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ו המלך במועצתו לארץ־ישואל, 922ז-947ו נ  ד

 צו בדגר הכרזה על עדה דתית

A 1947—1922 ,בתוקף סמכותה לפי סימן 2 לדבר המלך במועצתו לארץ־ישראל 

 מודיעה הממשלה לאמור:

 1. הכנסיה האוונגלית האפיםקופלית בישראל
— The Evangelical Episcopal Church in Israel 
 מוכרזת כעדה דתית. 1

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכרזה על עדה דתית (הבנסיד, האוונגלית האפיסקופלית בישראל),

 תשי׳ל—1970״.

ר י א ה מ ד ל ו  ג

 ראש הממשלה
 י״ג בניסן תשי׳ל (19 באפריל 1970)

 (חמ 77713)

/ עמי 2738. קי א״י, בדך ג  1 חו

 חוק הירושה, ונשב״ה-1965•

י דין ר ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לחוק הירושה, תשכ״ה—1965 !, ולפי סעיף 46 לחוק
 בתי המשפט, תשי״ז—1957 2, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. הנוטריון הציבורי או המזכיר הראשי של בית משפט מחוזי יהיה הרשות המוסמכת
 לקבלת צוואות על מנת להעבירן לבית המשפט, כאמור בסעיף 21(א) לחוק הירושה.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדרי הדין בעניני ירושה(קביעת רשות לקבלת צוואות),
 תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י

 שר המשפטים
 ט״ז בניסן תש״ל (22 באפריל 1970)

 (חמ 70643)

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 63.

 2 פ״ח תשי״ז, עמי 149.

ת 2557, א׳ באייר תש״ל, 7,5.1970 ו נ ק ת  1564 קובץ ה



 חוק שירות המדינה (מינויים), חשי״גו-959 ן

 תקנות בדבר חוזה מיוחד להעסקת עובד במשרד מבקר המדינה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41,40(3) ו־55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—
, על פי המלצת ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת,  1959 ג

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד מבקר
 המדינה), תשכ״ב—1962 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום פסקה (8) יבוא:

 ״(8) אדם שיתקבל למשרה פלונית תוך שנה מן היום בו הוכרז על המשרה
 לפי סעיף 19 לחוק אם נתמלא אחד התנאים להלן:

 (א) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת בקשות,׳

 (ב) לא נמצא במבחנים בכתב׳ אם נערכו, מועמד שניתן להביאו לבחינה
 בעל פה כאמור בסעיף 26 לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות
 ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ״ב—1962 3 (להלן —

 כללי הבחינות)!

 (ג) ועדת בוחנים שמונתה כאמור בסעיף 30 לכללי הבחינות לא מצאה
 כשיר למשרה!

 (ד) אף מועמד מבין המועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת
 בוחנים כאמור לא מונה למשרה מאחד שלא מילא אחר תנאי מתנאי
 החוק למינוי, או שלא הסכים לקבל את המינוי; או שמבקר המדינה

 לא מינה אותו או ביטל את מינויו כאמור בסעיף 46 לחוק.״

 ת ו י ר ק י ע  2. בתקנה 2 לתקנות ה
ם ״3 שנים באישור ועדת הכספים של הכנסת״ ו ק מ ב /  (!) בפרט (2), בטור ג
 יבוא ״2 שנים בכל פעם, אך לא יותר משש שנים בסך הכל, אם סבור מבקר
 המדינה כי שירותו של העובד חיוני למשרדו או כי העובד עומד לקבל

 אזרחות ישראלית תוך אותה תקופה״!
 (2) בפרט (4), בטור בי, במקום ״שנה אחת״ יבוא ״שנה אחת, ואם מקום

 מושבו מחוץ לישראל — 3 שנים״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) (עובדי משרד
 מבקר המדינה) (תיקון), תש״ל—1970״.

 כ׳ באדר א׳ תש״ל (26 בפברואר 1970)
 (חמ 720814)

 1 סייח 279, תשי״ט, עמ׳ 86.

 ? ק״ת 1294, תשכ״ב, עמ׳ 1700 : ק״ת 1670, תשכ״ה, עמי 1133.

 3 ק״ת 1294, תשכ״ב, «מ׳ 1702.

ל צ נ ב ׳ נ ׳ א  י
 מבקר המדינה

יר תש״ל, 7.5.1970 יבאי ת 2557, א׳ ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת מס הגולים
 צו בדבר המס על עינוגים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(5)(ג) לפקודת מם הבולים אני מצווה לאמור:

, יהיה  1, על אף האמור בצו מס הבולים (עינוגים) (הפחתת המס), תשי״ח—1958 2
 המס על כרטיסי כניסה להצגות קולנוע בתקופה עד ה׳ בניסן תשל״א (31 במרס 1971)

 בשיעור הנקוב בתוספת.

 2, תחילתו של צו זה ביום כי׳ו באייר תש״ל (1 ביוני 1970).

 3, לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים) (הוראת שעה), תש״ל—1970״.

 התוספת
 (סעיף 1)

 שיעור המס
ת רו ו  באג

 (א) כרטיס כניסה להצגת קולנוע בה מוקרן סרט ברוחב
 70 מ״מ שמחירו למבקר עד 525 אגורות 15

 (ב) כרטיס כניסה להצגת קולנוע אחרת שמחירו למבקר באגורות —
 עד 200 1
 למעלה מ־200 עד 250 5

 למעלה מ־250 עד 350 10
 למעלה מ־350 עד 400 15
 למעלה מ־400 עד 425 30
 למעלה מ־425 עד 450 40
 למעלה מ־450 עד 475 45
 למעלה מ־475 עד 500 50
 למעלה מ־500 עד 525 55

 למעלה מ־525 עד 550 105
 למעלה מ־550 עד 575 110
 למעלה מ־575 עד 600 115
 למעלה מ־600 עד 650 125
 למעלה מ־650 עד 700 135
 למעלה מ־700 עד 750 145
 למעלה מ־750 עד 800 155
 למעלה מ־800 עד 850 165
 למעלה מ־850 עד 900 175
 למעלה מ־900 עד 1000 190
 מ־1000 ומעלה 300

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בניסן תש״ל (5 במאי 1970) פ
מ 72303< שר האוצר ח ) 

ן בי, פרק קל״ג, עמי 1302 ; ס״ת תשכ״א, עמי 64. ר  1 הוקי א״י, ב

 2 ק״ת תשי״ה, ע«׳ 1890.

ת 2557, א׳ באייר תש״ל, 7.5,1970 ו נ ק ת  קובץ ה



ח- 1968 ׳  חוק רישוי עסקים, תשכי
 צו בדבר עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־39 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 י, אני
 מצווה לאמור:

י נ פ טעו י ? פ  1. לא יינתן רשיון לעסק טעון רישוי לפי החוק אם נקבעה לו חובת רישוי בחיקוק ע
ר

 שבתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור. י"י

 2. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי לפי חיקוק אחר), תש״ל— השפ
 1970״.

 תוספת
 (סעיף 1)

 תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 2 .
 תקנות מחלות בעלי־חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם), תשכ״ח—

5 3 1967 

 תקנות מחלות בעלי־חיים >בתי שחיטה לעופות), תש״ך—41960,

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  א׳ בשבט תש״ל (8 בינואר 1970) ח
 (חמ 765051)

 שר הפנים
 1 ס״ח 537, תשנ״ח, עמ׳ 204.

ת 1549, תשפ״ד, עמ׳ 837. ״  2 ק

 3 ק״ת 2154, תשכ״ח, עמ׳ 478.

 חוק רישוי עסקים, חשכ״ח-968ו
 צו בדבר קביעת עסקים טעוני רישוי

, ובהתייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 ג
 שרי הבריאות והמשטרה, אני מצווה לאמור:

פ ר ת פ פ ל ח , קרי: צו ה  1. לצו המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (החלפת התוספת), תשכ״ז—1967 2
1 2  רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ״ז—1967, ובו במקום פרט 128 יבוא: 8

 ״128. פחם —

 (א) מקום לייצורו 10

״ 1  (ב) מקום להחסנתו 0

 2. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי) (תיקון), תשי׳ל— השפ
 1970״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  א׳ בשבט תש״ל (8 בינואר 1970) ח
פ י נ פ ה ר ) ש 7 6 5 ס 5 מ 1 ח ) 

ת 2557, א׳ באייר תש״ל, 7.5.1970 1567 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הצומת בו מתחברים כביש 11 תל־אביב—נתניה - עם כביש 117
, שגבולותיו מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה 3  אודים — בית יהושע — כפר יעבץ
 מס׳ כ/192/114 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ב באדר ב׳

 תש״ל (30 במרס 1970).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, רחוב הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 3. לצו זה יקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת בית יהושע),
 תש״ל—1970״.

 הפקודה
ו ר ד  ה

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 כ״ב באדר ב׳ תש״ל (30 במרס 1970)
 (וזמ 75050)

, זגמ׳ 4. ס׳ 1 מסי 1305, עמי 40 ; ס״ח 404, תשב״ג, עמי 144 ; ס״ח 469, השכ״ו  1 ע״ד 1943, תו

ת תש״י, עמי 98 ; תשכ״ב, עמ׳ 1721 ; ק״ת תשכ״ד,, עמ׳ 234. ״  2 ק

 3 ק״ת תשכ״ד, עמי 1744.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתות), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

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

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 277.485—194.150
 בקירוב על כביש 212 כביש גבול הצפון, ליד הכניסה לאביבים, ומסתיימת בנקודת ציון
 279.780—201.630 בקירוב על כביש 414, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מס׳ כ/5788 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ב באדר ב׳

 תש״ל (30 במרס 1970).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה יקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 212 : כביש גבול
 הצפון)(קטע אביבים — מצודת ישע)(שינוי תווי), תש״ל—1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 כ״ב באדר ב׳ תש״ל (30 במרס 1970)
 (חמ 75050)

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

ת 2557, א׳ באייד תש״ל, 7.5.1970 ו נ ק ת  1568 קובץ ה



 חזק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957 ן

 צו בדבר פיקוח על ייצור רכב והרכבתו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים׳
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ״ז—967! ־,
 במקום הגדרת ״המפקח״ יבוא:,

 ״ ״המפקח״ — מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות
 אדם שהמפקח אצל לו סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן!״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (תיקון),
 תש״ל~1970״.

ן מ צ י י  י״ג בניסן תש״ל (19 באפריל 1970) עזר" ו
) שר התחבורה 7 « ! 5  (חמ 7

 1 ם״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1616.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
 צו בדבר הרכבת מנועי דיזל ברכב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור:

 A בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב), תשכ״ח—
(להלן — הצו העיקרי) — 2 1967 

 (1) המלים ״ו״רשות הרישוי״״ — יימחקו!

 . (2) בסופו יבוא:
 ״ ״הרשות״ — מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות

 אדם שהרשות אצלה לו סמכויותיה לפי צו זה, כולן או מקצתן.״

 2. בסעיף 5 לצו העיקרי, בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), במקום ״רשות הרישוי״ יבוא
 ״הרשות״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב)(תיקון),
 תש״ל—1970״.

 י״ג בניסן תש״ל (19 באפריל 1970)
(75641 an) 

 1 ס״ח תשי״מ, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 93 ,׳ תש״ל, עמי 110.

ת 2557, א׳ באייר תש׳׳ל, 7.5.1970 ו נ ק ת  קובץ ה

ן מ צ י י ר ו ז  ע
 שר התחבורה



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ז

ה ר ו ב ע ל מוצרי ת ח ע ו ק י ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור וסחר במוצרי תעבורה), תשכ״ה-י-
 21965, במקום הגדרת ״המפקח״ יבוא:

 ״ ״המפקח״ — מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות
 אדם שהמפקח אצל לו סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן!׳׳.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור וסחר במוצרי תעבורה)
 (תיקון), תש״ל—1970״.

ר ו י י צ מ ן ז  י״ג בניסן תש״ל (19 באפריל 1970) ע
) שר התחבורה י 4 ״ 4  >חמ 2

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״וז תשכ׳׳ה, עמ׳ 1356.

- 957ו ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

 צו בדבר סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 !, אני מצווה לאמור:

1 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים),,  .יניטז. ״עיר 8
 תשכ״ז—1967 2 (להלן — הצו העיקרי), בסעיף 13(2), במקום ״שנה״ יבוא ״שנתיים״.

 יגיהיז *עיי מ 2. בסעיף 37 לצו העיקרי, במקום ״י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969)״ יבוא ״ר בניסן
 תשל״א (1 באפריל 1971)״.

 י׳׳88 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת
 תיירים)(תיקון מם׳ 2), תש״ל—1970״.

 ז׳ בניסן תש״ל (13 באפריל 1970) מ ש ה ק ו ל
 >חמ 740011< שר התיירות

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ?(׳׳ת 2060, תשכ״ז, עמ׳ 2636.

 1570 קוגץ התקנות 2557, א׳ גאייר תש״ל, 7.54970



ל תגןנומ טו  בי

 חוק לשכת עודפי הדיו, תשכ׳יא-1961

 ביטול תקנות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961 !, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלד.:

 1. תקנות המועצה המשפטית׳ תשי״ג—1953 2 — בטלות.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין (ביטול תקנות המועצה המשפטית), יישט
 תש״ל—1970״.

ך י י ר ט ש ג ט ו ׳ ר  י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי הדין

 נתאשר.
 ט״ז בניסן תש״ל (22 באפריל 1970)

 (וזמ 70330)

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 1 ס״ח 347, תשכ״א, עמי 178.

 2 ק״ת 344, תשי״ג, «מ׳ 772.

ן מקומי  םרור לשלסו

 חוק איגודי עדים, תשגו״ו-955 ץ
 צו בדבר הקמת איגוד ערים אזור דן(תברואה־וסילוק אשפה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־16א לחוק איגודי ערים׳ תשט״ו—1955 !, ובהסכמת
 איגוד הערים אני מצווה לאמור ׳.

 1. בסעיף 6 לצו איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה), תשכ״ו—1966 2 »י?ון 0פיף 6
 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״11״ יבוא ״12״.

ן התופ6וג קו  2. בתוספת לצו העיקרי, במקום ״5״ שליד ״עירית תל־אביב־יפו״ יבוא ״6״. תי

״ל__ השפ ש  3. לצו זה ייקרא ״צו איגוד ערים אזור דן(תברואה וסילוק אשפה) (תיקון), ת
 1970״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ל׳ באדר א׳ תש״ל (8 במרס 1970)
 (דומ 765301)

 1 ס״וז 176, תשט״ו, עמ׳ 48 ; ס״ח 476, תשכ״ו, עמי 36.

 2 ק׳׳ת 1908, תשכ״ו, עמ׳ 2521.

 קו3ץ התקנות 2557, א׳ באייר תש״ל, 7.5.1970 1571



 פקודת המועצות המקוממת

ם י ע ג פ ק מ ו ל סי ה ו א ו ר ב ה בדבר ת ד ־ ע ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית גבעת־עדה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״־אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בחם יחד עם האורווה!

 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגידתם
 של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן- לבנים או כל חומר אחר, ולרבות

 ביב או תעלה!

 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בגין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה
 של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,

 לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־ בקרה!

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים
 אחרים, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי;

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים!

 ״בעל נכס״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי
 לקבלה אילו הנכם היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכם ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים.

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־עדה!
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה;

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
 לאחר זמן!

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה, או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
 שהוא הסמיך!

 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם, על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין

 שהם מצויים בסביבתו!
 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקד, בבית־הבד אחרי הוצאת

 השמן!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט

 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

ת ישראל, נוסח חדש, תשנ״ה, עמי 256. נ י י מד נ  1 די

ת 2557, א׳ באייר תש״ל, 7.5.1970 ו נ ק ת  קובץ ה



 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזד
 בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא-בקרה בביב; פרטי או בביב ציבורי, בורות
 שפכים, ולרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על כליה,

 צינורותיה ואבזריה!

 ״נכס״ — מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטיו

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

 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה
 של המועצה או כל פקיד אחר של המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד

 של תברואן!

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא בקרה.

פ  2. ״מפגע״ — כל אחד מאלה: טפגעי

 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפום מאושר, או קיום בית־כסא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית! .
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכם המשמש למטרת

 מגורים או עסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה,
 ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה, שלפי דעת
 התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך;
 (4) •: החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכס העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן

 שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות!
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא
, או שלא לפי תנאי ההיתר,  היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה~1965 2

 ושהם, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
 (7) אסלח או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;
 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחימ, שנקבע בתוך בנין או

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית־כםא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, הם עלולים להזיק לבריאות;
 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם!

 2 6״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

1573 7.5.1970 , ת 2557, א׳ באליר תש״י ו נ ק ת בץ מ  קו



 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביג פרטי, שאינו מצוייר במכסה
ל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות ח  ב

 יתושים בהם!

תה בור שפכים, תא בקרה, ו ו  (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אי
 כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או

 גוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

 (13) מחבר או חיבור לקוי של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או אסלה
 או של צינור או מחסום במיתקן תברואה 1

 (14) שימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל
 אחר דרך צינור גשם?

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

 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין םמיך>
 (17) ׳ הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי רכב, זבל,
 נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבודה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק

 לבריאות, לדעת התברואן!

 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשד, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!
 (20) ניקוי, ניעור או חביטד, של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,

 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן ו
 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
 המוחזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התברואן;
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק

 לבריאות, לדעת התבדואן ?
 (23) החזקת בעל-חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת

 התברואן;
 (24) מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים

 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;
 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התבדואן, שעלול לשמש

 להצטברות אשפה או פסולת;
 (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או

 מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה ן
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 . (28). הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים, או הפרעה
 בל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תבדואית או מבחינה אחרת!

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים
 להשקאה;

 (30) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או. למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע, בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות מזכיח
 המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקום שישמש לאיסוף

 אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן— מזבלה). •

 (ב) אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועבדו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה םמכויומ
י א י י : , ת '  לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. י

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך בכך
 . דשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני ביצוע
 העבודה, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש
 את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן
 על ידיו על חשבון המועצה; מצאי התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק
 בנכס, לפי היראות חוק,עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכד.

 אחריות
 לסילוק טפנע

 הודעה לפילי?
 מ׳!נע

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך בלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
 נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי־אפשר למצוא את

 המחזיק, חייב בעל הנכם, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת התבדואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכס נעדר מן
 הארץ או אם אי-אפשר למצאו או את בא-כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לבך על

 ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

 (ג) היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם, כולם יחד או
 כל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

 6. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי
 הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל חודעה באמור, חייב למלא אחריה.
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 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף 6 או
 ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית
 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם

 או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם,לחוד.

 8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

 9. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על-ידי התברואן,
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 10. בעל נכס והמחזיק בנכס חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן
 המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברתם למזבלה.

 11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, הציבה וכיוצא באלה, חייב
 להקים בית־כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער
 ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית-הכסא הארעי בצורה המניחה

 את דעת התברואן.

 12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל׳ להחזיקו במצב תקיז׳
 לתקנו או להחליפו באחר׳ הכל לפי הוראות התבדואן, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו כלי קיבול.

 13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש
 זאת התברואן.

 14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה

 שברצונו לזבלו.
 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

 15. (א) המחזיק בבית בד חייב לממע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב,
 פרס לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואז•

 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או

 צינומת «יד.ל

 8פירת הודעות
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 אם ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו
 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 יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה

 העברית.

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

 הנכם, ללא כל שם או תיאור נוסף. .

 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:
 (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
 (3) הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;

 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל
 מקום שאינו מיועד לצורך זה;

 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;
 (6) הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין ציבורי;
 (7) שפד מים או גוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;
 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שבדי זכוכית או חרס, מסמרים,
 חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שברי

 כלים או חלקי מכונות או רכב;
 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או. חלקיהן

 או פסולת מזון כל שהיא;
 (10) רחץ רכב ברשות הרבים;

 (1.1) נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
 (12) האכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;

 (13) חלב בהמת-בית ברחוב;
 (14) שחט בעל-חיימ או מרטו ברשות הרבים, -בחצר או בחדר מדרגות

 או על גג מבנה;
 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה)

 דינו — קנם 50 לירות, ואם עבר על הוראות םעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה

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

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעודעדח (תברואה וסילוק מפגעים), תש״ל—1970״.

ע ב ן ג ר ה  נתאשר. א
 ז׳ באדר ב׳ תש״ל (15 במרס 1970) ראש המועצה המקומית גבעת־עדה

 (1זמ 816002) י
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 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ז הגליל ב כ ר מ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי מעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 האזורית מרכז הגליל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

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

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

 וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים!

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות מלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד, תכנון וכל סכום המגיע
 מאת המועצה כריבית או באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל

 סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט(נב) לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות

!  (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2

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

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

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

 לרבות אבני שפד• וקירות תומכים!
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה לרבות אדם שהמהנדם העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה׳ כולן או מקצתן!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרכז הגליל!

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מםויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים,
 תעלות, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתם 5

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

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

ת ישראל, נוהח חדש 9, תשה״ה, ע«׳ 256. נ י י מד נ  1 די

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ,׳ ק״ת 2407, תשכ״ט, עמ׳ 1646.
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 החלטה על
 פלילת רחוב

 וזוועה ע?
 החלטה לםלול

 רחוב

ו  שינוי יהג
 של מגיש

 פלילוז גביש

 שיעור ד8י
 השתתפות

 כפלילונ ככישיפ
 וגגייתפ

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצימ
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן >

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

 (8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה.

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

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

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

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון קורקר או חומר אחר, שהונח יעל 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 דחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) דין הוצאות שינוי בדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחוייבו 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!
 (4< סלילת התשתית והכיקוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי

 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.

 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.
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 (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
 הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־1000
 מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל,

 כזה:
ת ו פ ת ת ש ה  המרחק במטרים שיעור ה

 (ב)

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 הנכס
 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> 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 הלקו 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.

 *קרינות על
 חשפו! ומי
 השתתפות

 גפלילת כגישיט

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

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

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

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

 המלא •,
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

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

 (6) התקנתם של מיתקני תאורה.

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

 לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.

 ׳מדרגות

 שיעורי
ת ו פ ת ת ש  דמי ה

ת ו ג ר ד ת מ ל י ל פ  ג
יתפ גכי  ו
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 (ג) 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 הווירמ מעלימיפ
 כנמרה של ,.-: ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

 אי־ביגוע

 פלילת כביש
 על ידי הבעלים

 1׳1. (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 עמדה מעודה על
א פבופ ההו־נאומ ? ״ < _ ן ך ף ן ן ק ע ן ן ח ^ ן ף ח ה א ך ן ב ל ע ע ב ן צ י ב ן ל ן 8 א מ א י פ י ע ס ת ג ו ט ר ן פ מ  מהעבודות ה

 ראיה לכאורה לדבר.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מפיית הודעומ
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אפ 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.

ה עונשיו ד י ב ל ע  14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה ש
 נמשהת, 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 למרכז הגליל (סלילת רחובות), תש״ל—1970״, השט

ר ג ן ד א מ ל ל ס י א  ה
 ראש המועצה האזורית מרכז הגליל

 נתאשר.
 ג׳ באדר ב׳ תש״ל (11 במרס 1970)

 (חמ 839756)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים
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 המחיר 60 אגורות הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




