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 מדור לשלטון מקומי

ק עזר לירושלים (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון), תשל״א—1971  חו

ק עזר לגבעתיים (עגלות), תשל״א—1971  חו

 חוק עזר לרמת־גן (חזיתות בתים), תשל״א—1971

 חוק עזר לרמת־גן (מפגעי תברואה) (תיקון), תשל״א—1971 .



 פקודת זכות מצרים
ב ג ד שימוש א ע ם ב י ג ו ל מ ת ת ה ד ע י דיון בפני ו ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 ביצירה לצרכי שידורים לימודיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א(ה) לפקודת זכות יוצרים •י, אני מתקין תקנות אלה:

ו פרשנות י  פרק א
 1. בתקנות אלה —

 ״בקשה״ — בקשה לקביעת שיעור התמלוגים בעד שימוש אגב ביצירה;
 ״ועדה״ — הועדה שמונתה על ידי שר המשפטים: לפי סעיף 7א(ד) לפקודה;

 ״הצעת הסכם״ — הצעה להסכם על גובה התמלוגים, שהוגשה על־ידי המשדר לארגון
 יציג של יוצרי יצירות מסוגה של היצירה הנדונה בועדה.

 2. שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בפקודת זכות
 יוצרים, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 פרק גי: הגקשה

 3. (א) אלה הפרטים שיש לכלול בבקשה:

 (1) שמו, תיאורו, מענו ומשלח־ידו של המבקש ומענו להמצאת מסמכים;
 (2) שמו, תיאור ומקום מגוריו של המשדר במידה שניתן לבררם;

 (3) פרטי היצירה ושימוש האגב ביצירה;

 (4) תאריך שימוש האגב ביצירה;

 (5) שיעור התמלוגים המבוקש או המוצע;

 (6) נימוקי הבקשה, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה. נפרדת
 ובקיצור.

 (ב) הבקשה תהא חתומה בידי המבקש או בידי בא־כוחו.

 (ג) העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש או של אדם אחד.
 (ד) הוגשה הבקשה על־ידי המשדר תצורף לבקשה הצעת הסכם.

 4. (א) הבקשה והמצורפות לה יוגשו לועדה בחמישה עתקים.
 (ב) יושב־ראש הועדה ימציא עותק למשיב.

 5. (א) המשיב רשאי להגיש לועדה כתב התנגדות בחמישה עתקים ובו יפרט את
 נושא התנגדותו ונימוקיו.

 (ב) כתב ההתנגדות יוגש לועדה לא יאוחר מחמישה עשר יום מהיום שנמסרה
 למשיב הבקשה.

 (ג) יושב־ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת כתב ההתנגדות אם
 ראה טעם מספיק לכך.

 (ד) יושב־ראש הועדה ימציא עותק מכתב ההתנגדות למבקש.

 הגדרווז

 פרטי הבקשה

 הגשת הבקשה

 תשונה
 המשיג

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ה, עמ׳ 364 ; ס״ח תשי״ג, עמ׳ 38 ; תשכ״ח, עמ׳ 57.
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 6. יו^זב־ראש הועדה יק^ע, תוך;הד^יים^מיום הגשת הבקשה, מועד לשמיעת הבקשה:׳ ?־יעממועז•
 לשמיעת י

 הכקשה
ע לשמיעת ב ק נ ד ש ע ו מ ר ה ג ד ת ב ו ח פ ה ל ו ר י ש ה ע ש י מ  וימסור למבקש ולמשיב הודעה מוקדמת של ח

 לבירור הבקשה.

 ,7. (א) רצה המשיב לחקור חקירה שכנגד אדם שהצהיר לאימות העובדות שבבקשה, התייצגית
ע לחקירה שכנגד ב ק ג ך ש ע ן מ י ה נ פ ! ם ק י מ ה י ע ב ת ש ן ח פ 1 ש , ק ב מ ל ה ן ד ע ן ^ • ה - « , ^ , 1 ך , ל כ ע ע י ר ן  י

 לשמיעת הבקשה.
 (ב) המבקש יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הבקשה, את האדם שנדרש

 לחקירה שכנגד כאמור.
 (ג) לא הביא המבקש אדם לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב) או סירב
 אדם כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד בלי סיבה המניחה את דעת
 הועדה, לא תשמש הצהרת אותו אדם כראיה אלא אם שוכנעה הועדה שקבלת ההצהרה

 כראיה דרושה למיצוי הצדק.

 8. הדיון בבקשה יתנהל, בכפוף לאמור בתקנות אלה ובסעיף 7א(ז) לפקודה, כאילו פדיי
 • הטענות

, יחולו  היה המבקש תובע והמשיב נתבע, ותקנות סדר הדין האזרחי,תשכ״ג—1963 2
 בדיון בתובענה בשינויים המחריבים לפי הענין.

 9. בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הבקשה דיה שלא
י י ע ־ ן נ  או במועד נדחה — יחולו הוראות אלה: "

 (1) התייצב המבקש ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת
 הבקשה או לשמוע את הבקשה שלא בפני המשיב;

 (2) לא התייצב המבקש או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות
 את שמיעת הבקשה או לבטל את הבקשה.

ו הדייןמוגבל  10. בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל נימוק או עובדה שלא הוזכרה בבקשה א
 לנימוקי:

 שבכתב
 , , •, . לנימוקיפ

 בכתב ההתנגדות, אלא אם השתכנעה שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש
 להיעזר באותו נימוק או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק.

ך דחיית הגירוד ש מ ת ה  11. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הבקשה ומשהחלה בשמיעתו י לדחות א

 הדיון בה, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק.

 12. (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות. החלטת
ה י ע י !  (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב־ראש וחברי הועדה. י

 (ג) העתק ההחלטה, מאושר בידי יושב ראש הועדה, יימסר למבקש ולמשיב
 סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

 13. הועדה רשאית לפסוק הוצאות ולקבוע על מי יוטלו. י. 1ייצאיי*
 הבקשה

י על י ־ י י  14. הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף כמבקש או כמשיב בבקשה צי

 שלפניה כל אדם שנראה לה מעונין בבקשה. ייי
 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות זכות יוצרים (סדרי דיון בפני הועדה לקביעת השפ

 תמלוגים), תשל״א—1971״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״א בשבט תשל״א (16 בפברואר 1971) י
) שר המשפטים 7 0 4 2 מ 5 ח ) 

 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1869.
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 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-953ו

 תקנות גדבר סדרי הפיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיימ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 !, אני מתקין
 תקנות אלד.:

 «יתמ * 1. בתקנה 4 לתקנות חינוך ממלכתי(סדרי הפיקוח), תשי״ז—1956 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) המזכירות הפדגוגית תהא מורכבת מן היושב ראש, מנהל אגף החינוך
 הדתי ועוד 6 עד 9 חברים שיתמנו על ידי השר,״.

 (2) בתקנת משנה (ב) —

 (א) בפסקה (1) במקום ״החינוך היסודי״ יבוא ״חינוך החובה״;

 (ב) אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(8) כל סמכות אחרת אשר תוטל על המזכירות הפדגוגית על ידי השר,
 פרט לאמוד בתקנות 5 ו־6.״!

 (3) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) המזכירות הפדגוגית רשאית לפעול באמצעות ועדות י, אלה יכול שתהיינה
 מורכבות מחברי המזכירות הפדגוגית בלבד או בצירוף אנשים שאינם מבין

 חבריה, ובלבד שההרכב אושר על ידי המנהל הכללי.

 (ד) המזכירות הפדגוגית רשאית להקים מועצה מייעצת מבין חבריה או
 שלא מבין חבריה, או משני הסוגים גם יחד, ובלבד שההרכב אושר על ידי

 המנהל הכללי.

 (ה) מנהל אגף החינוך הדתי רשאי לערער בפני המזכירות הפדגוגית על כל
 החלטה של ועדה כאמור בתקנת משנה (ג) תוך עשרה ימים מיום קבלתה.״

 המלפת 2. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:
 תקנה 7

 ״מינוי מפקח 7. המנהל הכללי, באישור השר, ימנה מפקח מחוז לכל אחד מהמחוזות

ז שעל הקמתם החליט השר.״ י ח  מ

 ז!«8 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(סדרי הפיקוח)(תיקון), תשל״א—1971״.

ן ו ל ל א א ג  ט״ו בשבט תשל״א (10 בפברואר 1971) י
0 שד החינוך והתרבות 3 5 1 מ 5 ח ) 

 ס״ח 131, תשי״ג, עמ׳ 137.
 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 116 ; תשכ״ג, עמ׳ 1966.
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- 959 ן ט ״ י ש  חוק שירותי הכבאות, ת
 חוק רישוי עסקים, תשב״ח-68?ו

 תקנות גדגר ציוד, מיתקנים וחמרימ לכיבוי דליקות בגנין מסחרי
׳ סעיף 9 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 ג
, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות  רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2

 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תש״ל—1970 3 תיי,מהי,נה 1
 (להלן — התקנות העיקריות), בהגדרת ״ציוד כיבוי״׳ במקום ״התקן שאושר על ידי״ יבוא

 ״לפי אישור״.

 2. תקנה 3 לתקנות העיקריות תסומן כתקנת משנה (א) ובה לאחר ״שיקול דעתה״ תי?ין»קטז 3
 יבוא ״וחייבת לפי הוראות המפקח״! ואחרי תקנת משנה(א) יבוא:

 ״(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות *, רשאי להורות
 לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי) (תיקון), השפ
 תשל״א—1971״.

 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט-959ו
 תקנות בדבר ציוד, מיתקנים ותמרים לכיבוי דליקות בבית מגורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 ולאחר התייעצות
 עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים), תש״ל—1970 4י, תסומן מיקיו ״?:ה 3
 כתקנת משנה (א) ובה לאחר ״שיקול דעתה״ יבוא ״וחייבת לפי הוראות המפקח״! ואחרי

 תקנת משנה (א) יבוא:
, רשאי להורות 3  ״(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה. למניעת שריפות

 לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.״

פ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים) (תיקון)׳ ה
 תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ו׳ בשבט תשל״א (1 בפברואר 1971)
 (וזמ 76545)

 1 סייח תשי״ט, עמי,199 • תשב׳׳ט, עמ׳ 44.

 2 ם״ח תשכ״ח, עמי 204.

 9 ק״ת תש׳׳ל, עמ׳ 1797.

 * י״פ תשכ״ז, עמ׳ 1504 ; תשל״א, עמ׳ 377.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 ו׳ בשבט תשל״א (1 בפברואר 1971)
 (חמ 76545)

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 199 ; תשכ״ט, עמי 44.

 2 ק״ת תש״> עמי 1788.

 3 י״פ תשכ״ז, עמ׳ 1504 ; תשל״א, עמ׳ 377.
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 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ס-1959

ר בניה ת י ת ה ר ג א ר מ ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 53ד לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ ט—1959
 ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 «ייי 1. היתר לבנייתו של בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק יהיה פטור ממחצית
י האגדה בעד חלק הבנין המיועד להשכרה. מ י  ^ ה

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הון (מתן פטור מתשלום אגרת
 בניה לבנינים להשכרה), תשל״א—1971״.

ח ו ר ה פ ט י ג ר  ט״ו בשבט תשל״א (10 בפברואר 197.1) ז
0 שר הדתות 2 6 1 0  >חמ 3

 ממלא מקום שר הפנים

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 234 ; תשכ״ח, עמי 36.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
- 956 ו ז ״ ע ש  ת

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממס הכנסה), תקזט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ־טור מ«פ 1. איגרות חוב רשומות על שם של בנק ירושלים לפיתוח ולמשכנתאות בע״מ, נושאות
ה ריבית של 7% לשנה, בסכום כולל של 1.5 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, פ ג ־  ה

 שיעמדו לפדיון בשנים 1973—1985 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י״ב בשבט
 תשל״א (7 בפברואר 1971) (סדרה 8), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה
 מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור שלי 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161

.  לפקודת מס הכנסה 2

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 13), תשל״א—1971״.

ן ו ל ל א א ג  כ׳ בשבט תשל״א (15 בפברואר 1971) י
0 סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות 2 6 5 מ 0 ח ) 

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ס״ח 202, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדלנת ישראי, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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 חוק לשכת עווכי״הדץ, תשכ״א-1961
 כללים בדבר בחירת חברי בתי דין מחוזיים

 בתוקף סמכותו! לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961 •י, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

< ף י ע פ ן י , י י  1. בסעיף 4 לכללי לשכת עורכי־הדין (בחירת חברי בתי דין מחוזיים), תשכ״ב— ת
 1962 * (להלן — הכללים העיקריים), במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 . ׳׳(א) המועמדים יוגשו ברשימה, כשלצד שמו של כל מועמד מצויין שמו
 של ממלא־מקומו; מספר המועמדים ברשימה לא יעלה על מספר חברי בית
 הדין שנקבע לאותו מחוז (להלן — העומדים לבחירה); רשימת מועמדים
 טעונה חתימות תמיכה ומספרן 50 חתימות בתל־אביב, 25 בירושלים, 25

 בחיפה ו־10 בבאר־שבע.״

 2. בסעיף 6 לכללים העיקריים, אחרי ״לפי סדר־הא״ב״ יבוא ״ולצד שמו של כל ו!יל,וופעיף6
 מועמד יצויין שמו של ממלא ־מקומו, כפי שהוצע ברשימת המועמדים; הרשימה השמית״.

* 9 8  3. אחרי סעיף 19 לכללים העיקריים יבוא: "י
 פעיו< «1א י

 ״מ8לאמ?ופ 19א. (א) מי שנרשמו ברשימות המועמדים כממלאי מקום של

 המועמדים יהיו ממלאי מקומם של אלה שנכנסו לרשימת הנבחריפ.
 (ב) חדל חבר בית דין מחוזי לכהן, יהיה ממלא מקומו לחבר

 בית הדין עד למועד הבחירות הבאות לבתי הדין המחוזיים.
 (ג) חבר בית דין שחדל לכהן אחרי שנבחר מכוח היותו ממלא
 מקום של חבר, יבוא במקומו כחבר בית הדין המועמד שקיבל בבחירות
 את מספר הקולות הגדול ביותר אחרי המועמדים שנבחרו, ואם מועמד
 זה כבר נהיה לחבר בית הדין או שאינו יכול או אינו רוצה להיות חבר

 בית הדין — הבא אחריו, וכן הלאה.״

 ,4. בסעיף 20 לכללים. העיקריים, בסופו יבוא ״ואת ממלאי־מקומם״. »יי,יו פעי!־ 20

 5. במקום סעיף 21 לכללים העיקריים יבוא: היולפמ
 פעי1» 21

 ׳׳!נורמ הרשימה 21. (א) רשימת מועמדים לפי סעיפים 4 ו־5 תיערך בסדר א״ב של

ה שמות המועמדים ותכלול פרטים אלה הן לגבי המועמדים והן לגבי ממלאי פ י 8 ^ 
 מקומם: שם המשפחה, השם הפרטי ומקום המשרד.

 (ב) הסכמה להיכלל ברשימת המועמדים תיערך בכתב לפי זה:
 אני הח״מ הרשום בפנקס עורכי־הדין,

 מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד לחבר בית הדין

 המשמעתי המחוזי ב ומסכים ש •

 יהיה ממלא מקומי.

 תאריך חתימה •

 1 ס״ח תשכ״א, עצי 178.

 2 ק׳׳ת תשכ״ב, עמ׳ 2064 ; תשכ״ד, עמ׳ 1684.
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 (ג) הסכמתו של ממלא־מקום של מועמד ו׳ניערך בכתב לפי זה:

 אני הח״מ .., הרשום בפנקס עורכי־הדין,

 מביע בזה את הסכמתי להיות ממלא מקום של

 המועמד לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי ב

 תאריך חתימה ״

 6. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין (בחירת חברי בתי דין מחוזיים)
 (תיקון), תשל״א—1971״.

ך י י ר ט ש נ ט ו ד ׳  נתאשר. י
 י״ד בשבט תשל״א (9 בפברואר 1971) יושב ראש המועצה הארצית

0 של לשכת עורכי־הדין 0 3 2 מ 8 ז ז ) 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 מדוד לסזלמון םקומי

 פקודת העיריות
 חוק עזר לירושלים בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית ירושלים
 חוק עזר זה:

 הופ־ת 8«יף 4» 1. אחרי סעיף 4 לחוק עזר לירושלים (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תש״ך—1960 2,

 יבוא:

מ 4א. לא יכניס אדם בקבוק זכוכית למקום ציבורי כשמתקיים בו עינוג פ " ׳ י י י פ י א  ״
 גנקבוקים למקום

 ציבורי לרבים, למעט אסיפות והרצאות.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (שמירת הנקיון ואיסור העישון)(תיקון),
 תשל״א—1971״.

ק ל י ק ו ד  נתאשר. ט
 ב׳ בשבט תשל״א (28 בינואר 1971) ראש עירית ירושלים

 (המ 878026) י

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 השט

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 1021, תש״ך, עמ׳ 1338.
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 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לגבעתייס בדבר עגלות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות! וסעיף 77(א)(3)
׳ מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 פרק ראשון: פרשנות

 1. בחוק עזר זה —
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה

 להסעת נוסעים!
 ״אורך כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה החיצונית שבחלק
 האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים

 לציר המרכזי ! .• י י
 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,

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

 ״יצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
 עור של הרת&ות אליו!

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

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

 על ידי ראש העיריה לעגלה הנדונה!
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים!

 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של עגלה!

 ״סרך — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פני הדרך!

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

 העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה!

 ״העיריה״ — עירית גבעתיים!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת העיריה לבדיקת עגלות ובחינתן!

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

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נלפת חדש 7, תשב״א, עמ׳ 173.
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 טרק שני: מתן היתר
 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום העיריה אלא אם יש לו עליה היתר בר־ תוקף מאת

 ראש העיריה.

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

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

 על כל שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד העידית או למקום אחר שיורה ראש
 העיריה ובמועד שיודה.

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

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

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

 (ג) ניתן היתר יחתים ראש העידיה את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

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

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

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

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף קטן (א)
 בהתחשב עם מצבו הכלכלי.

 היתר לעגלה

 גקשה להיתר

 הגאת עגלה
 לגדיקה,

 8תן היתר

 פקיעת היתר

 אגרת היתר

 פרק שלישי: מגנה העגלה

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

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

 על ידה, או לעוברי דרך או לרכוש.

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

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

 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה
 עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי־שימוש) בה יפורטו
 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית הזיהוי ויודיע על כך לראש העיריה ויעביר

 אליו את לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

 תקינות העגלה

 הורעת אי־
 שיפוש
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 . \.;::׳ :::(ב), :מי. שנמסרה לו הודעה אי־שימוש, לא:יש המש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה ־
.  אלא לשם תיקון האגמים שפורטו בה ו3ן לשם הבאתה לעיריה לעריכת בדיקה נוספת. י

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

 לידיו.

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

 סימן ב׳: מבנה העגלה

תותקן לפחות מערכת בלמים אחת גלטימ געגיה. ,  11. ־ בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג
^״ 8 ׳ עולהייעל י ^ ׳  המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת י
• ־ ' ׳ ' ; . • . .  במצב בלימה בכל דרך. .

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה, תותקן מערבת בלמים אחת המופעלת גלטיפ גע־לה :
מ י ח  ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה א

 במצב בלימה כל הדרך.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על שני מטר. יוי׳פ כילל

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על שלושה מטר, ובלבד שהגובה מן פגי הקרקע גופה כילל .
 ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

- אויר כולל  15. אורך כולל של עגלה לא יעלה י

 >1) בעגלה בעלת,סדן אחד על שלושה מטר!

 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים — על חמישה מטר.

 16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה — «יחי,

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

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

 17. בעגלה הותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות טעיכמ היגוי
 והחזרתה המיידית בקלות, במהירות ובבטיחות.

 18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן יצול חיבור אחד ושני יצולי היגוי שיעמדו חיכוי
 בעומס הסחיבה, הדחיפה, והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי,

 בהמות יותקנו שני יצולי חיבור ויצול היגוי אחד.

 19. יצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב יצול הי«ך
 ימשני:<מלקיט:אךיותר. ״

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר. נל־ליפ
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 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה׳ בעלי נקבים המותאמים
 בקטרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי
 ברזל, פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

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

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

 למרחק של 100 מטרים לפחות•

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

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

 ונקי בכל עת.

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

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

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

 מופעלים.

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

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

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

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

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

 27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אם —

 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות!

 (2) המטען קשור ומחוזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו!

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

 (4) המטען מסודר 'באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית־הזיהוי
. * • . . . » ס נ פ  ואת ה

 אופנים
 גנלנליט

 הדתמה

 נעלי גטדוון

 משקל מלל
 מוהר

 הוגלת מטען
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 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —
 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה! ץ

 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה!

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

 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה, יסמן המוביל את המטען פימוזמטעו
נ י י  כדלקמן: ח

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

 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי

 של המטען בגודל שנקבע בסעיף 24(א).

 29. ראש העיריה רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או ללא הימי למגיה
־ מוש״לה״עוליפ ה  תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימז ז

 על הקכוע

 סימן גי: שמוי מבנה

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתד בכתב מאת ראש העידיה ובהתאם שינוי«ננה
 לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר רישופ השינוי
י מ י ה :  שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5. י

 פרק רניעי: לוחית זיהוי

 32. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית זיהוי «מו לוחית
י י ! י י  משומשת או פגומה בחדשה. ז

 (ב) לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשמו בצבע שחור המספר
 הסידורי של ההיתר ושמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה x 40 20 סי׳מ. הלוחית
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין ותהא במצב

 נקי ותקין בכל עת.

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

 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי לוהימ זיהוי
 ראש העיריה.

 34. לא יסיר אדם לוחית זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש הפרו! לוחית
י י ה י י  העיריה לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר׳ לא יחספס את ה

 צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.
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 פרק חמישי: החזקת היתר ושינויים בו

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

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

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

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

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

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

 חופת החזי!ת
 היתר

 חובה למילוי
 תנאי ההיתר

 איפור שינוי
 כהיתר

 כפל היתר

 פרק ששי: הוראות שונות

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

 התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

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

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

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (עגלות), תשל״א—1971״.

 חמלת אחריות

 עונשיו

ן מ ז י י ר א ק  ק ו ב
 ראש עירית גבעתיים

 אני מסכים.
ס ר ן פ ו ע מ  ש

 שר התחבורה

 נתאשד.
 ב׳ בטבת תשל״א (30 בדצמבר 1970)

 (חמ 816422)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 •• :׳פקודת העיריות י
ם י ת ת ב ו ת י ז ר ח ב ד ־ גן ב ת מ ר ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת עירית רמת־גן 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ — עירית רמת־גן!

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

 ״חזית ביתי׳ — לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אחר הפונים לרחוב.

 2. לא יתלה אדם ולא יחזיק, ולא ירשה לתלות או להחזיק, כבסים או כלי בית בחזית
 בית הפונה לאחד הרחובות בתחום העיריה שעליהם הודיעה מועצת העיריה בהודעה

 ברשומות.

 3. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות.

.  4. חוק עזר לדמת־גן(חזיתות בתים), תשי״ז—1957 2 —בטל

ר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (חזיתות בתים), תשל״א—1971״. קעז  5. לחו

 נתאשר. י ש ר א ל פ ל ד
 ט״ז בטבת תשל״א:(13 בינואר 1971) ראש 'עירית רמת־ גן

 (חמ 897021)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים ^

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ד, עמי 197.
 2 ק״ת 675, תשי״ז, זנמ׳ 846.

 פקודת העיריות
ה א ו ר ב ־ גן בדבר מפגעי ת ת מ ר ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת עירית 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 דמת־גן חוק עזר זה:

 1. בסוף סעיף 1 לחוק עזר לרמת־גן (מפגעי תברואה), תשי״ח—1958 2 (להלן — תומכת לפעי!־ 1
 חוק העזר העיקרי), יבוא: ״"""יי״״

 ״ ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים׳ שברי זכוכית, ענפים, עלים,
 אפר, פירות או ירקות ופסולתם, קליפות, קופסאות, פחים, סמרטוטים ודברים

 אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי־נקיון;
 ״זבל״ — גללי בעלי־חיים ושאר אשפה של אורווה לרבות כאלה של רפת, לול,

 מכלאה, דיר ושל כל מקום שמחזיקים בו בעלי־חיים.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 795, תשי״ח, עמ׳ 1210; ק״ת 858, תשי״ט, עמ׳ 555.

 הגדרות

 איפור תליית
 כגפיפ וכלי פית

 בהזית״פית י ־'

 עונשיו

 פימול

 השפ
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 ״•פסולת״ -־- פסולת הנוצרת בתעשיה, מסחר או ביה־מלאכה ואינה אשפה או זבל!
 ״גרוטאות״ — לרבות מכוניות משומשות, חלקי כלי רכב, מתכות ועצים!

 ״חמרי־בנין״ — לרבות החמרים שמשתמשים בהם לבניית בנין, לתיקונו׳ לשינויו,
 להגדלתו או להריסתו או בקשר עם עבודות כאמור.״

 מיתיו פעייי 2 2. בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי —

 (1) במקום פסקה (18) יבוא:
 ״(18) הצטברות של עפר׳ אבנים, עצים, גרוטאות, חמרי בנין׳ זבל, אשפה

 או פסולת!״

 (2) אחרי פסקה (36) יבוא:
 ״(37) בור שופכין שאינו בשימוש.״

1 3. בסעיף 10 לחוק העזר העיקרי —  "י?יי 8״יי־ 0

 (1) בסעיפים קטנים (ה) ו־(ח), במקום ״לא ישים״ יבוא ״לא ישים ולא.יזרוק״!

 (2) במקום סעיף קטן(ז) יבוא:
 ״(ז) לא ישים, אדם ולא יזרוק, ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישים או יזרוק,
 ברחוב או במקום הגובל ברחוב או בשטח ציבורי או בבנין ציבורי, או בגן,
 שדרה או מעבר המיועדים לציבור, גרוטאות, חמרי בנין, פסולת, זבל או

 אשפה.״

 השפ 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (מפגעי תברואה) (תיקון), תשל״א—1971״.

ד ל ל פ א ר ש  נתאשר. י
 ב׳ בשבט תשל^׳א (28 בינואר 1971) ראש עירית רמת־גן

 (וומ 897028)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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