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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
 תקנות סדרי דין בערעור על הטלת אגרה או קנם לפי חוק רשות השידור,

 תשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 / ושאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנוח אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״בית משפט״ — בית משפט השלום כמשמעותו בחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !

 ״ערעור״ — ערעור לפי סעיף 29 (ה) לחוק דשות השידור, תשכ״ד.—1965 2 (להלן — החוק) $
 ״הדשות״ — רשות השידור שהוקמה לפי החוק.

 2. כתב ערעור יוגש לבית המשפט בדרך המרצה, והמשיבה תהיה הרשות.

 3. ואלה הפרטים שיכיל כתב הערעור:
 (1) שם בית המשפט!

 (2) שמו, תיאורו ומקום מגוריו של המערער, ומען למסירת כתבי בי־דין ?
 (3) תאריך קבלת ההודעה על שיעור הקנס כאמור בסעיף 29(ג) לחוק!

 (4) סכום שווייס של האגרה והקנס!
 (5) נימוקי הערעור.

 4. על ערעור יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשב׳-׳ג—1963 3 (להלן — התק־
 נות), בשינויים המחריבים לפי הענין.

 5. ערעור שהוגש לפני תחילתן של תקנות אלו, רואים אותו כאילו הוגש כדין.

ן(ערעור על הטלת אגרה או קנס לפי חוק רשות  6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדרי די
 השידוד), תשכ״ו—1965״.

 ד ב י ו ס ף
 שד המשפטים

 כ״ז בחשון תשכ״ו(22 בנובמבר 1965)
 (חמ 73057)

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 2 ס״ח 451, תשכ״ה, עט׳ 106.

 3 ק״ת 1477, תשביע, עט׳ 1869.

 הגדרות

 הגשת ערעור

 תוכו כתב
 הערעור

 תחו5ת תקנות
 פדר הריו
 האזרחי,

 תשכ״ג־1963

 הוראת מעבר

 השם

 חוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958
 תקנות בדבר סדרי הנוהל בועדת ערר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לחוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958 ולאחר התייע
 צות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״עדר״ — ערד מאת אדם הרואה את עצמו נפגע על ידי אחד מאלה:

 (1) אי מתן תשובה תוך זמן סביר לבקשתו ליתן טיפול סוציאלי או להגיש
 סעד!

 (2) החלטת לשכת סעד של רשות מקומית לבקשתו כאמוריבפסקה (1) !

 הגדרות

 1 פ״ח 240, תשי״א, עמי 103 ; ם״ח 466, תשב״ה, עמ׳ 291.

 364 קוב׳ז התקנות 1803, ח׳ בכס?ו תשב״(, 2.12.1965



 .״ממונה על לשכתהסעד״ — מנהל הלשכה כאמור בתקנה 2 לתקנות ארגון לשכות סעד
 (תפקידי המנהל וועדת הסעד), תשכ״ד-1963 «, לרבות מי שמכהן כמנהל הלשכה כאמור

 בתקנה 3(ב) לתקנות האמורות!

 ,״תחום שיפוט״ — תחום שיפוטה של ועדת ערר כפי שנקבע על ידי שר הסעד על פי סעיף
 2(ד) לחוק.

ת ו י ח  2. (א) הישיבה הראשונה של ועדת ערר תזומן על ידי המנהל הכללי למשרד הסעד ב
 ** . 7 •י , יושב הראש

 (להלן — המנהל הכללי)! ההזמנות יישלחו בדואר רשום.
 (ב) בישיבתה הראשונה יבחרו חברי ועדת הערר את יושב הראש שלה.

 3. (א) ערד יוגש בכתב לועדת הערר שבתחום שיפוטה נמצא תחום הרשות המקומית הגשת ערר

 שעל:החלטת לשכת הסעד שלה מוגש הערר.

 (ב) יושב ראש ועדת הערר יודיע בדואר רשום תוך חמישה עשר יום מיום הגשת
 הערר לעודד, לממונה על לשכת הסעד שעל החלטתה הוגש העדר ולחברי ועדת הערר על
 מועד הדיון בו, וימציא לחברי הועדה ולמנהל לשכת הסעד שעל החלטתו עוררים, העתק

 מכתב הערר.

 4. (א) העורר והממונה על לשכת הסעד שעל החלטתו עוררים רשאים להופיע.בפני הופעת
 , בע5י הדיז

 ועדת הערר ולטעון את טענותיהם בעצמם או על ידי בא כוחם.

 (ב) הועדה רשאית להזמין את העורר או כל אדם אחר שעדותו עשויה לתרום לבידור

 הערר, להעיד בפניה או להמציא לה כל מסמך הנוגע לעורר.

 5. הממונה על לשכת הסעד, שעל החלטתו עוררים, ימציא לפני התחלת הדיון את תיק העברת חומר
ה י ע י  העורר ליושב ראש ועדת העדר, לפי דרישתו. ל

 6. דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות דעת המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול והוא פרומי?ו5
 ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה.

 ,7. (א) הועדה לא תהא קשורה בדיני ראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט ! והיא אי כבי15ת
 תדון ותגבה עדויות בדרך הטובה ביותר לגילוי האמת ועשיית צדק, ובלבד שלא תגבה עדות
 שאינה נוגעת לענין הנדון ואינה הוגנת ולא תרשה הועדה חקירה שיש בה משום עלבון,

 הפחדה, התעיה או ביוש שאינם לענין הנדון ואינם הוגנים.

 (ב) הועדה רשאית לקבוע בעצמה את יתד סדרי הדיון בפניה.

 8. יושב ראש הועדה ינהל את הדיון בישיבת הועדה והוא יהיה רשאי להורות כל הוראה שמירת הסדר
 הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.

 9. החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות! היו הדעות שקולות תובא ההצעה שנית בפני הח?מות ברוב
 הרכב מלא של הועדה. .

 10. החלטת הועדה תינתן תוך זמן סביר ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום שנסתיימה גביית
 העדויות בענין או מתאריך הישיבה האחרונה שבה נדון העדר, הכל לפי המועד המאוחר

 יותר.

 דעות

 מועד

 ק״ת 1500, תשכ״ד, עמ׳ 94.

 הובץ התמנות 1803, ח׳ בכם5ו תשכ״ו, 2.12.1965 365



 11. החלטה מנומקת של הועדה תימסר בכתב לעורר, והעתקים ממנה לממונה על לשכת
 הסעד שעל החלטתו עוררים, ולמנהל הכללי.

 12. לא תיזקק ועדת ערר לערד שכבר הוכרע על ידיה.

 !13. דיוני הועדה יתנהלו בדלתיים סגורות והחלטותיה יישמרו בסוד, אולם המנהל הכללי
 רשאי בהתייעצות עם יושב ראש הועדה להתיר פרסום החלטותיה דרך כלל או במקרה מסויים
 אם לדעתו יש לציבור ענין בכך, ובלבד שלא יימסרו פרטים שיש בהם כדי לזהות את העורר.

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הסעד (סדרי הנוהל בועדות ערר), תשכ״ו—
 1965״.

 מתו הח5טה

 סופיות

 סודיות

 השם

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 ג׳ בחשון תשכ״ו(29 באוקטובר 1965)
 (חמ 78206)

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
בו ל ואופן חישו ט י ה ת שיעור ה ע י ב ר ק ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), ת׳שי״ח—1958 ג
 אני מצווה לאמור:

, במקום פרט 531  1. בתוספת לצדשעת־חידום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2
 יבוא:

 הח?פת
 פרט 531

 טור א' טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳
 הפרה או ההיט5

 הטטרה
 ב5ירות 5פי ערד

 הפרטי!)? התיאור היחידה
 תעריו* המכס

 הפרט

 צמר כבשים או טלאים בלתי מנופץ ובלתי
 סרוק —

 ״531 53.01

 הסדר הביקוש,
 ספיגת ריווח

 עודף

 שהוכח להנחת דעתו של שר המסחר והתע־ 15%
(TOPS) שיה כי שימש לתעשיית טפסי צמר 
 ושוחררו על ידי רשות המכס אחרי כ׳
 בתמוז תשכ״ה (20.7.65) או היו במלאי ביופ

 כ׳ בתמוז תשכ״ר,(20.7.65)

 (א)

 (P אחרים 26% הסדרת הביקוש,
 ספיגת דיווח

 עודף״

 2, לצו זה ייקרא ״צרשעת־חידום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 6), תשכ״ו—1965״.

ק ו ד ם י׳ צ י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ׳ בחשון תשכ״ו(15 בנובמבר 1965)
 (חמ 74099)

 1 ס״ח 434, תשכ״ר, עט׳ 175.

 2 ס״ת 1627, תשכ״ה, עמי 54.

 366 שובץ התיןנוח 1803, ח׳ בכם5ו תשב״ו, 2.12.1965



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960

 צו בדבר המרח מקרקעין מסוג ״מחתכה״ לפוג ״מירי״

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

 בהתאם לכך'.

 חופפח
 השטח ?המרד•

 במטרים מרובעים
 שטח הח5קה

 במטרים מרובעים
 הגוש הח?קה

1884 
5336 
2410 

2917 
6779 
3698 

17 
2 
3 

8138 
8142 
8142 

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

 כ״א בחשון תשכ״ו(16 בנובמבר 1965)
 (חט 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עמ׳ 92.

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

 צו בדבר המרח מקרקעין מסוג ״מחתכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (חמרת ,,מתדוכה״), תש״ך—
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של  1960 ג
 תל־אביב כמקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

פפח  תו
 הגוש הח5קה שטח החלקה השטח 5ה8רה

 במטרים מרובעים בטטרים טרובעים

601 893 294 6599 

 כ״א בחשון תשכ״ו(16 בנובמבר 1965)
ף ס ו ב י ) ד 7 0 1 3 מ ° ח ) 

 שר המשפטים

 1 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 קובץ התקנות 1803, ח׳ בכס5ו תשכ׳׳ו, 2.12.1965



 חוק שירות המדינה(מינויים), תשי״ט—1959

ים מבחנ ת ו ו נ י ח ים, ב ר מכרז ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 26,25,20 ד28 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—
, קבעה ועדת השידות כללים אלה:  1959 ג

 תיקו!סעי!»8מ 1. בסעיף 36 לכללי שידות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכי׳א—

-21961 (להלן — הכללים העיקריים) —

(ב) יבוא:  (1) במקום הדישה לסעיף קטן

 ״ועדת בוחנים למשרה לה צמודה בתקן דרגה 5 בסולם הדרגות הידוע
 כסולם הדרגות המינהלי(להלן — סולם הדרגות המינהלי) או דרגה נמוכה
 ממנה, וכן למשרה לה צמודה בתקן דרגה ט״ו בסולם הדרגות הידוע כסולם
 הדירוג האחיד (להלן — סולם הדירוג האחיד) או דרגה נמוכה ממנה,

 תהיה של, שלושה חברים, בהרכב המפורט להלן״,

(ג) יבוא:  (2) במקום הדישה של סעיף קטן

 ״ועדת בוחנים למשרה לה צמודה בתקן דרגה גבוהה מדרגה 5 בסולם
 הדרגות המינהלי או דרגה גבוהה מדרגה ט״ו בסולם הדירוג האחיד, תהיה של

 חמישה חברים, בהרכב המפורט להלן״.
 (3) בדישה של סעיף קטן (ד), אחרי ״בסולם דרגות אחר״ יווסף ״למעט

 בסולם הדירוג האחיד״.

״ סעי!* 52 2. בסעיף 52(א) לכללים העיקריים, במקום ״דרגה של סולם הדרגות הידוע כסולם הדר ק י  ת

 גות המינהלי״ יבוא:
 ״דרגה של סולם הדרגות המינהלי או דרגה של סולם הדירוג האחיד״.

 תיקו! סעי!־ 53 3. בסעיף 53׳ לכללים העיקריים, אחדי המלים ״ואשר לה צמודה בתקן דרגה שלא מסולם

 הדרגות המינהלי״ ייבוא ״או דרגה מסולם הדירוג האחיד והמועמד יועסק בעבודת כפיים״.

 41. 'לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)

 (תיקון), תשכ״ו—1965״.
 השם

 כ״ו בחשון תשכ״ו(21 בנובמבר 1965)
י ר ן ש ב ו א  >חט 720814) ר

 יושב ראש ועדת השידות

 1 ס״ח 279, תשי״ט, עמי 86.

 2 ק״ת 1133, תשב״א, עט׳ 1588 : ק״ח 1196, תשכ״א, עט׳ 2741 ; ק״ת 1384, תשכ״ג, עט׳ 227 : ק״ת 1665,

 תשכ״ה, עמי 1057.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

 אכרזה על תקן כתקן רשמי

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

 1. התקן הישראלי ״ת״י 537 — חשון תשכ״ה (אוקטובר 1964) — נתיבים בעלי אלמנט אנחה •«? תק!
 כתקז רשמי ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחושת״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן. מטרת חתה!

 3. התקן האמור הופקד: מקימות הפסדת
( ז , ת  (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, ה

 תל־אביב־יפו!
 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,

 ירושלים ן
 (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, דדך העצמאות

 82, חיפה ז
 (5) במכון התקנים הישראלי, דה׳ בני־ישראל, דמת־אביב, תל־אביב־יפו,׳

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

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

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 537— חשון תשכ״ה (אוקטובר השם
 1964) — נתיכים בעלי אלמנט ניתך חליף: אלמנט ניתך מנחושת), תשכ״ו—1965״.

 י״ג בחשון תשכ״ו(8, בנובמבר 1965) מ׳ ג ל ב ר ט
 1חט082*11 הממונה על התקינה

 1 ם״ח 118, תשי״נ, עט׳ 30.

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

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

 1. התקן הישראלי ״ת״י 548 — שבט תשכ״ה (ינואר 1965) — נתיבים בעלי אלמנט אכרזה ע5 תקז
י ט ש ' ר ק ת  ניתך חליף״, הוא תקן רשמי. כ

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן. מטרת התסז

 3. התקן האמור הופקד: מקומות הפסדת
' ס ת  (1) במשרד הממונה על התקינה, משדד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, ה

 תל־אביב־יפו)
 1 ם״ח 116, תש י״ ג, עט׳ 30.
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 (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 המסחד והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה,׳

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

 4. תתילתה של אכרזה זו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 548 — שבט תשכ״ה (ינואר 1965) —
 נתיכיט בעלי אלמנט ניתך חליף), תשכ״ו—1965״.

 י״ג בחשון תשכ״ו(8 בנובמבר 1965) מ׳ ג ל ב ר ט
 (חמ 74082) הממונה על התקינה

 תיקון טעות

 בתוספת לתקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים), תשכ״ה—1965, שפורסמו בקובץ
 התקנות 1767, תשכ״ה, עמ׳ 2636, בתקנה 28(א), במקום ״פעולה זו״ צ״ל ״לציין פעולה זו״.

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 ב״ז בחשון תשכ״ו(22 בנובמבר 1965)
 (חמ 755308)

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר גדרה — גן־יבנה

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

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

עת נבו5ות 1. השטח שבתחומי מחוז המרכז שאת גבולותיו קבעה הועדה, והמתוארים בסעיף 2, י  קנ

׳ יהיה שטח תכנון עיר. י מ  ח

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 589, עט׳ 153.

 2 עייר תש״ח, חוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.
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תכנון העיר חאמוד בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ גד/ג תשריט והפקדת  2. גבולותיו של שטח 1
י העתקים טמנו ך ע י ) ב 1 % ר 5 ב מ ב ן נ 1 ב 0 ץ ( ׳ כ ש ן ת ן ש ח ן ב ״ ם ט ו י ט ב ו ת ח ־ ן ה 0,000!:! ן ד י ן מ ן נ ק ך ב ו ר ע  ה

 הפנים וביד יושב ראש הועדה ¡ העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר גדרה — גךיבנה, גדרה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

5 י ט י  3. צו תכנון ערים (גדרה), תשי״ח—1957 י־ — בטל. ב

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים ׳(גדרה — גךיבנה), תשכ״ו—1965״. השם,

 ט״ו בחשון תשכ״ו (10 בנובמבר 1965)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  וחט 76511) ח

 שר הפנים

 3 ק״ת 743, תשי״ח, עמי 110.

 פקודת בנין ערים, 1936

 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר השרון הדרומי

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

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

 1. השטח שבתחומי מחוז המרכז שאת גבולותיו קבעה הועדה, והמתוארים בסעיף 2, קביעת גנו5ות
״ ! ?שטח תכנון עיר ״ ״ , . ״ ״ ״ ״ י , י י  י

 יהיה שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ שד/ג תשריט והפקדת
ו ר העתקים ממנ ד ש י ) ב 1 9 6 ט 5 ם ו ג ו א  הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום כ״ו באב תשכ״ה (24 ב

 הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירו־
 שלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה
 .ולתכנון עיר, השדון הדרומי, פתח־תקוה, רח׳ עליה שניה 6, וכל המעונין בדבר דשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (השרון הדרומי), תשכ״ו—1965״. השם

 ט״ו בחשון תשכ״ו (10 בנובמבר 1965)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י < ח 7 6 5 ״ ט ח ) 

 שר הפנים

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 589, עט׳ 153.
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לירושלים בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות •י, מתקינה מועצת עירית ירושלים
 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לירושלים (היטל עינוגים), תש״ט—1949 ~; בפסקה (א), במקום
 פריטים 5 ו־6 יבוא:

 ״5. למעלה מ־44.8 עד 54.8 35.0 אגודות
 6. למעלה מ־54.8 90% ממחיר הכרטיס״

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

 תיי1ו! התוספת

 השם

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

 נתאשר.
 ב׳ בחשו! תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 878001)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

, תש״ד, עמי 1307. n 1020״p -, 234 2 ק״ת 18, תשייט, עמ׳ 

 פקודת העיריות
ר רוכלים ב ד ר להרצליה ב  חוק עז

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 עירית הרצליה חוק עזר זה:

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

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

 עם צאת הכוכבים!
i ״המפקח״ — מי שמועצת העיריה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה 

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים $
 ״עידיה״ — עידית הרצליה«

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה 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 שהתעםקותו 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.

 הנדרות

 שטחים
פ רי  אםו

 ברוכלות

ר חניה  איסו

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ 197. נ  דיני מדי
 ע״ר״תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ a עמי 12.
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ד חניה  איסו
 שלא בש.עת

 התעסקות

 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.

 איסור לקשור
 במבנה

 מקום החזקת
 עגלה

 איסור להבריז
 על טובין

 ואיסור
 פרסומת

ח י ק  נ

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקותי

 ימי הרוכלות :

 רשיוז לשיטוש
 בעגלה

 חוקוי הרשיון

 אגרת רשיון

 תחולה י.

 מתו רשיונות
ב  או סירו

 לתיתם

 תכנית! של
 עגלות

 לוחית־מםפר,
 לעגלה

 שידור טובי!
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלות

 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 על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה
 על עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

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

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין(06.0 לבין(21.0.

 10. ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 21.00.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה. י

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

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 14. בעד מתן רשיון לעגלה, ישלם המבקש לקופת העיריה אגדה בשיעור של שלוש לירות.
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 ביוני תהיה האגרה לירה וחצי בלבד.

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

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתצ לראש העידיה! ראש העיריה רשאי ליתן את הרשיון,
 לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו 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
 העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו, ושהוצגה במשרדי העיריה.

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

 אגדה בשיעור של 50 אגודות.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

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

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. י טדי נ  די
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 21. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחד שנצטווה
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש העיריה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית,

 המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 22. ראש העיריה או מפקח, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש של
 רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

 23. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 חוק עזר זה.

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

 בכתב מאת ראש העידיה או לאחר שהוייב בדין.

 25. חוק עזר להרצליה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—1957 4 — בטל.

 26. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (רוכלים), תשכ״ו—1965״.

ה ר פ ח י ס  פ
 ראש עידית הרצליה

 נתאשר.
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 821112)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 סילוין עגלות

 תפיסת כלים
 והחרמתם

 אישור הפרעה

 ענשים

 ביטול

 השם

 ק״ת 707, תשי׳׳ו, עט׳ 1496.

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 ־ חוק עזר לתל-אביב־יפו בדבר מם עסקים
, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות ג

, מתקינה מועצת עידית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

ט 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לתל־אביב־יפו (מס עסקים עירוני), תשי״ד—954! 3,  תיהו! פרי

׳ בפריט 97 מלוח א׳, במקום ״(לרבות חמרים)״ יבוא ״(לרבות חמרים׳ מגרש וכל סכום אחד  א

 הראשונה שהושקע בקשר לעבודות ולבנינים)״.

ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965). 5, ח  ת

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(מס עסקים עירוני).(תיקון), תשכ״ו—
 1965״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשד. מ
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש עירית תל־אביב־יפו

 >חמ 899005) .

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ * דיני מדי  י
 ״ ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.

 השם

 374 הובץ התהנות 1803, ח׳ בכסלו תשכ״ו, 2.12.1965



 הגדרות

 חובה ?הדביר
ם קי י  מז

 הוראות ?הדברת
יקים  מז

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 עבירות וענשים

 פקודת המועצות המקומיות
 י חוק עזר לאבףיהודה בדבר הדברת מזיקים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית אבךיהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, ואו הזבאי 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 שניכו
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבךיהודה«

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

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בד, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,
 נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בית!

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית?
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו. •

 3. (א) דאש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכסו 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 המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן(א)•

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני מש
 פחתן הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אוחו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
 הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.
 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואס עבד על
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד, העבירה נמשכת,

! ת ישרא?, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ נ י מדי נ  1 די
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 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

— בטל.  8. חוק עזר לאבךיהודה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ב—31961

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךיהודה (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1965״.

ן מ כ ו ל ה א ר ש  י
 ראש המועצה המקומית אבךיהודה

 נתאשד.
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חמ 810007)

 ביטול

 השם

 ס״ת 1202, חשכ״ב, עט׳ 37.

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

ר מם עסקים ב ד ק עזר לבאר־יעקב ב  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית באד־יעקב חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 תיקו! התוספת 1. בתוספת לחוק עזר לבאר־יעקב (מם עסקים מקומי), תשי״א—1950 3 (להלן — חוק

 העזר העיקרי), בסופה, יבוא:
 ״סילו, מגרסה או מכון מספוא

 בית קירור
 קבלן לעבודות בנין, חפירות, כבישים, חשמל, הנחת קווי מים,
 אינסטלציה, ביוב, ניקוז, קידוח, או לכל עבודה אחרת — שהיקף

 עבודתו בתחום המועצה, לשנה, בלידות —
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 25,000
 למעלה מ־25,000 עד 50,000

 למעלה מ־50.000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965).

 הוראות׳טעבי 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת

 1965/66 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו—
 1965״,

500 
250 

50 
100 
200 
500 

 1,000״

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ד ה ב  א
 ראש המועצה המקומית באד־יעקב

 נתאשד.
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חט 81315)

ת ישראל, נוסח חדש 0, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י מדי נ  1 די

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

 3 ק״ת 132, תשי״א, עמ׳ 316 ; ק״ת 1067, תשכ׳׳א, עמ׳ 277.
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 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות ,

 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר רוכלים

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה המועצה
ה: רז  המקומיתבאר־יעקב חוק עז

 1. בחוק עזר זה —

 ,,דוכן״ — שולחו או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;
, כימי מנוחה — תחילתם  ״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!

 ״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי־חיים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב,•
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק דוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — שמחים אסורים
 ברוכלות

 (1) ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

ז איסור חניה ת י נ ב ׳ ת ן כ ו ׳ ד ה ל ג ח ע י נ ה 1 י , ך א י מ ע ה ם ל ן ר א ע ל • ן ן ש ר א י ל ן ן ן י נ א י ^ 1 , כ ן ך ד י מ ע א י  ^ ל
 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 איסור חניה
 , , שלא בשעת
״ ו ק ם ע ת  ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום. ה

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש׳ בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד אן איסור לקשור
 במבנה

 למבנה אחר.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית. מקום החזקת
 עגלה

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

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו. נקיוז

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 20.00. שעות הרוכלות

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו היתר
 , התעסקות

 גם לאחר השעה 20.00.
 "11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה. ימי רוכלות

נת ישראל, נוסח חדש 0, חשב״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ע׳׳ד תש״ח,'תום׳ א׳ מם׳ 4, עמ׳ 12.
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 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת י ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (רוכלים), תשכ״ו—1965״.

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  א
 ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 נתאשר.
 ב׳ בחשון תשכי׳ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 813105)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 תוקוי הרשיו!

 רשיוז ?שימוש
 בעגלה

 אגרת רשיון

 תחולה

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

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחד נתינתו.

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

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף
.  2 לפקודת התעבורה 3

 16. (א) בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו, 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, דשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. (א) רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

 (ב) בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה,
 לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

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

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

 בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

ה 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו ע ר פ י ה י ס י  א

 לפי חוק עזר זה.

נות ו  רשי

 תכנית! של
 עגלות

 לוחית־מםפר
 לעגלה

 סידור טובי!
 על עגלה

 דרישה לסלה
 עגלות

 סילוק עגלות

 עגשים

 השס
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגבעת־שמואל בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועוצה המקומית גבעת־שמואל חוק עזר זה:

ת רו י  1. :בחוק עזר זה — י הג

 ״נכס״ — בנין או מגרש!

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

 למעלה משלוש שנים ?

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

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, הימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה׳ סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף
 או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד

 עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה 5

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי
 לענין חוק עזר זה 1

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־שמואל 5

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

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם
 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש דרישה ?ניקוי
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

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

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

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

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די

 חובה למלא
 אחרי ההודעה

י על ידי  ניקו
 הנזועצה

 קובץ המקנוו! 1803׳ ח׳ גבסלו ת>5!ב״ו, 342.1965 379



י 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.  אגרת ניקו

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
1 על ידי בעל הבנין ובשיעור % על ידי המח־ /  חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של 3
 זיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה

 האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים,

 אישור כניסה 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש, חצר או כניסה

 לבנין כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואס נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

ה 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ע ד 1 רת ה  מסי

 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 במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 ענשים 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

פ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת שמואל (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות ש  ה

 לבניניס),תשכ״ו—1965״.

 תופפת
 (סעיף 5)

 אגרת ניקוי
 בלירות

 1. ניקוי מגרש — בעד כל 500 מ״ד או חלק מהם — לשנה , —25

 2. ניקוי חצר או כניסה לבנין — לכל חדר הנמצא בבנין — לחודש —1
 בתנאי ששיעור האגדה המינימלי לא יפחת מ־10 לירות בעד כל קומה לכל כניסה של

 בנין.

י נ ו  א׳ ב
 ממלא מקום ראש המועצה המקומית

 גבעת שמואל

 נתאשד.
 ה׳ בתשרי תשכ״ו(1 באוקטובר 1965)

 (המ 816809)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ו חשכ״ו, 2.12.1965 ל ס  קובי{ התקנות 4803 ח׳ מ
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגלבוע בדבר הוצאת אשפה

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 האזורית הגלבוע חוק עזר זה:

 1. בחוקעזד־זד, — הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה האזורית הגלבוע!
 ״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו בכתב 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
 נותנים הכנסה, בין בזכותו 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!
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש־
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט בית

 מלאכה,או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשיס

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך 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 וחמדי •בנין!
 ״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, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 בס,צב תקין, לתקנם או להחליפם באחדים, 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 חמרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי ?יבול
 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.

נת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. י מדי נ  1 די
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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 דדך — אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתד 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 ויורקו 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 אד בית מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי אשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי 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, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
 שבה דנה ההודעה אד 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 סעיף 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 אחדי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגלבוע (הוצאת אשפה), תשכ״ו—1965״.

 העברת אשפה

 מתן היתר,

 זכות כניסה
 לפועלי

 המועצה

ות י  סמכו
 המפקח

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ר י נ ר ל י א  מ
 ראש המועצה האזורית הגלבוע

 נתאשר.
 ב׳ בחשון תשב״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 81695)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגני־תקוה בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה ממועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית גני־תקוה חוק עזר זה:

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה — ה
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו!

 ״לוחיודמםפד״ — לוזזיודמספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה;
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בו1חו0 המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גנייתקוה!
 ״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 חובת רשיון
ו לוחית״מספד. ולוחית־מספר ד  ממחסנה ועל ^

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מםפר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

, ן ו י ש ר ת ש ק ת ב  3. ׳ (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה א
י פ ק ת  בקשתו, יתן לו, לאחד תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספד. י

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

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

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגדה של חמישים אגרה
 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

ב למת! : סירו ה ל  5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים א
 , , רשיון וביטולו

 (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
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  לפקודת החוק הפלילי, 1936 2

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

.  תשט״ז—1955 3

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ  1 דיני טרי

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 טס׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ן, עט׳ 242 ; ק״ת 1655, תשכ״ה, עט׳ 494.
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 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל בלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימםור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

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

 כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

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

 ואחד.

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

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספד 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.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות! ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף לידה לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 10. חוק עזר לגנייתקוה (פיקוח על כלבים), תשט״ו—1954 5 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (פיקוח על כלבים), תשכ״ו—1965״.

 כלב שסירבו
 לית! עליו
 ר׳עיח או

 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאי! עליו

 רשיוז
 והשטרתו

 ענשים

 ביטול

 השם

( ן י ב ו ד ן ( י ב ר ם ד י י ה ח מ ל  ש
 ראש המועצה המקומית גני־תקוה

 נתאשר.
 ב׳ בחשת תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חט 81731)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 4 ע״ר 1934, חום׳ 1 טס׳ 481, עט׳ 242.

 5 ק״ת 493, תשט״ו, עט׳ 325.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לכנרת בדבר הוצאת אשפה

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות 1
 המקוםית כנרת חוק עזר זה:

ת י י ד ג ז  1. בחוק עזר זה— ו
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כבדת;

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

 ״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
 נותנים הכנסה, בין בזכותו ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכד־משנה ששכר נכסים

 לתקופה שלמעלה משלוש שני,ם;
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

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

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

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך או מחסן המשמש יחד עם בית־המלאכה 5
 ,״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה 5
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שבדי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 ;או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין ו
 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבניו או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע כלי אשפה
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחדים, 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 חמדי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי־קיבול
 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.

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי
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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 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 היתד 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 ויורקו 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 אשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי 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 בדין, 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 המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
 שבה דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאתיים לידות, ואם עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 (ב) והיתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכנדת (הוצאת אשפה), תשכ״ו—1965״.

 העברת אשפה

 מתו היתר

 זכות בניםה
 ?פועלי המועצה

יות  סמכו
 המפקח

רת הודעות  מסי

 ענשים

ל י א ע ר ז ל י א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית כנרת

 נתאשר.
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 83526)

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

 החלפת
 התוספת

 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים),1945

ם עסקים ר מ ב ד ר ב ו  חוק עזר לכפר־תב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית כפר־תבור חוק עזר זה: ״  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפר־תבוד (מס עסקים מקומי), תשי״ט-1959 (להלן —
 חוק העזר העיקרי),יבוא:

 הטם בלירות

100 

 ״תום&ת
 שיעורי המם לשנה

 תיאור הטלאכה או העסק

 משקאות קלים בסיטונות
 אספקת גז לבישול ולחימום לפי $םפד הלקוחות —
 ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף ייח

 שבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות —

 לכל 100 לקוחות או חלק מהם 25
 למעלה מ־1000 לקוחות — יי
 לכל 200 לקוחות או חלק מהם 25
 חנות מכולת 20
 מסעדה או בית קפה 30׳

 הטם בלירות

200 
150 
150 
150 
12 
24 
10 
50 
30 

 תיאור המלאכה או העסק

 אספקת חשמל
 שירות אוטובוסים

 אספקת מים
 תחנת דלק

 'טרקטור
 אוטו משא מעל 2 טון

 ג׳יפ או טנדר
 מאפיה

 חנות כל־בו

 ;2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל, 1965). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא: יחולו על תשלוט המס לפי חוק עזר זה לשנת הוראות מעבר
 1965/66 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ן אולם כל, סכןם
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1965/66 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי

 חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־תבור (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו— השם
 1965״.

ן מ ד ל ד ג ו ו  נתאשד. ד
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית כפר־תבור

 (חט 83412)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ  1 דיני טדי

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 4.436 עט׳ 115.

 3 ק״ת 947, תשי׳׳ט, עמ׳ 2109.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לנחלת־יהודה בדבר רוכלים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית נחלת־יהודה חוק עזר זה:

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

, כימי מנוחה — תחילתם  ״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 $
 ״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי־־חיים ן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נחלת״יהודה ?

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

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —

 (1) ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבד בין בנינים.

 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 על אומנותו באופן הגורם לרעש.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 20.00.

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 20.00.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

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

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

 הגדרות

 שטחים אסורים
 ברוכלות

 איסור חניה

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור לקשור
 בטבנה

 מקום החזקת
 עגלה

 איסור רעש

 נקיוו

 שעות הרוכלות

 היתר
 התעסקות

 יטי רוכלות

 רשיוז לשיטוש
 בעגלה

 תוק1» הרשיוז

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.  דיני מדי
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 אגרת רשיון

 תחולה

נות ו  רשי

 תכניתו של
 עגלות

 לוחיודמספר
 לעגלה

ן ר טובי דו  םי
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלות

 סילוק עגלות

ר הפרעה סו  אי

 ענשים

 השם

 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לידות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגדה לירה אחת בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על, פי סעיף
.  2 לפקודת התעבורה3

 16. (א) בקשת, רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו, וכן דשאי הוא לכלול
 ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע 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. (א) רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מםפר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספד, את שמו הפרטי ושם

 משפחתו של, הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

 (ב) בעד כל לוחית^מספר תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה,
 לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

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

 21. לא סילק דוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך
 בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה, הדוכן, המגש או הטובין,

 בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 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, דינו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה (רוכלים), תשכ״ו—1965״.

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

 נתאשר.
 ב׳ בחשת תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חט 841613)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
 ״המקומית עיר יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:

ת 1. בתוספת לחוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה (היטל עינוגים), תש״י—21950, בסעיף 1, פ ם י ת ז ״ ן p , n 

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

 ברטים שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 47.8 22.5 אגורות
 למעלה מ־47.8 עד 59.8 33 אגורות

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

 ד,׳8ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה (היטל עינוגים) (תיקון),
 תשכ״ו—1965״.

ב ו ב נ ו  ׳נתאשר. י׳ ד
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה

 (חט 83104)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ס״ת 74, תש״י, עמי 607 : ק״ת 1560, תשכ״ר, עמ׳ 1002.

 פקודת המועצות המקומיות
יקים ת מז ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר לעמק־חפר ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 האזורית עמק־חפד חוק עזר זה:

ת 1, בחוק עזר זה — י ר ר ג  ה

 ״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,•
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפד!

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

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בד, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,
 נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בית ?

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

ת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי
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 חובה ?הדביר
יקים  מז

 הוראות ?הדברת
ם קי י  מז

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 םמכות ראש
 המועצה .

 מסיירת הודעות

 עבירות וענשים

 ביטו?

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

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכסיו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני מש־
 פחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אס אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
 הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 7., העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבידה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 השם

 חוק עזר לעמק־חפר (הדברת עשבי בר), תשי״ט—1958 2 5
31961t-תשכ״אי( , ן כו  חוק עזר לעמק־חפר (הדברת זבוב ים התי

.  חוק עזר לעמק־חפר (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1964 4

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1965״.

 בטלים:
(1) 
(2) 
(3) 

.8 

.9 

י ב צ ־ ן  ח. ב
 ראש המועצה האזורית עמק־חפר

 , נתאשר.
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)

 (חמ 846014)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2 לדת 844, תשי״ט, עמ׳ 330.

 3 ס״ח 1140, תשב״א, עט׳ ז168.

 * ק״ת 1653, תשכ״ה, עמי 478.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לערד בדבר שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 המקומית ערד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל בנין״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיד, מקבלה אילו הבנין
 היה נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא
 ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל

 הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים.

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד,׳

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

 כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם רחוב או מספדי
 בנינים בקטע רחוב להסברת שם של רחוב בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

 לבנינים שנקבעה על ידיו —

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין!

 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א) אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם דאש המועצה;

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המ־
 נויות בסעיף 3, בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם
 כך לכל מקום שיידרש. ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת
 בעל הבנין את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שלוש לידות, הכל לפי הסכום הגדול

 יותר.

 הגדרות

 ׳פלטים ?ציון
 שטות רחובות

 דרישה להתקח
 לוחית־מספר

 התקנת לוחיות־
 מספר על ידי
 ראש המועצה

ת ישראל, נוסח חרש 9, תשב״ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי

 392 קובץ התקנות 1803, ח׳ בכסלו תשכ׳׳ו, 2.12.1965



 טםפרים
 ?בנינים חדשים

 5. נבנה בנין אחד תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספד לפי התנאימ

 שקבע ראש המועצה ובהתאם לתבנית המםפריפ לבניינים שנקבעה על ידיו.

 6. בעל בנין חייב— החזקה תקינה
 ש?שלטים

 (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי ולוחיות-מפפר

 לעין!

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או ;

 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

ר פגיעה  7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשס ולא יםתירם איסו
 * . « בשלטים או

• בלוחיות-מספר י ד ת ס ו ו י  מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית־מספד ייפגעו, יטושטשו א

 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איסור הפרעה
 עזר זה.

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳ טסירת הודעה.
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב

 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.

 אם אי אפשר לקיים את המסירה באמור 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.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (שמות לרחובות ולוחיות־מםפר בבנינים), השם

 תשכ״ו—1965״.

ק ד נ ו ק פ ח צ  נתאשר. י
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית ערד

 (חפ 84668)

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

ת ו ב ו ח לת ר ר סלי ב ד  חוק עזר לקדימה ב

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית קדימה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים
 לבניית ביבים!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים,
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב׳ לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה 5

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחד, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס ?
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים,׳

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

(  או מקצתן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בודות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם 5

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי
 דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ?

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם ו

ח חדש 9, חשכ״ה, עמ׳ 256. ס ת ישראל, מ נ י  1 דיני מד

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה

 לסלול רחוב

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

} ה  (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה ב

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט דחוב!
 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב׳ חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה• כאמור;

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

 ״תשנוית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומד אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

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

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

י רחבו ו נ  4. (א) המועצה רשאית לשנות דחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה שי
 ובין לצמצום. של כביש

 (ב) הוצאות השינוי׳ דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

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

 קטעים קטעים:

 (1) .יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין של& כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

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

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא!

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

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

 שיעורי דטי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים וגבייתם

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיזותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

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

 לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, דשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.
 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

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

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

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

 (2) הנחת אבני שפה!
 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה

 המלא!
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור ?

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

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיזותיהם למדרכה.

 (ב) החליבה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ד7, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתד מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים

 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

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

 עד 25%.

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

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 פקדונות ע?
 חשבון דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

 מדרכות

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במסרה של
 אי ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות
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 ^1. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היתה מסירת הודעות
 לכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים .או לידי כל אדם בוגר העובד אוי המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה? אם אייאפשר 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.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של ענשים ;
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי

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

 ׳15. התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה סלילה שהוחל
ר ב ע ב ה . ב  סלילה הוראות חוק עזר לקדימה (סלילת רחובות), תשי״א—1950 3

 16. חוק עזר לקדימה (סלילת רחובות), תשי״א—1950 — בטל, פרט לאמור בסעיף 15. ביטול

 17. לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לקדימה (סלילת רחובות), תשכ״ו—1965״. השם י

ב ך נ ז  נתאשר. י׳ ר ו
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית קדימה

 (חמ 852214)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 3 ק״ת 137, תשי״א, עמי 420.
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 המתיר 72 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים


