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 חוק בחי המשפט, חשי״ז-957 ו

סף ו ר הדין בדיון נ ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 אני מתקין
 תקנות אלה:

, במקום תקנה 3 יבוא:  תי?מ 1. בתקנות סדר הדין בדיון נוסף, תשכ״ג—1963 2
 פדר הדין

י 3. לבקשה יצורפו העתקים של פסק הדין, כמספר עתקי הבקשה, י  בדיון נופ!־ ״הע»י!י ״

 שאחד לפחות מאושר בידי הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט
 העליון, והאחרים יכול שיהיו העתקים או תצלומים נוחים לקריאה מאותו
 העתק, מאושרים בידי עורך דין או היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין בדיון נוסף (תיקון), תשל״א—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ה׳ בחשון תשל״א (4 בנובמבר 1970)
 (וומ 70092)

 1 ס״וז 233, תשי״ז, עמי 148.

 2 ק״ת 1477, תשכ״ג,־עמ׳ 1947.

 חוק בחי המשפט, חשי״ז-957 ן

י ח ר ז א ר הדין ה ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !, ושאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 תי?מ»ל,נוה 1. בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 2 —
 פיד היין

 האזרחי (1) בתקנה 377, במקום ״או על ידי עורך־דין או היועץ המשפטי לממשלה או

 בא כוחו״ יבוא ״ויכול שיהיו העתקים או תצלומים מאותם העתקים, מאושרים
 בידי עורך דין או היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו״;

 (2) בתקנה 389 (א), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) שלושה העתקים של ההחלטה שעליה מערערים, בשביל בית המשפט
 שלערעור, והעתקים נוספים כמספר המשיבים; העתק אחד לפחות, בשביל
 בית המשפט, יהא מאושר בידי הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט
 המקורי, והאחרים יכול שיהיו העתקים או תצלומים מאותו העתק, מאושרים

 בידי עודך דין או היועץ המשפטי לממשלה אויבא־כוחו,• ״

 (3) בתקנה 389 (ב), אחרי ״או מודפסים במכונת כתיבה״ יבוא ״או מצולמים״.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), תשל״א—1970״.

 ט׳ בחשון תשל״א (8 בנובמבר 1970) י ע ק ב ש ׳ ש פ י ר א
) שר המשפטים 7 0 0 9  >״מ 2

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמי 148. \ •*'

 2 ק״ת 1447, חשכ״ג, עמי 1869.

 158 קובץ התקנות 2634, כ׳ נחשון תש׳ו׳׳א, 19.11.1970



 חוק האי חשבון, תש*1״ו-1955

ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

, בסוף פסקה (1) יבוא: תיקון מקנח 47  1. בתקנה 47 לתקנות רואי חשבון, תשט״ז—1956 2

 ״ואולם על בקשה אחת לפטור שכלולות בה בקשות לפטור ליותר משבעה
 נושאי בחינה, לא תעלה האגרה על 70 לירות, ובלבד שסך כל האגרות
 המשתלמות על בקשה אחת לפטור, שכלולות בה בקשות לפטור ליותר

 משבעה נושאים, לא יעלה על 70 לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי־חשבון (תיקון), תשל״א—1970״. השפ

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  0¿ט׳ בחשון תשל״א (8 בנובמבר 1970) י
1 שר המשפטים : 7 0 4 6 מ 0 ז ו , 1 

 1 ס״ח 173, תשט״ו, עמ׳ 26.

 2 ק״ח 554, תשט״ז, עמ׳ 34 ; ק״ח 2541, תש״י, עמי 1316.

 שולייפ
 כתקנה 5

 תיקון תקנה 6

 חוק שידות מילואים (חגמולימ), חשי״גו-959ו [נוסח משולב!

ם אי ו ל ם במי י ת ר ש מ ם ל י ל ו מ ג ם ת ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־37 לחוק שידות מילואים (תגמולים), תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] / ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני קרן ההשוואה, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות שירות מילואים (תגמולים), תשכ״ז—1967 2 (להלן — התקנות תיקון כותית
 העיקריות), בסוף כותרת השוליים יבוא ״בשכר״.

 2. . בתקנה 6 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) עובד עצמאי שחוייב בתשלום דמי ביטוח על פי דין וחשבון שהגיש
 תוך החדשיים שבתכוף לפני שירותו במילואים או לאחריו (להלן — התקופה
 הקובעת) או על פי קביעה לפי סעיף 174 לחוק הביטוח שנעשתה תוך
 התקופה הקובעת, והוא לא היה אחד מאלה המפורטים ברשימה שבתקנת
 משנה (ט) תוך ששת החדשים שקדמו לשירות, לא תעלה הכנסתו היומית
 על שליש המקסימום השנתי שלפיו משתלמים דמי הביטוח כשהיא מחולקת
 ב־360 או במספר הימים בהם היה עובד עצמאי; אולם אם נעשתה תוך
 התקופה הקובעת קביעה לפי סעיף 175 לחוק הביטוח, תחייב קביעה זו על

 אף האמור.״;

־ 0״ח תשי״ט, עמ׳ 306. 1, 
 2 ק״ת חשצ״ז, עמי 3368 ; תשב״ט, עמי 545.
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 (2) אחרי מקנת משגה(ח) יבוא:

 ״(ט) וזאת הרשימה האמורה בתקנת משנה (ג):

 (1) עובד בשכר;

 (2) עובד במשכורת;

 (3) תלמיד;

 (4) מי שנעשה לראשונה תושב ישראל;

 (5) מי שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט—

 1959 [נוסח משולב]«.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים) (תיקון), תשל״א—1970״.

 ט׳ בחשון תשל״א (8 בנובמבר 1970) י ו ם ף א ל מ ו ג י
 >ח« 75125< שר העבודה

 ס״זז תשי״ט, ז!מ׳ 286.

 חוק שידות התעסוקה, תשי״ט-959ו

ם י ק ח ר ה בדיג מ ד ו ב ל ע ק ע ו ח ת ה ל ו ח ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 ו־89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 •י,

 ולאחר התייעצות בארגונים היציגים של העובדים והמעבידים ומועצת השירות, אני

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון מהוספת 1. בתוספת השניה לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959, בפריט 7, אחרי המלה
 השניה

 ״בדיג״ יבוא ״מרחקים״.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא. ״תקנות שירות התעסוקה (שינוי התוספת השניה), תשל״א—

 1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בחשון תשל״א (8 בנובמבר!1970) י
 מומ 732891) שר העבודה

 1 ס״וו 270, תשי״ט, עמ׳ 32.

 160 קוגץ המקנות 2634, כ׳ בתשון תשל״א, 19.11.1970



 חוק רשות הנמלים, תשכ״א-1961

 פקודת הנמלים

ם י נ ע ט ת מ ר ב ע ה ת ל ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק דשות הנמלים, תשכ״א—1961 !,
, ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:  וסעיפים 10 ו־17 לפקודת הנמלים 2

 1. בתוספת לתקנות נמל חיפה (אגדות העברת מטענים), תש״ד—1960 י•, בהערות *?יו המופ־ת
 לחלקים אי, ב׳ ו־ג׳, בהערה 26, לאחר ״שלחים רטובים״ יבוא ״וגומי גלמי״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים) (תיקון), תשל״א— השפ
 1970״.

 ב׳ בחשון תשל״א (1 בנובמבר 1970)
 (וז« 755401)

 י 1 ס״ח תעיג״א, עמ׳ 145.
 2 חוקי א״י, כרך בי, פרקיקי״ד, עמי 1146.

 3 ק״ת תש״ד, עמי 606 ; תשכ״ח, עמי 1468 ; תש״>, עמי 1674

ס ר ן פ ו ע מ ש • 
 שר התחבורה

 מיקון מיונה 64

 החיפמ
 מקנה 2דא

 פקודת מחלות בעלי חיים, 945 ן

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ת ו מ ה ת ב ט י ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

, וסעיפים 5, 15  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 2

 1. בתקנה 64 לתקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3 (להלן —
 התקנות.העיקריות), בתקנת משנה (ב), במקום ״3״ יבוא ״4״, ובמקום ״והעתק שלישי
 ישאר בידי מוציא התעודה״ יבוא ״העתק שלישי יישלח לרופא לשכת הבריאות המחוזית

 והעתק רביעי יישאר בידי מוציא התעודה״.

 2. במקום תקנה 72א לתקנות העיקריות יבוא:
י 72א. לא יוביל אדם בשר קפוא אלא במכונית להובלת בשד אשר י  ״היגיי* ״

א הטמפרטורה בה אינה עולה על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס.״ י 9 '  י

 3. בתקנה 74 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), ״67, 69 עד 71 ו־73״ — יימחק. מימין מקט! 4ז

 תיקמ התופפת 4, בתוספת העשירית לתקנות העיקריות, במקום ״בפיקוחי״ יבוא ״בפיקוח וטרינרי
 העשירית

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), תשל״א- השפ
 1970״.

ת י ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 ג׳ בחשון תשל״א (2 בנובמבר 1970)
 >חמ 73850).

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ם״ח תשי״ח, עמי 24.

 3 ק״ת תשכ״ד, עפ׳ 837 ; תשכ״ח, עמי 187 ; תשכ״ט, עמי 1973 ועמי 2080.

 קובץ התקנות 2634, נ׳ נחשון תשל׳׳א, 19.11.1970 161



 פקודת ההקדשות לצופי צדקה

ים״ נ י ם מצטי י א ט ר ו פ י ״קרן לעידוד ס ל נאמנ ם ש ת ו ד ג א ת  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה / אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן לעידוד ספורטאים), תשכ״ז—1967 2
 (להלן — הצו העיקרי), לפני ״משה זנדברג״ יבוא ״יריב אורן, עמירם סיוון״.

 2. במקום סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות ומסמכים

 נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.״

 ״מבירת דיל
 וחשבון
 וידיעות

 3. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן לעידוד ספורטאים) (תיקון),
 תשל״א—1970״.

 תיקון סעיף 1

 .החלפת
 בעיף 4

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״א בחשון תשל״א (10 בנובמבר 1970)
 (חמ 78093)

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק י״ד, עמ׳ 107.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2292 ; תשכ״ח, עמ׳ 1637.

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

ה צ ח מ ה ל ק צ ו ם מ עלי ת נ ח ש  צו בדבר מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור.4

 1. בצו זה —

 ״מנהל״ — מנהל חטיבת כימיה ומזון במשרד המסחר והתעשיה או מי שהסמיך לענין צו זה,
 כולו או מקצתו ו

 ״משחת נעלים״ — משחת נעלים מוצקה למחצה.

 2. לא יארוז אדם לשם עסק משחת נעלים אלא במכל המכיל 35 גרם או 65 גדם או 120
 גדם של משחת נעלים או כמות אחרת שהתיר בכתב המנהל.

 3. לא יעביר אדם לאחר, במהלך עסקו, בשום דרך מדרכי ההעברה, את הבעלות על
 משחת נעלים או את ההחזקה בד. ולא יחזיקה ולא ירכשה כאמור, אלא אם היא ארוזה

 ומסומנת לפי הוראות צו זה.

 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 הגבלת
 האריזה

 הגבלת
 העברה
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 A (א) הסימון לפי צו זה ייעשה על גבי כל מכל שבו ארוזה משחת נעלים, והוא יכלול או8ן המימון
 את כל אלה: '8""י

 (1) שמו ומענו של היצרן אשר מילא את המכל במשחת נעלים!

 (2) צבע משחת הנעלים!

 (3) משקל נטו;

 (4) המלים ״משחת נעלים מוצקה למחצה״.

 (ב) סימון לפי סעיף קטן(א) יהיה ברוד, קריא ובר־קיימא.

ל פי«ון נומף  •5. לא יוסיף אדם ולא יגרום שיוסף על הפרטים לפי סעיף 4 כל פרט בםימונה ש
 משחת נעלים אלא אם הפרט הנוסף הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

ל «ns הסימון  6. הסימון לפי טעיף 4 יהיה בעברית, ומותר להוסיף תרגום לועזי! היה הסימון ש
 משחת נעלים מיובאה בלועזית יצויינו הפרטים לפי סעיף 4 גם בעברית.

 7. תחילתו של צו זה היא בתום שלושים יום לאחד פרסומו ברשומות. מחייה

 8. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משחת נעלים מוצקה למחצה), השפ
 תשל״א—1970״. י

 ג׳ בחשון תשל״א (2 בנובמבר 1970) פ נ ח ס ם פ י ר
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 ' 4 מ 8 ח ) 

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות אינה, תש״ל-970ו

פגע ת נ ר ד ג ר לענין ה ח ח א ט ר ש ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש״ל—1970 1
 אני מצווה לאמור:

 1. כל שטח המוחזק בידי צבא־הגנה לישראל נקבע לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל שפחהמוחזי,
ל ״ ה י צ י י  כ״שטח אחר״ לענין הגדרת נפגע לפי םעיף 1 לחוק. י

 2. תחילתו של צו זה היא מיום תחילתו של החוק. החילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא־ השפ
 הגנה לישראל), תשל״א—1970״,

 ג׳ בחשון תשל״א (2 בנובמבר 1970) מ ש ה ד י י ן
) שר הבטחון. 7 5 0 ג 5 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 600, וןש׳׳ל, עמי 126.
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9 ז 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשב״ ח

ה ח פ ש מ ת ה ב צ ת שיעורי ק ל ד ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—
, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור •ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה  1968 נ

 לאמור:

 «י«י לוח ח׳ 1. בלוח ח׳ לחוק, במקום פרטים 3,2 ו־4 יבוא:

 פרט הילד לירוי!

 ״2 הרביעי 16.00
 3 החמישי 16.00
 4 י הששי 16.00

 ״*״יל״ 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ באלול תש״ל (1 בספטמבר 1970).

 ה«פ 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קצבת המשפחה), תשל״א—
 1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בחשון תשל״א (8 בנובמבר 1970) י
 >חמ 50338?) שר העבודה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108 ; תש״ל, ע«׳ 134.

 חוק הסדות מקומות וחצה, חשכ״ד-964ו

ת ובנהר הירדן ר נ ם כ ף י ם בחו י ר ו ס א ם ו י כרז ה מו צ ח ת ר ו מ ו ק ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 אני
 מצווה לאמור:

/  טיןומומ רחצה 1. (א) החלקים מחוף ים כנרת המפורטים בסעיף א בתוספת הראשונה, בטור א
 מוכרזים ,

 שנקודות מפגש קואורדינטות הרוחב שלהם עם החוף מצויינות בטור בי, ובמרחק במטרים
 לאורך החוף משני צדי נקודות המפגש כאמור כמצויין בטור גי, הס מקומות רחצה מוכרזים.
 (ב) השטח על נהר הירדן שמרכזו נקודת הציון המפורטת בסעיף ב בתוספת

 הראשונה ובמרחק המצויין לצדו, הוא מקום רחצה מוכרז.

 טי!י«ומ רחצה 2. הרחצה בכל מקום לאורך חוף ים כנרת בין נקודות מפגש הקואורדינטות כפי שצויין

פ בתוספת השניה — אסורה. י י י 8 * 

 ה«8 3, . לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי ים
 כנרת ובנהר הירדן), תשל״א—1970״,

 1 ס״ח 434, תשכ״ד, «מ׳ 172.
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 ,תו&פת ראשונה
 (סעיף 1)

 א. יפ בניר.
 טור א׳ . טור ב׳ טור נ׳

 חלקי החוף קואורדינטות הרוחב המוחק במטרים

 (1) מועצה אזורית
 עמק הירדן

 נוף גינוסר 2499 50

 (2) מועצה מקומית
 מגדל

 חוף אילנות 2491 30
 וילה מלצ׳ט 2488 30

 (3) עירית טבריה
 חוף רון 2446 25
 חוף התכלת 2444 20
 החוף השקט 2443 20
 חוף לידו 24405 25
 חוף גיא 24274 30
 סידונית 24259 25
 גני חמת 24172 40

הי הירדן  ב. נ

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳
 חלקי החוף קואורדינטות הרוחב המרחק במטרים

 מועצה אזורית
 עמק הירדן

 דגניה א׳ 23204/23512 40

 תוספת שניה
 (סעיף 2)

 25400/20406 עד 25100/20008
 24753/19879 עד 24644/19927
 23633/20383 עד 23630/20391

 2365/2081 עד 2351/2009

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפגים

 (1) אתר כנורות
 (2) צוק ארבל

 (3) בית ירח
 (4) האון

 י״ח בתשרי תשל״א (18 באוקטובר 1970)
 (חמ 76760)
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 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשב׳׳ד- 964 ו

, ן כו ם התי י י פ ה בחו צ ח ר ר ה סו אי ם ו י כרז ה מו צ ח ת ר ו מ ו ק  צו בדבר מ
ת ר נ ף וים כ ו ם ס  י

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ד3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 נ
 מצווה לאמוד:

ך •ארבעה:עשר יום מיום שהוגשה ו  11. לא בינם יושב ראש המועצה ישיבת המועצה ת
 דרישה כאמור׳ רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדר
 היום הנדרש! בישיבה שכונסה כאמור ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על הדרישה,

 ואם נעדר — מי שייבחר לכך על ידי המועצה.

 12. רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

 13. המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה
 אחרת בצו זה.

 14. בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד,

 15. רשות מקומית רשאית לבטל את מינוי נציגה במועצה ולמנות אחר במקומו! לביטול
 ולמינוי כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

 16. חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
 המקומית שמינתה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן

 ההודעה לראש הרשות המקומית.

 17. חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות
 רצופות — אם היו בשלושת החדשים פחות משלוש ישיבות — יחדל להיות חבר המועצה,
 מלבד אם נעדר מסיבות מחלה או שירות בצבא?3ג3ה לישראל או ברשות המועצה! על
 חדילה;כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית שמטעמה כיהן לפני

 החדילה.

 18. חדל חבר המועצה מלכהן, תמנה הרשות המקומית שמינתה אותו חבר אחר במקומו!
 לא מינתה הרשות המקומית חבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל חבר לכהן, תודיע
 על כך המועצה לשד והשר יתרה ברשות המקומית! לא שעתה הרשות המקומית להתראה,
 רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי המועצה, או עובדיה, של אותה רשות מקומית,
 ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר

 כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

 19. אי מילוי מקום שנתפנה אינו פוסל את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה,
 ובלבד, שנותרו בה שני שלישים ממספר חבריה.

ר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על ש ל ה א ד  20. נ
 המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו! לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד
 שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם

 מקופת האיגוד.

 : ישיגו! שלא
 מך המגי ז

 על ידי חנרי
 ׳המועצה

 מנין חוקי

 , פירי עכורה
 המועצה

 י וישיכוהיה

 פמכויוה
 המועצה

 י פיפול מימי
 חגר מועצה

 ההכטרוה
 חפר המועצה

 העיר מישיכוה
 המועצה

 מילוי מקומווג
 «וייפ

 שמירה מוקף

 פמכויוה השר

 פרק די: יושב ראש המועצה וסמיו



 •מדמון•. היושב.
 ראש ופגניו

 לליושג ראש
 ממתה על

 הביצוע

 דין וחשבון
 של האיגוד

 העברת תכקידיפ
 ופמבויווג

 משכורת היושב
 ראש ופגניו

 23. (א) נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן ביושב ראש וטרם נבחר
 : יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו —

 (1) םגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד!

 (2) הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד!
 (3) מבר המועצה שהמועצה תמנהו לכך — אם נבצר מהםגן או מכל הסגנים

 לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

 (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה:

 (1) חדלו להיות חברים במועצה!
 (2) התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה!

 (3) הועבדו מכהונתם על ידי המועצה.

 (ג) החלטת המועצה י להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה
 מכהונתם לא תהיה בת תוקף, אלא. אם. נתקבלה בישיבתה שנקראה במיוחד לענין זה
 !.והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה! אולם אם ההעברה מכהונתם היא מחמת
 הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב

 רגיל, • .

 (ד) חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם, תבחר
 המועצה במקומם יושב ראש או סגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה

 מקומם, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.

 24. יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה
 של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

 25. (א) יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר
 שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך

 השנה שחלפה.

 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא
 בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר

 ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.

 (ג) האיגוד דשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה שתיראה לו.

 26. יושב ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול לסגנו כל תפקיד מתפקידיו וכל
 סמכות מסמכויותיו, וכן הוא רשאי באמור לאצול לחבר אחר של המועצה מתפקידיו או

 מסמכויותיו לענין מסויים.

 27. יושב ראש המועצה או סגנו או חבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
 יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 26׳ רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד

 למשכורת שתקבע המועצה באישור השר.

 פרק ה׳: ועדות ועובדים

 28. המועצה רשאית לבחור מבין חבריה, או מבין עובדי האיגוד, או אנשים מתאימים בחירות וערות
 אחרים, ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לטפל ולייעץ בענינים או במקרים מסויימים,

 בכל שתטיל עליהן המועצה.
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 29. לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

 30. יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה.

 31. המלצותיה של ועדה טעונות אישור המועצה, אך רשאית המועצה, בהחלטה
 שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה המשתתפים בהצבעה, להעביר ענין מסויים לועדה

 להחלטה סופית.

 32. ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה
 ודיוניה.

 33. (א) האיגוד דשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם ובאישור
 השר — את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם! כן רשאי הוא, מסיבה מספקת ובהחלטתם

 של רוב חברי המועצה, להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם.
 (ב) המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

 פרק ו׳: חחים והצעות
 34. יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת

 המועצה, אם נתקיימו שלושה אלה:
 (1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות!

 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה
 מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים. שבה נעשה החוזה!

 (3) קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

 35. כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה, ואם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
 החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון אישור בכתב מאת השר.

 36. כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.:

 37. חוזה שנעשה, לפני פרסום צו זה ברשומות, על ידי רשות מקומית בקשר לעניגים
 שהם מתפקידי האיגוד, ידאו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה החליטה על כך
 והצדדים לחוזה הסכימו לכך י, במקרה זה יראו בכל מקום בחוזה האמור שמדובר ברשות

 מקומית כאילו מדובר באיגוד.

 38. למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן — ועדת הצעות ומכרזים);
 מתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

 39. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
 או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי.

 (ב) צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים וכן סוגי החוזים
 שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל׳ יהיו לפי האמור
,  בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך—1959 2

 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 40. (א) חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי
 בן זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה

 2 ק״ת 659, תש״ד, עמ׳ 215.

 יזרכג׳ הועדה

 יושג ראש
 יועדה

 אישור החלטות.
 ועדה

 גירי עגודת
 ועדה

 עוגייפ

יא  חוייפ י
 החלטות
 המועצה

 חוזיפ הטעוניפ
 החלטת המועצה

 חוזה למתן
 זגיון או

 8ונו9ולין

 העגרת חוזיפ
 יאיגוי

 ועדות הצעות
 ומגרזיט

 מכרזיפ

 הגר המועצה
 או חגר ועדה

 או עוגד
 המעונין גחויה
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 ?ו6ו» האיגוד

 כמחול קוכת
 האיגוד

 חתימה עי
 כקודח תשלופ

 מחיקת חופ
 אפוד

 שנת הבפפיפ

 הנהלת
 השכונות

 רואה חשגוו

 עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד
 מספק לתושבים

 (1) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדגה בחוזה או בעסק, לפני
 הישיבה הראשונה בה תדון בו(

 (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא
 יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

 (ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי
 בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובח הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד,
 :למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק
 לתושבים ופרט לעגין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי

 האיגוד.
 (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו־>ב) אינן חלות על חבר מועצה או ועדה או עובד
 האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הגאה
 בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש
 מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיר של הגוף עולה

 על 5%.
 (ד) העובר על הוראה .מהוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), דינו — מאסר שלושה

 חדשים או קנס חמש מאות לידות או שני הענשים כאחד.

 פרק ז׳: כספיט
 (א) כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

 (ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו
.41 

 כדין,

 (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד. 42.
 (ב) כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
 מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר

 להחזיק אצלו סכום כסף להוצאות יום יום של האיגוד.

 43. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
 וביד הגזבר.

 44. כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של לפחות שלוש שנים והוא נראה
 כחוב אבוד, רשאי האיגוד לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר טעונה החלטת

 המועצה אישורו של השר, ובלבד שיהיה סבור שהדבר הוא לטובת הציבור.

 45. שנת הכספים של האיגוד תתחיל ביום ראשון באפריל בכל שגה.

 פרק ח׳: חשגונות
 46. המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השר או מי שהוא הסמיכו לצורך זה
 חשבון גבון של כל הכספים י המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו! חשבון זה

 יהיה פתוח לעיון חברי המועצה.

 47. גזבר המועצה, ובאין גזבר — יושב ראש המועצה, יגיש תוך שלושים יום מתום
 שנת הכספים את חשבונות המועצה.לרואה חשבון שנתמנה על ידי השר לפי סעיף 216

.  לפקודת העיריות 3

 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
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 48. (א) לאיגוד תהא חותמת. •«•
 >ב) חותמת האיגוד תהא שמורה בידי יושב ראש המועצה. ברשותו אפשר שתונח

 למשמרת אצל מזכיר האיגוד או אצל עובד אחר שהמועצה תמנה לכך.
 (ג) חוזה או מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת האיגוד לא יחייב את האיגוד

 פרט למקרים שלגביהם נקבע בצו זה אחרת.
 (ד) אין להטביע את חותמת האיגוד על כל חוזה או מסמך מחייב של האיגוד אלא
 בפני יושב ראש המועצה ואחד מאלה: חבר המועצה או המזכיר או עובד אחר שהורשה
 על ידי המועצה, וכל אחד מהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר לראיה

 שבפניו נחתם. י

 49. חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד —
 (1) כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו בידי יושב

 ראש המועצה וגזבר האיגוד! ;
 (2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו.בידי יושב.ראש

 המועצה ומזכיר האיגוד.

 50. ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר
 המועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר

 כאמור ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 51. רואה החשבון כאמור בסעיף 47 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו
 ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב

 ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן סביך.

 חותמת האיגוד

 התחייגית
 :האיגוד

 גישה לפפרי
 המועצה

 הטצאת ידיעות
 לרואה השבוז

 פרק טי: הוראות שונות
 52. האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות
 בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה
 לו כדרוש לצורך קיומן או ׳להגנתן של זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו׳ מוסדותיו
 ומפעליו בקשר לתפקידיהם! לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה

 או של כל עובד, הן באופן כללי והן לעגין מיוחד.

 53. נתגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין
 הרשויות המקומיות לבין עצמן בעניגי האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות
 מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר והשר או מי שמינה לכך יכריע בהן •, הכרעה

 זו תהא סופית.

 54. לצו זה ייקרא ״צו איגוד עדים אזורי מרחבים—עזתה (פיתוח מרכז בינאזודי),
 תשל״א—1970״.

 תוספת
 הרשות המקומית מספר הוזברים

 המועצה האזורית מרחבים
 המועצה האזורית עזתה

 י8שפ8י0

 צירור חילוקי
 דעות

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ט באלול תש״ל (20 בספטמבר 1970)
 (המ 76531)
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 פקודת המועצות המקומיות

ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד דרה ב ק עזר לג ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית גדרה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה!

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם
 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה

 ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ־
 ״מחזיק״ —אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בגין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכהאו אורווה!
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית־המלאכה!
 ״אורווה״ — ,לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה! .
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין •,
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבגין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאח המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמדי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב,להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספד, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד,, עמי 256.
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 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי ?!יבול שהותקנו באמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול, אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דדך — אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים׳ להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 >1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם!

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם י
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. 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 בל 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.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכס שבו דגה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונימ יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאוזיים לירות, ואם עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב). והיתד. העבידה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (הוצאת אשפה), תשל״א—1970״.

 העפדח אשפה

 ממז הימר

 זכות כניסה
 לפועלי המועצה

 סמכויות המפקח

 מסירת הודעות

 עונשין

י פ ר ף ג ס ו  י
 ראש המועצה המקומית גדרה

 נתאשר.
 כ״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר 1970)

 (חנו 816521)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ק עזר ליהוד ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות !, מתקינה המועצה
 המקומית יהוד חוק עזר זה:

1 י י י י  1. בחוק עזר זה— "

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל עניו שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית יהוד.

 2, : ראש המועצה דשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. «י*ז העיייז

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

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

י י | ־ י  4. חוק עזר ליהוד (אגדת תעודת אישור), תשי״ב—1952 2 — בטל. ג

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1970״. ה«8

 תוספת
 (סעיף 3) י שיעור האגרה

 בלירות

 א. תעודה —

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט לרישום

 דירה בבית משותף 6

 2. בענין רישום דירה בבית משותף 4

 3. בכל ענין אחר 3

 ב. העתק תעודה 1

ה כ ו ת ח ה י ד ע  נתאשד. ם
 י״ג בתשרי תשל״א (13 באוקטובר 1970) ראש המועצה המקומית יהוד

 (חמ 83138)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 238, תשי״ב, עמ׳ 436.
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ל כ ל בדבר ת א י מ ר כ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות*, מתקינה המועצה המקומית
 כרמיאל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם,•

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

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

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל־חיים.

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כרמיאל! ^
ת מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק ו ב ר ל  ״ראש המועצה״ —

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —
 (1) ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

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

 או מגן.

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

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

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

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

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

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 6 לבין 20.

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

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 שטחיפ א8ודי0
 ברוכלות

 איפור חגיה
 שלא כשעת

 התעסקות

 איפור לקשור
 כמכנה

 מקופ החזקת
 עגלה

 איפור רעש

 נמיוז

 שעות הרוכלות

 הימר המעפוקה

 ימי רוכלות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
 : ע״ר תש״ח, חוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 ממולה

 רשיונות

 תבניתו של
 עגלות

 לוחית־מפ»ר
 לעגלה

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

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו. תו?!» הרשיון

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

 15. הוראות סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
 סעיף 2 לפקודת התעבורה י;.

 16. (א) בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.
 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון׳ להתנותו או לבטלו, וכן רשאי הוא לכלול

 ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, דשאי ראע*
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. (א) רוכל המשתמש בעגלה-לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מםפר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

 משפחתו של הרובל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.
 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה,

 לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עס?!ו יסדר.את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

 20. ראש המועצה, המפקח או שוטר׳ רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין במקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחד שנצטווה לכך
 בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית, המגש

 או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

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

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות׳ ואם היתד, העבידה עונשין
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל (רוכלים), תשל״א—1970״. השפ

 פידור טובין
 על עגלה

 דרישה לפלק
 עגלות

 סילוק עגלות

ר י ג נ ך ו ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית כרמיאל

 נתאשר.
 י״ג בתשרי תשל״א (13 באוקטובר 1970)

 (חמ 83571)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשב״א, עמי 173.
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 פקודת המועצות המקוממת

ם ת ר י ג ס ק ו ס י ע ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ת ב ג ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
 המקומית קריודגת חוק עזר זה:

, במקום 3 1. בסעיף 3 לחוק עזר לקדית־גת (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ט—1969 2 י י ״  מימיו 8
) יבוא: ג )  סעיף קטן

 ״(ג) ביום שלישי בשבוע לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —

 (1) כל בית עסק למעט חנות מכולת, חנות לצילום וקיוסק בשעות שבין
 14.00 לבין 06.00 למחרתו!

 (2) חנות מכולת בשעות שבין 16.00 לבין 06.00 למחרתו.״

 י״» 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודגת (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון),
 תשל״א—1970״.

ר י א ה מ י ד  נתאשד. א
 י״ג בתשרי תשל״א (13 באוקטובר 1970) ראש המועצה המקומית קדית־גת

 (וזמ 853005)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

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

 2 ק״ת 2409, תשכ״ט, עמ׳ 1688.

 פקודת המועצות המקומיות

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

ר ביוב ב ד ץ ב ק צ ו מ ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

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

, יבוא:  ״יהוו התוספת 1.. במקום התוספת לחוק עזר לקדית־מוצקין(ביוב),תשכ״ד—31963

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

 2 ס״ח 376, תשנ״כ, עמי 96.

 3 ק״ת 1494, תשכ״ד, עמ׳ 27 ; ק״ת 2345, תשכ״ט, עמ׳ 860.
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 לימת

 ״תוספת

 (סעיפים 2 ד3)

 ב ו י  ד.יטל ב

 !. ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (בולל קרקע שעליד. עומד בבין) 3

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קייס —

 בגושים 10426, 10430,10428 1.50

 בגושים אחרים 1

• י י * י" ; — ף ס א ביב מ ; .2 

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 1

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים 2״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (ביוב) (תיקון), תשל״א—1970״.

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 י״ח בתשרי תשל״א (18 באוקטובר 1970) ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

 (זזמ 765012)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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׳ ירושלים  המחיר 72 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי




