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 חוק עבודת נשים, תשי״ד-954 ן

 תקנות בדבר עבודת לילה בשירותי המדינה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג)(1) ר(ד) וסעיף 20 לחוק עבודת נשים, תשי״ד—

, אני מתקין תקנות אלה:  1954 ג

, ה1 1. בתקנה 1 לתקנות עבודת נשיפ (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט״ז—1955 2  »י?מ תקנ
 במקום ״וכדיילת קרקע״ יבוא ״במינהל התעופה האזרחית כאלחוטאית־קשד וכפקחיודטיסה

 וכן במשרד התיירות כמארחת וכדיילת קרקע״.

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), ש  ה

 תשכ״ט—1969״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ז בסיון תשכ״ט (13 ביוני 1969) י
מ 75174< שר העבודה ח ) 

 1 ס״ח 160, תשי״ד, עמ׳ 154.

 2 ק״ת 556, תשט״ז, עמ׳ 68 ; ק״ת 1155, תשכ״א, עמי 1867.

 פקודת הדרכים ומסילות הנוזל (המה ופיתוח), 943ו

 צו בדבר תחולת הפקודה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 אני מצווה לאמור:

 היקיו סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—שפרעם),

 תשכ״ג—1963 2 (להלן — הצו העיקרי), אחרי ״כפד־אתא—חיפה״ יבוא ״למעט קטע הדרך
 בתחום עירית נצרת״.

 הופכת פעיף!א 2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:

 ״מחול״ כתהופ 1א. (א) על קטע הדרך בתחום עירית נצרת המתחיל בנקודת ציון

מ 235.050—178.900 בקירוב על הכביש 24 חיפה—נצרת—טבריה ומסתיים י צ  ג

 בנקודת ציון 235.560—178.480 בקירוב על הכביש לשפרעם, תחול הפקו־
 דה, על אף האמור בסעיף 1, ברוחב עד 20 מטר בלבד! הקטע האמור
 מסומן לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ 1/4487, הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ב בםיון תשכ״ט (8 ביוני

.(1969 
 (ב) העתק מן המפה האמורה בסעיף קטן (א) נמצא במחלקת
 עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.״

 השפ 3, לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 244 נצרת—
 שפרעם) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 כ״ב בסיון תשכ״ט (8 ביוני 1969) י ו ם ף א ל מ ו ג י
 >חמ 75050< שר העבודה

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

 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 817.

 1668 קובץ התקנות 2409, י׳ בתמוז תשכ״ט, 26.6.1969



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943 ו

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 ג•
 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 075.619—38.758! י,הולת ה־ל,ויה
 , , ־, עי ירד

 בקירוב על הכביש ליד באד־שבע ומסתיימת בנקודת, ציון 095.326—127.795 בקירוב ליד
 בית־קמה, המםומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/3/5681 הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ב בסיון תשכ״ט (8 ביוני 1969).

- ישומ לעיין ר א ׳ ב ם ו ר ד ז ה ו ח  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מ
. י פהעתי, המכה ' ' ' • ׳ . 

 שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

_ השפ ע 3 ש ־ ף א 8 ב  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש !
 צומת פלוגות—מסעף מלאכי) (קטע באר־שבע—ביודקמה), תשכ״ט—1969״.

 כ״ב בסיון תשכ״ט (8 ביוני 1969)
י ג ו מ ל ף א ס ו ״ י 5 0 5  יי׳8 0

 שר העבודה

 עייר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (המה ופיתוח), 943ו

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לנקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש עקרון—קוביבה— וןיהמפעי1־1
 פלמחים), תשכ״ה—1965 2, במקום ״ברוחב עד 30 מטר״ יבוא ״ברוחב עד 40 מטר״.

 2. לצו זה ייקרא.״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש עקרון—קוביבה— השפ
 פלמחים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 כ״ב בםיון תשכ״ט (8 ביוני 0969
י ג ו מ ל ף א ס ו ) י ד 5 0 5 מ 0 ח ) 

 שד העבודה

 ק״ת תשג״ה, עמ׳ 2512.

 קובץ התקנות 2409, י׳ בתמוז תשכ״ט, 26.6.1969 1669



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנח ופיתוח), 1943 •ג,
 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לכפר החורש),
 תשכ״ג—1963 2 (להלן — הצו העיקרי), אחדי ״בכפר החורש״ יבוא ״ולמעט הדרך בתחום

 עידית נצרת״.

 2. אחדי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:
 ״״וזולה גתחופ 1א. (א) על קטע הדרך בתחום עירית נצרת המתחיל בנקודת ציון

" 233.180—177.050 בקירוב על הכביש 24 חיפה—נצרת—טבריה ומסתיים י  "נ
 בנקודת ציון 233.450—176.760 בקירוב על הכביש לכפר החודש, תחול
 הפקודה, על אף האמור בסעיף 1, ברוחב עד 20 מטר בלבד הקטע האמור
 מסומן לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ 1/4657, הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ב בסיון תשכ״ט (8 ביוני

.(1969 
 (ב) העתק מן המפה האמורה בסעיף קטן (א) נמצא במחלקת
 עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, נצרת עילית, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.״

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לכפר החורש)
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 כ״ב בםיון תשכ״ט (8 ביוני 1969) י ו ם ף א ל מ ו ג י
) שד העבודה 7 5 0 5 מ 0 ח ) 

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; 0״1ז 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 73ד1.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשס״ז-956 ן

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמוד:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. . בצו זה — י

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של קופת מלווה וחסכון ״המזרח״, אגודה שיתופית בע״מ תל־
 אביב, הידועה בשם ״פור (פרס וחסכון) ברירה״ שאושרה על ידי שר האוצר!

 1 ם׳׳ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 קובץ התקנות 2409, י׳ בתמוז תשכ״ט, 26.6.1969



 9טוי ממפ
 הכנפה

 ״פקדוף — כסף שהופקד בקופת מלווה וחסכון ״המזרח״, אגודה שיתופית בע״מ, תל־אביב,
 על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לידות, ואשד נשאר

 מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 32), תשכ״ט—1969״. ה«מ

ף ר ב ש א  כ״טבסיון תשכ״ט (15 ביוני 1969) ז
 ;״« 72650) שר האוצר

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי חולון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 י, ולאחר התייע
 צות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב,

 ועידית חולון, אני מכריז לאמוד: •

 1. גבולותיו של מרחב תכנון מקומי חולון הן כמתואר בתוספת וכמסומן בקו כחול גפולוינ מיה־
ה תכנון מקומי ״ פ כ ן י 0 ב ו ת ן ן ה . ! ן 5 ׳ 0 0 ה ש,1 0 ך י ןן מ נ ק ך ב ו ר ע 1 ה 9 6 ט 8 ס ו ג ו א מ ! ב ו י ׳ ! מ ס  בתשריט מ

 בכסלו תשכ״ט (16 בדצמבר 1968) ביד שר הפנים (להלן — התשריט).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי המקדתהעת־ו
< ה»שיי8 ה י 3 ב 1 ץ ף נ כ ת  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית ל

 חולון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

י י 8 י  3. צו תכנון ערים (חולון), תש״ד—1960 2 •י-בטל. ־
פ ש  4. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (חולון), תשכ״ט—1969״. ה

 תוספת

 גבולות מרחב תכנון מקומי חולון

 בתוספת זו, ״גוש״ — גוש רישום קרקע.
 גבולות מרחב תכנון מקומי חולון הם כמפורט בחלק א׳ ומקיפים את הגושים וה

 חלקות כמפורט בחלק ב׳.

 1 ס״ו) 467, תשכ״ה, עמי 307.

 קובץ התקנות 2409, י׳ בתמוז תשכ״ט, 26.6.1969 1671



ק א׳ ל  ח

: מגלעד מם׳ 1 הנמצא בפער. חצפונית־מערבית של חלקה 93 בגוש 6997 ן ו פ  צ
 בכיוון מזרחי כללי בקו העובר על פני גושים 6995,6997 ו־7056 עד לגבול המערבי של גוש
 7034 ! משם דרומה לאורך הגבול האמור עד הפינה הדרומית־מעדבית של גוש 7034 ! משם
 מזרחה לאורך הגבולות הדרומיים של גושים 7034 ד6989! משם צפונה־מזרחה עובר על פני
 הגושים במרחק של 20 מטר מהגבול המזרחי של גושים 6989 ד6987 עד הגבול הצפוני של
 גוש 6987! משם מזרחה עד הפינה הצפוניודמזרחית של אותו גוש והלאה מזרחה לאורך
 הגבול הצפוני של גוש 6014 עד למרחק של 16 מטר! משם דרומה־מערבה בקו מקביל
 לאורך הגבולות המערביים של גושים 6014 ד6046 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש
 6990 ! משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של גושים 7165 ד7167 ודרומה־מזרחה לאורך
 הגבולות הצפוניים־מזרחיים של אותו גוש 7167 וגושים 7169 ו־6018 עד הפינה הדרומית
 ביותר של גוש 6012 ! משם צפונה־מזרחה לאורך הגבולות המערביים של גושים 6018

 ו־6011 עד לגלעד מס׳ 2 הנמצא בפינה הצפונית ביותר של גוש 6011.

: מגלעד מם׳ 2 דרומה־־מזרחה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של גוש 6011 ח ר ז  מ
 עד גבול גוש 6009! משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של גוש 6011¡ משם דרומה־מזרחה
 לאורך השטח הפרטי הפתוח חוצה את הגושים 6009, 6008 ד6007 עד לנקודת מפגש עם
 רחוב המלאכה! משם בכיוון צפודמזרח לאורך הצד המערבי של רחוב המלאכה עד
 לנקודת המפגש עם גבול גוש 6007! משם לאורך הגבול הצפוני־מזדחי של גושים
 6007, 6006 ו־6005.והלאה דדומדדמערבה לאורך גבולות גושים 6005, 6015 ד6022
 עד הפינה הדדומית־מזרחית של גוש 6022! משם מערבה לאורך הגבולות הדרומיים
 של גושים 6022 ד6739 עד הפינה הדרומית־מערבית של גוש 6739! משם דרומה לאורך
 הגבולות המזרחיים של גושים 6052 ו־6053 עד גלעד מם׳ 3 הנמצא בפינתו הדרומית־

 מזרחית של גוש 6053.

: מגלעד מס׳ 3 מערבית וצפונית־מעדבית לאורך הגבולות הדרומיים של ם ו ר  ד
 גושים 6053, 6742, 6743, 6745, 6744, 6752 ו־6044, עד הפינה הצפונית־מזרחית של גוש
 7177 ! משם דרומה־מערבה ואחד כך צפונית־מערבית לאורך הגבולות המזרחי והדרומי של
 גוש 7177 עד לגלעד מס׳ 4 הנמצא בהצטלבות ציר הכביש בין חולון ובת־יס עם גבול הגוש

.7177 

: מגלעד מס׳ 4 בכיוון צפוני לאורך ציר הדרך מס׳ 1 כמסומן בתכנית ב ר ע  מ
 מיתאד מס׳ 1 חולון שההודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, תשי״ח,
 עמ׳ 866, ועובד על פני גושים 7125,7177 ו־7126 עד להצטלבות דרך מס׳ 1 עם דרך מס׳ 36
 (רחוב מסילת העולים) בגוש 7126! משם מערבה עם הציר שמהווה,המשך דרך מס׳ 36
 כ־350 מטר ופונה בכיוון צפוני כללי כמסומן במפה בתוך גוש 7124 עד לפינה הדרומית־
 מערבית של גוש 7127! משם מזרחה 50 מטר לאורך הגבול הדרומי של גוש 7127 ופונה
 צפונה 20 מטר לתוך גוש 7127 ! משם בקו מקביל לגבול הדרומי של גוש 6127 בכיוון מזרחי
 עד לציר הדרך מס׳ 1 כמסומן בתכנית! משם צפונה לאורך ציר דרך מם׳ 1 האמורה, עובר
 על פני גושים 7058,7160,7162,7133,7131,7132,7127 ו־6997 עד לנקודת המוצא הנמצאת

 בגלעד מס׳ 1.
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ק ב׳ ל  ח

 גושים 6005, 6006, 6011, 6015 עד 6022, 6043 עד 6045, 6048 עד 6053, 6734 עד
 6765, 6990, 6996, 7059, 7070, 7161 עד 7176 — בשלמותם.

 חלקי גושים 6007 עד 6009 כמםומן בתשריט.

 הגושים 6995, 7055, פרט לאותם החלקים הנמצאים צפונה לקו המסומן בתשריט
 בצבע כחול 5 6997, פרט לחלק הנמצא מערבה וצפונה לקו המסומן בתשריט! 7058, 7124

 עד 7131,7127, 7132, 7133, 7160 ו־7177, פרט לחלקים שממערב לקו המסומן בתשריט.
 רצועה ברוחב 20 מטר מערבית לגבול המזרחי של גושים 6987 ו־6989 וכן רצועה ברוחב של

 16 מטר מזרחית לגבול המערבי של גושים 6014 ר6046 המהווים כביש כניסה לחולון.

א ר י פ ם משה ש י י  ג׳ בסיון תשכ״ט (20 במאי 1969) ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לבת־ ים בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עירית בת־ים
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—

 ״נכס״— בנין או מגרש;

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

 של למעלה משלוש שנים.

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

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי. אבן, ביטון, ברזל, חימר, עץ או חומר אחר, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל ל3ר
 המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או

 מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי, וכולל חצר 5

 ״חצר״ — שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה
 או לכל צורך אחר של אותו מבנה!

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז תל־אביב, כעל
 שטח בנוי לענין חוק עזר זה!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, «מ׳ 197.
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 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בגוי !

 ״המועצה״ — מועצת העירית!

 *העידית״ — עידית בת־ימ!

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

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זת.

 2. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
, לנקות חצר או כניסה של אותו בנין. ן , ובאין מחזיק — מאת בעל המי ן  ומאת המחזיק במי

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

 יריעו! לניקוי

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

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

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

 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
ן ובשיעור 2/3 על ידי  ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של 1/3 על ידי בעל המי
 המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם! לצרכי

 החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש, חצר או כניסה
 לבנין כדי לברר את מצב הנקמן בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העירית כאמור בסעיף 2.

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לידי אחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לירי 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 ההודעה

 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

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

 •זוונדו למלא
 אחרי ההודעה

 ניקוי על
 ידי המועצה

 אישור גניפה

 מסירת הודעה

 ענשיפ

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות למינים),
 תשכ״ט—1969״.
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 האגרה
 בלירות

 תוספת
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם 35
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו 25

 2. בעד ניקוי מגרש שיש צורך להשתמש בטרקטור,
 ששטחו עד חצי דונם 70
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו 50
 3. בעד ניקוי חצר ששטחו עד חצי דונם 50
 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 40
 4. בעד ניקוי כניסה לבנין 10

ד ל י ש ט ו ר ׳  נתאשר. מ
 יי׳ד בשבט תשכ׳יט(2 בפברואר 1969) ראש עירית בת־ים

 (חמ 813325)

א . ר י פ ט משה ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

דה בדבר צעצועים מסוכנים  חוק עזר לאבךיהו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית אבן־יהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״— המועצה המקומית אבן־יהודה!

 ״מפקד יחידת הכבאים״ — מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שתחום המועצה כלול
 בתחום פעולתה«

 ״פקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות פקח לענין חוק עזר זה 1

 ״צעצוע מסוכן״ — אחד מאלה:

 (1) כלי או חפץ הפולט וזורק גוף, אש או נוזל או גורם להדף אויר מסוכן 1

 (2) אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכר משום סכנה לבני אדם 5

 (3) צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:
 (א) נזק גופני או נזק לחושים!

 (ב) הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע, גירוי, עיטוש, דעש
 בלתי סביר או זיהום אויר«
 (ג) התלקחות של אש ז

 (ד) בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל«

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 (4) צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריד• אמיתי עלול השימוש בו להביא
 לבהלת הציבור.

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

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים, במכירתם או בהשכרתם, בין כעסק נפרד
 ובין כחלק מעסק אחר, ולא יחזיק בהם, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם

 לתנאי ההיתר.

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי, אלא על פי היתר לכך מאת ראש המועצה
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

 5. ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים, לתת היתר, לקבוע
 את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, זולת אס נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגדה בסך שלוש לידות.

 8. (א) פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו
 כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות ובמקרה של
 עבירה נמשכת — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו או

 אחרי שנמסרה לו,עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 10. חוק עזר לאבן־יהודה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—21961 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן־יהודה (צעצועים מסוכנים), תשכ״ט—1969׳׳.

 ייצור צעצועים
 מפוכניפ,

 מכירתם והשכרתפ

 .הפעלת צעצועיפ
 מסוכנים

 כקשה למתן
 היתר

 מתן היתר
 ותנאיו

 סקיעת היתר

 סמכויות מיפה
 ונקוית

 עונשים

 ביטול

ן מ פ ו ל ה א ר ש  י
 ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 נתאשר.
 ה׳ בםיון תשכ״ט (22 במאי 1969)

 (חמ 810004)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 : ק״ת 1105, תשכ״א, «מ׳ 1008,
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לדימונה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית דימונה חוק עזר זה:

; ת פ ם י מ ה

ה  1. בתוספת השניה לחוק עזר לדימונה (מודעות ושלטים), תש״ך—21960, : במקום ^
• ׳ ׳ ־ - : א ו ב  פרטים 2 ד3 י

 ״2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 (1) לכל שלושה ימים —
 (א) מודעה גדולה 5
 לכל יום נוסף, תוספת 1

 (ב) מודעה בינונית 3
 לכל יום נוסף, תוספת 0.80

 (ג) מודעה קטנה 1
 לכל יום נוסף, תוספת 0.50

 (ד) מודעה זעירה 0.50
 לכל יום נוסף, תוספת 0.25

 (2) לכל טופס מודבק של —
 (א) מודעה גדולה או בינונית 50;0,
 (ב) מודעה קטנה או,זעירה 0.25

 ובלבד שהאגרה לפי פסקה זו לא תפחת מ־3 לירות.

 3. שלט, ששטחו במטרים מרובעים —
 עד 1 5

 למעלה מ־1 עד 2 10
 למעלה מ־2 עד 4 15

 למעלה מ־4 20״

 יי 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ט—1969״. השם

ל ם בג א י ר ב  נתאשר. ג
 י״ז בסיון תשכ״ט (3 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית דימונה

 (תמ 81927)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישדאי, נזסח זזדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת 988, תש״ד, עמ׳ 747.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר להוד־ השרון בדבר איס&קת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית הוד־השרון חוק עזר זה:

 מישו התופסת 1. בתוספת לחוק עזר להוד־השרון (אספקת מים), תשכ״ו—1965 2, בפריט 2, בסופו

 יבוא:

 . ״ללול וסככה פתוחה, לכל מ״ר משטח המבנה 1״.

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרון(אספקת מים)(תיקון), תשכ״ט—1969״.

ן ב ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 י״ז בסיון תשכ״ט(3 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (חמ 82161)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

% דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ׳׳ה, ע«׳ 256. . 
 2 ק״ת 1789, תשכ״ו, עמ׳ 164.

 פקודות המועצות המקומיות

ק וסגירתם ס  חוק עזר ליבנה בדבר פתיחת בתי ע

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית יבנה חוק עזר זה:

 תייןון פעיף 3 1. בסעיף 3 (א) לחוק עזר ליבנה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ח—1968 2, במקום

 פסקה (5) יבוא:
 ״(5) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט — כל חנות — למעט משרד,
 קיוסק, בית חרושת, בית מלאכה ובית עינוג — בימים ב׳ ו־ג׳ בשעות שבין
 14.00 לבין 06.00 למחרתו, וחנויות דגים׳ ירקות, פירות, עופות ובשר ביום

 ב׳ בין השעות 14.00 לבין 06.00 למחרתו.״

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון), תשכ״ט—
 1969״.

 נתאשר. ש לימ ה מ ל כ א
 י״ז בסיון תשכ״ט (3 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית יבנה

 (חמ 834902)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 2 ק׳׳ת תשכ׳׳ח, עמ׳ 1489.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר ליהוד בדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה ,לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה
 המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה י.

 1. במקום התוספת לחוק עזר ליהוד (שחיטת עופות), תשכ״ה—1965 ? יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 16)

 שיעור האגרה
 לכל ראש באגורות

 שירותים, מריטה
 למעט מריטה

 יונה 5 5
 תרנגולת 20 20
 תרנגולת, למי שמביא מעל ל־3 תרנגולות 15 20
 ברווז . 20 25

 תרנגול הודו או אווז 30 35״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (שחיטת עופות) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ה כ ו ת  נתאשר. ס׳ ח
 ה׳ בסיון תשכ״ט (22 במאי 1969) ראש המועצה המקומית יהוד

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 1673, תשכ״ה, עמי 1220.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר ליפיע בדבר דשיומת לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 77
 לפקודת התעבורה2, מתקינה המועצה המקומית יפיע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעים בכוח מיכני«

 ״המועצה״ — המועצה המקומית יפיע!

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשנ״א, עמי 173.
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 ,,ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן«

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה« .

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

פ 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־ י י נ 8 י א  י״ייי י
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצודה
 הנראית לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובד על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמישים לירות.

ן  בקשהלמן
 רשיון

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

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

 כנדרש בתקנות התעבורה, תשכ״א—81961.

 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (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
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 לוחית־מפ־ר 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, וכן יחליף כל לוחית־מםפר

 מטושטשת או פגומה בלוחיודמספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחיודמספר תשולם למועצה אגרה של 75 אגורות.

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליפיע (רשיונות לאופניים). תשכ״ט—1969״.

ה ל י ל ף ח י ר ד ש מ ח ו  מ
 ראש המועצה המקומית יפיע

 נתאשר.
 י״ז בסיון תשכ״ט(3 ביוני 1969)

 (חמ•83217)

 אני מסכים.
ל מ ר  משה כ
 שר התחבורה

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 3 ק״ת 1128, תשכ׳׳א, עמ׳ 1425.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־ יונה בדבר ניקוי מגרשים וחצרות

2 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה 4 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו
 המועצה המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגייימ

 ״נכס״— בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום

 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה.:
. ׳ . ׳ .  של למעלה: משלוש שנים! .

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

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחד, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל
 דבר,המחובר אליו, או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או.מבנה אחר המקיפים או תוחמים
 או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהיא וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה
 , או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה!

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז המרכז, כעל שטח
 בנוי לענין חוק עזר זה!

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!,

 ״המועצה״'— המועצה המקומית כפר־יונה;

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

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

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את דרישה לניקוי
 המגרש, 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. חוגה ל«לא
• אחרי ההודעה ׳ • ־ . > 

 4. , לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 ,או ניקוי על ידי
ת המועצה צ ע ו מ ! ת ן י א ש  ביצע,את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, ר

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

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 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 1/3 על ידי בעל הבנין ובשיעור של % על ידי המחזיקים בו,
 שיחולקו בין המחזיקים לפי מספד החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה

 ידאו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי
 לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוד 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 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה
 או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יונה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
 תשכ״ט—1969״.

 אגרת ניקוי
 בלירות

 אגרת ניקוי

 תוס9ת
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש או חצר ששטחם עד 500 מ״ר 25

 2. ניקוי כניסה לבנין, לכל חדר לחודש 1
 בתנאי ששיעור האגרה המזערי לא יפחת מ־10 ל״י בעד כל קומה

 לכל כניסה של הבנין.

 אישור גניפה

 מפירת הודעה

 ענשיפ

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

 נתאשד.
 כ״א באדר תשכ״ט (11 במרס 1969)

 (חמ 834211)

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

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשב״ב-962 ן

 חוק עזר לעיר־יזרעאל־ עפולה בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה המועצה המקומית עיר־יזרעאל־עפולה חוק

 עזר זה:

 ,1. במקום התוספת לחוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (ביוב), תשכ״ד—1963 3 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 אזור ב׳— הגושים: 16664, 16665, 16666, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671,
,16686 ,16679 ,16678 ,16677 ,16676 ,16675 ,16674 ,16672 
 16687, 16688, 16689, 16690, 16691, 16692, 16693׳ 16694,
,16778 ,17119 ,17234 ,17203 16774 ,17025 ,16779 ,16695 
 למעט המגרשים: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
,432 ,431 ,430 ,429 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,423 ,422 
,4.43 ,442 ,441 ,440 ,439 ,438 ,437 ,436 ,435 ,434 ,433 
 444״ 445, 446, 448, 449, 450, 451, 457, 458, 458א', 459,
 460, 460א', 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,

.474 ,473 ,472 ,471 ,470 
 1257, 1258׳ 1258א', 1259, 1260, 1260א', 1261, 1350,
 1351, 1352, 1353, 1354׳ 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
,1419 ,1418 ,1417 ,1416 ,1415 ,1414 ,1413 ,1361 ,1360 
,1428 ,1427 ,1426 ,1425 ,1424 ,1423 ,1422 ,1421 ,1420 

.15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,37 ,1466 
 אזור א׳ — כל יתר הגושים והמגרשים.

 שיעור האגרה בלירות

 היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.30 0.17

 לכל מ״ר של בניה 7.00 5.00״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל־עפולה (ביוב)(תיקון), תשכ׳יט—1969״.

ב ו ב נ ו  נתאשר. י׳ ד
 ה׳ בסיון׳תשכ״ט(22 במאי 1969) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל־עפולח

 (חמ 831001)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

 2 ם״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 8 ק׳׳ת 1520, תשכ״ד, עמ׳ 374.

 קובץ התקנות 2409, י׳ בתמוז תשכ״פ, 26.6.1969



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לקרית־אונו בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית קרית־אונו חוק עזר זה:

 הנורות- 1. בחוק עזר זה —

!  ״עינוגי׳ — כמשמעותו עינוג ציבורי בחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2
 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג!

 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!

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

 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־אונו!

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 הי&ל ושיעורו 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר
 בכסף! ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

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

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

 «י8ל! לבית 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות

ג סעיף 3(א). המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו. י נ י  ע

 (ב) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
 שנתקיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

 (ג) בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

 חוגות המנהל 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים 3, 4 (א) וץב) יקויימו.

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

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

 (ב) לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.

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

 2 ס״ח 537, תשכ״ח, עמי 204.
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 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלו? ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה־אלה: פ־וויוהנחה

 (1) תחרות ספורט!
 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה! .

 (3) , עינוג :שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי
 ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או הנחה לפי סעיף קטן(א), יגיש בקשה למועצה לפני
 שיתחיל כמכירת הכרטיסים. ׳

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.

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

 הוראות חוק עזר זה.

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

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לירות. עכשיפ

 10. חוק עזר לקרית־אונו(היטל עינוגים), תשט״ו—1955 3 — בטל. גי8יל

 11. לחוק עזר זה׳ ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו (היטל עינוגים), תשכ״ט—1969״. השפ

 תוספת
 (סעיף 2)

 לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופירה וקונצדט:
 שיעוד ההיטל

 19.5 אגורות
 25.5 אגורות
 30.0 אגורות
 38.9 אגורות

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

 כרטיס שמחירו באגורות

 עד 47.8
 למעלה מ־47.8 עד 54.3
 למעלה מ־54.3 עד 59.8
 למעלה מ־59.8 עד 73.4

 למעלה מ־73.4

ן ה ב כ ק ע  י
 ראש המועצה המקומית קרית־אונו

 נתאשר.
 ה׳ בםיון תשכ״ט (22 במאי 1969)

(85271) 

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 502, תשט״ו, עמ׳ 666.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לקרית־ביאליק בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:

, יבוא:  1. במקום התוספת לחוק העזר לקרית־ביאליק (ביוב), תשכ״ד—1964 3

 ״תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 לידיה

 ב ו י  היטל ב
 ̂( ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 1.50
 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים 3

 (ב) ביב מאסף —
 לכל מ״ד של• קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 1

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים 2"

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (ביוב) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ר נ י ל ר י ק ב  נתאשר. צ
 י״ז כסיון תשכ״ט (3 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

 (חמ 857013)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

.6C2 91דיני מדינת ישראל, נוסח חדש , תשכ״ה, עמי 

 2 סייח 376, תשכ״ב, עמי 96.

 3 ק״ת 1541, תשכ״ד, י1מ׳ 757.

 פקודת המועצות המקומיות

ק וסגירתם ס  חוק עזר לקרית־גת בדבר פתיחת בתי ע

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה..המועצה
 המקומית קרית־גת חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־גת!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 2%.
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 ״בית עסק״ — חגות, משרד, מחסן, קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר בו מתנהל עסק׳
 נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, בית מרקחת, מלון או

 פנסיון !

 ״בית אוכל״ — כל מקום שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם בו במקום,
 למעט קיוסק!

 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים עינוג ציבורי, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים,
5  תשכ״ח—1968 2

, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 3
 חצי שעה לפני שקיעת החמד, בערב יום המנוחה וסופם במוצאי יום המנוחה עם צאת
 הכוכבים, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה

 5 למחרתו!
 ״פתס״ — כולל עשיית עסק, מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה .בתוך מקום סגור,

 לרבות אי־םגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך.

< סגיימ במי ג ו ג י ת ע י ו ג ק א ם 5 ת ן י ח ג ו ת ^ ( ף ש ר א י ל מ ן ד ח א ת פ א י ה ל ח ו ג י מ מ י ) ב א ) ,2 
 עפ5ן ובמי

 עיגוגיפ

 (ב) בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה גימי מנוחה
 לפתוח בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך וללא תשלום.

 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —

 (1) חנות לממכר מזון — בשעות שבין 20.00 לבין 6.00 ובשעות שבין
 13.30 לבין 15.30! אולם ביום ה׳ בשבוע מותר לפתוח חנות לממכר מזון

 בשעות שבין 6.00 לבין 21.00 !

 (2) קיוסק לממכר ממתקים, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות קרים לא
 משכרים, למעט קיוסק הנמצא בחנות לממכר מזון — בשעות שבין 24

 לבין 6!

 (3) חנות לממכר פרחים ומספרות — בשעות שבין 21.00 לבין 6.00!

 (4) בית עסק שלא פורש בפסקאות (1) עד (3), למעט בית מלאכה ותחנת
 דלק — בשעות שבין 20.00 לבין 6.00 ובשעות שבין 13.00 לבין 15.30,
 אולם בכל אחד מהימים כ״ו, ב״ז וכ״ח באלול, ח/ י״א, י״ב וי״ג בתשרי, ז׳
 באדר עד ט״ו בו, י״א, י״ב וי״ג בניסן׳ ב׳, ג׳ ו־ד׳ בסיון, מותר בו, אם אינו

 • חל בשבת, לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.

 ס״ח 537, תשכ״ח, עמי 204.
 «׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 (ב) במוצאי ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח חנות לממכר מזון או
 עסק שלא פורש בסעיף קטן(א)(2) או(3).

 (ג) בתקופה מיום 1 ביוני עד 30 בספטמבר לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח חנות׳
 למעט חנות לצילום וקיוסק, ביום שלישי בשבוע בשעות שבין 14.00 לבין 6.00 למחרתו.

 4. (א) ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל.

 (ב) בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף קטן (א) לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח
 בית אוכל —

 (1) שמוגשים בו אוכל או משקה, בליווי שעשועים, מוסיקה וכיוצא באלה
 (2) שלא פורש בפסקה (1) — בשעות שבין 22.00 של יום המנוחה לבין

 9.00 ובשעות שבין 15 לבין זמן צאת הכוכבים.

 5. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות
 שבין 24-00 לבין 5.00, אלא אם ניתן לו לכן היתד בכתב מאת המועצה.

 (ב) המועצה רשאית לתת לבעל בית אוכל היתר לפי סעיף קטן(א), לסרב לתיתו,
 לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם.

 (ג) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עינוג בשעות
 שבין 24.00 לבין 8.00.

 6. (א) הוראות סעיפים 2 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג או בית אוכל שבעלו
 אינו יהודי, הסוגד אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

 (ב) הוראות סעיפים 4 ו־5 לא יחולו על אספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 בפנסיון, באכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את דברי

 האוכל או את המשקאות בו במקום.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות.

 8. חוק עזר לקרית־גת (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ג—1963 4 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ט—
."1969 

 פגירת בתי
 אוכל גימי

 מנוחה

 פנירת במי
 אוכל ובתי

 עינוג בימיפ
 ?ואינם ימי

 מנוחה

 חח ולה

 עבירות
 וענשיפ

 ביטול

 השפ-

ר י א ה מ י ר  א
 ראש המועצה המקומית קדית־גת

 נתאשר.
 י״ח באייר תשכ״ט (6 במאי 1969)

 (חמ 853005)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 4 ק״ת 1408, תשכ״ג, עמ׳ 915.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לקרית־ עקרון בדבר עגלות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 77 (א)(3)
 לפקודת התעבורה2, מתקינה המועצה המקומית קרית־עקרון חוק עזר זה:

 פרק 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
 האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העובדים דרד הנקודות האמורות וניצבים לציד

 המרכזי ו
 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרד עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,

 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרד קבע;
 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר!

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי.רצועות
 עור של הרתמות אליו?

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה;
 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה

 לפני זריחתה;
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר

 על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדונה; .
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;

 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישד־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של העגלה:

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

 ״עובר דרד״ — המשתמש בדיד לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת!
 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים

 דרד הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה «
 ״הרשות המקומית״ — המועצה המקומית קרית־עקרון!

 ״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר לו בכתב את
 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן:
 ״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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 פרק שני: מתן היתד

י ימיי״ 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר מ י  ה

 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

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

 מ!«ה להיתר 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.

ת מגלה 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר א  מ
 שיורה ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה. יגדיקה

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

 סמן היתר 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 הדשות המקומית.

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

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

 "!יעי* היי*י 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 אגרת היתר 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.

 פרק שלישי: מגנה העגלה

 סימן א׳: מצג העגלה והפיקוח על תקינותה

 מקמות המגלה 8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל

 עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על
 ידה, או לעוברי דרך או לרכוש.

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

 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאגה ל-דיקה במקום ובמועד
 שנקבעו בהזמנה.
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 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה הידעת אי»ימי*

 עלולה לסכן את התנועה, ׳ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי שימוש) בה יפורטו
 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה אח 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.

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

 לידיו.

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

 סימן ג׳: מגנה העגלה

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת גימיפ העגלה
׳ «ילה?ע\500נה י ל ג ע ת ה ק ז ח ה ה ו ט א ת ה ר ש פ א מ ה ד ו ח  המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סי־ז א

 במצב בלימה בכל דרך. ?״ג י ״

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת גימיפגעגלה
ת 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. יייוגכילל

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

 15. אורך כולל של עגלה לא יעלה — אייר פילל

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר!

 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

? ח י  16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה — 0

 (1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או
 המשטח או השטח המיועד למטען!

 (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 מעדפת היגיי
 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 והטלטולימ של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שגי ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

 19. ייצול החיבור יהיה 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
 בקוטרם לבדגים..ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי

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

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

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

 למרחק של 100 מטרים לפחות.

 (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן(א) יותקן בגובה של לא פחות מ-40 ס״מ ולא יותר
 מ-120 ס״מ מפני הקרקע.

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

 במצב תקין ונקי בכל עת.

 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו 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 נעלי בטחון המאפשרות
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

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

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

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמורים — 250 ק״ג;

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

 (4) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000
 ס״ג.

 חיכור

 ייצולחיכור

 נינליפ

 אופניפ
 גגלגליפ

 היממה

 המקנת פ: ס

 מחזירוריס

 געלי 8«חון

 ט«קל כולל
 מותר
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 הוכית ממען

 סימון מטען
 זוורג

. ה י נ ע ל . ר ת י  ה
 שמידותיה י

 ומשקלה
 עולים על הקכוע

 רישום השינוי
 כהיתר

 27. לא יוביל ארם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אם —
 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות;

 (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 ?
 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה $

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה?
 (0 מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
 כדלקמן:

 (1< שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען?
 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי של

 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

 29. ראש הרשות המקומית רשאי להתיר׳ לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים
 ץ או ללא תנאים, שימוש בעגלה אשד מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה,

 סימן ג׳: שינוי מבנה

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

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתד שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 פרק רביעי: אחית־זיהד

 32. . (א) ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתד לוחית זיהוי וכן יחליף כל לוחית ממולוחית־
 זיהוי

 זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.
 (ב) לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספד
 הסידורי של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה x 40 20 ס״מ. הלוחית
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב

 נקי ותקין בכל עת.

 (ג) בעד כל לוחית זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.

 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש ליהית-זיהוי
 הרשות המקומית.

 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש הפי*
א ייחית הזיהוי ! ׳ ? ר ב ם ך ה ה ב נ ש א י ! ? ה ו ב ם ש י ר פ ס מ ה ט ו י נ מ י ס ל ה ם ע ד ף א י ם ו א י . ל ת מי  הרשות המקו

 יחםפם את צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.
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 פרק חמישי: החזקת היחד 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 אחר ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור.

 39. (א) אבד היתד או הושחת או טושטש, דשאי 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.

 חוכת החזקת
 הימר

 הוכה למילוי
 מנאי הימר

 איפור שינוי
 כהימר

 בפלהימר

 פרק ששי: הוראות 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. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנם 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 לקרית־עקדון (עגלות), תשכ״ט—1969״.

 8טור

 הטלמ אחריומ

 שונשין

י נ ו ר ח א א י ח  י
 ראש המועצה המקומית קרית־עקרון

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

 נתאשר.
 ה׳ בסיון תשכ״ט (22 במאי 1969)

 (חמ 85343)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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