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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 והסעיפים 1 ד12
ן תקנות אלה:  לתוספת החמישית לחוק, אני מתקי

 1. אחרי תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון
א: בו  מם׳ 2), תשכ״ד.—21965, י

״ד בניסן תשכ״ה (16 באפריל  ״תחי5ה 1א. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י
 1965)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
 (תיקון מס׳ 2) (תיקון), תשכ״ו—1965״,

 ב״א בחשון תשכ״ו(16 בנובמבר 1965)
ן ו ל ל א א ג ) י 7 5 0 3 מ ° ח  י
 שר העבודה

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6; ס״ח 456, ת׳שכ״ה, עמי 130.

 2 ק״ת 1777, תשכ״ה, עמ׳ 2791.

 פקודת המדידות
 תקנות בדבר הרשמה בפנקס המתאמנים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המדידות %, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום ״לענין 4 לתקנות המודדים (רישום מתאמנים), תשט״ו—31954  1. בתקנות 1 ר
,  תקנה 3 לתקנות המודדים, 1938״ יבוא ״לענין תקנה 2 לתקנות המודדים, תשכ״ה—1965״ 4
 ובמקום ״בהתאם לתקנות המודדים, 1938״ יבוא ״בהתאם לתקנות המודדים, תשכ״ה—

 1965״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המודדים (רישום מתאמנים) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

(30 בנובמבר 1965)  ו׳ בכסלו תשכ״ו
ן ו ל ל א א ג ) י 7 3 1 0 ° » ח < 
 שד העבודה

 1 חוקי א״י, כרד ג׳, פרק ק5״ו, עמ׳ 1386 ; ם״ח 125, תשי״ג, עפ׳ 98.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מם' 2, עמי 1.

 3 ק׳׳ת 492, תשט״ו, עמי 286 : ק״ת 1147, תשכ״א, עמ׳ 1745.

 4 ק״ת 1755, תשכ׳׳ה, עמי 2498•

 הוספת
 תקנה 1א

 ה׳שם

 תיקו! תקנות
 1 ו-4

 השפ

 406 קוב/־ התקנות 1805, ט״ו בכם5ו תשי״ו, 9.12.1965



 פקודת הרוקחים

 תקנות הרוקחים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת הרוקחים!, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. : בתקנה 4 לתקנות הרוקחים3, במקום ״ושתהיה מורכבת מחמישה חברים שלפחות תיקו! תקנה4
 שלושה מהם יהיו רוקחים״ יבוא ״ושתהיה מורכבת משלושה רוקחים״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרוקחים (תיקון), תשכ״ו—1965״. י׳״ם

 ב׳ בכסלו תשכ״ו(26 בנובמבר 1965)
א ר י פ ם מש ה ש י י ) י ח 7 7 3 3 ° מ ח ) 

 שר הבריאות

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ק״י, עמ׳ 1102.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 חוקי א׳׳י, כרד גי, עמי 2007 ; ק״ת 15, תש״מ, עמ׳ 192.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),1939

 צו בדבר אישור יבואנים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, ובתוקף  1939 •י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 שאד הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מצווה לאמוד:

״ ק י  1. בצו אישור יבואנים, תשכ״ב—31962, בחלק ב׳ לתוספת, יימחק: ת
 ״ י T ״ התוםנ
ק נ ? ח V L t d 1  ־

"Hitachi Ltd. 

 2. לצו זה ייקרא ״צו אישור יבואנים(תיקון), תשכ״ו—1965״. השם

 ו׳ בכסלו תשכ״ו(30 בנובמבר 1965)
 (חט 740510) ח י י ם י׳ צ ד ו ק

 שר המסחר והתעשיה

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 968, עמי 187.

 2 עייר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, ע0׳ 1.

 3 ק״ח 1307, תשב׳׳ב, עמ׳ 1868 ; ק״ת 1662, תשכ״ה, עט׳ 615 ; ק״ת 1717, תמכ׳׳ה, עמי 1879 ; ק״ח 1739,

 תשג״ה, עמ׳ 2277.

 קובץ התקנות 1805, ט״ ו בכס5ו תשג״ו, 9.12.1965



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
ע ב ת ט ר ו מ ה על ש ז ר כ  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 %, ולאחר
 התייעצות עם שד החקלאות, אני מכריז לאמור:

ל 1, השטח שבאזור הר־מירון שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/24/1, העדור ה ע ת ב  ה

 שמורת טבע
(18 בנובמבר 1965) ביד שר הפנים,  בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום כ״ג בחשון תשכ״ו

 הוא שמורת טבע.
ד ת 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הנ י ן , פ  ה

 העתקים &י , , , ,
 התשריט מונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר (פארקים
 לאומיים במחוז הצפון), נצרת־עלית וכל המעונין בדבר דשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ם 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (הר־מידון), תשכ״ו—1965״. 1  ח׳־

א ר י פ ה ש ש ם מ י י 1 בנובמבר 1965) ח 8 ) ו ״ כ ש ת ן ו ש ח ב ג ״  כ
1 שר הפנים 7 6 5 7 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 404, תשב״ נ, עמ׳ 149.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960
״ י ר י מ ג ״ ו ״ לפ ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

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

 בהתאם לכך.
 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 הגוש החלקה

 11567 309 1594 בשלמות
 11567 323 938 בשלמות
 11567 332 1471 בשלמות

118 5836 311 11567 
265 10941 483 11567 
867 6632 484 11567 
79 2604 489 11567 

(22 בנובמבר 1965) ד ב י ו ס ף  צ״ז בחשון תשכ״ו
 >mim m שר המשפטים

 1 &״ח 316, תש״ר, עט׳ 92.
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 פקודת הבנקאות, 1941

 צו בדבר שיעורים יחסיים שבנקים חייבים לקיים לגבי ערבויות להבטחת אשראי

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941 שהועבדמ אלי על ידי
י קובע לאמור:  הממשלה, ולאחד התייעצות עם הועדה, אנ

 1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (שיעורי ערבויות להבטחת אשראי), תשכ״ה—21965 (להלן — תייוח סעיף 1
א: בו  הצו העיקרי), בהגדרה של ״ערבויות להבטחת אשראי״, בסוף פסקה (3) י

נו עוסק בעסקי בנק, כל חלק של ערבות שניתנה מלכתחילה  ״או בבנק שאי
 לתקופה העולה על ארבע שנים.״

 2. סעיף 2 לצו העיקרי יסומן 2(א) ואחריו יבוא:

ות על חיהיז םעיוי2 יתנ  ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ערבויות להבטחת אשראי הנ
נו עוסק בעסקי בנק לא יעלו על סכום שהוא עשרה אחוזים  י ידי בנק בישראל שאי

 מן ההון כשיעורו בתאריך הקובע.״

 3. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965). תחילה

— השפ ן ״  4. לצו זה ייקרא ״צו הבנקאות (שיעורי ערבויות להבטחת אשראי) (תיקון), תשב
 1965״.

1 בדצמבר 1965) ד ו ד ה ו ד ו ב י ץ ) ו  ז׳ בכסלו תשכ״
< י נגיד בנק ישראל 7 2 2 י<1  (חט 5

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1144, עמי 69 ; ס״ח 444, תשב׳׳ה, עט׳ 50.

 2 ק״ת 1685, תשכ״ח, עט׳ 1395.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס(הגנה),1939

 צו מתן רשיון יצוא, 1940

 תיקון רשיון יצוא כללי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940 אני מתקן רשיון יצוא
: ך , כ  כללי, תשכ״ב—21961

 1. בתוספת, במקום פרט ב׳ יבוא י• החלפת

ו לתוספת י ו ו ש ש ׳ י ן א ו צ ו י ן א ר צ י י ד ל י ת ע ו ח ל ש נ  ״ב. דוגמאות מסחריות מתוצרת ישראל ש
 ד ח  במשלוח א

 (!) אינו עולה על 150 לידות, או

 1 ע״ר 1940, תופ׳ 2 טס׳ 982, עט׳ 159.
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 (2) עולה על 150 לידות, אך אינו עולה על 600 לירות ובלבד שהיצואן יתן
 התחייבות, ערבות או בטוחה אחרת לפי הוראות גובה המכס, שהדוגמא תוחזר

 לישראל תוך זמן שייקבע על ידי גובה המכס.״

, תשכ״ו—1965״. ( ן קו (תי  2. לתיקון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי

י ח מ ל ק א ו מ  ש
 רשות מוסמכת

 תיקון טעויות

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מכסימלי להסעה במוניות), תשכ״ה—1965,
 שפורסם בקובץ התקנות 1751, תשכ״ה, עמ׳ 2422, בחלק ב׳ של התוספת —

, במקום ״בסעיף 1״ צ״ל ״בסעיף (!)״ . ( ה  (1) בסעיף 1(ג) ר(

) לחלק זה״ צ״ל ״בפסקה (1)״ז א ) ן ט  (2) בסעיף 1(ה), במקום ״בסעיף ק

 (3) בסעיף 1 (יא), אחרי ״חלק א׳ ״ יבוא ״או חלק ב׳ ״!

 (4) (א) בסעיף (3), לצד ״אבן יהודה״, במקום ״10.90״ צ״ל ״19.90״ !

 (ב) במקום ״דברה״ צ״ל ״דברת״,•

 (ג) תחת ״נחלת גנים״, במקום ״(ק״מ) ״ צ״ל ״(רמת־גן) ״ ן

 (ד) לצד ״רמת יצחק״, במקום ״10.50 10.50״ צ״ל ״10.50 13.15״.

! ״ ( ג ) (1 ) ״ ל צ״ ״ ( ג )1  (5) בסעיף 4(א), במקום ״

 (6) בסעיף (4) (ב), במקום ״1(ח)״ צ״ל ״(1) (ח)״.

(22 בנובמבר 1965) ו  כ״ז בחשון תשכ״
ל מ ר ה כ ש » מ 5 6 3 3 °"< 
 שר התחבורה

(28 בנובמבר 1965) ו  ד׳ בכסלו תשכ״
 >חמ 74052)

 קובץ התקנות 1805, ט״ו בכסלו ת׳עכ״ו, 9.12.1065



ן מקובלי• ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 הגדרות

 רשות העט י רוו

 טיגו י הרשות

 הרכב הרשות

 הודעה על מינוי

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 בדיקה רפואית

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השוטר ־

 חצנת הרשימה
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

 חוק עזר לאזור בדבר הסדרת השמירה

, והסעיפים 3 ד16 לחוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״אי—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

: ה  המקומית אזור חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור!

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2«

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
. 3 1950 

 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות וכל עוד לא הוקמה הדשות או אם חדלה
 לפעול ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו תפקידיה של הרשות על פי החוק או על

 פי חוק עזר זה.

 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה
 וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הדשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחדי הודאות הרשות בכל הנוגע לבדי־
 קות רפואיות לשם קביעת כשדו לשמירה.

 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 1 דיני מדינת ישראל, :ופח חדש 8, תשכ״ה, עמי 256.

 2 פ״ח 346, תשב״א, עמ׳ 169.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 8ז1; ק״ת 1219, תשב״ב, עמי 280.
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ה ומהםי־ מ י ש ר ה מ ק ת ע  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל, שומר ה
 דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 13. שומר על שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על
ד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הודאות הממונה על השמירה בכל הנוגע  משמרתו ע

 לשמירה.

 14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לירות, ואם כבר הורשע בעבר על
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לידות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״.

 מסירת העתי!
 הרשימה

 תפקיד השומר

 ענשים

 השם

ר ו נ ־ י  מ׳ ד
 ראש המועצה המקומית אזוד

 נתאשר.
 י״ט בחשון תשכ״ו(14 בנובמבר 1965)

 >חמ 810516)
א ר י פ ש . ש ד ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

ם י ק ס ם ע ר מ ב ד בה ב י י ז נ ר לאל- ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה: , מתקינה המועצה המקומית אל־טייבה חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאל־טייבה (מם עסקים מקומי), תשי״ז—31956 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא —

 ״תופפת

ה נ ש ס ל מ י ה ר ו ע י  ש

 החלפת
 התוספת

: ו  בתוספת ז
״ ׳ ב ג ו ם ״ ־ ו ״ ׳ א ג ו ס  הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה ן ״

 מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות, איחסון כדי להב־
 טיח הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשייתיים, לצרכנים מקצועיים, לסוחרים קמעוניים.

 למעט הספקה לצרכנים עצמאיים.

 יאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלידות

80 
40 
45 
60 
20 

150 

 חנות —
 למכירת המרי חקלאות

 למכירת חמרי בנין ישנים
 לספרים או מכשירי כתיבה

 כל בו
 לבגדים משומשים

 למכשירי רדיו או טלביזיה

80 
150 
200 
100 
75 

150 
800 

 אטליז
 בית בל

 בית חרושת לבלוקים
 בית חרושת לגלידה

 בית קפה ללא טלביזיה
 בית קפה עם טלביזיה

 בנק

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 256.

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

 3 ק״ת 647, תשי״ז, עמי 272 ; ק״ת 1623, תשכ׳׳ר, עמ׳ 1838.
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס. בלירות
 חנות חמדי בנין 80 מוכר —

 שירות מוניות 250 בגדים 60
 60 חייט לפי אופנה אירופית 75 ביצים 60

 חייט לפי אופנה ערבית 50 מתקן נעלים —

 טרקטור — עם מכונה 40
 75 בלי מכונה 30

100 
 עד 40 כ״ם

 למעלה מ־40 כ״ס
 מוכר פלאפל 25 נגריה —

 מוכר לחם 100 עם מכונות 100
 מאפיה 60 בלי מכונות 5ד

 מהנדס או מודד 150 סוכנות ביטוח 150
 מוכר דגים 50 ספק סיטונאי 750

 מוכר דלק ושמנים 75 מייצר נעלים —
 מוכר ממתקים 60 עם מכונות 60
 מוכר רהיטים 150 בלי מכונות 40

 מונית בנזין 50 סוחר —
 מונית דיזל 75 בהמות 40
 מוסך לתיקון מכוניות 100 ירקות בסיטונות 70
 מוכר קרח 40 ירקות בקמעונות 50
 מוסך לסיכה 75 עופות 45
 מחצבה 500 עבודות גיהוץ 40
 מפעל מים 150 עגלה עם סוס או פרד 30

 מכונית טנדר — ־עורך דין 150
 על 750 ק״ג 40 פחח 25

 למעלה מ־750 ק״ג 60 פחח למכוניות 125

 צלם — מכונית משא — צלם —
 בנזין 75

 דיזל 100 עם חנות 40
 מכונאי 75 בלי חנות 25

 קבלן בנין 150
75 

 מכולת —
 ,בסיטונאות וליחידים 100 קולנוע 250
 סוג א׳ 75 קיוסק 50
 סוג ב׳ 40 רוכל 35

 מכתש 200 רופא 150
 מסחר בתבואה 60 שרברב ומסגר 100
 מסעדה — שרברב 60

 80 שירות אוטובוסים 1,000 סוג א׳
 מסעדה —
 סוג א׳

 סוג ב׳ 50 תחנת —
 מספרה — דלק 250
 סוג א׳ 75 מכוניות משא 100

 סוג ב׳ 50 ׳ מוניות עם משרד 100״

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

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1965/66 תוך חודש הוראות מעבר
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על חשבון המס לשנת 1965/66

 לפי החוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ן— השם
 1965״.

ה י ם ב ר ׳ א ג ם ח י ח ל ר ד א ב  נתאשד. ע
(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית אל־טייבה  ב׳ בחשון תשכ״ו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חמ 81071) ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ן ב ג ד ת־ י ר לב ז ק ע ו  ח

, והסעיפים 3 ו־16 לחוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמידה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

: ה  המקומית בית־דגן חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א-־
. 3 1950 

 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות וכל עוד לא הוקמה הדשות או אם חדלה
 לפעול ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו תפקידיה של הרשות על פי החוק או על

 פי חוק עזר זה.

 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספד חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה
 וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדי־
 קות רפואיות לשם קביעת כשדו לשמירה.

 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסי־
 דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 סייח 346, תשכ״א, עמי 169.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178 ; היית 1219, תשכ״ב, עמ׳ 280.
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 הגדרות

 רשות השמירה

 מינוי הרשות

 הרכב הרמות

 הודעה על מינוי

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 בדיקה רפואית

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השומר

 הצגת הרשימה

 מסירת העתק
 הרשימה
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 13. שומר על שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על תפקיד .השומר
 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחדי הודאות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

ל ענשים ד ע ב ע י קנס 300 לידות, ואט כבר הורשע ב  14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו —
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־דגן(הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״. השם

ה מ ל ך ש ב ר ו  נתאשר. א
 י״ט בחשון תשכ״ו(14 בנובמבר 1965) ראש המועצה המקומית בית־דגן

 (חמ 813909)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 הגדרות

 שטחים אסורים
 ברוכלות

 איסור חניה

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 פקודת המועצות המקומיות
כלים ר רו ב ד ה ב ר ד ג ר ל ז ק ע ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — שולחן או כלי אחד 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 גדרה!

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

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו, בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת—
 (1) ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעםקותו 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.

 י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמ׳ 256.
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 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צודה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד או
 למבנה אחר.

ת עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה שליהמדרכה הימנית.  6. רוכל יחזיק א

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

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

 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 דוכליבעסקו בימי מנוחה.

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

ד 31 במרס שלאחר נתינתו.  13. תקפו של רשיון לעגלה הוא ע

 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. הודאת 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 הודאה 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־מספר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

ו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.  משפחתו של הרוכל, מענ

 (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 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 אחדים.

 איפור ?קשור
 במבנה

 טקוט החזיות .
 עגלה

 איסור רעש

 נקיה

 שעות הרוכלות

 היתר
 התעסקות

 ימי רוכלות

 רשיון לשימוש
 בעגלה

 תוקוי הרשיח

 אגרת רשיו!

 תחולה

 דשיונות

 תבניתן של
 עגלות

 לוחית־טטפר
 לעגלה

 פידור טובין
 על עגלה

 דרישה לטלק
 עגלות

 סילוק עגלות

 דיניי מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.
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 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו ^פורהפדעה
 לפי חוק עזר זה.

 23. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנם 500 לירות ובמקרה של עבירה ענשים
נו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

— בטל. בימו?  24. חוק עזר לגדרה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—1957 4

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (רוכלים), תשכ״ו—1965״. השם

ן ו נ ג י ע ב  נתאשר. צ
 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חמ 816508) (
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 * ק״ת 700, תשי״ז, עמ׳ 1871•

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגני־תקוה בדבר אנרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה המקו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  מית גני־תקוה חוק עזר ז

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גני־תקוה.

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

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור לירה אחת. 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 לגני־תקוה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ו—1965״. השם

ן י ב ו ם ד י י ה ח מ ל  גתאשר. ש
(28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית גגי־תקוה  ב׳ בחשון תשכ״ו

 (חמ 81739)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר •לערד בדבר היטל עינוגים

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקי
ה:  המקומית ערד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ז  ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2

! ג ו נ  ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עי

! ג ו נ  ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עי

 ״בול״ — בול או תו אחר אשר 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,•

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!

; ה  ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזד ז

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל למצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 1. המנהל ישלם 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 בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

, . ג ו נ  יתקיים העי
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחד שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

. ( א ) ן ט  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף ק

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

 (ב) בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
 שנתקיימו בו הוראות סעיף 2 (א).

) יקדימו. ג )  5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים 4,3(א) ד

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

 שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

 (ב) לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.

 הגדרות

 היטל ושיעורי

 כרטיסים

 כניסה לבית
 עינוג

 חובות המנהל

 טס הבולים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ע״ר 1935,יתום׳ 1 מם׳ 496, עמ׳ 49.
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 פטור והנחה

 םמכויות המפקח

 ענשים

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

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה 5
 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי וש־

ית רווחים.  מטרתו העיקרית אינה עשי
, יגיש בקשה למועצה לפני ( א ) ן ט  (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף ק

 שיתחיל במכירת הכרטיסים,
 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי

 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגדים.

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

 חוק עזר זה.
. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

 9. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לירות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (היטל עינוגים), תשכ״ו—1965״.

 תופפת
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל

 0.5 אגורות
 1 אגורה

 2 אגורות
 3 אגודות
 7,5 אגורות
 15 אגורות

 20% ממחיר הכרטיס

 16.5 אגורות
 23.5 אגורות

 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.

 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות היטל.

ק ד נ ו ק פ ח צ  י
 ראש המועצה המקומית ערד

נצרט:  1. תיאטרון, אופרה וקו

 ברטים שמחירו באמרות

 עד 7,5
 למעלה נר7,5 עד 14
 למעלה מ־14 עד 19
ד 24  למעלה מ־19 ע
 למעלה מ־24 עד 30
 למעלה מ־30 עד 80

 למעלה מ־80

 2. לכל עינוג אחר:

ד 40,8  ע
ד 48,8  למעלה מ־40,8 ע
 למעלה מ־48,8 עד 52,1

 למעלה מ־52,1

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

 (חמ 0ז846<
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת התעבורה

ו ת י י נ ח ב ו כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ד ב נ ו מ ־ ר לתל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77 לפקודת
ה: , מתקינה המועצה המקומית תל־מונד חוק עזר ז  התעבורה 2

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שידות כאמור בתקנות התעבורה,
! 3  תשכ״א—1961

 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—51961

 ״מפקח משטרה״ — מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה

!  העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

ד אליו את סמכויותיו  ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העבי
!  לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מקום חניה מסודר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 .

יה פרטי׳•׳ — מקום חגיה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק  ״מקום חנ
 דיווח ?

נד!  ״המועצה״ — המועצה המקומית תל־מו

 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזד זה ?
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן $

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותו בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק
 מרחוב •,

 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים 5

 ״תמרור״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961,

 סמכות להסדיר 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש
ג המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע י ת י י י נ (  י

יים.של רכב, וכן מותרת החניה לרכב או לסוג מסו .  רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו
 לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספד כלי הרכב המותר

 בחניה בבת אחת באותו מקום.

 מקום חניד. 3. (א) ראש המועצה רשאי — לאחד התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד
י המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או י ם י  מ

 באמצעות מכשירים מיכניים.

ד רכב במקום החניה לציית  (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמי
ן הקשור בחניה. י  להוראות הסדרן בכל ענ

 1 ריני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

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

 3 ק״ת 1128, תשכ״א, עט׳ 1425.
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ד .רכב במקום  : (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמי
דו בתוך אחד מהשטחים ׳המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף  החניה להעמי

 לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

ד רכב  (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמי
  באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל של

 טים, סימנים וכיוצא באלה.

 4. (א) לא ינהל אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם מסוס חנית
 , פרטי

 לתנאי הרשיון.
 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להת־

 לותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת
 לפי שיעור של 20 לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן דק בהסכמת המפקח על התעבורה
יעצות עם מפקד המשטרה.  ולאחד התי

ד אדם ולא יחנה רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש איפור חניה  5. (א) לא יעמי
 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
 תשכ׳יא—41961 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים

ידית ובלתי פוסקת.  או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מי

ד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא —  (ב) לא יעמי
 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה,׳
 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחד — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה,׳
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום ?

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת
 אחת.

 6. לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל רכב שנתקלקל
 האפשר, לשפה הימנית של. צד הרחוב המיועד לתנועת דכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים
ועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד  להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שי

 שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 7. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, אלא על פי היתר י מוניות
 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, ובן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם לשנותם או לבטלם.

 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
 על התעבורה. ־

 * ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1528.

 קובץ התקנות 1805, ט״ו בנפלו תשב״ו, 9.12.1965 421



 (ה) כשהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר« ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם מחצית

 האגרה בלבד.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח על פי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים

 או להודדתם, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה

 היא לשם המתנה לאותו נוסע או
 (2) אם לא הוצעה הסעה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

 8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים
 המסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או

 הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
 (ב) לא יעמיד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי

 להוריד או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד

 היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבע לפי
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסרים.

 (ב) ציין דאש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, באותו
 מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם אגרת הסדר
 בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגדה נוספת בעד

 זמן החניה הנוסף.
 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או באופן

 אחד שייקבע על ידי ראש המועצה.
 (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, תוכנס האגרה למכשיר המיכני

 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

 12. לא יקלקל אדם מכשיר מכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם
 למטרתו.

 13. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה

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

 אוט1ב01יט

 •ןטדודימ

 ריתוק רכב
 למקום חניה

 אגרת הסדר

 טיפול במכשיר
 במקום חניה

 מוסדר

 סמכויות פקח
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נו — קנס 500 לירות. , חוק עזר זה, די  14. מעובר על הוראה מהוראות

,  15. י־ לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (העמדת רכב והגייתו), תשכ״ו-1965״

 תופפת

 (סעיף 11(א) )

ר ד ס ת ה ר ג  א
 שיעוד האגרה

 בעד חניה במשך שעה או חלק ממנה 20 אגורות

ן י י ד ל ת פ  נתאשר. נ
ד נ (28 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית תל־מו  ב׳ בחשון תשכ״ו

 (חמי 858014)
 אני מסכים.

ל מ ר ה כ ש א מ ר י פ ה ש ש ט מ י י ח • 
 שר הפנים י שד התחבורה

 יןובץ התקנות 1805, מ״ ו בכס5ו ת׳עכ״ו, 9.12.1965



 המחיר 40 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


