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 חוק המקרקעין, תשכ״ט- 969ו

ת רישום ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 163 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—A 1969 אני מתקין תקנות
 אלה:

, בסעיף 21(ב), במקום ״30״  »י?יו יי«יפ8י* 1, בתוספת לתקנות המקרקעין (אגדות), תש״ל—1970 2
 יבוא ״25״.

 ה«= 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י״א באייר תש״ל (17 במאי 1970) י
) שר המשפטים 7 0 1 9 מ 0 ח ) 

 ב ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 259.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1050.

 פקודת מס הכנסה

ל ״ ח ת נ ו י ו אחז בהי ם ו מי י י ו ת בישובים מס ו ח נ ה ר ו ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה!, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 מיקי! הקני!» 1. בתקנה 2ו לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויותנח״ל),
 תשיי׳ז—1957 2 —

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום ״בשנות המס 1969 עד 1972״ יבוא ״בשנת המס
 1969״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) מי שהיה תושב קרית שמונה שנים עשר חדשים רצופים לפחות, יהא
 זכאי לפטור או להנחה ממס על.הכנסתו בשנות המס 1970 עד 1972 בשיעור
 יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב
 כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה
. מספר  כאמור של תושב קרית שמונה כל סכום העולה על 750 לירות פי

 החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה שנה.״

פ 2. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ש  ה

 ובהיאחזויות נח״ל)(תיקון מס׳ 3), תש״ל—1970״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ב באייר תש״ל (18 במאי 1970) פ
) שר האוצר 7 2 3 ״  >חמ 0

, עמי 120 ; ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 171. ת ישראל, נוסח חדש 6 נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשי״ז, עמי 1216 ; תשב״ט, עמ׳ 1743.

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 28.5.1970 ו נ ק ת ה ו ׳ ב ו  1638 ק



 פקודת מס המסה

ס מ ת ניכוי מ ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(10) ו־243 לפקודת מס הכנסה
 אלה:

ה נ  1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (קביעת ניכוי ממס), תשכ״ט—1969 2 (להלן _ וניי,ון מקנ
 התקנות העיקריות), בסוף הגדרת ״הסדר״ יבוא ״והארכתו לגבי יום האחד במאי 1970,
 על פי פניית ההסתדרות ולשכת התיאום לשר האוצר מיום י״ד בניסן תש״ל (20 באפריל

 1970)״.

ה 2  2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״בשנת המס 1969״ יבוא ״בשנות המס 1969 תיקול מקנ
 או 1970״ ואחרי ״ביום האחד במאי 1969״ יבוא ״או ביום האחד במאי 1970״.

מ »  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (קביעת ניכוי ממס) (תיקון), תש״ל— ה
 1970״.

 י״א באייר תש״ל (17 במאי 1970) פ נ ח ס ס פ י ר
) שד האוצר ד 2 3 2  >חמ 2

ת ישראל, נוסח חדש 6, חשכ״א, עמ׳ 120 ; ס״ח תשכ״ח, עמי 171. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 2423, תשכ״ט, עמי 1867,

 פקודת מס הכנסה

ל מ ת ג ו פ ו ר ולניהול ק מ לאישו י ל ל ר כ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד—1964 2
 (להלן — התקנות העיקריות), בפסקה (3), במקום ״75%״ יבוא ״77%״.

 2. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום ״מארבעים ושנים יום״ יבוא ״משלושים יום״.

 3. בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום ״אשר ינכה אותה ממשכורת העמית־השכיר
 בעת תשלומה ויעביר אותם מיד לקופת הגמל״ יבוא ״אשד ינכה אותם ממשכורת העמית־

 השכיר בעת תשלומה ויעביר אותם לקופת הגמל תוך שלושים יום״.

 4. בתקנה 25(א) לתקנות העיקריות, במקום ״80%״ יבוא ״85%״.

 5. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, בדישה, במקום ״כ־20% מכספיה הנותרים״ יבוא
 ״בכםפיה הנותרים״.

ה 3 נ ק ן ת  תיקו

ה 20 נ ק  תיקון ת

ה 21 נ ק ן ת  תיקו

ה 25 נ ק  תיקון ת

ה 26 נ ק  תיקון ת

וסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

״ד, עמ׳ 1302 ; תשכ״ה, עמ׳ 1693 ; תש״ל, ע«׳ 602.  2 ק״ת תשנ
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 6. בתקנה 27 לתקנות העיקריות —

 (1) בדישה, במקום ״ב־ 20% מכספיה הנותרים״ יבוא ״בכספיה הנותרים״ ־,

 (2) . בפסקה (1), בסיפה, הקטע ״באישור מוקדם בכתב מאת הגוף המפקח,
 ועל פי התנאים שייקבעו באישורי׳ — יימחק.

 7. בתקנה 51 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) קופת גמל תגיש לנציב, לפי דרישתו, כל דין וחשבון, מסמך או ידיעה
 אחרת הנוגעים לניהול עניניה.״

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
 (תיקון מס׳ 2), תש״ל—1970״.

ה 27 ן תקנ  תיקו

ה 51 נ ק ן ת  תיקו

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 י״א באייר תש״ל (17 במאי 1970)
 (וזמ 723118)

 פקודת הבטיחות בעמדה, 946 ז

־ צריח י ת מ ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 55, 66, 67 ו־87 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 !,
, אני מתקין תקנות  שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה, תשכ״ח—1968 2

 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני־צריח), תשכ״ז—1967 3 (להלן —
 התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״עגודךצריח״ יבוא:

 ״״עגורךצריח נע על פסים״ — עגורן־צריח שגלגלי מרכב הבסיס שלו מונחים על פסי
 מסילה, בין שאורך המסילה מאפשר למעשה נסיעתו של העגורן ובין שאינו מאפשר

 נסיעתו!״.

 2. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

ט 7א. המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן־צריח בפנקס דגמי העגורנים «ו 8 לרי אי  .. ״»נ

י אם עגורן מאותו דגם בנוי או ייבנה בארץ לפי תכניות מחוץ־לאדץ, הן א " ^ " " » ז  ו

 על פי היתר מאת בעל התכניות והן על ידי בעל התכניות עצמו, אלא
 בהתאם להוראות תקנה 7 או על יסוד שנים אלה:

 (1) תעודה שהמפקח הראשי הכיר בה מאת מוסד רשמי או
 .מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ־לארץ, המתייחסת לעגורני־
 צריח הבנויים בחוץ־לאדץ לפי אותן התכניות והמעידה שדגם

 העגורנים אושר להפעלה גארץ שבה קיים המוסד!

ת ו י נ כ  לפי ת
 «הז״ל

ה ג נ ק ן ת  תיקו

 ה801ת
ה 7א נ ק  ת

 1 ע״ר 1946, תוס׳ 1, מם׳ 1472, עמ׳ 60 ; ס״ח 164, תשי״ד, עמ׳ 208 ; ס״ח 382, תשכ״ג, עמי 6.

 2 ס״וז 540, תשכ״ח, עמ׳ 226.

ת 1979, תשכ״ז, עפ׳ 1130 ; ק״ת 2108, תשכ״ז, עמי 3304. ״  3 ק

״ב באייר תש״ל, 28.5.1970 ת 2564, נ ו נ ק ת  1640 קובץ ה



 (2) הצהרה מאת היצרן בישראל שהוא מקיים בייצור את
 ההוראות וההנחיות של בעל התכניות הלא ישראליות ושיהיו
 לעגורני־הצריח שהוא בונה התכונות המצויות בעגורנים

 מתוצרת חוץ לפי אותן תכניות.״

8 ה. ו תקנ ?ו  3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום ״תעודה שהוא הכיר בה מטעם מוסד רשמי תי
 בחוץ־לארץ״ יבוא ״תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון

 בחוץ־לארץ״.

ת » ל ח  ה
ה 20 נ ק  ת

ה 41 נ ק ן ת קו  תי

ת פ ל ח  ה
ה 44 נ ק  ת

 4. במקום תקנד; 20 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מתגיפ גוכליפ 20. (א) עגורן־צדיח׳ למעט,עגודן־צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד
 במתגים גובלים לנטיית הזרוע.

 (ב) עגודךצריח בעל זרוע אופקית יהיה מצריד במתגים גובלים
 לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר המבטיחים את הגבלת

 תנועת העגלה בנקודות הדרושות בזרוע.״

 יאייד המפלול
 ומניעת לנידה

 בתקנה 41 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום פסקה (2) לתקנת־משנה (א) יבוא:

 ״(2) התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעת העגורן במרחק
 מתאים מהפגושות במסילה אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהן.״!

 (2) במקום תקנת־משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) נמצאים שגי עגורני־צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד
 יותקנו התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתם במקומות

 מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב למשנהו יתר על המידה.״ 1

 במקום תקנה 44 לתקנות העיקריות יבוא: י

 ״פיהפלמעכי 44. (א) בתקנה זו, ״מבנה״ — לרבות מיתקן, פיגום וכיוצא באלה,
 ולרבות מעקה וגידור שאינם לצורך קיום הוראות תקנה זו.

 (ב) לאורך מסלולו של עגורן־צריח נע על פסים ומסביב לעגורן־
 צריח נייד יושאר מרחב למעבר, בין העגורן על כל חלקו העשוי לנוע

 ובין כל מבנה. 1
 (ג) רוחב המרחב למעבר יהיה 60 ס״מ לפחות ויימדד בין המבנה
ל אותו חלק׳ של העגורן העשוי לנוע כשאותו קצה במצב  ובין קצהו ^

 הקרוב ביותר למבנה האמור.
 (0 אם לא ניתן להשאיר מרחב למעבר בהתאם לתקנות משנה (ב)
 ו־(ג) ינקטו באמצעים המפורטים להלן למניעת לכידת אדם בין חלקו

 של עגורן־צריח ובין מבנה, הכל לשביעת רצונו של מפקח עבודה:

 (1) יגודר המרחב למעבר, כדי להבטיח לבני אדם מעבר
 בטוח!

 (2) יגודד כל מסלול העגורן או קטע מתאים ממנו על
 התחומים המקבילים למסלול, כדי למנוע אדם מלהיכנס אל

 התחום המגודר?

.5 

.6 
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 (3) ינקטו אמצעים להזהרת אדם מפני גישה לתחום שבו
 עלולה להתהוות סכנת לכידה.

 (ה) מרחב למעבר לפי תקנה זו יהיה חפשי ממכשולים.״

 7. בתקנה 59 לתקנות העיקריות, במקום תקנת־משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) בעגורן־צריח נע על פסים ייבדקו בדיקת ראיה מסילות הפסים,
 ההתקנים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתו במסילה והפגושות בה.״

 8. במקום תקנה 86 לתקנות העיקריות יבוא:

ד 86. (א) בעגורן־צריח תיערך בדיקה יסודית על־ידי בודק מוסמך בכל י י ג קמ ע די  ״ג

 אחד מאלה:
 (1) מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו;

 (2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני.
 הפעלתו!

 (3) אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה
 האחרונה, כל עוד העגורן מוקם.

 (ב) מסילת הפסים של עגורן־צדיח נע על פסים תיבדק על ידי בודק
 מוסמך בכל אחד מאלה:

 (1) בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת־משנה (א) •,
 (2) מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני

 שהעגורן יוסע על אותו הקטע!

 (3) מיד לאחר כל שינוי בתווי מסילת הפסים או כל תיקון
 יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה.

 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־>ב) מותר מיד אחרי סיום
 הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן־הצריח או
 להסיעו, לפי הענין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה
 לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבניה או

 הבניה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי בטון.״

ן תל!גה 59  מיקו

 החלפה
 המנה 86

 בתקנה 87(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״>3) בדיקה וניסוי של כל המתגים הגובלים לנסיעה ולתנועות של עגורן־
 הצריח, גובלי עומס יתר שבו, מנגנון האזעקה לאלה והמכוון האוטומטי!״.

 מיןון ו1?גה 87 9.

 10, תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 4 ו־5, היא ביום כ״ז בסיון תש״ל(1 ביולי
 1970) ! תחילתן של תקנות 4 ו־5 היא ביום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970).

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני־צריח) (תיקון), תש״ל—
 1970״.

 מחילה

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 י״א באייר תש״ל (17 במאי 1970)
 (חמ 750206)

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 28,5.1970 ו ג ק ת  1642 קובץ ה



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943 ו

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)׳ 1943 !,

 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש פתח־תקוה—חדדה)

 (תיקון), תשכ״ט—1969 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״כאמור בסעיף 1ב״ יבוא ״כאמור

 בסעיפים 1ב.ו* גג״.

 2. אחרי סעיף 1ב לצו העיקרי יבוא: י

 •״תחולה יי*י׳י= 1ג. הפקודה תחול ברוחב עד 30 מטר גם על קטע הדרך החוצה את
ו ש מ ה ־ ה ר ר  ח

 חדרה, המתחיל בנקודת ציון 205.000 — 141.800 בקירוב על כביש 32

 חדרה—עפולה—צומת פרוד ומסתיים בנקודת ציון 206.840 — 141.500

על הכביש המתחבר עם כביש 11 נתניה—חדדה! הקטע האמור מסומן . . . 

 לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/29/5589/א הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ב באדר ב׳ תש״ל (30 במרס

 1970).״

 3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא,: י• י

* לעייי 2. (א) העתקי המפות האמורות בסעיפים 1 ו־1א נמצאים במחלקת י ש י  ״
ת י המפו  3העתי,

 עבודות ציבוריות, מחוז המרכז׳ רה׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 (ב) העתקי המפות האמורות בסעיפים 1ב ו־1ג נמצאים במחלקת

 עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודד! הרגילות.״

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש פתח־תקוה—חדרה)

 (תיקון)׳ תש״ל—1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ב באדר ב׳ תש״ל (30 במרס 1970) י
מ 75050< שר העבודה ח ) 

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

.עמ׳ 2223 ; ק״ת תשכ״ט, עמי 1772. , ״ב, עמ׳ 2222 ; ק״ת תשכ״ו  2 ק״ת תשנ

ת 2564, >״ב באייר תש״ל, 28.5.1970 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת התעכודה

ס נ ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 29 ו־30 לפקודת התעבורה!, אני מכריז ומצווה
 לאמור:

, במקום חלק א׳ לתוספת הראשונה  1. בצו התעבורה (עבירות קנס), תשב״ו—1966 2
 יבוא:

ק א׳ ל ח  ״

 1. תקגות התעבורה, תשכ׳׳א—1961« י

ס  שיעור הקנ
ת רו י  בל

ה נ ק ת  ה

 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 מס׳ ב־33 25

 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 מם׳ ב־36 50

 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 מס׳ ב־37 50

 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 מם׳ ב־38 25

 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 מם׳ ד־14 20
10 28 
10 29 
25 30 
50 33 
10 34 
30 35 
 36 (ב) 40
 36 (ג) בדרך עירונית 15
 36 (ג) בדרך לא עירונית 30
 36 (ד) 15
15 37 
 38 (א) 15
 38 (ב) 10
 39 (א) 15
 40 (א) 30
 40 (ב) 40
 40 (ג) 50
20 41 

 שיעור הקנס
ת ו ר י י  נ

ה נ ק ת  ה

10 
15 
10 
30 
20 

15 
20 
15 

15 

10 

20 

5 

15 

50 

50 

5 
6 

 9 (א)
 12 (ב) •

 13 (א)
 17 (ב) סיפה, לגבי אי ציות

 להוראה
 21 (ב) (1)
 21 (ב) (3)

 22 (א), למעט תמרור המורה
 על זכות קדימה, עצור,
 רמזור ולמעט תמרור מס׳
 ב־20 ו־ב־22 בתוספת
 להודעת התעבורה (קביעת

 תמרורים), תש״ל—1970 4
 22 '(א) לגבי אי ציות לתמרור

 האוסר חניה
 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור
 האוסר עצירה ולגבי חניה

 באזור חניה מוגבלת
 22 (א) לגבי אי ציות הולך רגל

 לתמרור
 22 (א) לגבי אי ציות הולד רגל

 לרמזור
 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור

 , מס׳ ב־7
 22 (א) לגבי אי ציות לתמרור

 מס׳ ב־8

ת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 934.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425 ; ק״ת תש״ל, עמ׳ 699.

 4 ק״ת תש״ל, עמ׳ 738.

 תיקון התוספת
 הראשונה

ת 2564, כ״ב באייר תש׳׳ל, 28.5.1970 י נ ק ת  1644 קובץ ה



 שיעור הקנס
ת רו י  בל

ד, ס ה ת ק נ נ ק  שיעור ה
ת דו י  בל

 ה ת ק נ ד.

35 . 82 20 42 
 43 •׳1 20 83 (א) ו־(ג) 15
 44 25 83 (ב) 10

 45 (;2) 20 84 (ב) לגבי הסעת עד שלושה
 46 (א) 25 אנשים מעל המותר 15

 53 25 84 (ב) לגבי הסעת יותר
 54 (ד) (2) 25 משלושה אגשים מעל המותר 25
 58 לגבי אי מתן אות , 15 84 (ה) 10

 58 לגבי אי הפסקת אות 10 85 (א) (1) (ג) למעט הובלת
 61 10 מטען החורג יותר ממטר

 62 15 אחד מעל המותר. 10

15 . י  63 10 85 (א) (2) (א) י •

 64 (ב) 15 85 (א) (2) (ג) 20

 64 (ג) ו־(ד) 50 85 (א) (4) 25
 65 30 85 (א) (5) לגבי משקל כולל
 66 למעט התחלת נסיעה שיש י • שהוא 1000 קי״ג ויותר מעל

 בה סיכון 15 המותר 100
 67 (א) 50 85 (א) (5) לגבי משקל כולל

 68 25 עד 1000 ק״ג מעל המותר 50
 69 (א) 25 85 (א) (6) לגבי מטען.שהוא׳

 69 (ה) למעט באזור חניה מוגבלת 10 1000 ק ״ג ויותר מעל המותר 100
ד ע , ן ע ט  69 (ה) באזור חגיה מוגבלת 20 85 (א) (6) לגבי מ

 70 (א) ו־(ב) 25 1000 ק״ג מעל המותר 50
 71 (1) למעט באזור חניה מוגבלת 15 .85 (א) (7) 25
 71 (1) באזור חניה מוגבלת 25 ! 86 25
25 87 10 (2) 71 
 72 למעט באזור חניה מוגבלת 88 (א) ו־(ב) 25
 ולמעט 72 (2) לגבי חניה 88 (ג) 10

 על מדרכה שלצדה מוצב 90 (א) למעט אי הארה בזמן
 , תמרור האוסר עצירה 10 תאורה 25
 72 באזור חניה מוגבלת 90 (ב), (ג) ו־(ד) 25
 ו־72 (2):,,לגבי חניה על 91 למעט י(ז) 35
 מדרכה שלצדה מוצב תמ ׳ 91 (ז) 15
 רור האוסר' עצירה 20 92 (ב) 25
 73 למעט באזור חניה מוגבלת 25 92 (ג) 50
 73 באזור חניה מוגבלת 30 93 (א) (1) 25
 75 למעט באזור חניה מוגבלת 10 93 (א) (2) 10
גבלת 20 93 (ב) 10 מו ;  75 באזור חניה
 76 (ב) 50 95 15

 79 (א) 97 (א) לגבי חוסר אור בפנס

 81 (2), (3) ו־(4) 25 חזית 25

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 970 28.54 1645 י נ ק ת  קובץ ה



 שיעור הקנס
ת רו  בלי

ה נ ק ס ה ת  שיעור הקנ
 בלירות

ה נ ק ת  ה

 97 (א) לגבי חוסר אור אחורי 10 160 10
 97 (א) לגבי אי הארת לוחית 161 10
 זיהוי אחורית 10 165 10
 97 (ג) 10 174 א (א) (2) 10
 98 30 223 (ב) 25
 101 25 230 (ב) 15
 103 15 230 (ג) 10
 108 (א) 5 254 10

 109 (א) 5 255 (ב) 10

 110 5 261 (ב) 15
 111 5 265 ד 25

 112 10 274 (כ) 5

 113 10 280 (א) (2) 10

50 283 5 114 

 119 (א) ו־(ג) 15 284 100

 119 (ג) 25 288 (א) 20

20 289 15 120 

50 295 15 121 

25 297 25 122 

 123 (א) ו־(ב) 5 298 (2) 20

 124 (א) 10 299 25
 124 (ג) 5 305 (א) 20

 125 5 305 (ב) 15

, 15 314 (ג) 10 1 2 6 

10 335 5 128 

20 337 10 129 

 130 (1), (3) ו־(4) 5 338 (א) 20
 130 (2) 10 341 (א) 20

 131 5 341 (א) (4) 15
 132 10 342 (א) למעט הסתרת האור

 136 15 על ידי חלקי הרכב 10

 137 25 342 (א) (4) לגכי הסתרת
 138 15 האור על ידי חלקי הרכב 15

 139 15 343 (א) 10
 140 25 344 (א) 25
 143 (ב), (ג), (ד) ו־(ו) 5 345 לגבי חוסר מחזיר אור 25

 145 (ב) 15 345 לגבי מחזיר אור שאינו
 154 (ג) 15 תקין 10
50 346 25 155 
10 351 10 156 
25 357 10 157 

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 970נ.28.5 ו נ ק ת  1646 קובץ ה



 שיעור הקנה
ת רו י  בל

ס ה ת ק נ ד.  שיעור הקנ
ת רו י  בל

 ה ת ק נ ה

 359 (א) 35 429 (2) 20
20 (2) 437 20 360 
10 440 15 361 
 362 (א) 20 441 50
30 443 15 363 
10 448 25 364 
 365 10 452 (א), (ב), (ג) 20
20 453 25 366 
10 456 15 367 
 367 א 15 457 (א), (ב) 10
10 458 15 368 
5 459 15 370 
 383 ט (1) 10 464 (א) 5

 383 ט (2) 15 465 50
 383 י 15 480 20
 397 (א) 100 481 10
20 482 50 405 
25 489 25 418 
25 491 30 420 
25 495 15 421 
 422 (א) 10 496 א (א) 25
 422 (ב) 30 501 25
25 503 25 423 
 425 (ב) (1) 25 515 75
 425 (ב) (4) 20 517 (א) (1)-(3) 50
 425 (ב) (5) 25 517 (א) (4) 30
25 521 5 427 
10 571 25 428 

 429 (1) למעט כניסה למסלול
 שיש בו סיכון 20

 2. תקנות הנדפ (העמדת רכב וחנייתו גשדה התעופה לוד), תשי־״ט—1959

 5 (א), (ב) 20 11 (א), (ב) 15.״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בסיון תש״ל(1 ביולי 1970).

 3. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), תש׳׳ל~1970״.

ן מ צ י י ו ר ז  כ״ט באדרב׳ תש״ל (6 באפריל 1970) ע

 אני מסכים.
א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י

 שד המשפטים

ת 2564, כ״ב באייר תש׳׳ל, 28.5.1970 ו נ ק ת ה . ץ ב ו  ק



 חוק הניקוז וההגנה מפני שספונות, תשי״ח-957 ן

 צו בדבר הקמת רשות ניקוז
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 !,

 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור: .

 1. בסעיף 36 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—
— 2 1960 

 (1) במקום סעיף קט? (ג) יבוא:
 ״(ג) בסעיף זה, ״פרסום׳־ — פרסום בשני עתונים יומיים או בדרך אחרת

 שהורה נציב המים.״!
 (2) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 5,000 לירות
 אם היא אושרה על ידי נציב המים.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז. וההגנה מפגי שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון),
 תש״ל—1970״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 י״א באייר תש״ל (17 במאי 1970)
 (חמ 75138)

 ס״ח תשי״ח, ז!מ׳ 4.
 ק״ת תש״ד, עמ׳ 587 ; ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1664.

 תיקון סעיף 36

 חוק התקנים, חשי״ג-953ו

 אכרזה על תקן רשמי
 .. בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים תשי״ג—

 1953 י1, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 27 — ניסן תשכ״ט (מרס 1969) — צינורות גליליים מבטון״
 הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו!
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים •
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!
 >4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות

 82, חיפה!
 >5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם. זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות.

 אכיזה על תקן
 כתקן רשמי

 מקומות הפקות

 תחילה

 1 ס״ח חשי׳׳ג, עמ׳ 30.

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 28.5.1970 ו נ ק ת  1648 קובץ ה



י גי9יל ת ל  4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 27 — אפריל 1955 — צנורות גליליים מביטון ב
— בטלה מיום תחילתה של אכרזד, זו.  מזויין), תשי״ז—1956 2

) _ השפ 1 9 6  5. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי 27 — ניסן תשכ״ט (מרס 9
•  צינורות גליליים מבטון), תש״ל—1970״. י

׳ ג ל ב ר ט  מ
 הממונה על התקינה

 י״ז בניסן תש״ל (23 באפריל 1970)
 (חמ 74082)

 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 511.

 מדוד לסלבזון בוקרמי

 הגורות

 ה«לת אגדו!
 גיוכ

 מ*לוח הודעה
 לחייג

 מועד תשלופ
 האגרה

 מפירת ההודעה

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), חשכ״ב-1962

ת ביוב ר ג ר א ב ד ד ב ו ד ש א ק עזר ל ו  ח
, וסעיפים 37, 38׳ ו־39 לחוק 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות

 הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־, מתקינה מועצת עירית אשדוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״-י-עירית אשדוד!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך בכתב על ידי ראש העיריה, לענין חוק עזר זה,

 כולו או מקצתו!
 ״המחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה.

 2. המחזיק ישלם אגרת גיוב בשיעור של 11 אגורות לכל מ״ק של מים הנצרכים בנכס,
 למעט מים להשקיה או לצרכי ייצור שאינם נכנסים לרשת הביוב.

 3. ראש העיריה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

 4. אגרת־ביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לאשדוד (אספקת
 מים), תשכ״ח—1968 3.

 5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 •מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או
 הידועים ליאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום העיריח שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 6. לחוק זה יייקדא ״חוק עזר לאשדוד (אגרת ביוב), תש״ל—1970״.

ר ק ל י י צ ב  צ
 ראש עירית אשדוד

 נתאשר.
 כ״ז בניסן תש״ל (3 במאי 1970)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) . י ח 8 5 ״ 2 מ 2 ח ) 

 שר הפנים
וסח חדש, תשכ״ד, עמי 197. ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת 2175, תשכ״ח, עמ׳ 727.
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 פקודת המועצות המקוממת

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

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23, ו־24 לפקודת המועצות המקומיות נ
 המועצה המקומית נוה־אפרים־מונוםון חוק עזר זה:

י 1. בחוק עזר זה — י י י י נ  ה

 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
 חיים, לרבות רפת, לול, דיד, מכלאה או חצר שמשתמשים בהם יחד עם האורווה!
 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של גוזלים 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 בנין 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 חיה זכאי
 לקבלה אילו הנכם היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נוה־אפרימ־מונוסון!
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אפ 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, תשכ״ה, ע;?׳ 256. נ י  1 דיני מד
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 ״מיתקן תברואה״ — איגםטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מהסוס, סעיף, צינור ואבזר
 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 פרטי!

 ״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 בקדח.

ל אחד מאלה: כ  2. ״מפגע״ —
 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־כםא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ״ ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכם המשמש למטרת

 מגורים או עסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תרים, 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 בנכם בצורה העלולה להזיק לבריאות!
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכם, וכן, קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, 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) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;
 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואיס או לדלוחים, 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, פה 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 התבדואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם!

 2 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.
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 (11) תא בקרה של בור שפכים ־או של ביב פרטי, שאינו'מצוייר במכסה
ל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכד כדי לגרום להתפתחות ח  ב

 יתושים בהם?

 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוורור, בור שפכים, תא בקרה,
 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 ?

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

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

 (16) הצטברות חומד כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
 (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 מעשנח שיש צודך בד, בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה 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 חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן!

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

 לדעת התבריאן;

 (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 התברואן!

 (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 התברואן, שעלול לשמש
 להצטברות אשפה או פסולת ־,

 (26) עצים, שיחים, שיחי צ1*ר או אחדים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה ז
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 (28) הפרעת,השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה, של נכס מבחינה תברואית 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
 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 שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

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

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, ציגור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך בכד
 רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם 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 שגגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן
 על ידיו על חשבון המועצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק
 בנכם, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 אהריות
ק טפגע ו י י 0  י

 הודעה >ו8ילוק
 מפגע

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אד 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 הגכם, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכם עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים דוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכם נעדר מן
 הארץ או אם אי־אפשר למצאו או את בא-כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך 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 תבלול את המועד שבו יש לבצע העבודות כאמור בסעיף קטן

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.
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 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התבדואן 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
 והחמרים 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, ובן 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, חציבה 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 תקין,
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן׳ ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו בלי 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 למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב,
 פרט 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 התברואן.

 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 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
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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 הנכס 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

 הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.

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

 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
 (3) הניחי 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 ו
 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;
 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי 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;

 (11) 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-חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות

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

 דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות 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 לנוה־אפרים־מונוסון (תברואה וסילוק מפגעים), השפ
 תש״ל—1970״.

י ו ן ל  נתאשר. ד
 י״ט באדר ב׳ תש״ל (27 במרס 1970) ראש המועצה המקומית,נוה־אפרים־מונוסון

 (חמ 841911)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת 2564, כ״ב באייר תש״ל, 28.5.1970 1655 ו נ ק ת  קובץ ה



 נקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס פיגורים נ ר ק ב ד ן ב ת הוד־ השרו י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח ל ה ה ע ע ד ו  ה

, וסעיף 5 לפקודת  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות ג
, החליטה המועצה המקומית הוד־השרון שבתום  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, ייווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוזים
 על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה, מס עסקים מקומי, או תשלום
 חובה אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו. החלטת המועצה
 המקומית הדר־רמתים בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ התקנות 1333,

 תשכ״ב, עמ׳ 2235 — בטלה עם תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ן ב ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״א בחשון השב״ט (12 בנובמבר 1968) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 נחמ 82163)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

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

ר תש״ל, 28.5.1970 י אי נ נ ״ ת 2564, כ ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליפ
1656 

 המחיר 60 אגורות




