מהאמור, בהתחשב
 בדרישות הבטיחות לענין פיצוצים ולגבי עובד בבניה או בניה הנדסית במדד המרחק כאמור

 מהכניסה לחדר המדרגות שהוכנו לעובדים כל עוד שלא הותקנו נוחויות בתוד הבנין.

 16. (א) כל בית כסא יהיה בתא נפרד ולתא תהיה דלת המצויירת בצדה הפנימי בבריח
 או אמצעי סגירה נאות אחר.

 (ב) רחבו הפנימי של תא בית כסא יהיה לפחות 80 ס״מ ושטח הרצפה לא יהיה
 פחות מ־1.2 מטר מרובע.

 (ג) המחיצות בין תאי בתי כסא והדלתות של התאים —

 (1) מותר שיהיו נמוכים מהתקרה של חדר הנוחויות אולם גבהם לא יקטן
 מ־180 ס״מ מעל לרצפה!

 (2) יהיו מוגבהות לפחות 10 ס״מ אולם לא יותר מ־25 ס״מ מעל לפני הרצפה.

 17. כל עוד אין זה מעשי או סביר להתקין ולהחזיק בית כסא להדחה מותר להתקין ול־
 החזיק בית כסא מעל חפירה, בית כסא יבש, או בית כסא כימי.

נ י• משתנות  םו
 לא מותרים

 מקום
ות י וחו  הנ

גי בתי  סו
 הכסא

 חלק ד׳ — פרטים לסידורי רחיצה ליד הנוחויות

 18. סידורי הרחיצה בהתאם לתקנה 8 יהיו מותקנים במסדרון לחדר הנוחויות וכשאין
 מסדרון לחדר הנוחיות בהתאם לסעיף 6 לתוספת זו יהיו בחדר הנוחיות, אך לא בתא בית

 הכסא, או מחוץ לחדר הנוחיות סמוך לדלת הכניסה אליו.

 19. סידורי הרחיצה בהתאם לתקנה 8 יהיו כיורים נפרדים או סדרת כיורים או משטפי
 רחיצה מרובה יחידות בין מלבניים ובין עגולים.

 20. כיורים ומשטפי־רחיצה כאמור יהיו עשויים ומותקנים במידות אלה:
 (1) אורך כל כיור — 50 ס״מ לפחות ובמשטף רחיצה מדובה יחידות נחשב כל

 קטע באורך של 50 ם״מ לפחות כמקום רחיצה הבא במקום כיור;
 (2) מרחק בין הכיורים ממרכז הכיור למרכז הכיור הסמוך — 60 ס״מ לפחות)
 (3) מרחק מאונך בין פיית ברז המים לבין שפת הכיור או משטף הרחיצה —

 25 ס״מ לפחות?

 מקום לסידורי
 רחיצה ?יד

ות י וחו  הנ

י סידורי נ  סו
 הרחיצה

ת ופרטי דו  מי
 התקנה לסידורי

 רחיצה
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 21. (א) אמצעים לניגוב או לייבוש הידיים הדרושים בהתאם לתקנה 8 יכולים להיות אמצעים
יגוב או  , לנ

 אחד מאלה יי ייבוש הידיים
 (1) מגבות לשימוש חד־פעמי העשויות אריג או נייר מתאימים בגודל שלא

t 35^35 ס״מ ומיכל מתאים לסילוקם לאחד השימוש בהםx פחות -
 (2) התקנים נאותים מספיקים לניגוב או ייבוש הידיים לאחר רחיצתם וההתק־
 נים הם מסוג הפועל באמצעות אוויר חם או מסוג שאישר אותו מפקח העבודה

 הראשין

 (3) הסדר הגייני אחר לניגוב או ייבוש הידיים לאחר רחיצתם.

 (ב) לא יתקינו ולא יספקו מגבת לשימוש הרבים ליד סידורי הרחיצה המותקנים
 בהתאם לתקנה 8.

 22. מספר מקומות רחיצה בין כיורים בין קטעים של משטף רחיצה מרובה יחידות יהיח מספר מקוטות
ה צ י ח  לפחות כפי שצויין להלן בלוח— י

יות וחו  מקומות רחיצה ליד הנ

 מספר מקומות רחיצה
ות י חו ו  באותו חדר נ

 מספר בתי כסא ומשתנות
ות פלוני י חו ו  בחדר נ

1 
2 
3 
4 

 ומשתנות נוספים
 ש רחיצה אחד נוסף.

3—1 
5 — 4 
8 — 6 

10—9 

 ולכל 3 בתי כסא
 או חלק מזה — מקו

 חלק ה׳—מםפר הנוחויות

 23. (א) תחום העמדה;המשמש יסוד לחישוב מספר הנוחויות יהיה בלל המפעל או המקום חישוב מספר
יות וחו ׳ הנ ן , ן מ ו ג ׳ כ ר ן מ א פ כ ו ק מ ? ן ן 1 א , ע פ מ ; ם ש,1 ן י י ו ס ^ מ ו ח ת א ו י ו ן ד ו נ ( ם ד י ד ע ו י  האחר שלגביך מ

 קומה, מערכת חדרים, מחלקה, שטח וכיו״ב.

 (ב) מספר הנוחויות הדרושות ייחשב לתחום עבודה מםויים על יסוד מספר הכי
 גדול של העובדים — גברים ונשים לחוד — המועבדים בעת אחת באותו תחום עבודה. נמצ
 אים בתחום עבודה כרגיל — מלבד העובדים — בני אדם אחרים עקב מקצועם, עסקם או
 תפקידם, יתווסף מספרם למספר העובדים כאמור והמספר הכולל ישמש יסוד לחישוב מספר

 הנוחויות.
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 שיעוד 24. מספד בתי הכסא והמשתנות יהיה לפחות כפי שצויין לחלן בלוחות 1׳ר2—
ות י וחו  הנ

ות לגברים י חו ו  לוח 1 — נ

 מספר העובדים בתחום העבודה בתי כפא משתנות

0 1 10—1 
1 2 25 — 11 
2 2 50 — 26 
3 3 75 — 51 
4 4 100 — 76 

 101 או יותר יחידה יחידה
 נוספת נוספת
 לכל 30 לכל 30

ות לנשים י חו ו  לוח 2— נ

 מספר העוברות בתחום עבודה בתי כסא

1 10 — 1 
2 20—11 
3 40 — 21 
4 60 — 41 
5 80 — 61 
6 100 — 81 

 101 או יותר יחידה נוספת
 לכל 20

 כ״ח באדר א׳ תשכ״ה (2 במרס 1965)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 750203) י

 שר העבודה
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר עיגול דמי ביטוח ומקדמות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

י מ  1. פרוטרוט של דמי ביטוח או מקדמות יעוגלו כך: עיגול י
ח י ט י  (1) עד 5 אגודות מעל לכפילה שלמה של 10 אגודות לא יבואו בחשבון! ב

 (2) למעלה מ־5 אגודות מעל לכפילה שלמה של 10 אגורות יחושבו כ־10
 אגורות.

נ ״  2. הוראות תקנות אלה לא יחולו על סכום שמעביד מנכה משכרו של עובד לפי סעיף 0
 40(ב) לחוק.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(עיגול דמי ביטוח ומקדמות), תשכ״ה— השם
 1965״.

ן ו ל ל א א ג  י״אבאדרב׳תשכ״ה (15 במרס 1965) י
 >ח« 750322) שר העבודה

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ד, עט׳ 6 : ם״ח 235, תשי״ז, עמי 178 ; מ״ח 398, תשכ׳׳ג, עט׳ 110.

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
ם ת ק י ד ב ם ו נ ו ק י ת מדי־מים, ת נ ק ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955/ אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מדידת מים (הוראות בדבר התקנת מדי־מים, תיקונם ובדיקתם תיקון תקנה 1
 ובדבר בתי מלאכה ומבדקות), תשכ״ה—1964 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) במקום ההגדרה ״בית מלאכה״ יבוא:
 ״ ״בית־מלאכה״ — בית מלאכה לתיקון מדי־מים שניתן לו רשיון על ידי

 הנציב״ !
 (2) במקום ההגדרה ״מבדקה״ יבוא:

 ״״מבדקה״ — מפעל לבדיקת מדי־מים וכיולם שניתן לו רשיון על ידי
 הנציב״.

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא: תיקו! תקנה 5
 ״(2) מד־מיס בגודל ״% עד ״11/4 יימסר לבדיקה לפחות אחת לשלוש שנים.״

 3. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ג), במקום ״שרברב מוסמך״ יבוא תימת תקנה 12
 ״שרברוב מסובך״.

 1 ם״ח 182, תשט״ו. עט׳ 82.

 2 ק״ת 1645, תשכ״ה, עט׳ 333.
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 4. בתקנה 31 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ד) תסומן (ה), ואחרי תקנת משנה (ג)
 יבוא:

 ״(ד) תקפו של רשיון הוא עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו״.

 5. בתקנה 39 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ה) תסומן (ו) ואחרי תקנת משנה (ד)
 יבוא:

 ״(ה) תקפו של רשיון הוא עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו״.

 6. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בלוח ב׳, מתחת לכותרת ״אינטשים״, במקום
 ״31/4״ יבוא ״%״.

 7. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בטור ב׳, בשורה הראשונה שמתחת לכותרת
 ״טפוס טבול״, במקום ״25״ יבוא ״20״.

 8. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות, בלוח ג׳, מתחת לכותרת ״באינטשים״ במקום
 ״1/4״ יבוא ״\11\״.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מיס (הודאות בדבר התקנת מדי־מים, תיקונם
 ובדיקתם ובדבר בתי מלאכה ומבדקות) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

s i תיקו! תקנה 

 תיקו! תקנה)

 תיקו!
 התוספת

 הראשונה

 תיקו!
 התוספת

 החמישית

 תיקו!
 התוספת

 השביעית

 השם

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 ח׳ באדר ב׳ תשכ״ה (12 במרס 1965)
 (חמ 737303)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר פיקוח על בניה

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

 תיקו! סעי!־ 8 1, בסעיף 8 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה), תשכ״ה—21965,

ב) יבוא: )  במקום סעיף קטן

 ״(ב) לא יינתן רשיון לפי סעיף קטן (א) לפני יום א׳ בתמוז תשכ״ה (1 ביולי
 1965), אולם רשאי השד לתת לפני אותו יום רשיון לבניית בתי עסק או משרדים

 מטעמים שיירשמו״.

. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על• בניה) (תיקון מס׳ 4), w n 2 
- תשכ״ה—1965״.

 י״ז באדר ב׳ תשכ״ה (21 במרס 1965) י ו ס ף א ל מ ו ג י
 >חט 741137) ״-י •י•׳••••• י י שר השיכון

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24•

 2 ק״ת 1677, ת׳עכ״ה, עמ׳ 1290 ; ק״ת 1688, תשכ״ה, עמ׳ 1418 ; ק״ת 1007, תשכ״ה, עמ׳ 1521.
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 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב] ..
ו לשירותי מילואים י ת םדיר' א רו ת, לשי ת לרישום, לבדיקו ו ב צ י י ת ר ה ב ד  י צו ב

 של עולים,

- ט ״ י ש ב) לחוק שירות בטחון, ת , 9 ד19(  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א),4(א)
 1959 [נוסח משולב] אני מצווה לאמוד:

_ הגדרות , ד ן ז צ  j ב

י אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחדי ח׳  (1) ״יוצאיצבא״ —
 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949) ן

 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ה (4 באפריל 1935) ובין כ״ט
 באדר תש״ז (21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר

 בצבא־הגנה לישראל?
 (ב) אשד. שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ח (2 באפריל 1938) ובין כ״ט
 באדר תש״ז(21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר

t בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או אם לילד או אשד. הרה 
 .(ג) גבר שהוא מורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה על פי פקודת
, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ו (16 במרס  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1926) ובין כ״ט באדר ב׳ תרצ״ה (3 באפריל 1935), שני התאריכים בכלל, שטרם

t שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל 
 (ד) אשד, שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על, פי פקו
 דת המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה .בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ו (16
 במרס 1926) ובין כ״יט באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל,
 שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או אם

 לילד או אשד, הרה!

 (3) ״חייב שירות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ה (16 במרס 1915) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תרצ״ה (3 באפריל 1935), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

í (ג) סדיר לפי פסקה 2 
 (ב) אשד, נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תדצ״ח (2 באפריל 1938)
 ובין כ״ט באדר תש״ז (21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, להוציא אשד.

 הרה או אם לילד.
 (ג) אשד, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תד״ץ (30 במרס 1930) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שירות

 סדיר לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשה הרה או אם לילד.

 2. כל חייב שידות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום לל־ התייצבות
ה " י י ת ע י ב ס ס ש  בדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח שלהלו׳ 5

ם כושר ?שירות י ש ד  בימים שאינם ימי מנוחה, בשעות שבין 08.00 — ל־12.00, לא יאוחר משלושה ח
 , בטחון

 מתאריך עלייתו ארצה.

 1 ם״ח 296, תשי״ט, עפ׳ 286.

 2 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מט׳ 1637, עמ׳ 262.
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 התייצבות 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשד לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות
1  ?שירות םדיר ! > !

ת סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמור בסעיף 2. ו ר י ש ו 5  א

 מילואים

 השם 4, לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות
 מילואים) (עולים, עולות, עולים—רופאים, עולות—רופאות) (מם׳ 3), תשכ״ה—1965״.

ח ו  ל

 ירושלים לשכת הגיוס, רח׳ רש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך).
 תל־אביב״יפו לשכת הגיוס, רח׳ פודיה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ עומר־אל־כיאם 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).
 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.

 עבדיה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת (ע״י לשכת העבודה).
 באר־שבע לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם 22.

 ה׳ באדר ב׳ תשכ״ה (9 במרס 1965)
 >חמ 73021)

ב י ן נ ו ר ה  א
 פוקד

 םידוד לס;־־שי1 מיהוגז

 פקודת העיריות
ל חוקי עזר ר ביטו ב ד ת כ ו ב ו ח ר  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית רחובות
 חוק עזר זה:

 ם י ל ט  ביטול 1. ב
 (!) חוקי־עזר לרחובות (משקלות ומידות), 21941?

.  (2) חוקי־עזר לרחובות (שווקים ומכירות פומביות), 1947 3

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 מם׳ 1114, עמי 910.

 3 ע״ר 1947, תוס׳ 2 מם׳ 1547, עט׳ 17.

 חוקי־עזר

 השם 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (ביטול חוקי עזר),תשכ״ה—1965״.

ץ ״ ק כ ח צ  נתאשר. י
 י״ז באדר א׳ תשכ״ה (19 בפברואר 1965) ראש עידית רחובות

 (חמ 897122)

א ר י פ ה ש ש ב מ י י  ח
 שר היפנים
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לרמלה בדבר הדברת חלזונות

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו־259 לפקודת העיריות
 מועצת עירית רמלה חוק עזר זה:

רות י  1. בחוק עזר זה — הג
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
i ״העיריה״ — עירית רמלה 

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

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים

 הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העידיה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש העירית רשאי להיכנס בכל עתי סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העידיה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן(א),

 6. י מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם
 אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום העיריה שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 חובה ?הדביר
 חלזונות

 הוראות
 ?הדברת
ונות  חלז

 הדברה על ידי
 העידיה

 סמכות
 ראש העיריה

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עמי 197. נ י  דיני מד
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאתיים לירות ואם עבר על
 הוראות סעיף 3(ג) והעיריד, לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4. והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין. •־..-׳

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1965״.

 ענשים

 השם

ד מ ל ר מ י א  מ
 ראש עירית רמלה

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

 (חמ 97323»)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ח על כלבים קו ר פי ב ד  חוק עזר לאבן־יהודה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 המקומית אבן־יהודה חוק עזר זה:

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

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבן־יהודה!
 ״ראש המועצה״ —לרבות אדם שהוסמך 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 יהיו חייבים 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־מםפר.

 (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 שלוש לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50
 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

 הגדרות

 חובת רש,יוז
 ולוחית־מפפר

 , בקשת רשיו!
 ותקפו

 אגרה

 ע׳׳ד 1941, תום׳ 1 מ0׳ 1154, עמ׳ 119.

 1634 קובץ התקנות 1702, ב״א באדר ב׳ תשה״ה, 25.3.1963



ב למת! רו  סי
 רשיון וביטו5ו

 כלב שסי רבו
 ליתז עליו
 רשיון או

 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאין עליו

 רשיון
 והשמדתו

 (0 המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!
 עיוור פטור׳מתשלום אגרת רשיון־בעד הלב המשטש לו מורה דרך.

 ראש המועצה דשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!
 (2) •׳הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!
 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
 החוק הפלילי, 21936, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור!
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון י נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשט״ז—1955 3

 ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה.לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי

 5. (א)

 (ב)
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך
׳ ־ : • • ; ־  ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה. י

 (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

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3), (4)
 או(5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה• שעות מזמן מסירת הכלב למאורות
 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 אגודות בעשרים

 ואחד.

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

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מםפר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי־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 אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו.

 2 ע״ד 1936, תוס׳ 1 מם׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עמ׳ 242.

 4 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 481, עט׳ 242.
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 ע;שים 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות! ואם היוגה העבירה

 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

י 10. חוק עזר לאבן־יהודה (פיקוח על כלבים), תשי״ב—1952 5 — בטל. ו ט י  ב

 השם 11. לחוק זה ייקרא ״חוק עזר לאבן־יהודה (פיקוח על כלבים), תשכ״ה—1965״.

ן מ כ ו ל ה א ר ש  נתאשר. י
 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (21 במרס 1965) ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 >חמ 81005)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־ג׳ן בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית בית־ג׳ן חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל עגין שבסמכות המועצה!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־ג׳ן,׳

 מתו תעודה 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

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

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגדה 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 לבית־ג׳ן(אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965״.

 תופפת
 (סעיף 3)

 האגרה בלירות

 תעודה בענין הנוגע למקרקעין או עסקים 10 .
 בכל ענין אחר 2
 העתק תעודה 1

ן ל א ב ן ק י ו ס י ן ה י מ  נתאשר. א
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית בית־ג׳ן

 (חמ 81425)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפגים

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

 1636 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 25.3.1965



 הטלת טס

 תשלום הטס

יות ראש  סטכו
 המועצה

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

 חוק עזר לגעתון בדבר מס עסקים
, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

 הרשויות המקומיות (מם עסקיה), 1945 *, מתקינה המועצה האזורית געתון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית געתון ?

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

 ״מס״ — מס 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.

 ״היקף עבודה״ — התשלום הכולל ששולם למבצע העבודה בעד עבודתו, לרבות שכד עבודה,
 מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה ומחיר המרים שונים שהשתמש בהם בעבודתו.

 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 המס בעדו הוא ד׳גבוה 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) המם 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 דשאי 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 המס.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לברר אם עוסקים בו.

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.
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 5. אדם שעשה אחד מאלה:
 (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 יי מאה לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של חמש לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין.

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

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

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם בשנת.1964/65 והוא ישולם. תוך שלושים
ן(מס  יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות אולם כל סכום ששולם על פי חוק עזר לגעתו

 עסקים מקומי), תשי״ז—3.1956, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

ן(מס עסקים מקומי),תשי״ז—1956 — בטל.  9• חוק עזר לגעתו

ן(מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965״.  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתו

 עבירות וענשים

 פטור

 תחילה

 הוראות מעבר

 ביטול

 השם

 תוספת

 שיעורי המם לשנה בלירות

ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאור המלאכה או העסק . המם בלירות תיאו

 בית חרושת או תעשיה של —
 ברגים 125
 מוצרי חשמל 100
ת קלים 100  משקאו

ב כפרי 20  בית קפה או מסעדה בישו

 הובלה במכונית משא או במיכלית — לכל כלי
 רכב 20

 כוורות — לכלי כוורת 50.—

 ה צ ע ו מ  כריית כורכר או זיפזיף בתחום ה
ת שנתית במ״ק — ״ י  ׳ בכמו

 עד 1,000 100
 למעלה מ־1,000 עד 2,000 300
 למעלה מ־2,000 עד 4,000 600

 למעלה מ־4,000 עד 6,000 1200
 למעלה מ־6,000 עד 8,000 1800
 למעלה מ־8,000 2000

 מוסך 100

 מחלק קרח או נפט 10

 מחצבה —
 שאין מפעילים בה כוח מיכני 90

 שמפעילים בה כוח מיכני 375

ת 10 פו  אטליז לבשר או עו
 למעט נפט — על אספקה או הובלה של דלק

, לתחומי ישוב מישובי  ידי ספק, משווק או סוכן
 המועצה — לפי מספר הישובים —

 עד 2 ״ 75
 3 ומעלה 150

ת או מצרכים רו  אספקה או הובלה של לחם, סחו
 על ידי ספק, משווק. או סוכן לתחומי ישוב

 מישובי המועצה — לפי מספר הישובים —
 I עד 2 50

 3 עד 4 100
 5 עד 6 200
 7 עד 10 300
 II ומעלה 500

חות — ל ולחימום לפי מספר הלקו  אספקת גז לבישו
פק למטבח משותף  ובלבד שכאשר הגז מסו

 ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחדי —ן, _
חות — לכל מאה לקיחות או  עד אלף לקו

 חלק מהם י 25'
ת חו חות — לכל 200 לקו  למעלה מאלף לקו

 נוספים או חלק. מהם, •25
 אספקת חשמל 437.50
1 2  אספקת מים 5

 3 ק׳׳ת 642, תשי״ז, עמ׳ 142 : ק״ח 1054, תשכ״א, עט׳ 19.

ר ב׳ תשכ״ה, 25.8.1065 ( התקנות 1702, כ״א באי  1638 קוב,



הטלאכח:או העםס המס ב5ירות  ־תיאור הטלאכה או העשה הטס בלירות תי&ור ;

 קבלן או קבלך משנה, המבצע עבודות חקלאיות,
 עפר, בנין, חפירה, חריש, סיקול, ניקוז, ביוב,
לת כבישים או מדרכות, הכשרת י  קידוח, סל
 קרקע, הנחת קווי >£ים, צבעות, אינסטלציה
 סניטרית או .חשמלית, ריצוף, נגרות או כל
 עבודות כיוצא באלה — שהיקף עבודתו לשנה

 בתחום המועצה בלירות —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 15,000
 למעלה מ־15,000 עד 20,000

ת פ ס ו  לכל 1,000 נוספות, או חלק מהם — ת
 י י של

50 
100 
150 
200 

10 
125 
50 
10 

ת להעלאת ו נ ח  ת

 קודח בארות׳ י. י
 קייטנה

ן ו נ  קיוסק או מז
 שירות אוטובוסים — ה&קיי0 י

ת המועצה 475 ו  נוסעים או הורדתם בתחנ
לכת נוסעים — אשר  שירות טיולים או הו

ת נוסעים בתחום המועצה 75  מכוניותיו מעלו
ת . ו ד ו ב ע , ו לעבודות חקלאיות א ת טרקטורים , ו  תחנ

 עפר 150״.

 מכולת —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 10

 עם רשיון. למכירת משקאות משכרים 25
 מכלאה לפיטום בהמות — למעלה מ־50 ראש 125

 מסגריה 150

 מספרה 20
 נגריה . 125

ת בתחום המועצה — שהיקף נה בהמו  סוחר הקו
 קניותיו לשנה בלידות —

 מ־500 עד 1,000 10
 למעלה מ־1,000 עד 2,000 25
 למעלה מ־2,000 עד 4,000 50

ה מ־4,000 עד 6,000 100 ל ע מ  ל
 למעלה מ־6,000 עד 10,000 200
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 400
 למעלה מ־20,000 - 600

 צרכניה —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 37,50

 ׳עם רשיון למכירת משקאות משכרים 50

י ר ד ה ה מ ל  ש
 דאש המועצה האזודית געתון

ד א ה ש פ י ש ם מ י י  ח
 י שר הפנים

 נתאשר.
 ד׳ באדר ב׳ תשכ״ד,(8 במדס 1965)

 (חמ 81612)

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לדימונה בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ מתקינה הועדה
 הממלאת את תפקידי, המועצה,המקומית דימונה •חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד, — הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה ו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;•

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות. מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדם
 העביר,אליו בכתב את סמכויותיו לפי. חוק עזר זה ? ,

 ״רחוב״ — דרד, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון.לשמש
 . אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצדי הרחוב.

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

 >ווג5ן\^8?!נ«י^17,^כ״א״3ארד,ב׳%^5׳ז8,;׳1965^;25 1639



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

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב, כל
 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה

 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי בית־
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול

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

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,
 אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א).

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

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

 6. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
 ביום ובאורות אדומים מהבהבים בלילה ?

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן
 או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם,

 מכשול ברחוב

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

.8 

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

 המכשול!
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב),

 לבצע את העבודות האמורות.

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

 את העבודה.

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

 או הביצוע.

 מיתר לבתי קפה
יות ו  ולחנ

 שינויים ברחוב

 פתיחת שזחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחה

 היתר

 נזק לרחוב

 הודעות

 1640 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 1865^25



 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה סילוק מכשל?
 , וביצוע עבודות

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

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).
רת הודעות  11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסי

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אןס הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה. בשני עתונים

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

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (שימור רחובות), תשכ״ה—1965״. השם

ם ע י ב ה א ש  , נתאשר. מ
 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965) יושב ראש הועדה הממלאת את תפקידי

) המועצה המקומית דימונה 8 1 9 2 0 ט 9 ח ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחבל־אילות בדבר אגרת תעודת אישור

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

 1. בחוק עזר זד, — ה נדרי״
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־אילות.

 2. ראש המועצה דשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מת! תעודה
 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרה

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־אילות (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965״. השם

 קובץ התקנות 1702, כ״א באדר ב׳ תשכ״ה, 25.3.1965 1641



 תוספת
 (סעיף 3)

 האגרה בלירות

 תעודד. בענין הנוגע למקרקעין או לעסקים 10
 בכל ענין אחר 2
 העתק תעודה 1

ק ל מ ן נ י ם פ ע ו נ י ב  נתאשר. א
 י״ד באדר א׳ תשכ״ה(16 בפברואר 1965) ראש המועצה האזורית חבל־אילות

 (חט 82762)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים ׳;.׳:׳•׳

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119 : ס״ח 410, תשכ״ר, עט׳ 24.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מםעסקים),1945 •י"

 חוק עזר לחון? אשקלון בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית חוף אשקלון חוק עזר

 זה:

 1. בסוף התוספת לחוק עזר לחוף אשקלון(מס עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יווםפו פרטים אלה:

 ״בית מלאכה או בית־חדושת לתיקון או ייצור שקים 350
 מיתקן או מכון להכנה או ערבול של אספלט וזפת 500״

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

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף אשקלון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה—
 1965״. *

 תיסו!
 התוספת

 תחילה

 הוראות טעבר

 השם

ד ל י ש ט ו ה ר ד ו ה  י
 ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

 נתאשר.
 ו׳ באדר ב׳ תשכ״ה (10 במרס 1965)

• • , • ׳ • • , , . .  (חט 82710) .

א ר י פ  .חיים משה ש
 שר הפנים

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.
 ע״ר 1945, תופ׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 ?״ת 882, תש י:׳ט, עט׳ 1020 ; ס״ת 997, תשייר, עט׳ 873.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למגדל־העמק בדבר הוצאת אשפה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941!, מתקינה המועצה
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

ת י י י נ  1. בחוק עזר זה — ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק!

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח
 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

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

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים •
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בגין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבגין כגינה, כחצר או לצורף אחר ולמעט בית

 מלאכה או אורווה! י
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

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

 יחד עם האורווה;
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

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

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע כלי אשפה
 לצורה, לגודל, לחומר, למספד, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי היבול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול, אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך — אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —

 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!
 (2) המקומות שאליהם יובלו ויודקו אשפה, זבל או פסולת!

 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם!
 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אוגרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח דשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המהירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
 שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות ואם עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי ס^ף 7(ב) והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (הוצאת אשפה), תשכ״ה—1965״.

 העברת אשפה

 מת1 היתר

 זכות כניסה
 לפועלי

 המועצה

יות המפקח  סמכו

רת הודעות  מסי

 ענ׳שיפ

י ד ר ו ט ל י א ב  צ
 ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 נתאשר.
 י״ז באדר א׳ תשכ״ה (19 בפברואר 1965)

 (תמ 84011)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למעלות־חרשיחא בדבר ביעור קוצים

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

 1. בחוק עזר זה _ הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחא!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר, בשדה או תחת כיפת ביעור קוצים
 השמים, בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה.

 3. העובד על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות. ענשיפ

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחא (ביעור קוצים), תשכ״ה—1965״. השם

ן ו ש ח ש מ  נתאשר. צ
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

 (חמ 85836)

א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שד הפנים

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

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למעלות־תרשיחא בדבר היטל עינוגים

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

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחא!

 ״עינוג״ — במשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2?
 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ?

 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג 5
t ״בול״ — בול או תו אחר אשד המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל 

 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם

 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה;

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידי המבקר לפי חוק עזר זה.

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

 2 ע״ד 1935, תום׳ 1 טס׳ 496, עמי 49.
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 2. המנהל ישלט למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר בכסף.
 ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

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

 יתקיים העינוג.

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

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
 סעיף 3(א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.

 (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).

 היטל ושיעורו

 כניסה 5בית
 עינונ

 חובות ה«נה5 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים 3, 4(א) ו־(ג) יקויימו.

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו
 תמורת כל בול, שאינו 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.

 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה:

 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה ן

 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמ־

 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 —

t (1) לחיילי צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס 

 (2) לנכי מלחמת הקוממיות, המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות
 הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—954! 3,

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

 אות חוק עזר זה.

 בו5ים

 פטור והנחות

 סמכויות
 המפקח
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 (ב) לא יפריע אדפ למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
. ( א ) ן ט  ק

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנס חמש מאות לירות. ענשים

 10, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחא (היטל עינוגים), תשכ״ה—1965׳/ השט

 תופפת
 (סעיף 2)

 1. לתיאטרון, אופרה וקונצרט —

 כרמים שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 7.6 0.5 אגודה

 למעלה מ־7.6 עד 14 1 אגורה

 למעלה מ־14 עד 20 2 אגודות

 למעלה מ־20 עד 24 ... 3 אגורות

 למעלה מ־24 עד 30 7.5 אגורות

 למעלה מ־30 עד 40 10 אגודות

 למעלה מ־40 עד 80 15 אגודות

 למעלה מ־80 20% ממחיר הכרטיס.

 2. לכל עינוג אחר—

 עד 35 פטור

 למעלה מ־35 עד 47.5 5 אגורות

 למעלה פד47.5 עד 65 9 אגורות

 למעלה מ־65 עד 80 15 אגורות

 למעלה מ־80 70% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל״.

ן ו ש ח ש מ  נתאשר. צ
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

(85835 0 n ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

, תשי״ד, עט־ 500. r 4 3 0 . ״ p יי . 
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנחלת־יהודה בדבר שימור רחובות

 בתוקף םמוכתה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית נחלת־יהודה חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

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

 עזר זה, כולן או מקצתז י,
 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס

 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או.גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצדי הרחוב.

 מרשו? ברחוב 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב

 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו
 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב, כל
 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה

 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי בית־
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול

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

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

 אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א).

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

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

 ההיתר.

 היתר ?בתי קפה
 !?חנויות

 אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

 ביום ובאורות אדומים מהבהבים בלילה!
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 דרכי זהירות 6.
 בכריית שוחה

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

 נזק לרחוב

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 ענ׳עים

 השם

 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתד שניתן
 או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

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

.8 

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

 המכשול!
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8 (ב),

 לבצע את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.

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

 או,הביצוע.

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

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

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

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

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

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה (שימור רחובות), תשכ״ה—1965״.

ד י מ ך צ ל מ י ל  א
 ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

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

 (חמ.841611)

ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

 הודעה על התלטת המועצה המקומית פרדם־חנה ברבר קנם פיגורים

, וסעיף 5  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, החליטה המועצה המקומית פדדם־חנה  לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 שכתוס ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 החלטת המועצה המקומית פדדס־חנה בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה
 בקובץ התקנות 1343, תשכ״ב, עמ׳ 2344 — בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן ו ר  ב׳ ש
 ראש המועצה המקומית פרדס־חנה

 נתאשד.
 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119: ם״ח 410, תשכ״ר, עט׳ 24.

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

, תשב״ה, 25.3.1965 אדר נ  1650 קובץ התקנות 1702, כ״א נ
 המחיר 64 אגורות הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים


