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 קובץ התקנות
 כ״ז באייר תשכ״ט 2389 15 במאי 1969

 «מוי

ת בתי־המשפט (פגרת בתי־המשפט והטיפול בענינים בימי הפגרה) (מס׳ 2), תשכ״ט—1969 1462 ו  תקנ
ת המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון), תשכ״ט—1969 , . 1463 ו  תקנ
ת (בחירות) (סדרי הגשת בקשות ועדרים לנספח), תשכ״ט—1969 . 1464 ו יות המקומי ת הרשו ו  תקנ
ת לענין חוק הסדרי משפט ומינהל) (תיקון), תשכ״ט—1969 1467 ת (אגרות ברישום חברו  צו החברו
 .צו ך,דרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מבטחים — חבל הבשור), תשכ״ט—1969 1468

 מדוד לשלטון מקומי :
ות (מועצות אזוריות) (אלונה, תיקון), תשכ״ט—1969 . . . 1469  צו המועצות המקומי
1 4 7 0 . . . ף הכרמל, תיקון), תשכ״ט—1969 . חו ) ת) ו י ר ו ת (מועצות אז ו  צו המועצות המקומי
ק עזר לגוש חלב (רוכלים), תשכ״ט—1969 1473  חו
 חוק עזר לחבל מעון (עגלות), תשכ״ט—1969 . . . , . . .״ 1475
 חוק עזר לכפר יונה (מודעות ושלטים), תשכ״ט—1969 . ׳ . . . . 1481
 .חוק עזר לכפר יונה (רשיונות לאופניים), תשכ״ט—1969 . . . . . . 1484
1485 . . . ק עזר למגידו (סלילת רחובות), תשכ״ט—1969 . . . .  חו
, תשכ״ט—1969 . . . . . 1489 ם) קי ן (הריסת מבנים מסו  חוק עזר למצפה רמו
ה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ט—1969 1490 נ י מ  חוק עזר ל

 תיקון טעות



 חוק בתי המשפט, תשי״ז-957 ו

ה ר ג פ י ה מ י ם ב י נ י נ ל בע ו פ י ט ה ט ו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג

:  הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות בית דין אלה

 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובלשכות

ד יום י״ז באלול תשכ״ט  ההוצאה־לפועל תהא מיום א׳ באב תשכ״ט (16 ביולי 1969) ע

 (13 באוגוסט 1969) ועד בכלל.

 ט פ ש מ  2. במשך פגרת בתי ה

 (!) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי בכל ענין, אלא אם

 החליט.נשיאו או שופט שנתמנה לכך על ידיו שהענין אינו סובל דחיה!

 (2) לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על פי החלטה בכתב

 מאת שופט ראשי של בית משפט שלום או שופט של בית משפט שלום שנתמנה

 לכך על ידיו, שיש לשמוע סוג מסויים של משפטים פליליים או שהענין שהובא

 בפניו אינו סובל דחיה{

 (3) לא ידון בית משפט השלום בענינים אזרחיים ולא ידון ראש ההוצאה־

 לפועל בעניני ההוצאה־לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית משפט

 שלום או שופט של בית משפט שלום שנתמנה לכך על ידיו, או דאש ההוצאה־

 לפועל, שהענין אינו סובל דחיה.

 3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט פלוני

 מםויים, או ענין פלוני, או סוג ענינים בלשכת ההוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית

 משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או בפני ראש הוצאה־לפועל פלוני, או בפני כל ראשי

 ההוצאה־לפועל.

 A לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי־המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי

 הפגרה) (מם׳ 2), תשכ״ט—1969״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
ד המשפטים  ש

 י״ט באייר תשכ״ט (7 במאי 1969)
 (וזמ 70080)

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 :146 קובץ התקנות 2389, כ״ז באייר תשב״ט, 15.5.1969



 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-1958

ת ו ל ו ע ד פ חו י י י ו ר רישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12,11 ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—
: י מתקין תקנות אלה יעצות עם המועצה, אנ  1958 !, ולאחר התי

 1. בתקנה 4 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—1967 2
 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) על:אדם בשירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
, או בשירות קבע כמשמעותו בחוק שירות קבע בצבא־הגנה 3 לב]  [נוסח משו

 לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954 *.״

א: בו  2. אחדי תקנה 4 לתקנות העיקריות י

נו חושב ישראל ועבד י 4א. (א) מי שביום תחילתן של תקנות אלה אי 9 »  ״יייאיי, מ
 כמהנדס או אדריכל לפחות שנה אחת לפני יום הגשת בקשתו לרישום
 בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים שנקבעה בתקנה 2 במספר

 החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבד כאמור.

 (ב) מי שביום תחילתן של תקנות אלה הינו תושב ישראל הרשום
 בפנקס, או שהגיש בקשה לרישומו תוך ששה חדשים מיום התחילה כאמור,
י יום הגשת בקשתו לרישום  ועבד כמהנדס או אדריכל לפחות שנה לפנ
 בפנקס, תוקטן לגביו התקופה של שלוש שנים האמורה בתקנה 2 במספר

 החדשים המלאים מתוך פרק הזמן שעבד כאמור.

 (ג) אדם כאמור בתקנת משנה (ב) שלא הגיש בקשה לרישומו
 בפנקס תוך תקופת ששת החדשים האמורה באותה תקנת משנה מחמת
 העדרו מישראל באותה תקופה או מקצתה, או מסיבה מיוחדת אחרת
 שנראתה לרשם, תתחיל לגביו התקופה של ששת החדשים האמורים ביום
ד לישראל או ביום שחדלה להתקיים, לדעת הרשם, אותה סיבה  שבו הז

 מיוחדת, הכל לפי הענין.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון),

 תשכ״ט—1969״.

 ט׳ באייר תשכ״ט (27 באפריל 1969)
י ג ו מ ל ף א ס ו . י . . . ( י י 2 " מ ה  י

ד העבודה  ש

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 108 ; תשכ״ה, עמ׳ 126.

 2 ק״1ז תשכ״ז, עמי 2399; תשכ״ח,.ן5מ׳ 108,

 י ס״ח תשי׳׳ט, עמי 286.
 4 ס״ח תשי׳׳ד, עמ׳ 179 ; חשכ״ה, עמי 102

 קובץ וותקגות 2389, ;כ״ז באייר תשב״ט, 5.5.1969!



 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), חשכ״ה-965ו

ם י ר ד ע ת ו ו ש ק ת ב ש ג י ה ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 (ב) ו־100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
: ן תקנות אלה  תשכ׳׳ה—1965 !, אני מתקי

 1. בתקנות אלה —
; ן  ״בקשה״ — בקשה לתקן פרטים המתייחסים למבקש, שנרשמו בנספח באופן לא נכו

; ן י  ״ערר על אי רישום העורר״ — ערר על אי רישום העורר בנספח שלא כד
 ״ערר על רישום העורר״ — ערר על רישומו של העודר בנספח שלא כדין ן
; ן  ״ערר על רישום הזולת״ — ערר על רישומו של הזולת בנספח שלא כדי

 ״תעודת זהות״ — פנקס זיהוי שניתן לפי תקנות-שעת-חירום (רישום תושבים), תש״ח—
 21948, או תעודת זהות שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט־-1949 «, או

 תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965 * ;
 ״לשכת מרשם האוכלוסין״ — לשכת מרשם תושבים כמשמעותו בתקנות מרשם האוכלוסין,

 תשט״ו—955! 5,

 2. (א) כל בקשה או ערר על אי רישום העורר ייערכו לפי הנוסח שבטופס מס׳ 1
 בתוספת ויהיו חתומים ביד המבקש או העורר.

 (ב) ערר על רישום העורר ייערך לפי הנוסח שבטופס מס׳ 2 בתוספת ויהיה
 חתום ביד העורר.

 (ג) ערר על רישום הזולת ייערך לפי הנוסח שבטופס מס׳ 3 שבתוספת ויהיה חתום
 ביד העורר,

 3. (א) כל בקשה או ערר על אי רישום העורר, או ערר על רישום העורר, יוגשו לשר
 הפנים באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין שבשטח סמכותה נמצא הישוב שהמבקש או

 העורר תושב בו, בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965.

ה (א) תוצג תעודת הזהות  (ב) בעת הגשת בקשה או עדר כאמור בתקנת משנ
 של המבקש או העודר.

י עתקיס.  (ג) ערר על רישום העודר יוגש בשנ

 4. ערר על רישום הזולת יוגש לשר הפנים באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין שבשטח
 סמכותה נמצא הישוב שאותו אדם תושב בו לפי הרישום בנספח; הערר יוגש בשלושה

 עתקים.

 5. לשכת מרשם האוכלוסין תאשר את המסירה של —
 (1) בקשה או ערר על אי רישום העורר על ידי רישום בתעודת הזהות של

 המבקש או העורר;
 (2) ערר על רישום העורר או ערר על רישום הזולת על ידי ציון יום הגשתם

 על גבי העתק אחד של הערר, אשר יוחזר לידי העורר.

 8ו88 כקשות
 ועררימ

 »ו«ן הגשת
 בקשות ועררימ

 על רישונ! או
 אי־רישוב מעורר

 או8ל הגשת ערר
 19 יישופ הזולת

 אישור מ8ירת
 גקשוו! ועדרים

 1 ס״ח 465, תשכ״ה, עמי 248 ; תשכ״ו, עמי 71 ; תשכ״ט, עמ׳ 97 ; פ״וו תשכ״ט, עמ׳ 36.

 2 ע״ר תש״ת, ת1ס׳ ב׳ מ0׳ 16, עמ׳ 77.

 3 ע״ר תש״ט, תום׳ 1 מס׳ 48, עמ׳ 164.

 4 ס״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 270.

 5 ק״וז תשט״ו, עמ׳ 969 ; ק״ת תשכ״מ, עמ׳ 1783.

 1464 קובץ התקנות 2389, כ״ז באייר וושכ״ט, 15.5.1969



 6. (א) מבקש או עורר חייבים למסור בבקשה או בערר פרטים נכונים.

 (ב) העובר על הוראות תקנת משנה (א), דינו — מאסר ששה חדשים או קנם 500
 לידות.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) .(סדרי הגשת בקשות
 ועדרים לנספח), תשכ״ט—1969״.

 תוספת
 (תקנה 2)

׳ 1 ס ס מ פ ו  ט

ח פ ס נ ר ב ר ו ע ם ה ו ש י ־ ר י ל א ד ע ר ה / ע ש ק  ב
ו 9 6 5 - ה ״ ב ש , ת ( ת ו ר י ח ב ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו י ק הרשו ו ח ף 17 ל י ע י ס  לפ

 לשנת פנקס הבוחרים.
 לכבוד

 1 שד הפנים
. . . .  באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין ב

 (רשום פרטים אלה בהתאם לרשום בתעודת הזהות)

 שם: המשפחה הקודם אס שונה לשימוש משרדי

 3. שם האב או האם

 5. אני תושב הישוב

 שם הישוב

 וגר בו מתאריך

 7. שם הרחוב ומם׳ הבית

 9. בעל אזרחות

 1. שם המשפחה

ת, הפרטיים) (השמו  2. השם הפרטי

: ת ו ה ז  4. מספר ה

 . :הספרות הסדרד.

 6. שם השכונה

 8. שנת הלידה

 * אני מבקש לתקן לפי הרשום לעיל את הפרטים המפורטים להלן שנרשמו בנספח לשנת
 פנקס הבוחרים של אזור קלפי מם׳

: ן  באופן לא נכו

 * אני מגיש בזה ערר על אי רישומי בנספח שלא כדין לשנת הפנקס
 ודורש לכלול את שמי בנספח האמור, הואיל והגשתי בקשה בהתאם לסעיף 14 לחוק

:  הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965, ונוסף .לזה על סמך נימוקים אלה

 תאריד :
 חתימת ידו של המבקש/העורר

 * מחוק את הטעון מחיקה

 קונץ התקנות 2389, כ׳׳ז באייר תשכ״ט, 15.5.1969



׳ 2 ס ס מ פ ו  ט

ח פ ס נ רר ב ם עו ו ש י ל ר  ערר ע

1 9 6 5 - ה ״ כ ש , ת ( ת ו ר י ח ב ת ( ו י מ ו ק מ ות ה י ק הרשו ו ח ף 17 ל י ע י ס פ  ל

 לכבוד

 שר הפנים

 באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין ב

 (רשום פרטים אלה בהתאם לרשום בתעודת הזהות)

 1. שם המשפחה שם המשפחה הקודם אם שונה

 2. השם הפרטי (השמות הפרטיים) 3. שם האב או האם

 5. שם הישוב (עיר, מושבה, מושב)
 שאני גר בו

: ת ו ה ז  4. מספר ה

 ספרות סדרה

 5. שם הישוב (עיר, מושבה, מושב)
 שאני גר בו

 5. שם הישוב (עיר, מושבה, מושב)
 שאני גר בו

ן י מ  6. . שם השכונה 7. שם הרחוב ומס׳ ה

 8. שנת הלידה 9. בעל אזרחות

.  אני מגיש בזה ערר על רישום שמי בנספח לשנת הפנקס.
 שלא כדין ואני דורש למחוק את שמי מהנספח של אזור קלפי מם׳

 על סמך נימוקים אלה:

 תאריד:.
 חתימת יד העורר

׳ 3 ס ס מ פ ו  ט

ת ל ו ז ם ה ו ש י ל ר  ערר ע

1 9 6 5 - ה ״ כ ש , ת ( ת ו ר י ח ב ת ( ו י מ ו ק מ ות ה י ק הרשו ו ח ף 17 ל י ע י ס  לפ

 לכבוד
 שר הפנים

 באמצעות לשכת מרשם האוכלוסין ב

. . . . . . . ' . . . ! . י ט ר פ . השם ה . . ה ח פ ש מ  שם ה

 המען
 שמ הישוב השכונה הרחוב וטס׳ הבית

 קובץ התקנות 2389, ,כ״ז. באייר,,תשכ״ט, 15.5.1969



 אני מגיש בזה ערר על רישומו שלא כדין של —

 (רשום פרטים אלה בהתאם לרשום בתעודת הזהות)

 1. שם המשפחה 2. השם הפרטי (השמות הפרטיים)

 3. שם האב או האם

: ת ו ה ז  4. מספר ה

 הרחוב ומס׳ הבית
 5. המען

 6. שנת הלידה

י דורש למחוק  .אנ

 .על םמך נימוקים

 : הרשום בנספח של אזור קלפי מס׳

.  את שמו מהנספח לשנת הפנקס.

 אלה:

 תאריד:
 חתימת יד העורר

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969)
 (חמ 765214)

 חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ״ח-968ו

 פקודת החברות

ל ה נ י מ ט ו פ ש י מ ר ד ס ק ה ו ו ח י נ ת לע ו ר ב ם ח ו ש י ר ת ב ו ר ג ר א ב ד ו ב  צ

, וסעיף 22 לחוק הסדרי משפט תי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לפקודת החברו
, אני מצווה לאמור:  ומינהל, תשכ״ח—1968 2

 חיקי א״י, ליד א׳, סרק כ״ב, עמי 155.
 ס״ח 542, תשכ״ח, עמ׳ 247 ; ק״ת 2380, תשכ״ט, עמ׳ 1362.
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 1. בסעיפים 2, 3 ר4 לצו החברות (אגדות ברישום חברות לענין חוק הסדרי משפט
/  ומינהל), תשכ״ט—1968 במקום ״שלושה חדשים״ יבוא ״תשעה חדשים׳

 מימין מסעיפים
 ,3 ו־4

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ז׳ בכסלו תשכ״ט (28 בנובמבר 1968).

 3. לצו זה ייקרא ״צו החברות (אגדות ברישום חברות לענין חוק הסדרי משפט ומינהל)

 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ח באייר תשכ״ט (6 במאי 1969)
 (חמ 706621)

 3 ק״ת 2317, תשנ״ט, עמ׳ 424

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
ר:  (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 093.087-074.180
 בקירוב על הכביש 872 סעד—בארי—מגן ומסתיימת בנקודת ציון 097.047-073.542 בקירוב
 על הכביש א/873 צאלים—גבולות, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5717
ר.תשכ״ט (29 י  הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום י״א באי

 באפריל 1969).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הדרום,
 באר־שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מבטחים—חבל
 הבשור), תשכ״ט—1969״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 י״א באייר תשכ״ט (29 באפריל 1969)
 (חמ 75050)

 1 עייר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; פ״וז 404, תשב״ג, עמ׳ 144.
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ן מקומי־  מדוד לסלמו

 פקודת המועצות המקומיות

ה נ ו ל ת א י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

, ר־ל־י• ־י*  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 , , (ג) כתוספת

; ז־ףאשונר א י ב  במקום פרט (ג) י

 ״(ג)

ה נ ו ל  א

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור אלונה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה
ד שר הפנים ביום ט״ז בניסן תשכ״ט (4 באפריל 1969),שהעתקים ממנה מופקדים במשרד י  ב
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרד המועצה האזורית אלונה,

 עמיקם.

 טור א׳ עור ב׳
 י• • י גושים וחלקות רישום קרקע י

 אביאל גושים: 12058 עד 12062 בשלמותם« 12053 ו־12056 פרט לחלקים
 המסומנים במפה באות א! אדמות הכפר אום אל שוף הגובלות

 עם גושים 12059,12058.

ד 12062 בשלמותם ן 12053 ו־12056 פרט לחלקים המ  גבעת־ניל״י גושים: 12058 ע
 סומנים במפה באות א« אדמות הכפר אום אל שוף הגובלות עם

 גושים 12058, 12059.

ד 11987, 11989 עד 11991, 12052,  עמיקם גושים: 11973 עד 11975, 11982 ע
 12067, 12070 עד 12072 בשלמותם! אדמות הכפר םברין

 הגובלות עם גושים 11973, 11987,11985, 11989 עד 11991.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אלונה, תיקון), תשכ״ט— השפ
 1969״.

 ט״ז בניסן תשכ״ט (4 באפריל 1969)
א (80 ר י פ ה ש ש ם מ י י ח m מ ח ) 

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, גוסת חיש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1556, תשכ״ד, עמי 946.
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 פקודת המועצות המקומיות
ל מ ר כ ת חוף־ ה רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור: ות! 2 לפקודת המועצות המקומי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ד

׳ ות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2  1. בתוספת הראשונה. לצו המועצות המקומי
א: בו  במקום פרט (כה) י

( ה ב )  ״

ל מ ר כ ה ־ ף ו  ח

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור חוף־הכרמל, הערוכה בקנה מידה 1:20.000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ז בניסן תשכ״ט (4 באפריל 1969) ושהעתקים ממנה מופק־
 דים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרד המועצה האזורית

 חוף־הכרמל, עיךכדמל.
, טור ב׳ ר א ו  ט

 גושים וחלקות רישום קרקע

 10691 עד 10693, 10695, 10701, 11737, 11738, 12275, 12276,
 12281,12280, 12283, 12285, בשלמותם.

/  10694 כמםומן במפה באות א
 10731 כמסומן במפה באות בי.

ד 85, 92 עד 94, וחלק מחלקה 91 (דרך) בגוש  1 עד 14, 70 ע
.11739 

 10178 עד 10182 בשלמותם!
 10222 פרט לחלקות 5,4.

 2 והחלק הצפוני של חלקה 3, שגבולו הדרומי הוא קו העובר
 מהפינה הדדומית־מערבית של גוש 10177 בקו ישר עד לנקודה,
 הנמצאת על הגבול המערבי של גוש 10175, 70 מטר צפונה
 מנקודה א/3 בגוש 8,7,4,10175 והחלקים הצפוניים של חלקות
 6,2, 9 שגבולם. הדרומי הוא קו העובר מהפינה הדרומית־מעד־
ת של גוש 10177 בקו ישר עד לנקודה הנמצאת על הגבול  בי
 המערבי של גוש 10175, 70 מטר צפונה מנקודה א/3 בגוש

.10176 

 11341 עד 11353, 11355, 11799 עד 11801, 11961 עד 11963
 בשלמותם.

/  11972,11965,11964 המסומנים במפה באות א

 11840 עד 11847 בשלמותם והשטח המותחם על ידי הגושים
 11840, 11845 עד 11847.

 גושים:

 חלקי

 גושים:

ת:  חלקו

 גושים:

 חלקות:

 גושים:

 חלקי
 גושים:

 גושים:

 בית־אודן

ה י נ ודחנ  בי

 בודשלמה

 גמדכדמל

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

 2 ק״ת 797, תשי׳׳ח, עמ׳ 1256 ! ק״ת 1504, תשכי׳ד, עמ׳ 156 ; ק״ת 1536, תשב״ד, עמ׳ 657.
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 טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע

ד 10941, 10944, 10953, 10954, 10963, 10966, 10967  גושים: 10938 ע

 בשלמותם.

 10974 עד 10979, 10986 עד 10988, 11782, 11783 בשלמותם.

 10705, 10706, 10709 עד 10718,10711 עד 10720 בשלמותם.
 29,17,16,13,11,9,7,6,4,2,1 והחלקים הצפוניים של חלקות

 25,24, בגוש 10704.

 10712,10708,10707 המסומנים במפה באות אי.

 1 עד 6 בגוש 10731 « 1 עד 41,20 עד 50,49,46 בגוש 10733.

 11356, 11848, 11992, 11999, 12000, 12002 עד 12023, 12025 עד
 12044,12036,12034 עד 12046 בשלמותם.

 11354, 12024 הנמצאים צפונית־מערבית לכביש המסומן במפה,

 והשטח הבנוי של איגזימ.

 11330, 11790, 11802 בשלמותם.
 1, 27, 36 וחלקים מחלקות 3, 26 (דרכים) הגובלים בחלקה 1
 בגוש 11276 ! 7,5, 12, 14, 19 וחלק מחלקה 10 (דדך) הגובל
 בחלקה 12 בגוש 11329 ! 24 עד 35,26 וחלק מחלקה 27 (דדך)
 הגובל בחלקות 24, 25 בגוש 11331 « 1 וחלק מחלקה 10 (דרך)
 הגובל בחלקה 1 בגוש 11332 ! 2 עד 8,4 עד 10 וחלק מחלקה 20
 (דרך) הגובל בחלקה 8 בגוש 11333 ; 17,16,13,1 בגוש 11334.

 10698 עד 10703,10702,10700 בשלמותם.
 3 עד 12,8, 15 והחלק המזרחי של חלקות 11,10 כמםומן במפה

 בגוש $10697
 30,27 עד 35 והחלק הדרומי של חלקה 24 בגוש 10704.

 10183 עד 10190, 10196, 10396, 10957, 10959 עד 10961 בשל
 מותם.

 101 בגוש 10397.

 10192 עד 10194, 10945, 10946 ; 10949 עד 10951, 10955, 10956,
 10958 בשלמותם.

/  10191 פרט לחלק הצפוני של חלקה 2 המסומן במפה באות א
 10195 פרט לחלקות 12,11,7,6 ופרט לחלק החלקה 3 המסומן
 במפה באות א׳ ? 10947 פרט לחלקות 23, 24, 26, 27, 87, 88,
) *.10948 פרט לחלקות ו י ד  ופרט לחלקי חלקות 69 (נחל), 70 (
ד 55, 57, 58, 63, 66, 68, ופרט לחלק חלקה 56 (דרך)!  48 ע
 10952 פרט לחלקות 37, 38 ! 11300 פרט לחלקות 3, 9, 12, 13,

ד 24, 27, 28.  16 ע

 גושים:

 גושים:

 חלקות

 חלקי

 גושים:

ת:  חלקו

 גושים:

 חלקי

 גושים 5

 גושים:

ת:  חלקו

 גושים:

 חלקות:

 חלקה:

 גושים:

ר ו  ד

 הבונים

 החותרים

 הרם מהר״ל

 מאיר־שפיה

 מגדים

 מעגן־מיהאל . גושים:

 מעין־צבי
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 חלקות: 10 עד 25 בגוש 11319.

 נוח־ים גושים: 10990,10547 עד 10995 בשלמותם.

0545U 1 ;13 בגוש 0 5 4 3 4 ,  חלקות: חלקים מחלקות כמםומן במפה בגוש 1
 27,24,14,13,12 וחלקים מחלקות 7 עד 11 כמםומן במפה בגוש

.10546 

 חלקים
ש: 10548 הנמצא מערבית מחלקה 41 (דרך). ו  מג

 נחשולים גושים: 10931 עד 10937, 10942, 10943, 10962, 10965, 10982, 10985
 בשלמותם.

 10964 פרט לחלקות 27,26 וחלק מחלקה 25 המסומן במפה.

 ניד־עציון גושים: 10559, 11940 עד 11993,11958 עד 12001,11998, 12042, 12284
 בשלמותם! והשטח הבנוי של עין־הוד.

 חלקות: 12 עד 23, 47 וחלקים מחלקות 32 (דדך), 43 (נחל) הגובלות
 בגוש s 1 10531 עד 8 וחלק מחלקה 18 בגוש 10532,

 עופר גושים: 11786 עד 11789, 11791 עד 11798, 11803 בשלמותם? והשטח
. ל ח ך י  הבנוי של ע

 עין אילה גושים: 10981,10980, 10984,10983, 11781,11780 בשלמותם.

 עין בדמל גושים: 10563,10560,10558,10556,10555 עד 10566 בשלמותם! 10557
 פרט לחלקות 1 עד 6 וחלק מחלקה 57 (דרך) הגובל בחלקה 1 !

 והשטח הבנוי של אל־מזד.

 צרופה גושים: 10996 עד 11785,11784,11001 בשלמותם,

 שדות־ים גושים 5 10670,10669,10637,10636,10626,10625,10623,10177, בשל
 מותם ! החלקים מחלקות 1, 2 בגוש 10624 המסומנים במפה
! החלקים מגושים 10627, 10633, 10634, י ג / ב׳ ד  באותיות א

 10641,10638 המסומנים במפה באות אי.
נו כלול בתחום הישוב בית־חנניה  חלקות: 4 והחלק הנותר מחלקה 3 שאי
 בגוש 10175 ! 10,5 והחלקים הנותרים של חלקות 9,6,2 שאינם

 כלולים בתחום הישוב בית־חנניה בגוש 10176.

 גושים: 10611 עד 10614, 10616, 10619 בשלמותם! 10617 פרט לחלק
 המסומן במפה באות אי! 10620 פרט לחלק המסומן במפה באות

׳ בגוש 10624.״ ד ת ו א ! החלק המסומן במפה ב  אי

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף־הכרמל, תיקון),
 תשכ״ט—1969״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט״ז בניסן תשכ״ט (4 באפריל 1969) ח
) שר הפנים 8 0 0  נ
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 ש«חיפ אפורימ
 ברוכלות

 איפור חניה

 איפור חניה
 שלא כשעת

 התעפקות

 איפור לקשור
 כבוכנה

 נוקופ החזקת
 עגלה

 איפור רעש

 גיןייו

 שעות הרוכלות

 היתר התעפוקה

 י8י רוכלות

 רשיון לשימוש
 כעגלה

 פקודת המועצות המקומיות

כלים ר רו ב ד ב ב ל ק עזר לגוש־ ח ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית גוש־חלב חוק עזר ז

עזר זה— .  1. בחוק.

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

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

 צאת הכוכבים!

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

ו הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל־חיים?  ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב א
, ׳ י  ״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב ו

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

 לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —

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

.2 

 :(2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

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

 או מגן.

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

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

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

 7. : לא יכריז רובל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

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

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

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

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

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

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

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמי 12.
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 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

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

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
 סעיף 2 לפקודת התעבורה 8.

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

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו, וכן רשאי הוא לכלול
 ברשיון תנאים׳ להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, 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

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

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

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

 20. ראש המועצה, המפקח 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, התבנית, המגש

 או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

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

 23. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (רוכלים), תשכ״ט—1969״.

 תוק1< הרשיון

אגרת דשיון  ־

 ׳מחילה

 רשיונות

 תכניתן של
 עגלות

 לוהית־מפפר
 לעגלה

 פידור טובין
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלות

 פילוק עגלות

 איפור הפרעה

 עגשימ

 השש

ב י ב י ח כ  ז
 ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 נתאשר.
 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969)

 (חמ 81793)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה
ת ו ל ג ר ע ב ד ן ב ו ע ־ מ ל ב ח ר ל ו ק ע ו  ח

, וסעיף 77 (א)(3)  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות 1
: ה ן חוק עזר ז , מתקינה המועצה האזורית חבלימעו  לפקודת התעבורה 2

 &דק ראשון: פרשנות

 1. בחוק עזר זה —

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנםחב בכוח בעלי חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה
 להסעת נוסעים;

 ״אורד כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
י משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים  האחורי, כשהוא נמדד בין שנ

; י  לציר המרכז

י הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,  ״גובה כולל״ — המרחק מפנ
 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דדך קבע 5

יר;  ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחד שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האו

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
ו ז  עור של הרתמות אלי

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה;

ע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעד. ג  ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף. ר
 לפני זריחתה;

 ״משקל כולל מותר״ — המשקליהעצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר
ה; נ דו  על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנ

 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;

ך — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישד־זווית המיועדים למניעת הזזתה ו ח ט  ״נעלי ב
לה;  המקרית של העג

 ״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פגי הדרך;

 ״עובד דדך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת ?

י משטחים אנכיים מקבילים העוברים  ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שנ

י צדיה >  דדך הנקודות הקיצוניות של העגלה משנ

ן!  ״הדשות המקומית״ — המועצה האזורית חבל־מעו

ת  ״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר לו בכתב א

!  סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

; נתן יתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחי  ״בוחן״ — בוחן שנ

 ,,תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
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 מרק שני: מתן היתר

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר
 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית, ימסור
 פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
 המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש

 הרשות המקומית, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו•

 4. (א) המבקש היתד יביא את העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר
 שיורה ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה.

 (ב< העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
 שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

 (ב) מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש הרשות המקומית.

 (ג) ניתן היתר, יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 7. (א) בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה בסך 5 לירות, אולם אם ניתן ההיתר
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש הרשות המקומית רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף
 קטן (א) בהתחשב במצבו הכלכלי.

 הבאת עגלה
 לבדיקה

 «»ז הימר

 בקיעת הימר

 פיק שלישי: מבנה העגלה

ה ת ו נ י ק ל ת ח ע ו ק י פ ה ה ו ל ג ע ב ה צ : מ י ן א מ י  ס

 8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל
ת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על  ע

 ידה, או לעובדי דרך או לרכוש.

 9. (א) בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד
 שנקבעו בהזמנה.

 תקינות העגלה

 הזמנה
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 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה הידעת אי שי8יש
 עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי שימוש) בה יפורטו

 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את.לוחית. הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית /
 ויעביר אליו את לוחית הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו. )

. (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה ׳ . . ' • 
 אלא לשם תיקון הפגמים •שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה

 נוספת.

או  (ג) עגלה שנמסרה עליה הודעת אי שימוש לא ישתמש בה.מחזיקה או נהגה,
(ב) אף אם ההודעה לא נמסרה  מי שבידו השליטה עליה אלא: לצרכים האמורים בסעיף קטן

 לידיו.

 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי שימוש תוקנו,
ת הודעת אי השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית הזיהוי.  יבטל א

ה ל ג ע ה ה נ ב : מ ׳ ן ב מ י  ס

 ,11. בעגלה שמשקל מ^ענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת גימיפגעגלה
י גלגלי העגלה המורכבים על סדן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה עוליהעל^"  המופעלת על שנ

 במצב בלימה בכל דרך. ?״ג

 .:12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת גל«ימ בעגלה
מ י ח  ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה א

 במצב בלימה בכל דרך.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר. יוהבגילל

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מן פני הקרקע גיבה«לל
 ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 15. אורך כולל של עגלה לא יעלה — אויונולל

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר ן

 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

 16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה — טיה?

 (1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או
; ן  המשטח או השטח המיועד למטע

 (2) בעגלה בעלת 2 צירים המרחק בין הצירים של העגלה לא יעלה על 50%.

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות «ערבת היגוי
 והחזרתה המיידית בקלות, מהירות ובטיחות.
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 18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי

י ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.  בהמות יותקנו שנ

 19. ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב
 משני חלקים או יותר.

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים
ו בעלי חישוקי  בקטדם לברגים ולאומים המשמשים .לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהי

 ברזל, פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

והמושכות  22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה. חלקי הרתמה,
 הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות, ובהיותה
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואוד בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

 למרחק של 100 מטרים לפחות.

) יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ם״מ ולא יותר א ) ן ט  (ב) הפנס כאמור בסעיף ק
 מ-120 ס״מ מפני הקרקע.

 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזידורים בצבע אדום, כל מחזירור
 במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ס״מ
; הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 ס״מ מ ״  מן פני הקרקע ולא יותר מ-80 ס
ת; הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ס״מ לפחות. שני המחזירורים יהיו  מרובעים לפחו

 במצב תקין ונקי בכל עת.

 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יוו1קנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמרח
 קים, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.

 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי געלי בטחון המאפשרות
 השאדתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

: ן  26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להל

; ג ״  (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק

י סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני  (2) בעגלה בעלת סדן אחד או שנ
; ג ״  חמורים — 250 ק

; ג ״  (3) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק

 (4) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000
 ק״ג.
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j :י : י; הוגל»מ«עז - ם . לא יוביל אדם מטען בעגלה:ולא יניח לאו?ר להובילו כאמור.אלא א  ־27. י

 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות; י ״ י•

 (2) המטען קשור ומוחזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו;

 (3) .חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות;

 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית הזיהוי
 ואת הפנס.

 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —

 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה 5

 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה!

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה;

 (0 מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

wo 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען פימוו 
 , הורג

 כדלקמן:
 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!

 (2) בזמן התאורה — על ידי אוד אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי של
 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

 29. ראש הרשות המקומית דשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים הי״ף לעגלה.
• ומשקלי!," -י• ה מו ז י  :או ללא תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בס

 ־ עוליפ עלהקפוע

ה נ ב : שינוי מ ׳ ן ג מ י  ס

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש הרשות המקומית שיגוימגנה
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר רישוט השינוי
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף .5 3"'"י

 פרק רביעי: לוחית־זיה1י

 32. (א) ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתר לוחית זיהוי וכן יחליף כל לוחית ממל לוחית-
יי ה י  זיהוי משומשת או פגומה בחדשה. ז

 (ב) לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספד
ת י ח ו ל ה 2 0 מ ״ . ס x 4  הסידורי של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה 0
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב

 נקי ותקין בכל -עת.

 00 בעד בל לוחית זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.
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 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש
 הרשות המקומית.

 לוחית־זיהוי

 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
 הרשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא

 יחספס את צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

 טרק חמישי: החזקת היתר ושינויים בו

 35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה לוחית-זיהוי.

 36. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

 37. מי שניתן לו היתר, חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש
 אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

 38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה,
 טשטוש, הוספה או בכל אופן אחד ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור.

 39. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש הרשות המקומית לתת לפי
 בקשת בעליו או מחזיקו, כפל ממנו לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את
 הכפל לראש הרשות המקומית.

 פרק ששי: הודאות שונות

 40. ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה
 מהוראות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
 הוראות הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות

 או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

 41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של
 עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

 42. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו.

 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־מעון(עגלות), תשכ״ט—1969״.

ת ר ו פ ־ ן  ח׳ ב
 ראש המועצה האזורית חבל־מעון

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969)

 1חמ 827405)

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

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ה בדבר מ נ ו י ק עזר לכפר־ ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות ג
המקומית כפר־יונה חוק עזר זה 1 

. בחוק עזר זה — ייניייי* ! 

נה ! ו ״י  ״המועצה״ — המועצה המקומית כפו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה,
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, אי

 כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה !
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או ׳של מקצוע, או כל

 צירוף של אלה 5

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו.

ת מודעה ושלט א ן מ ו י ש י ר פ א ל ל  2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצןי, א
, , טעוגיט רשיון ' ־ " ' , י  י

 ט ל ש  ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או ה
 (!) כתובים עברית!

י  (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משנ
 י . י שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה

ות הלועזיות.  אותי
 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.
ו בהצגת השלט משום עבירה על  (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה א

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עתקים ללא
 תשלום.

 (0 מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת
 הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אגרות

 (ב) אגדת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ד.) ראש המועצה רשאי לפטור •אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, ע«׳ 256.
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 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה׳ של בתי המשפט או עול המועצה!

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי־חיים.

 7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית
 הדפום שבו הודפסה המודעה.

ג שלט ללא  8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהצי
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

 9. (א); לא יפרסם אדם — זולת המועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר
 מיוחד מאת המועצה.

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

. יונה (מודעות ושלטים), תשי״ג—1953 — בטל 2  11. חוק עזר לכפדי

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יונה (מודעות ושלטים), תשכ״ט—1969״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(0)

ת ו ע ד ו ח מ ו ל ה ב ק ב ד די ה ל י ת ע ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 אורך בס״מ רוחב בס״מ

62 
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

 פמכויות ראש
 המועצה

 פרפופ על לוח
 מודעות

 ענשיפ

 פיטול

 ק״ת 327, תשי״ג, עמ׳ 497.
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 תוספת שניה

( ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ר

 שיעור האגרה
 בלירות

 5 ועוד 0.50 אגורות בעד
 הדבקה לכל טופס

 4 ועוד 0.40 אגורות בעד
 הדבקה לכל טופס

 2 ועוד 0.30 אגורות בעד
 הדבקה לכל טופס

 1.5 ועוד 0.20 אגורות בעד
 הדבקה לכל טופס

 1. דמי פרסום לכל טופס לכל שבוע —

 מודעה גדולה

 מודעה בינונית

 מודעה קטנה

 מודעה זעירה

12 

18 

24 

18 

36 

72 

144 

288 

144 

 2. שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק, לכל שנה,
 כששטח השלט במטרים מרובעים —

 עד %

 למעלה מ־1 עד 1

 למעלה מ־1 עד 11

ו  למעלה מ־2, בעד כל מ״ד נוסף או חלק ממנ

 3. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לכל
 שנה, כששטח השלט במטרים מרובעים —

i עד 

 למעלה מ־£ עד 1

 למעלה מ־1 עד *1

 למעלה מ־^1 עד 2

 למעלה מ־2, בעד כל מ״ר נוסף או חלק ממנו

ק א י ש - ש ל ו ם ח צ  י
 ראש המועצה המקומית כפד־יונה

 נתאשר.
 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969)

 (חמ 83427)

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

ים י פנ נות לאו ו ר רשי ב ד ־ יונה ב ק עזר לכפר ו  ח

, וסעיף 77 ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומי
ה: , מתקינה המועצה המקומית כפר־יונה חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה—
t ״אופניים״ — אופנייםיאו תלת־אופנים, שאינם מונעים בכוח מיכני 

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יונד.!
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי

!  עזר זה, כולן או מקצתן
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה ז

 ״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לותית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

, דינו — קנס חמישים לירות. ( א ) ן ט  (ב) העובד על הוראות סעיף ק

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא רשאי
, או לסרב לתיתו• ( ב ) ן ט  ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף ק

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים אשד עליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש ובהם כל האבזרים

 כנדרש בתקנות התעבורה, תשכ״א—81961•
) תינתן חינם. ב ) ן ט  (ג) התעודה האמורה בסעיף ק

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות, אולם אם ניתן הרשיון

 אחדי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, וכן יחליף כל לוחית־מספד
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספד תשולם למועצה אגרה של 75 אגורות.

 5. חוק עזר לכפד־יונה (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 * — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־יונה (רשיונות לאופניים), תשכ״ט—1969״.

ם ו ש ל ־ ש י ק א ח צ  י
 ראש המועצה המקומית כפר־יונה

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שד התחבורה

 נתאשר. ..
 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969)׳

 (חמ 834700)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני 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, עמ׳ 1425.

 * ק״ת 446, תשי״ד, עמ׳ 754.

 הגדרות

 רשיון לאופניים

 צקשה למתן
 רשיון

 יוהית־מפפר

 כיםול׳

 השם
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 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ו ב ד י ג מ ר ל ז ק ע ו  ח

ות!, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומי
ה:  האזורית מגידו חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית
 ביבים ן

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

ם. י  שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה משלוש שנ

י הוצאות סלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד, תכנון וכל סכום המגיע  ״הוצאות סלילה״ -
 ,.,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 (לא) בתוספת הראשונה לצו המועצות המקו
! ות (מועצות אזוריות), תשי״ח—21958  מי

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
ה!  עזר ז

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

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

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!

ו לפי חוק ותי י ד אליו את,סמכו  ״מהנדס״ — מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס העבי

!  עזר זה, כולן או מקצתן

! דו  ״המועצה״ — המועצה האזורית מגי

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויימ, לרבות עבודות אלה:

ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, ה^יםת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים,
 תעלות, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתם!

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

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

 1 דיני מדינת ישראל, נו0ח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת ד79, תשי״ח, עמ׳ 1256.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמתים, סידורם וגידורם !

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן!

 (7) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

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

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

 ״ראש המועצה״— לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב 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, בטון, קורקר 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
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 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
 יחריבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

 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 קטעים קטעים:

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

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 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;

ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי
 רחבו המלא;

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

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעות עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם!

 (7) התקנתם של מיתקני תאורה.

 החלטה על
 פלילת רחוג

 הודעה על
 החלטה לפלול

 רחופ

 שימי, דחגו
 של הפכיש
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 שיעור דמי
 השתתפות

 נפלילת פכישיפ
וגפיית8  י

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

 הנכסים שבשטח הבנוי.

 (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
ו לא יותר מ־1000 ו והמרוחקים ממנ  הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדי
ן הנכסים ובין הכביש הנסלל,  מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבי

ה:  כז

 (ב)

 המרחק פמפריפ שיעור ההשתתפות

 פקדונות
 עי חשפון

 דמי השתתפות
 פפלילת פכישיפ

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.

 (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ישולמו
 למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי
 המהנדס ן 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.

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

 ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש
 או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלו

 נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מדרגות
 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 ן

; ה פ  (2) הנחת אבני ש

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא;

ר;  (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או שלבים שלבים כאמו

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם.
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 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־7, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7, ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 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, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

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

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

 ראיה לכאורה לדבר.

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

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

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

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידו(סלילת רחובות), תשכ״ט—1969״.

 מפיית הודעות

 ענשיפ

י ו ל ן ה נ ח ל  א
 ראש המועצה האזורית מגידו

 נתאשר.
 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969)

 (חמ 840003)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ץ ב מ ר ־ ה פ צ מ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה .  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המקומית מצפה־רמון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — מיייינ

 ״בנין״ — מבנה בגוי מאבן, בטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור

 כל אדמה או שטח!
 *בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבגין, או שהיה מקבלה אילו היה
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום  הבני

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או בשוכר או בכל אופן אחר!

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

!  מקצתן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מצפה־רמון 5

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

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת עריבת פדי־ןוז
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
ד לראש המועצה.  יודיע על כך מי

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה —
! המהנדס (ב)  מיד אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן
ן וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת ב להגיש די י ת הבדיקה חי  שערך א

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הויעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 >ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

א) או ביצע את )  (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי־ ביצוע עגומת
ת ה«ועצ%ש ע א צ ב ! ׳ ? ם ו ד ד  קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על מחוז ה

ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.  העבודות הדרושות לשם ר.דיסת הבני

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ח, עמ׳ 256.

 2 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 108.
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 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב
 מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
. (א)  קטן

 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 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ט—
 1969״.

ט ש ל ו י ו ר ו  א
 ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

.  נתאשר.
׳ בניסן תשכ״ט (23 במרס 1969)  ד

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים  י ש

 פקודת המועצות המקומיות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ק עזר לריינה בדבר א ו  ח

ות!, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומי
 המקומית דיינה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דיינה.

 הגדרות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשנ״ה, עמ׳ 256.
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 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיימ תעודה או העתק תעודה.

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

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

 4. לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזר לריינה (אגדת תעודת אישור), תשכ״ט—1969״.

 תוספת

 (סעיף 3)
 שיעור מאגרה

 בלירות

 א. תעודה —

ן הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות 10  1. בעני

 2. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 2

ד ו ט א ח ט ׳ ג א  נתאשר. ד
 י״ב באייר תשכ״ט (30 באפריל 1969) ראש המועצה המקומית ריינה

, י  >חמ 854781) י

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפגים

 תיקון טעות דפוס
ות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מהגבלות בשירות המדינה של הורה ואלמנה  בתקנ

ות 2387, תשכ״ט, עמ׳ 1438, בתקנה 1, , תשכ״ט—1969, שפורסמו בקובץ התקנ ( ן קו (תי  &ל נספה)

,״ צ״ל ״במקוס״. 2  לאחר ״תשכ״ד—1963
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