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 פקודת בריאות העם, 1940
ם לי י חו ת ם ב ו ש י ר ר כ ד ת ב ו נ ק  ת

: ן תקנות אלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 *, אני מתקי

 1. בתקנות אלה — ׳,בית חולים״ — כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה

! צורת הפנקס ופרטי הרישום בו  2. המנהל ינהל פנקס בתי חולים (להלן — הפנקס)
 ייקבעו על ידי המנהל.

 3. (א) בעלו של בית חולים יגיש למנהל בקשה לרישום בית החולים שלושים יום
 לפחות לפני היום שנועד לפתיחתו.

 (ב) בקשה תוגש בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, באמצעות לשכת הבריאות
זית או הנפתית שבית החולים נמצא בתחום שיפוטה.  המחו

 (ג) המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס הבקשה והמבקש ימלא
 בכתב אחר דרישת המנהל כאמור.

 4. נרשם בית חולים בפנקס, תינתן למבקש הרישום תעודה על כך (להלן — תעודת
 רישום)! אולם רשאי המנהל להוציא תעודת רישום זמנית, לתקופה שיקבע, לשם מילוי

 התנאים לפעולה נאותה של בית החולים, להנחת דעתו של המנהל.

דת הרישום, לרבות תעודת רישום זמנית, תוצג באופן בולט במשרד בית החולים.  5. תעו

 6. לא ישונה יעודו של בית החולים, מכפי שנקבע בתעודת הרישום, אלא ברשות׳ המנהל.

 7. לא יווספו בבית חולים, דדך קבע, מיטות מעל למספר המיטות שנקבע בתעודת
 הרישום אלא ברשות המנהל.

 8. בעל בית החולים יודיע למנהל, לפחות שלושים יום מראש, על שינוי בכל פרט
 מהפרטים שנכללו בטופס הבקשה לרישום.

 9. בקשה לרישומו של בית, חולים שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות
 תוגש על ידי הבעלים של בית החולים או על ידי מנהלו, תוך ששה חדשים מיום הפרסום

 כאמור.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ״ו--1966״.

 הגדרות

 פנקס
 בתי־חולים

 בקשה
 ?רישום

 תעודת
 רישום

 , הצנת
 תעודת הרישום

י ו נ  איז שי
 יעוד ׳ללא

 דשות

ח מוסיפים  א
ת ללא  מיטו

 רשות

 הודעות
 שינוי

 הודאות
 מעבד

 השם

ת פ ם ו  ת
 (תקנה 3)

 לכבוד

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 באמצעות לשכת הבריאות המחוזית / הנפתית

 אני החתום מטה מבקש בזה
 שם המבקש ומענו

די / י שתפקי ו */מנהלו  לרשום בפנקס בתי החולים את בית החולים שאני בעלי

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 מם׳ 1065, עמ׳ 191.

 1012 1 קובי! התקנות 1847, י׳׳א באדר תשכ׳׳ו, 3.3.1966



 בתאגידי שהוא בעל בית החולים הוא (לפרט את מתפקיד)׳*.

 ואלה הפרטים המתייחסים לבית החוליה:

־ . . . .  1. שם בית החולים:

 2. מען בית החולים:

 3. בעל בית החולים:

 4. _ענפי הרפואה המיועדים:

ענף רפואה:  5. מספר המיטות לכל.

ד: דו  6. מספר מיטות הבי

 7. בבית החולים יש * :

ר ניתוח  (א) חד

 (ב) חדר לידה

 (ג) בית מרקחת

 (ד) מיתקני רנטגן

 8. פרטים ביחס לרופא המנהל את בית החולים:

 (א) השם ושם המשפחה ,.

ו הפרטי  (ב) מענ

 (ג) מספר רשיון הרופא ותאריך הוצאתו

 (ד) תואר המומחה (אם בעל תואר מומחה) ״*

 (ה) תעודת רופא מומחה, מספרה ותאריך הוצאתה

 9. לבקשה זאת מצורפים תרשים הקרקע שעליה מוקם בית החולים (בקנה
ן (בקנה מידה 1:100) מאושרת על ידי  מידה 1:2500) ותכנית הנדסית של הבני

 ועדת בנין הערים.

 יום : חתימה

 * מה? את הטעון מחיקה.
 ** במשמעותו בתקנות המתעמקים ברפואה (אישור תואר מיטתה), תשכ״ד—1964.

י ן ב ״ ר ר׳ ג ז ׳  ד
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

בשבט תשכ״ו (20 בפברואר 1966) ' ׳  ל
 (חמ 77359)

 קוב? התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו, 3.3.1966



 חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—1954

ג י צ ן י ו ת ארג ב ו ט ת ל ו כ נ ר ל ת ו מ י ש ל מ י ס ק מ ם ה ו כ ס ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

) ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד— ד )  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 9(ג) ד
:  1954 י, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה הוא כפי שנקבע להלן
 ובלבד שהסכום כאמור לא יעלה על חמש לירות לחודש:

!( ן  (1) שתי לירות על חשבון דמי חברות לטובת ארגון יציג (להלן — הארגו

! ן ו  (2) לירה וחצי על חשבון דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארג

 (3) לירה וחצי על חשבון תשלום לקרן לעזרה הדדית של הארגון.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות
 מתגמוליו של נכה), תשכ״ו—1966״.

 כ״ה בשבט תשכ״ו (15 בפברואר 1966)
ר י פ ס ס ח נ ) פ ז 2 7 2 מ 2 ח ) 

 שר האוצר

 ם״ח ־14, תש י ״ד, עט׳ 3)7 : ם״ח 466, תשכ״ה, עט׳ 203.

 פקודת מס הכנסה
ד נ ד י ב י ם על ד מ י מ ר חלק ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 13 ד243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה —

ו וילדיו שבעדם הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 40(א)(1) לפקודה, ג ו  ״יחיד״ — לרבות בךז
 ולעניו זה לא תחול פסקה (4) של סעיף 40(א).

ידות ערך בתל־אביב י  פטור ממס 2. הכנסה שקיבל יחיד כדיבידנד על מניות הנסחרות בבורסה לנ

 ר^°"% בע״מ והרשומות בה, תהיה פטורה מן המס חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף
 161 (א) לפקודה.

נו עולה בשנת מס על 500 לירות.  תנאי יפטור 3. הפטור לפי תקנה 2 יינתן לגבי סכום שאי

. תחולתן של תקנות אלה היא לגבי דיבידנד המשתלם בשנת המס 1965"זאילג. 5 4 ^ ^ ^ * ה ל ו ח ת ' 

 השם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור חלקי ממס על דיבידנד), תשכ״ו—
 1966״.

ר י פ ס ס ח נ  ב׳ באדר תשכ״ו (22 בפברואר 1966) פ
 >חט 723126) שר האוצר

נת ישראל, נוםח חדש. 6, תשכ״א, עמי 120 ; ם״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 290.  1 דיני מדי

 1014 קובץ התקנות 1847, י״א-באדר תשכ׳׳ו, 3.3.1,966



 פקודת מס הכנסה
י כפל ס ת מ ע י נ מ ת ל פ ר ת צ ל ש מ ן מ ל ובי א ר ש ת י ל ש מ ן מ ם בי כ ס ר ה ב ד ו ב  צ

-, אני מודיע ומצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מם הכנסה1

־  1. מן די״מועיל הוא שיינתן תוקף לאמנה שנעשתה ביום ל׳ באב תשכ״ג (20 באוגוסט קתותוקו
ם י ס ה ן ?  1963) עם ממשלת צרפת למניעת מסי כפל וקביעת כללים לעזרה מינהלית הדדית בעני

 מסים על הכנסה־ (להלן — האמנה). לאמנה יהיה תוקף בישראל בעד כל שנת מם החל
 משנת המס המתחילה ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964) או לאחר מכן ¡ אולם לגבי
ד (Capitaux mobiliers) יהא תקפה  המסים הנגבים בדרך ניכוי במקור על הכנסה מהון נ

 מיום כ״ו בכסלו תשכ״ה (1 בדצמבר 1964).

ל ו ט י  2. צו מם הכנסה (פטור ממס כפל) (צרפת), תשי״ג—1953 י — בטל. ב

״צו מם הכנסה (מניעת מסי כפל) (צרפת), תשכ״ו—1966״. יי׳״ם  3. לצו זה ייקרא'

ר י פ ס ס ח נ ר תשכ׳״ו (22 בפברואר 1966) פ ד א ב /  ב
 >חמ 723100) שר האוצר

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 ; ס׳׳ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 290. נ י מדי נ  1 די

 . 2 כ״א 515, ברד 15, עמ׳ 55.
 3 ק״ת 339, תשי״נ, עמי 698.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ה י נ ב ח על ה ו ק י ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר: , אני מצווה לאמו 1 1957 

 1. בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על הבניה), תשכ״ה—1965 2 תיקיז פעי!־ 4
א: בו ) י ב ) ן  (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף קט

 ״(ב) לשנת 1966 תקבע הועדה את המכסות החצי שנתיות כאמור בסעיף קטן
מרחב תכנון עיר מקומי בנפרד, לבתי עסק ומשרדים — על פי  (א) (4), לכל'
 • הממוצע האריתמטי במטרים מרובעים של הבניה שהתחילו ׳בה בפועל בשנים
 1960 עד 1963 פחות 20% ,- אולם הועדה רשאית בנסיבות הנראות לה כמוצדקות
 להעלות את המכסה לבניית בתי עסק ומשרדים מעל המכסה החצי שנתית שנק
 בעה כאמור למרחב תכנון עיר פלוני ובלבד שסך כל, ההעלאה באותה מחצית
 השנה בשטח המדינה כולה לא יעלה על הממוצע האריתמטי האמור פחות 10%״.

א: תיקון סעיף! 15 בו  2. בנזעיף 15 לצו העיקרי, אחדי פסקה (6) י
 ״(7) למגורים, בשנת 1966״.

-  3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה) (תיקון מס׳ 2), השם י
 תשכ״ו—1966״.

ב ו ט נ י ב כ ד ר  ד׳ באדר תשכ״ו(24 בפברואר 1966) מ
 >חמ 741137) שר השיכון

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 1677, תשכ״ה, עמי 1290.

 קובץ־התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו, 3.3.1966 1015



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת ו נ ו ב ש ח ם ו י נ י ר ד ב ד ו ב  צ

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

- ה ת 1. בצו ז י ר ד נ  ה

 ״יצרך, ״אבקת חלב״ ו־״מוצרי חלב״ — כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
!  (מוצרי חלב), תשכ״ב—1962 2

 ״מנהל״ — מנהל המחלקה למחירים, שיווק וסובסידיות, משרד החקלאות, הקריה, תל־אביב־
 יפו.

 ל ח 2. יצרן יגיש למנהל כל חודש, עד החמישה עשר בו, דין וחשבון מלא ומפורט ע ׳ ׳ ת ת ש ג  ה

 (!) הכמויות של אבקת החלב שהגיעה לרשותו או לפיקוחו בחודש שחלף ן
 (2) הכמויות של אבקת חלב ששימשה לו לייצור מוצרי חלב בחודש שחלף $

 י (3) הכמויות של מוצרי חלב האמורים בפסקה (2), לפי מיניהם וסוגיהם
 השונים.

פ 3. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר. י נ  שמירת די

 השם 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות על אבקת חלב),
 תשכ״ו—1966״.

ב ת י ם ג י י  ב׳ באדר תשכ״ו (22 בפברואר 1966) ח
< שר החקלאות 7 4 0 1 1 מ 5 ח ) 

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 1327, תשב״ב, עמ׳ 2141.

 פקודת הרוקחים
ם י ל ע ר ת ה מ י ש ן ר ו ק ר תי ב ד  צו ב

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת הרוקחים אני מצווה לאמו

—  תייויז 1. בתוספת לצו הרוקחים (החלפת הרעלים בתוספת הראשונה), תש״ך—1960 2
א: בו ת (1) לאחר פרט 175 י פ ס י ת  ה

 ״175א, מפדובמט על תולדותיו ומלחיו
;"Meprobamatum et Derivata et Sales 

א: בו  (2) לאחר פרט 183 י
 ״183א. מטילפנידט על תולדותיו ומלחיו

."Methylphenidatum et Derivata et Sales 

. לצו זה ייקרא ״צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה) (תיקון), w n 2 
 תשכ״ו—1966״.

י ל י ז ר ל ב א ר ש (18 בפברואר1966) י ו  כ״ח בשבטתשכ״
 (חמ 7333ז) שר הבריאות

 1 חוקיי א״י, כרד ב׳, פרק ק״י, עט׳ 1102 ; ם״ח 424, תשכ״ד, עמ׳ 104.

 2 ק״ת 1037, תשייר, עמי 1700 : ק״ת 1731, תשכ״ה, עמ׳ 2132.

 1Ô16 קובץ התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו, 8.3.1086



!  תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 1

ל ט י ר ה ו ע י ת ש ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 י בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־7 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
ר: , אני מצווה לאמו  1958 ג

 1. , בצרשעת־חירום (תשלומי חובה) (מם׳ 2), תשי״ח—1958 2 (להלן — הצו העיקרי), הוספת טעי^
 2א

א: בו  אחרי סעיף 2 י
ע 2א. (א) יצרן המחזיק טובין המפורטים בתוספת השלישית ישלם עליהם י ב ? ? ט ' י י  ״

 על אבקת חלב , ־ י
ב לאוצר המדינה, היטל בשיעור שנקבע באותה תוספת. ל  למוצרי ח

 (ב) בסעיף זה —

 ״יצרן״, ״אבקת חלב״ — כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים

.״  (מוצרי חלב), תש0׳ב—1962 3

3 1 י ע א: . תיסוז ס בו  י 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, אחדי פסקה (2) י

) לגבי הטובין שפורטו בתוספת השלישית — כל חודש, עד החמישה עשר 3 )  ״
 בו, לגבי טובין שהגיעו לרשותו או לפיקוחו של החייב בתשלום ההיטל בחודש

 שחלף״.

א: י הוספת , בו  3. אחדי התוספת השניה לצו העיקרי י
 תוספת

 שלישית
 ״תופפת שלישית

 , (סעיף 2א)

 הטובין שיעור תשלום חובה

נה— למען  אבקת חלב 175 לירות לכל טו
 ספיגתו או מניעתו של ריווח

 עודף.״

׳ ד ? י ח 4 בפברואר 1966). ת ) ו  4. תחילתו של צו זה היא ביום י״ב בטבת תשכ״

 5. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) ,ימם׳ 2) (תיקון), תשכ״ו — השם
 1966״.

 ב׳ באדר תשכ״ו(22 בפברואר 1966)
 >חט 74049) ח י י ם ג ב ת י

 שר החקלאות

 1 ם״ח 434, תשכ״ד, עמ׳ 175.

 2 ל!״ת 769, תשי״ח, עמ׳ 737 ז ק״ת 1217, תשכ״ב, עמי 248•

, תשב״ב, עמ׳ 2141. n 1327״p 3 
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 תחולת 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 129.575 — 129.635

 הפקידה על בקירוב על הכביש מס׳ 71 אשקלון—צומת־ראם—גבול לטרון ומסתיימת בנקודת ציון

 129.655 — 130.185 בקירוב, על הכביש מס׳ 12 צומת־ראם—גדרה—צומת־בילו; שטח הדרך
 מסומן לשם זיהוי בצבע חום אשר במרכזו עובר קו אדום, במפה מספר כ/25/4425 הערוכה

 בקנה מידה 1:1000 והחתומה ביד שר העבודה.

 רשות לעיי! 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל
 בהעתק המפה , , • , ,

 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

° 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש צומת ראם—הצטל מ  ה

 בות כביש 12 עם כביש מס׳ 71) (שינוי התווי), תשכ״ו—1966״.

 כ״ג בשבט תשכ״ו(14 בפברואר 1966)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 75050) י

 שר העבודה

 1 ע׳׳ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 ; ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תומי א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הבחל(הגנה ופיתוח),1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

ר:  21948, אני מצווה לאמו

 תחילת 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 158.420 — 133.325

? בקירוב על הכביש רעננה—ראשוךלציון—אשקלון—ארז והמגיעה עד לנקודת ציון 139.330— " ע י י ^ " 
 148.100 בקירוב. ••••) !:»'!

 בנקודת ציון זו מסתעפת הדרך לשני סעיפים אשר האחד מהם' מסתיים בנקודת ציון
 147.535 — 138.430 בקירוב על הכביש רמלה—צומת בילו, והשני — בנקודת ציון

 147.125 — 139.430 בקירוב בצומת רמלה.

 1 ע״ף 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ם״ח 404, תשכ״ג, עמי 144.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳־מס׳ 2, עמי 1.

 1018 קובץ התקנות 1847, י׳׳א באדר תשב״ו,־ 3.3.1986



 דדך זו מסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5153 הערוכה בקנה מידה

 1:20.000 והחתומה ביד שד העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב,והמרכז, רחוב הרצל רשות לעיי!
- בהעתק המפה

 180, תליאביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש תל־אביב—לוד— השם

 רמלה), תשכ״ו—1966״.

 כ״ד בשבט תשכ״ו(14 בפברואר 1966)
ן ו ל ל א א ג  (חמ 75050) י

 שר העבודה

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ן מם י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

י הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די

, אנו מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום  תש״ך—1960 ג

 המקרקעין של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו •למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ת פ ס ו  ת

 הגוש •החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

42 568 2 8267 
148 8,465 17 8271 
515 22,726 3 8272 

 כ״ד בשבט תשכ״ה (14 בפברואר 1966)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע / י  >חמ 70130) , י "

 שר המשפטים

 1 ם״ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ו—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ן מםו י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ׳1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום 1i960—תש״ך 
 המקרקעין של הדרום (וסביבות תל־אביב) במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין

 מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ת פ ס ו  ת

 הגוש החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטריפ מרובעים במטרים מרובעים

 3977 26 501 בשלמות

 כ׳יד בשבט תשכ״ה (14 בפברואר 1966)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע ) י 7 0 1 3 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92

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

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו 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

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

 בהתאם לכך.

 תופפת
 השטח להמרה

 במטרים מרובעים

 בשלמות

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

245 

 הגוש החלקה

256 10812 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ב׳ באדר תשכ״ו(22 בפברואר 1966)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 310, תש״ר, עמי 92.

 1020 קוב־ז התקנות 1847, י״א באדר תש:״ו, 3.3.1966



 דזוק התקנים, תשי״ג—1953

י מ ש ן ר ק ת ן כ ק ה על ת ז ר כ  א

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

 1. התקן הישראלי ״ת״י 172— שבט תשכ״ה (ינואר 1965)—בקבוקי זכוכית לאריזת אכווהעל
ז ק ת ? מ

ז £ ת: דרישות טיב״ הוא תקן רשמי. "  מזון ומשקאו

ת ו מ ו ! , : ט  2. התקן האמור הופקד
 הפקדת התק!

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

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

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

 (4) במשרד מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר 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.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחי5ה

ל ו ט י  4 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 172 (דצמבר 1955)—״בקבוקי זכוכית לאריזת מזון ב
 ומשקאות: דרישות טיב), תשי׳יח—1957 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת ת?[נים (תקן ישראלי 172—שבט תשכ״ה (ינואר 1965) — השם
 בקבוקי זכוכית לאריזת מזון ומשקאות: דרישות טיב), תשכ״ו—1966״.

(7 בפברואר 1966) ו  י״{ בשבט תשכ״
 (חט 74082)

 1 ם״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ ת 756, תש י"ח, עמ׳ 409.

ט ר ב ל ׳ ג  מ
 הממונה על התקינה

 קובץ התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו, 3.3.1966 1021



ן פו ק ו בוי ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות
ל •עינוגים ט י ה ר מ ו ט ר פ ב ד ב . ו  צ

: ד , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 249; (25)>ב)!לפקודת העיריות ג

 פטור 1. כרטיסי כניסה להצגות קולנוע הנערכות בשעות שבין 7 לבין 19 ביופ ה׳ באייר תשכ״ו

 ״"^a (25 באפריל 1966), שמחירם אינו עולה על 50 אגורות, יהיו פטורים מהיטל עינוגים.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (פטור מהיטל עינוגים), תשכ״ו—1966״.

9 בפברואר 1966) ) ו ״  י״ט בשבט תשכ
, א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 5 0 מ 4 ח ) 

 שר הפנים

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

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ג ו נ י ל ע ט י ה ר מ ו ט ר פ ב ד  י צו ב

, מצווה י , אנ  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ד15 (3) לפקודת המועצות המקומיות ג
ר:  לאמו

 פטור מהיטל 1. כרטיסי כניסה להצגות קולנוע הנערכות בשעות שבין 7 לבין 19 ביום ה׳ באייר

(25 באפריל 1966), שמחירם אינו עולה על 50 אגורות', יהיו פטורים מהיטל עינוגים. ו גים תשכ״ ו נ  עי

 צווי המועצות 2, צו זה הואי" חלק, מכל אחד מהצווים האלה:
 המקומיות

»  (1) צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2

י י (2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ב—1953 3 !  י

.  (3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 4

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (פטור מהיטל עינוגים), תשכ״ו—1966״.

 י״ט בשבט.תשכ״ו,(9 בפבדואר1966)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) . ח 7 6 5 0 4 ט ח ) 

 שר הפנים
נת ישראל, נוטה חדש 9, תשכ׳׳ה, עט׳ 256•  1 דיני מדי

 2 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ 178; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 ק״ת 369, תשי״ג, עמי 1174 ; ק׳׳ת 1353, תשכ״ב, עמי.2489.

 4 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256.

3.3.186Ó ,קיב׳ז התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו J022 



 פקודת המועצות המקומיות

ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו ר מ ב ד ו ב  צ

, אני מצווה לאמור:. ות!  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ד2 לפקודת המועצות המקומי

 1. בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף החלפת
 סעיף 3

א: בו  3 י
 ״מועצה 3. השר ימנה את חברי המועצה הראשונה שתוקם אחדי פרסום צו זה .¬

 ראשונה והיא תכהן עד שתיבחר מועצה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחידות),

 תשכ״ה—1965 י•(להלן — חוק הבחירות)״.
 2. סעיף 4 לצו העיקרי — בטל. ביטי?

 כעיר 4

קח סעיף! 5 .״מועצה תי  3. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״מועצה ראשונה, ממונה או נבחרת״ יבוא:
• • . • . ׳ . . . . .  ממונה״. •

 4. הסעיפים 9,8,7 ו־10 לצו העיקרי — בטלים. ביטי?
 סעיפים

10,9,8,7 

א: החלפת בו  5. י במקום סעיף 11 לצו העיקרי י
 , . םעיו>11

 ״מיסה 11. המועצה תיכנס לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה לפי סעיף 71
י או סעיף 46 לחוק הבחירות״. י " פ ת  י

ם, ניטו?  6. הפרק השלישי, פרט לסעיף 19 (ב), והפרק הרביעי לצו העיקרי—בטלי
 הפרק השלישי

 והרביעי

 7. בסעיף 108 לצו העיקרי, בסעיף קטן(א), במקום ״אדם שנבחר״ יבוא ״אדם שנבחר תיקו!
ios לפי חוק הבחירות או שנבחר״. סעיוי 

א: תיקו! בו  8. בתוספת השלישית לצו העיקרי, במקום סעיף 1 י
 התוספת

• ת,  ״ישיבת 1. מועצה נבחרת תקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה עשר יום השלישי

ה מיום פרסום הודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הבחירות במועד נ י ש א  י

ן זה 5 לא  שיקבע ראש המועצה ובאין ראש מועצה מי. שהשר ימנה לעני
 כונסה המועצה לישיבתה הראשונה במועד כאמור יכנסה השר במועד

 • שיקבע אך לא יאוחר משלושים יום מהיום שבו נבחרה״.

 9. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ו—1966״. השם

 כ״ו בשבט תשכ״ו (16 בפברואר 1966)
^ ז ד י פ י ה ש ש ם מ י י  w«׳x80n ח

 שר הפנים

וסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמי 256. נ , נת ישראל  דיני מדי
 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 ס״ח/465, תשכ״ה, עמי 248.

י תשכ״ו, 3.3.1966 1023 י א  קובץ. התקנות 1847, י״א ב



 פקודת המועצות המקומיות

ח מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד דה ב הו י ר־ ר לאו ז ק ע  חו

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקו
ה:  המועצה המקומית אור־יהודה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה!

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

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן,
 או כל* חלק מהם!

!  ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו

 ״גףי — גן ציבורי, חורשה או שדרה, גינה שהמועצה אחראית בעד החזקתה, וכל מקום
ננו גדור! ד ובין שאי  אחד ברשות הרבים שצמחים נטועים או צומחים בו, בין שהוא גדו

 ״דחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים
 בתחום המועצה. !

 הנדרית

 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו
 ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או

 עלים, לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 .פגיעד, בצמהיט
 בר*1ות הרבים

 3. לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור.הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, אלא
 ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 כניסה למקום
 סגור

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —

 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח שב־
 רחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ידעה.אדם בעלי חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי
 הסדר שנקבע על ידיה.

 משחקים

 טיפוס
 ע? עצים

 מרעה

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

 2 ק״ת 1086, תשכ״א, עמ׳ 663.

 1024 קובt היתקנותי;1847, י״א באדר תשכ״י, 3.3.1966.



 : (ב) :הודאות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי״חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חייס לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור המסת
ם י י ח " י 5 ע  היטב ועל פיו מחסום. ב

ע נהיגת ו ג פ ל  8. בעלי^חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עלין- מ
 בעיי־ה״ס

 בצמח.

 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול. לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער אן קשירת
ן בעלי-תיים ג ח י נ א י | ? פ ן י ל ) ן - 1 , ע ם 3 ך ל י ד ע י מ ע א י ! , ן ב ׳ ו ן ך מ ה ע,1 צ נ ג ם ה ש ב ל ו ח ד ו ב ן א ג ו ב מ ק ו ה  סורג ש

• : . . • • • ' • ׳ •  לעמוד על ידם. •

 10. (א). לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה. השגחה ע5
 יי; , י בעלי־חיים י

 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את •ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכךעל ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר ליךי הוצאות
ה ! " ח  בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת הכ(ועצה הוצאות החזקתו.בשיעור של לידה אחת לכל יום ה

 מימי החזקתו.

ם י ד 5  12. ; הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשההאסור לפי הוראות חוק עזר זה. י

> שימוש. ן ן  13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק.עזר ז
 בסמכויות

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של ענשים
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ־

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.

— בטל, ביטול  15. חוק:עזר לאור־־יהודה (הגנה על הצומח), תשכ״א—21961

 16. לחולו עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (הגנה על הצומח), תשכ״ו—1966״. , השם

 נתאשר.
 ו׳ בשבט תשכ״ו(27 בינואר 1966) מ ד ד כ י ב ן ־ פ ו ר ת

) ז ראש המועצה המקומית אור־יהודה 8 ״ : ! ־ ״ ד ' 

א ר י פ ח ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 קובץ התקנות 1847, י״א באדר ת׳!)כ״ו,.3,3,1966 1025



 פקודת המועצות המקומיות

ם י י ח ־ י ת בעל ק ז ח ר ה ב ד ן ב ו ר ש ה ־ ר ד ה ר ל ז ק ע  חו

׳ מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי הםעיפימ 22׳ 23 ד24 לפקודת המועצות המקו
 המועצה האזורית הדד־השרון חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י י י ג  ה

! ן  ״המועצה״ — המועצה האזורית הדד־השרו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

!  עזר זה, כולן אי מקצתן

 ״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות
 ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף; ניסויים או חובבות,•

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה

 מבעלי־החיימ או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה י,

 ״שטח בנוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה.

 הח״ייז 2, (א) מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת, באופן
 בעלי־חיים , ,

 שלא יהיה מפגע לציבור. . . .
 (ב) המחזיק בעלי־חייס ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת

 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

 מניעת פגיעה 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי־חייס, מרחק המקום
 האמור מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר

 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

 (ב) כל מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחדי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן (א).

) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל א ) ן ט  (ג) הודעה על ההודאות לפי סעיף ק
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 4. (א) מחזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם
 מתוך שטח בנוי, אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה, אלא אם הם מלווים רועה
 אחראי בן שש עשרה שנה לפחות.

ת בדבר או י  5. ׳׳(׳א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הו
 איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה.

. ( א ) ן ו לפי סעיף קט  (ב) המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנ

נת ישראל, נוסח חדים 9, תשכ״ה, עמי 256,  1 דיני מדי

 בבריאות
 הציבור

 מרעה

 תנועת
 בעלי־חיים

3,3,1̂ 86 , ו ח^ב״ אדר׳ ״אנ מ החקנית,ז404 י י  IQ26 ק



 (ג) הודעה על ההוראות׳ לפי׳ םעיף קטן(א)•• יוכן בל שינוי בהם תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי־חיים לבצע כל דרישה ?סילוק
ע ג פ עצה למניעת בל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, או מ המו  עבודה הדרושה' לדעת ראש'

 לסילוקם. .

 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קצזן(א).

) חייב למלא אחריה. א ) ן ט  (ג) מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף ק

 7. לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת דאש המועצה, רשאית המועצה לבצע את ביצוע עבודות
 ע? ידי העבודה ולגבות את הוצאות העבידה מאותו מחזיק.

 המועצה.

ות ראש י  8. ! ,,(א) ראש המועצה דשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו״בעלי־ סמכו
ה המועצה ף ן ז ק ע ו ז ת ו ו א ר ו ! ו ד מ י י ו ם ק ד א ר ב , ל ד ש ה . ן י ד  חיים על מנת לערוך בקורת ולעשות בו כל ה

יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  (ב) , לא׳

• ( א  קטל (

 9. מסירת הודעה לפי חיק עזר זה.תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפיזתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או.נשלחה בדואר. במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם.לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי
ת מו  אפשר לקיים את המסירה •כאמור, תהא המסירה כדין• אם הוצגה במקום בולט באחדהמקו
ד מ ה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, הנפוצים בתחום ה  האמורים, או על הנכס שבו דנ

 עצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 250 לירות, ואם עכר על הוראת.. ענשים
 סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנם
ה הודעה מאת ראש  נוסף 5 לידות לכל יום שבו נמשכת: העבידה אחרי שנמסרה לו עלי

 המועצה או אחרי שהורשע בדין.

(החזקת בעלי־חיים), תשט״ו—1955 ״ —בטל. ביטול ן  11. חוק עזר להדר־השרו

(החזקת בעלי־חיים), תשכ״ו—1966״. השט ן  12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השרו

ר י ב  נתאשר. א׳ א
9 בינואר 1966) ראש המועצה האזורית הדר־השרון ) ו ״  י״ז בטבת תשכ
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 פקודת המועצות המקומיות
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד ז ב ו ר להדר־השר ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה ות!  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומי
: ה  האזורית הדר־השדון חוק עזד ז

ת 1. בחוק עזר זה — ת י ג  ה

ועד לקיבולם או לאגירתם של  ״בור שפכים׳•׳ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנ
 צואיס, דלוחים, שפכים, או כל פסולת של נוזלים אחדים, לרבות כל סוג של בור רקב,
 בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן׳ לבנים או כל חומד אחר, לרבות ביב או תעלה!
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזס של קבוצה של
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שגי מגרשים סמוכים ושל המבנים
 שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל אביזרי הביוב,

 מחסומים. ותאי בקרה!
 ״ביב ציבורי״ •י-י• ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נחלים

!  אחדים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם, למעט ביב פרטי
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, וכולל את כל הקבועות, •המחסומים, הסעיפים,
ן ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי  הצינורות ואביזריהם בפנים הבני
 או בביב ציבורי, בורות שפכים, וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת

זריה:  אספקת המים על כליה, צינורותיה ואבי
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה זכאי
 לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח,
ננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר  בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ם. י  משנה ששכר את הנכסים׳ לתקופה של למעלה משלוש שנ
 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם

;  מצויים בסביבתו
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן ?
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־השרון!

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

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
ן! ו  אדם הגר בבית מלון או בפנסי

אך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של  ״תברו
!  המועצה או כל פקיד מועצה אחר, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־

 עותו בחוק עזר זה!
 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגים!

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משדד הבריאות.

 1 דיני מדינת ישרא?, נוסח חדש 9, תשכ״ה, ע«׳ 256.
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 2. ״מפגע״ —
 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים-למטרת מגוריפ או לעסק או למטרה ציבורית!

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

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

 התברואו יש בכך משוס נזק לבריאות, אס בבנין עצמו או בבניו סמוך!
 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה

יק.לבריאות!  להז
 (5) .צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,

 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 .(6) העדר בור שפכים או ביב. פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
 . פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוזס
ו שהוקמו ללא היתר  היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנ
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר, לדעתו של  לפי פקודת בנין ערים, 1936 2

תם! םלתכלי מי  . התבדואן, לקויים או אינם מתאי
 (7) כל אסלה או קבועה ׳אחרת במיתקן תברואה שאינה׳ מצויירת במחסום, או

 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה, לדעת התברואן!

 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבעו,בתוך בנין או מחוצה
 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!

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

 במצב מזוהם, או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות! .
 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התברואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות

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

 בהם!
 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא בקרה׳ כוך או
 י , ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים שבהם

 עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

נור דלוחים, אסלה או  (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צי
 י של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!

 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל, נוזל אחד
רגשם! ו נ י  דרך צ

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

 2 ע״ד 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמי 153.
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 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר, לדעת
 . התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבניו או בבניו סמוך,׳

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב׳ זבל, נוצות או פסולת אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!

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

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן ן

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

 כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!

 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים או
t בחצר, בכל קומת בנין או דידה באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן 

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז־,
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

; אן  התברו

 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 • או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התבדואן

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

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

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש
 להצטברות אשפה או פסולת י,

 (26) עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
 והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

ים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן!  (27) גרימת רעש ארגז
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה

 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת ¡

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

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

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם ימצא צורך בכך,
ל ידי עובדי המועצה, וזאת ן בעצמו או ע  רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן. תברואה אחד, בי
 לאחר מתו הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני ביצוע עבודה
 כזאת, ובתנאי שאס לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש את
 החפירה על, חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן האגורה יתוקן על
 ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכס או למחזיק בנכס, לפי הוראות

 חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 קובץ התקנות 7*18; י״א באדר ח^ב״ו, 3,3.1066
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, לסלק את .התברואן ב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי י את המחזיק, חי א:  למצו
 המפגע.״

 (ב), מפגע אשד, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
ו  התברואה־ שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנ
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד י לסלקו,׳ אולם אס בעל הנכסים נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוןזו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחר

,לסלק את המפגע.  שנדרש על, ידי התברואןבבתב,

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

 בלבה: י•

 5. (א) התברואן דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי הודעה
ו לסילוק מפגע ת ן ג ש י ה . ן ן ע ^ מ ל ע ף ג פ מ  הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשםיםילךק ה

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

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

ע סילוק המפגע צ י ו ב  6. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 א
. על ירי המועצה  . , , י

 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף. 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה
דה:הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או  לבצע את העבו

ת המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.  מאותם אנשים החייבים לסלק א
:, דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות החלטת

 : .7 
ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.  התברואז והתמרים הדרושים לסילוק המפגע.

 8. (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידדש לכך על ידי התברואן, חובות
 להדביק ולהחזיק •במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

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

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.

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

, מסירתהותוו* . ו י ל א  9• , ..(א) מסירת. הודעה״לפי* חוק עזר..זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם ש
, י ז מ ••לאחו י מ ד י מ ןנםקיו הרגילימ או ה . או. גמקו ו י ר ו ג מ , 1 מ ^ נ , ה ר ם מ ^ . ^ , . ^ נ ^ 9  היא 1
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדס בוגר העובד או המועסק שם, או אס
ו או עסקו הרגילים או הידועים ,מגורי .מען  ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב,רשום׳ לפי
 לאחרונה. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
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 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים
 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

ל שם או תיאורנוסף. כ א ל  ל

 עבירות 10. כל אדם —
 וענשיס

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

 (2) המכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה!

 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!
 (4) העושה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי,, בהדר מדרגות או בכל

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

 (6) המטיל נייד, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או כבנין
 ציבורי!

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

 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר. חד, אבן, חול,
 ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן/
 או פסולת מזון כל שהיא!

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה!

 (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב!

 (13) החולב בהמות בית ברחוב!

 (14) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
 על גג מבנה!

 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,
ד י ו  דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכ
 תיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 בימי!• 11. חוק עזר להדר־השרון (מניעת מפגעים), תשט״ו—1954 2 — בטל.

 השם 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון (מפגעי תברואה), תשכ״ו—1966״.

ך ר ב  נתאשר. א׳ א
9 בינואר 1966) ראש המועצה האזורית הדר־השרון ) ו ״  י״ז בטבת תשכ

 (חט 82107)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 3 ק״ת 477, תשט״ו, עט׳ 21.
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ן ב ו ר ש ה ־ ר ד ה ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
ה:  האזורית הדר־השרון חוק עזר ז

 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
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
ננו הבעל הרשום ן שאי י ב  בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ז

 וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות סלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד, תכנון וכל סכום המגיע
 מאת המועצה כריבית או באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל סכום

 שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט (י״ז) לתוספת לצו המועצות המקומיות (מוע

 צות אזוריות), תשי״ח—1958 2 !
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

! ׳ ה ז ר ז  ע
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחד, בין שהוא מצופה אספלט, או חומר אחר, ובין
ו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע נ נ  שאי

דס!  המהנ
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה לרבות אדם שהמהנדם העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

!  זה, כולן או מקצתן
! ן  ״המועצה״ — המועצה האזורית הדד־השרו

:  ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה

ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקידת עצים,
ם ישנים ופינוים,- התקנת ביבים, צינורות מים, י מבנ  נטיעתם מחדש, הריסת,

 תעלות, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתם!
ו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועי

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות 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! , : .

ת ישראל, נופת חרש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256.
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ה;  . (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עלי

 (7) : כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

ה!  ״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה, לרבות הבניינים העומדים עלי

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

 ״שטח בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב
 לצורך חוק עזר זה!

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקד או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

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

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

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

ם:  קטעים קטעי

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

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

 (5) השלמת סלילת הכביש׳ בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

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

 סלילת כביש

 6, (א) נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף 5, ישתתפו צל בעלי הנכסים באותו
 שטח בנוי בהוצאות סלילתו בשיעור של 75% לפי היחס שבין שטח נכסיהם לבין כלל שטח

 שיעור דפי י
ת  העתתפו

 בסלילת כבישים
 וגבייתם הנכסים שבשטח הבנוי.

 סוב׳ז התקנות 1847, י׳׳א באדר תשכ״ו, 3.3.1966



 (1) נסלל בביש ׳בשטח שאינו עזטח בנוי, ישתתפו בהוצאות שלילתו בעלי
ו לא יותר מ־1000  הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנ
 מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל,

: ה מ  י
 המרחק במטרים שיעור ההשתתפות

 (ב)

 פקרונות .
 על חשבון• .

 דמי השתתפות :.,
 בסלילת כבישים

 מדרכות

 שיעורי
 דמי השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם׳.׳ •!-.:'

40% 
30% 
10% 

 עד 250
 למעלה מ־250 עד 600
 למעלה מ־600 עד 1000

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכסים,
 החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם. , י \ •••-••

 . (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים,לפי סעיפים קטנים (א) יו*(ב) ישולמו
 למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי
 המהנדס) ואולם אם נסלל כביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי

 הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם,
 שלבים שהושלמו לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.

רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב, מאת 1  7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3,
, ש ד ו ת לפי סעיף 6, לשלם למועצה, תוך ח אחד מבעלי הנכסים החייבים בדמי השתתפו  כל.
 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
ל מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש  שהוא חלקו, ע
ו שבדעת המועצה לסלול במשד שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלו  או שלב ממנ

 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 שלבים שלבים כמפורט 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 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 שלבים שלבים כאמור!

 ץ (5 סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 9. (א) נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף 8, ישאו בעלי הנכסים הגוב
 לים אותה מדרכה בכל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם

 לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.

 (ב) על תשלום דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות הסעיפים 6 (ג)
 ו־ד, בשינויים המחוייבים.
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 10. . גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7, ולא ביצעה את הסלילה במשך שנו! מיוט
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם
 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס. באישור המועצה,

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בו, דשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 •ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כד.

 (ג) ניתן ההיתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
ד 25%.  ע

 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 לדבר.

א מכוונת,  43 מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו הי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
נה;  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים, או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום׳ המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית,

נו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה  14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה
.  סלילה הוראות.חוק עזר להדר־השרון (סלילת רחובות), תשי״ח—1958 3

(סלילת רחובות), תשי״ח—1958 — בטל פרט לאמור בסעיף 15. ן  16. חוק עזר להדר־השרו

ן(סלילת רחובות), תשכ״ו—1966״.  17. לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר להדר־השרו

 היוזרת תשלומים
 במקרה של

 אי-ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על
 סכום ההוצאות

רת הודעות  מסי

 ענשים

 סלילה שהוחל
 בה בעברי

 ביטול

 השם

ך ר ב  א׳ א
 ראש המועצה האזורית הדר־השרון

 נתאשר.
9 בינואר 1966) ) ו  י״ז בטבת תשב״

 (חמ 821003)

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

 ק״ ת 774, תש י ״ח, עמ׳ 1803.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ר צ ח ם ו י ש ר ג י מ קו י ר נ ב ד ה ב ש נ מ ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקו
ה:  המועצה המקומית מנשה חוק עזר ז

ת י ר י נ — • . • ה ה  1. בחוק עזר ז

 ״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
נו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של  הנכם ובין שאי

 למעלה משלוש שנים ־

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל. או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
י ; י ן ו  בבית מלון או בפנסי

ך — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומד אחר, לרבות כל יסוד, י נ ב  ״
 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

ה!  עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנ

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי
ה!  לעניו חוק עזר ז

! י ו  ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנ

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר 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) י ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש דרישה ?ניקוי
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 ״ /

 (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. חובה ?מלא

נת יעראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256•  1 דיני מדי
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י על ידי 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או  ניקו

ה ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה צ ע י מ  ה

 ^לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכם או המחזיק בו.

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

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר תשולם בשיעור של % על ידי בעל הבנין ובשיעור % על ידי המחזיקים 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 וחצר כדי לבדר

 את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

 מסירת הודעה 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין 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.

ם 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות. י ( : ׳ נ  ע

ם 9. לחוק עזר יזה ייקרא ״חוק עזר למנשה (ניקוי מגרשים וחצרות), תשכ״ו—1966״. ש  ה

 תום&ת

 (סעיף 5)

 אגרת ניקוי
 בלירות

 בעד ניקוי מגרש או חצר — עד 300 מ״ר —10
 למעלה מ־300 מ״ר לכל 500 מ״ד נוספים או חלק מהם —25

ם ח נ ף מ ס ו  נתאשד. י
 כ״ח בטבת תשכ״ו(20 בינואר 1966) ראש המועצה האזורית מנשה

 (תמ 839019)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
יט  שד הפי
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 הנדריח

 סמכות להסדיר
 חניית רכב

 מקום חניה
 מוסדר

 • . ־ פקודת המועצות המקומיות
ו ת י י נ ח ב ו כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ד ב ר ע ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות / וסעיף 77 לפקודת
ד זד,: , מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עז  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״— כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שידות כאמור, בתקנות התעבורה,

! 3  תשכ״א—1961
נית״— כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961!  ״מו

 ״מפקד המשטרה״ — מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה
!  העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

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

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 !
 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 !

 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק

ווח! י  רי
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!

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

!  זה, כולן או מקצתן
ו כמשמעותו בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק ר  ״רחוב״— ד

 מרחוב!
 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים!

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

 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש
 המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע
 רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב, וכן
 לקבוע או הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר

 בחניה בבת אחת באותו מקום.

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

 באמצעות מכשירים מיכניים.

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

ם, חייב אדם המעמיד רכב במקום י מי  (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מי

נת ישראל, נוסח חדש 0,-תשכ״ה, עמי 256•  1 דיני מדי

ת ישראל, נוסת חדש 7, תשכ״א, עמי 173. נ  2 דיני מדי

 3 ק״ת 1128, תשכ׳׳א,"עמ׳ 1425.
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 החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנוייס, מול המכשיר המסונף
 לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

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

 טים, סימנים וכיוצא באלה.

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

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להת־
 לותו, וכן לקבוע מ 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 80 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 רק בהסמכת המפקח על התעבורה
 ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

 5. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש
 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
 תשכ״א—41961 (להלן — ההודעה), על ידי תמדוד, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים

 או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא —

 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המו
 עצה!

 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
 שטחים מסומנים כאלה!

 ל3) 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,
ועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים  ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המי
 הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו,

 ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

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

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

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

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1528.
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) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש ה ) : 
נית שחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם  לידות לכל מו

 מחצית האגרה בלבד.

ית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו נ  (ו) נהג מו
 לשוטר או לפקח על פי דרישתו.

 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת
 נוסעים או להודדתמ, אלא —

ית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתד. . נ  (1) אם המו
וסע! או  היא לשם המתנה לאותו נ

 (2) אם לא הוצעה הסעה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

ם אוטובוסים. י ס ו ב ו ט ו ד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת א  8. (א) לא יעמי
,שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או  המסומן על ידי תמרוד כפי

ועדת להורדת נוסעים בלבד.  הודעה שהתחנה מי

 (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 תמרורים.
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את ריתוק רכב עצה,  10. : (א) ראש המו
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסויים, למקום חניה

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

ר אגרת הסדר י ס ת ה ף ג ם א ל י ם ש א א ל ף א ד ס ן ה מ י נ ן ם ן ן ק מ ב ב כ ה ף נ ח א י ל ם ן ך ך א י מ ע א י ) ל א ) >  ״

 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 אגרה נוספת

 בעד זמן החניה הנוסף.

 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או
יקבע על ידי ראש המועצה.  באופן אחד שי

ם, תוכנס האגדה למכשיר המיכני י מי  (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מי
 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

י י ה י נ ח ם 5 ו ק מ א ב ל ו ש ל י פ ט א י ל ר ו ד ס ו ה מ י נ ם ח י ק מ ד ב מ ע ו ה י ש נ כ  12. לא יקלקל אדם מכשיי־ מ
י סד  בהתאם למטרתו. מו
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יות פקח 13. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי  סמכו

 לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

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

 ענשיפ 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 השם 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ו—1966״.

ת פ ס ו  ת

 אגרת הסדר

 (סעיף 11 (א) )
 שיעור
 האגרה

 בעד חניה במשך שעה או חלק ממנה 20 אגורות

ק ד נ ו  נתאשד. י. פ
 י״ט בשבט תשכ״ו(9 בפברואר 1966) ראש המועצה המקומית ערד

 (חס 846608)

 , אני מסכים.
ל מ ר א משה כ ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים שר התחבורה

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב י צק מו ת־ י ר לקר ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 מתקינה המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק עזר

 זה:

 החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־מוצקין (מס עסקים מקומי), תשכ״ג—1963 3

ת . (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא: פ ם י ה ז  ו

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 208.  1 דיני מדי

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

 3 ק״ת 1432, תשכ״ג, עמ׳ 1281•
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 ״תופ&וז
 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 בית ספר לנהגות 250
 בית ספר לריקודים או התעמלות 90
 גן ילדיפ או גנון 30
 גנן — משתלה ומכירת פרחים 30
ת • 80 ו כנ  דודי שמש — התקנה או סו

 הובלה —
נות 120 קת מוצרי חלב בסיטו  חלו
נות 120  חלוקת ירקות בסיטו
 לכל מונית, טנדר או אוטו משא עד 2 טון 30
 למעלה מ־2 טון עד 5 טון 36
 למעלה מ־5 טון 60
ית — לכל מונית 36 נ במו  הסעה.

 הקמת בנינים או דירות למכירה ולהשכרה לפי
 היקף העבודה בלירות בשנה —

 למעלה מ־500 עד 2000 25
 למעלה מ־2000 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 50,000 500
 למעלה מ־50,000 עד 60,000 600
 למעלה מ־60,000 עד 70,000 700
 למעלה מ־70,000 עד 80,000 800
 למעלה מ־80,000 עד 90,000 900

 למעלה מ־90,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 125,000 1250
 למעלה מ־125,000 עד 150,000 1500
 למעלה מ־150,000 עד 175,000 1750
 למעלה מ־175,000 • 2000

 — קבלן לעבודות זגגות לפי היקף
 עבודה' בלירות בשנה —

 למעלה מ־500 עד 2000 25
 למעלה מ־2000 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 400

 חשמלאי — קבלן לעבודות חשמל לפי היקף
 עבודה בלירות בשנה —

 למעלה מ־500 עד 2000 25
 למעלה מ־2000 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 50,000 500
 למעלה מ־50,000 עד 60,000 600
 למעלה מ־60,000 עד 70,000 700
 למעלה מ־70,000 עד 80,000 800

 למעלה מ־80,000 י 900
 — עיבוד, מיון, אחסון 500

ר המלאכה או העסק המס בלירות  תיאו

בוס שירות בין־עירוני ועירוני 2000  אוטו

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקוחות,
פק למטבח משותף ייח  ובלבד שכאשר הגז מסו

 שבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות —

 לכל 100 לקוחות או חלק מהם 25
חות —  למעלה מאלף לקו

ת נוספים או חלק מהם 25 חו  לכל 200 לקו

 אספקת חשמל 2000
 אספקת מים 1000

 אספקת עתונים 60
 אריזת מוצרי מזון 250

 ביטוח —
 סוכן עם משרד 150
 סוכן ללא משרד י 5ד
 ביצים — חלוקה 60

 בית־חרושת —
ת ומוצרים טרומיים 400  לרעפים, צינורות, מרצפו
 לבלוקים 100

 בית מלאכה או מפעל לעבודות — •
 . אופטיקה וצילום ^ 100

4  אופטיקה 5
 דפוס או גרפיקה 60
3  זגג,שאינו קבלן 6
ות 36 פרת עם חנ  חייט או תו
ת העובדים בבית 24 ר פ ו  חייט או ת
 חשמלאי שאינו קבלן 36
 טייח שאינו קבלן 36
 טכנאי שיניים 80,
 כריכת ספרים 36

x 120 מאפיית לחם 
 מאפיית כעכים או עוגות 36

 מסגריה או מכניקה 100
 מרפדיה המעסיקה עובדים שכירים 45
 מרפדיה שאינה מעסיקה עובדים שכירים 30
 מתקן נעליים 12
 י נגריה שאינה מכנית, מירוק רהיטים 36
 נגריה מכנית לא לנגרות בנין 80
 סנדלריה שאינה מיכנית 30
 פחח 30

יות 100 נ  צביעת מכו
 צבעי שאינו קבלן 50
 צורף 36
 צייר שלטים 36
 צלם 60
 רצף שאינו קבלן 36
 שען 30
 שרברב 36
ם 50 י ו ק ן ת  תיקו

ות 120 כנ  תריסים — התקנה, הרכבה, סו
 בית מרקחת 200
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 המס בלירות תיאור המלאכה או העסקי המם בלירות

36 
80 

120 
54 
60 
36 

36 
60 

100 
60 
80 
60 
60 
36 

120 
36 
60 
60 
60 
36 

240 
160 

36 
54 
72 

120 

80 
60 
60 
90, 
60 
60 
36 
35 , 
60 
36 
80 
42 
54 
60 

120 
36 
36 
36 
36 
80 
36 
36 
60 
80 
60 

 מכירת —
 אופניים — ותיקונים

 בדים ואריגים
 בירה ומשקאות קלים, או סוכנות, או חלוקה

 בשר
 גומי או מוצרי גומי

 גלנטריה

 דגים
 הזדמנויות

 , הלבשה לגברות
 הלבשה לגברים
 הלבשה לילדים

 וילונות
 חגורות, חזיות, מחוכים

 חלב ומצרכי חלב
 חמרי בנין

 ירקות
 כובעים ומגבעות

 כלי זכוכית
 כלי נגינה

 מברשות וכלי ניקוי

 מכולת —
נות  בסיטו

 שירות עצמי
 אחרת שמספר לקוחותיה—

 עד 300
 למעלה מ־300 עד 500

 למעלה מ־500 עד 1000
 למעלה מ־1000

 מכשירי חשמל, רדיו וטלביזיה — ותיקונים
 מכשירים חשמליים

 ממתקים
 מספוא

 מעדנים
 מצרכי כל־בו או כלי בית

 משקאות, עתונים — קיוסק
 משקאות משכרים — קיוסק

 משקאות וצרכי מאכל — קיוסק
 נעליים

נות  סיגריות בסיטו
 ספרים וצרכי כתיבה

 עופות
 עורות, שלחים וצרכי סנדלרות

— וקנייתם ן ש  פחים ישנים, ברול י
 פיס — קיוסק

 פרחים, צמחים ועציצים, חנות או קיוסק
 צבעים

 צימוקים, סירות מיובשים, גרעינים
 צמר ודברי סריגה

 צפרי נוי, דגי נוי, אביזריהם ומזונם
 צרכי חייטות
 צרכי ספורט

 רהיטים
 רהיטים לילדים

50 
60 

120 
100 
60 
80 
60 
60 
60 
60 
60 

500 
80 

15 
30 
60 

100 

25 
50 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1250 
1500 
1750 
2000 

100 
48 

60 

36 

18 
30 

36 

40 

75 

 תיאור המלאכה או העסק
 ייצור —
 אריגה

 גזוז
 דודי שמש

 וילונות — והתקנה
 המרי חיטוי — וחלוקה

 מברשות ומטאטאים
 מיצים או תמציות — ומילוי

 ממתקים
ן  סבו

 סודה בסימונים — ומילוי
 שמיכות ועיבוד נוצות

 קונסטרוקציות לבנין ותעשיה
 תיקים, מזוודות, ארנקים

: ו  לול שמספר העופות ב
 למעלה מ־50 עד 100

 למעלה מ־100 עד 300
 למעלה מ־300 עד 500

 למעלה מ־500
 מבצע עבודות, סלילת כבישים, הנחת צינור1ת מים,
 ביוב, התקנת דודי שמש, עבודות מסגרות ומכו־
 נאות, נגרות בנין וכל עבודות בנין, לרבות צבי
 עה׳ עבודות גינון ופיתוח, סידור גדרות, שבי־
 לים, יישור קרקע, אינסטלציה סניטרית, שלבר־
 בות, טייחות וריצוף, שהיקף עבודתו בשנה

 בלירות הוא :
 למעלה מ־500 עד 2000
 למעלה מ־2000 עד 5000

 למעלה מ־5000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000
 למעלה מ־30,000 עד 40,000
 למעלה מ־40,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000 עד 60,000
 למעלה מ־60,000 עד 70,000
 למעלה מ־70,000 עד 80,000
 למעלה מי80,000 עד 90,000

 למעלה מ־90,000 עד 100,000
 למעלה מי100,000 עד 125,000
 למעלה מ־125,000 עד 150,000
 למעלה מ־150,000 עד 175,000

 למעלה מ־175,000
 מוסך —

ות י נ  לתיקון מכו
 לתיקון אופנועים

 מורה למוסיקה
ן ו נ  מז

 מחלק —
 חלב או לחם
 נפט או קרח

 מחסנים סגורים המשמשים למטרת איחסון חמרים •
 עבור כל 20 מ״ר

 מכבסה אוטומטית
 מכבסה שאינה אוטומטית או מקום לקבלת כביסה

 קובץ התקנות 1847, י״א באדר תשכ״ו, 3.3.1066
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ר המלאכה או העסק המפ בלירות תיאור המלאכה או העסק הטפ בלירות  תיאו

 משרד למטרת —
 ניהול רכוש

ות י נ  נסיעות למו
 עורך דין
 פרסומים

 נקניקים או בשר מוכן' — לחלוקה
 סודה ומשקאות קלים — חלוקה לצרכנים

300 
150 
80 
24 
60 
60 

36 
60 

250 

70 

240 

240 

50 

6 

10 

600 

800 

1500 

60 
6 

 50״

ות — כנ  סו

 לחלוקת מיצים או תוצרת אחרת

 למכירת מוצרי הלבשה
ניות  למכירת מכו

נות  לממתקים בסיטו

 לשיווק תוצרת חקלאית

נות  מכולת בסיטו

ן ליופי, פדיקור ומניקור  סלו

 עגלון -
ס אחד  סו
 2 סוסים

ת הישיבה בו •  קולנוע שמספר מקומו

 עד 400

 למעלה מ־400 עד 600

 למעלה מ־600

 קליית קפה
כל  רו

 תיווך דירות ומגרשים בלי משרד

 מכירת —

 שימורי מצרכי מזון —

ות 60 נ  בקמעו

ת 120 ו נ ו ט י ס ב 1 ¡ 

 תיקיס, מזוודות, ארנקים — למעט ייצור , יי 60

 תכשיטים 60

ת או. ציורים 60 ו נ  ־•׳ תמו

 תמרוקים או מזכרות 60

ן או פנסיון 36  מלו

 í מסעדה או בית קפד, 96

 מספרה —

 לגברים 30

ת , 100  לגברו

 מעבדה 30

י 36  מעגליה י

 משרד למטרת —

 בנק וסניפיו , י 1500

 הובלה 100

ות 120 י נ ת מכו ר כ ח  ה

 הכפלה 24

ות 60 נ  הנהלת חשבו

 ״ ייעוץ בעניגי מסים י 60

 מהנדס או ארכיטקט 180

רת כרטיסים להצגות או לפעולות עינוג  מכי
 אחרות 24

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

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1965/66 והוא. הוראות מעבר
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוק

ד זה.  העזר העיקרי בעד שנת 1965/66 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עז

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־מוצקין (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו — השם
 1966״.

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 נתאשר.
9 בפברואר 1966) ) ו ״  . י״ט בשבט תשכ

 (המ 85214)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  . ח
 . שד הפנים

 ווי׳
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ת ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון, תיקון), תשכ״ו—1965,
ות 1812, תשכ״ו, עמ׳ 521, בסעיף 1 —  שפורסם בקובץ התקנ

א: ,,חלקי בו  (1) לצד שם הישוב ״בית שקמה״, מתחת למלה ״הגושים״ י
ד 1452, 1454,  הגושים״, ובמקום ״1450 עד 1454, כמסומן במפה״ יבוא ״1450 ע

 כמסומן במפה״!

 (2) לצד שם הישוב ״גבדעם״, ברשימת הגושים שבטור ב׳ יימחקו הגושים
 ״1260, 1262״, ד״1307״! וברשימת חלקי הגושים שבטור בי, במקום •״1260,

 1264,1263,1261״, יבוא ״1260 עד 1264״ ! ולאחר ״1301״ יווסף ״1307״.

 (3) מתחת לקו המפריד ברשימת חלקי הגושים יימחק ״1140״.

9 בפברואר 1966) ) ו ״ כ ש  י״ט בשבט ת
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חמ80)w ח

 שר הפנים

 בצו המועצות המקומיות (א) (יהוד, תיקון), תשכ״ו—1965, שפורסם בקובץ התקנות
 1795, תשכ״ו, עמ׳ 256, בסעיף 1 —

ד 160״ צ״ל  (1) ברשימת הגושים: בגוש 6711, במקום ״125 עד 155,140 ע
 ״125 עד 155,154,140 עד 160״.

 (2) ברשימת החלקות —
i בגוש 6695, במקום ״42 (דרך)״ צ״ל ״52 (דרך)״ 
 בגוש 6697, במקום ״5 (דרך)״ צ״ל ״14,5 (דרך)״.

9 בפברואר 1966) ) ו ״  י״ט בשבט תשכ
א ר י פ ה ש ש ם מ י י מ s)011 ח ח ) 

 שר הפנים

ת דפופ ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בצו שידות בטחון (קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות מילואים)
 (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מס׳ 2), תשכ״ו—1966, שפורסם בקובץ
 התקנות 1844, תשב״ו, עמ׳ 981, בסעיף 1(2)00, במקום ״(3 באפריל 1937)״ צ״ל ״(3

 באפריל 1927)״.

 בחוק עזר לפרדס־חנה (סלילת רחובות), תשכ״ה—1964, שפורסם בקובץ התקנור
: ל  1653, תשכ״ה, עמ׳ 482, בסעיף 5, אחרי פסקה (2) צ״

נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון בניסור.  (3) התאמת רחוב, מבחי
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל %״,

 קונץ התקנות 1847, י״א באדר תשב״ו, 3,1900,
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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