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 חוק האדכ«מ«ם, תש?1״955-1 ן

ת ו י מ ו ק מ ת ה ו י ברשו ה ו נ י ד מ ת ה ו ד ס ו מ י ב נ ו י ר ארכ מ ו ר ח ו ע י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט״ו—1955 •י, שהועברה אלי 2
נה תקנות אלה:  ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקי

נה  1, , בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדי
א: בו  וברשויות המקומיות), תשי״ז—3.1957 (להלן — התוספת הראשונה), אחרי פרט 6 י

m הופפונ פרט 

 2 שנים״

 15 שנה מיום הרישום
 האחרון בכרטיס

 15 שנה מיום הרישום
 האחרון בכרטיס״

 7 שנים״

  10 שנים אחרי הטי
 פול האחרון

 5 שנים אחרי הטיפול
 האחרון

 5 שנים אחרי סגירת
 המחסן ע״י בעליו

 4 שנים אחרי הטיפול
 האחרון

 5 שנים

 ״6א. יומן הנהלת חשבונות המנוהל. כרשומת ניקוב
 והמשמש לבקורח על נכונות הניקוב

 2. בתוספת הראשונה, במקום הפרטים 8 (כרטיס זכאי) ו־9
א: בו  (כרטיס חייב), י

 ״8. כרטיס זכאי — כתב שבו נרשם שם החייב והסכום
 העומד לזכותו או לפקודתו

 9. כרטיס חייב — כתב שבו נרשמו שם החייב והסכום
 המגיע מאת חייב פלוני

א: בו  3. בתוספת הראשונה, במקום פרט 12 י

 ״12. כרטיס תקציב — כתב שבו נרשמו סכומי הוצאות
 או הכנסות המתייחסות לסעיף מסרים של תקציב או

 לפריט בו בתקופת תקציב פלונית

ות ברשות  4. בתוספת הראשונה, בפרט 18 (תעודות שגרתי
א: בו  אגף המכס והבלו), אחרי פסקה (153) י

 ״(154) תיק מפעל מאושר

 (155) תיק פטור מותנה

 (156) תיק מחסן רשוי

 (157) תיק פרט בדבר מס נסיעות

 (158) טופס מב 293 — תנאים לתשלום מסים על יבוא
 טובין לשם יצור מוצרים ליצוא

 1 ס׳׳ח 171, תשט״ו, עמי 14¡ תשכ״ד, עמי 144.

 2 י״ פ 407, תשט״ו, עמי 639.

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1794¡ תשל״א, עמ׳ 554.

 התלפוז
 פרמימ 8 ו ־9

 החלפון
 פרט 12

 מיקין פרט 18
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 טור ב׳

 5 שנים

 5 שנים״

 תיקון פרט 19

 5 שנים לאחר גמר
 הטיפול

 5 שנים״

 תיקון 9וי« 38

 5 שנים לאחר גמר
 הקשר עם המנוי״

 תיקון'פיט 39

 3 שנים לאחר גמר
 הקשר עם המנוי״

 תיקון פרט 60

 2 שנים לאחר מתן
 תשובה

 2 שנים״

 תיקון פרט 83

 3 שנים מתאריך
 אישור הבקשה על ידי
 המפקח על התעבורה

 3 שנים מתאריך
 ההודעה על ביטול או

 מתאריך הפטירה

 5 שנים מתאריך
 המכתב או המסמך

 האחרון בתיק״

. י  טור א* י י

 (159) מב 299 — הודעת זיכוי/חיוב בדבר הישבון

 (160) מב 554 — תעודת מס קניה לסימון שעון

 5. בתוספת הראשונה, בפרט 19 (תעודות שגרתיות ברשויות
א: בו  המקומיות), אחרי פסקה (21) י

 ״(22) בקשות להנחות ולשחרור מתשלומי חינוך

 (23) התכתבות בדבר אחזקה ומשק של מוסדות חינוך

 6. בתוספת הראשונה, בפרט 38 (טפסים ברשות שירותי
: א בו  הדואר והטלפון), אחרי פסקה (98) י

 ״(99) כרטיס מנוי לטלפון

 7. בתוספת הראשונה, בפרט 39 (תיקים ברשות שירותי
א: בו  הדואר והטלפון), במקום פסקה (1) י

 ״(1) בקשה להתקנת 'טלפון והודעת ביצוע

 8. בתוספת הראשונה, בפרט 60 (תעודות שגרתיות ברשות
א: בו  משרד הפנים), אחרי פסקה (25) י

 ״(26) התכתבות של משרד הפנים עם לשכות, עליה
 ומרשם ועם קהל בדבר מתן אינפורמציה

 (27) העתקי תעודות חיים הנמסרים עבור מוסדות
 בחו״ל

ות ברשות  9. בתוספת הראשונה, בפרט 83 (תעודות שגרתי
 משרד התחבורה, אגף המפקח על התעבורה), אחרי פסקה (5)

א: . בו  י

נית שנענתה בחיוב  ״(6) תיק בקשה לרשיון להפעלת מו

נית שהמבקש הודיע  (7) תיק בקשה לרשיון להפעלת מו
 על ביטול בקשתו או נפטר

נית כשלא נענתה  (8) תיק בקשה לרשיון להפעלת מו
 הבקשה בחיוב ולא בוטלה
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 10. בתוספת הראשונה, אחרי פרט 87 יבוא:

 2 שנים לאחר תאריך
 הבקשה

 2 שנים

 3 שנים

 5 שנים

 15 שנה.״

 ״88. תעודות שגרתיות ברשות לשכת העתונות
ת:  הממשלתי

 (1) בקשה לתעודת עתוגאי ובקשה לחידוש
 תעודת עתונאי

: הל נ ות בעניני מי  תעודות שגרתי

 (1) התכתבות וחוות דעת בדבר הצעת יעול

 (2) תיק פרט המכיל התכתבות, רשימות וטפסים
נה  בדבר תכנון, ארגון וביצוע פעולת הדרכה, שאי
 מכוונת להעניק תעודה, כגון יום עיון, כנס וכיו״ב

 (3) תיק פרט המכיל התכתבות וטפסים בדבר
ועדת  תכנון, ארגון וביצוע פעולת הדרכה אשר מי
 להעניק• תעודה, כגון קורס והשתלמות — למעט
 רשימת משתתפים, ציונים, תעודות סיום ואישורי

 השתתפות

 (4) אישורים, העתקי תעודות־םיום ורשימות
 ציונים ומשתתפים בפעולת הדרכה המכוונת

 להעניק הסמכה או תעודה

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה
 וברשויות המקומיות)(תיקון 2), תשל״א—1971״.

 הופפת פופיפ
 גתופפת

 הראשונה

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 כ״ו בניסן תשל״א (21 באפריל 1971)
 (חמ 78341)

 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

ם י כ ר צ ן מ ו מ י ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ב(ד) לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !, אני מתקי
:  תקנות אלה

 פימוןטצרכיפ 1. מצרך שהזמין צבא־הגנה לישראל לשימושו הבלעדי יסומן לענין סעיף 12ב(ד)

. ז ״״״י לחוק באות ״צ״ י ע " י  ע

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התקנים (סימון מצרכים שהזמין צבא־הגנה לישראל), ע !  י
 תשל״א—1971״.

 ב׳ באייר תשל״א (27 באפריל 1971) מ ש ה ד י י ן
< שר הבטחון 7 4 0 8  >"מ 9

 1 ס״ת תשי״ג, עמי 30; משי״וז, עמי 2¡ תשל״א, עמי 22.
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 חוק שיחת הקבע בצבא״ הגנה לישראל (גימלאוח), חשי״ד- 1954

ה פ ו צ ה ר נ י א ע ש ב ת ק ו ר י ת ש פ ו ק ב ת ו ש י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(4) ו־56 לחוק שידות הקבע בצבא־הגנה לישראל
: ה ל ן תקנות א  (גימלאות), תשיי׳ד—1954 *, אני מתקי

 1. (א) בתקנות אלה, ״חייל החוזר לשירות״ — חייל שתקופת שירותו בשירות כללימ לצימר
ת י י » ל ש " ־  קבע נפסקה והוא חזר לשירות הקבע לאחר יום תחילת תקנות אלה, או שחזר לשירות ק

י יום תחילח תקנות אלת ובאותו יום היה עדיין בשירות. ה9פקה  הקבע: לפנ

 (ב) לצורך קביעת זכויות לפי החוק של חייל החוזר לשירות, מותר להביא
 בחשבון את תקופת שירותו שלפני ההפסקה, תהא תקופתה אשר תהא, אם נתמלאו

:  כל אלה

 (1) (א) החייל החוזר לשירות הגיש בקשה על כך, באמצעות מפקד
יט עשר חדשים מהיום שבו חזר לשירות הקבע, ואם  יחידתו, תוך שנ
 הוא משרת בשירות הקבע ביום תחילת תקנות אלה — תוך שנים עשר

; או — תחילתן ום'  חדשים מי

 (ב) הגישו שאיריו בקשה.כאמור, תוך ששה חדשים מיום פטירתו,
 אם החייל החוזר לשירות נפטר שלא בזמן שירותו ועקב שירותו,
 השלים יחד עם תקופת השירות ששאיריו מבקשים לצרפה חמש שנות

; י • . שירות קבע ולא הגיש את הבקשה לפני פטירתו  י

 אולם הרמטכ״ל או מי שהסמיך לכך (להלן — הדמטכ״ל) רשאי לקבל בקשה
 אף לאחר המועד האמור, אם שוכנע שהחייל החוזר לשירות או שאיריו, לפי

ת הבקשה במועד מטעמים סבירים;  הענין, לא הגישו א

 (2) התשלומים שקיבל החייל החוזר לשירות עקב הפסקת השירות מקרן
 הפנסיה של שירות הקבע שהיתר, נהוגה לפני תחילתו של החוק וששולמו
 לקרן הפנסיה על ידי אוצר המדינה, או מענק השחרורין שקיבל עקב הפסקת
 השירות, הכל לפי העגין, הוחזרו, בכפוף לתקנה 2, לאוצר המדינה בשיעורים

 ובמועדים שקבע ראש מינהל התשלומים בצבא־הגנה לישראל;

 (3) ראה הרמטכ״ל טעמים סבירים לכך.

 הצמרת י
 התשלומיפ
 הגווהזריפ
 למשכורת
 האחרונה

 2. עלתה המשכורת שהחייל החוזר לשירות זכאי לה, במועד שבו הגיעה בקשתו או
 בקשת שאיריו, הכל כאמור בתקנה 1(ב)(1), לידי הרמטכ״ל (להלן — המשכורת האחרונה),
 על המשכורת שאותו חייל היה זכאי לה במועד שבו שילם לו אוצר המדינה את התשלומיט
 או את מענק השחרורין, (להלן — המשכורת הקודמת), יוחזרו התשלומים או מענק
 השחרורין בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת האחרונה לעומת

 המשכורת הקודמת.

 1 פ״ח תשי׳׳ד, עמ׳ 179¡ תשי״ח, עמ׳ 43.

 קובץ התקנות 2694, י״ח באייר תשל״א, 13.5.1971



י 3. דרש ראש מינהל התשלומים בצבא־הגנה לישראל מהחייל החוזר לשירות או י ד פ ז ו ״ י ״ , י  י
 הה>רת

 תשלוטימ משאיריו להתייצב לפניו לשם הסדרת השיעורים והמועדים להחזרת התשלומים או מענק

 השהרורין, לפי העניז, והם לא הסדירומ להנחת דעתו של ראש המינהל תוך שלושה

 חדשים מהיום שנדרשו לכך, יראו את הבקשה כאילו לא הוגשה.

י 4. תקנות שידות הקבע בצבא־הגגה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות קבע » י  ג

 שאינה רצופה), תשכ״ד—1964 2 — בטלות.

דות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גמלאות) (חישוב ות שי פ 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ ע  ה

 תקופת שידות קבע שאינה רצופה), תשל״א—1971״.

ן י י ה ד ש  ל׳ בניסן תשל״א (25 באפריל 1971) מ

 י־ 8י"»< שר הבטחון

 2 ק״ ת תשכ׳׳ד, עמי 666.

 פקודת מחלות בעלי־חיים, 945 ן

ת ר מ ד ג ג ת נ ו מ ה ן ב ו ס י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חייס, 1945/ אני מתקי
 אלה:

, במקום ״30 אגורה״ . בתקנה 4 לתקנות חיסון בהמות (גמרת), תשי״ג—21953 r a p t 4 1 ! ז י ק י  ת

 יבוא ״40 אגורה״ ובמקום ״15 אגורה״ יבוא ״25 אגורה״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חיסון בהמות (גמרת) (תיקון), תשל״א—1971״.  השפ 2

ם ג ב ת י י י  כ״ח בניסן תשל״א (23 באפריל 1971) ח

) שר החקלאות 7 3 8 2 מ 4 ה ) 

 1 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1457, עמי 155.

 2 ק״ת תשי״ג, עמי 1116 ; תשכ״א, עמ׳ 1868.

 1038 קובץ התקנות 2694, י״ח באייר תשל״א, 13.5.1971



 חוק התכנון והבניה, חשכ״ה-965ז

ת בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר
: ה ל  התייעצות עם המועצה,הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות א

 1. בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—
א: בו  21970, לאחר חלק ז׳ י

ן ציבורי י מ ת סידורים מיוחדים לנכים ב : התקנ  ״חלק ח׳

: פרשנות  סימן א׳

 8.01 בחלק זה —
 ״בנין ציבורי א׳״ — בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות׳ להוציא בנין או חלק

: ות פתוח לקהל  מבנין שאינו נועד להי

 (1) אולם לשמחות 5

ת!  (2) בית אבו
ף 1 בסעי .  (3) בית לאסיפות ובית לעצרות עם במשמעות ״אסיפה״ ו״עצרת עם״

!  לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ״ג—1962 3
 (4) .בית חולים, כמשמעות המונח ״בית חולים״ בסעיף 24 לפקודת בריאות העם,

 1940 *, לרבות מרפאות ציבוריומ ?
 (5) בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה

 להשכלה גבוהה, תשי״ח—958! 5 .

 י (6) מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי,
 לאומי או עירוני, וכל.מקום כיוצא באלה!

 (7) בגין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט!
 (8) חגות כל בו, לרבות סופר־מרקט, ששטחה עולה על 350 מ״ר!

ן המשמש למטרות הבאות, להוציא בגין או חלק  ״בגין ציבורי בי״ — בנין או חלק מבני
:  מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל

 (1) בית דואר וסוכנות דואר!

 (2) בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי,
 ששטחו 150 מ״ר לפחות!

 (3) בית לקולנוע׳ לקונצרטים ולתיאטרון!

 (4) בית מלון, פנסיון, בית מרגוע׳ בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים
 לינה בתמורה והמכיל 20.מיטות לפחות!

 1 ס״זז תשכ״ה, עט׳ 307; תשכ״ט, עמ׳ 223.

 2 ק״ת תש״קי, עמי 1847! תשק״׳א, עמי 609.

 3 ס״ח תשכ״ג, עמי 2.

 4 ע״ד 1940, תוס׳ 1 מס׳ 1065, עמ׳ 191.

 5 ס״ת תשי״ח, «מ׳ 191,
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 (5) בית מרחץ!
 (6) בנק!

 (7) בריכת שחיה $

 (8) בית ספר עממי׳ בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן ילדים, להוציא גן ילדים
!  פרטי

 (9) מוסד ציבורי לילדים!

 (10) מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל
 למעלה מ־25 סועדים!

דות  (11) משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שי
 ציבורי!

! ׳  ״בנין ציבורי״ — בנין ציבורי א׳ או בנין ציבורי ב

 ״נכה״ — אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו
 אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם!

 ״רוחב חפשי בפתח״ —

 (1) בדלת חד־כנפית — המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה
 לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח,

 ממול!

 (2) בדלת דו־כנפית או רב־כנפית — המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת
 הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת!

 (3) בדלת הזזה חד־כנפית — המרחק האפקי בין הפאר, הצדדית של הדלת, כאשר
 היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול!

 (4) בדלת הזזה דו־כנפית — המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי
!  , הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי

 ״רום מדרגה״ ו״שלח מדרגה״ — כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה.

ר ת י ן ה ת מ ת ל ו א ר ו : ה ׳ ן ב מ י  ס

 8.02 (א) לא יינתן היתר להקמת בגין ציבורי א אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש
 למטרות של בנין ציבורי אי, הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.

 (ב) לא יינתן היתר להקמת בגין ציבורי ב׳ אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות
 ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה.

 8.03 (א) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א׳
 קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א׳ או בבנין שהותר בו
 שימוש חורג לפי פרק ה׳ לחוק אשד ישמש למטרות של בנין ציבורי אי״, שימולאו לגבי
/ הכל לפי  כל הבנין האמור או לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א
 הענין, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את

 התנאים האמורים.

 מתן היתר
 לבנין ציבורי

 שינויים בבנין
 ציבורי קייס
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 (ב) י הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבניך.ציבורי ב׳
ו בבנין שהותר בו א / ק קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב נ  קיים או בב
/ שימולאו לגבי  שימוש חורג לפי פרק ה׳ לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב
 קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שישמש למטרות של בנין
/ הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם  ציבורי ב

 או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

רי בו ן צי י ם בבנ י כ נ ם ל י ד ח ו י ם מ י ר ו ד י : ס י ן ג מ י  ס

 8.04 (א) הגישה מהרחוב או ממגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין
 הציבורי תהיה באמצעות מישור אפקי או באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן (ב),

. ( ג )  ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן

ם:  (ב) הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגביו התנאים הבאי

 (1) שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10 ו

ם:  (2) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ־9.00 מטרי

; ר ט  (3) רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ־1.25 מ

 . (4) עלה שיפוע הכבש על 1:12, ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו
 • ורחבו לא יפחתו מ־1.25 מטר!

 (5) בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף
 אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ם״מ מעל מפלסם:

 (6) רחבו של הסף האמור לא יפחת מ־5 ם״מ!

 (7) :ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור
 וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם!

 (8) למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה
 90 ס״מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי(

 (9) תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול,
; מ ״  יהיה קטרו לא פחות מ־45 מ״מ ולא יותר מ־50 מ

 (10) לאורך הקירות האמורים בפסקה (7) יותר להתקין בית אחיזה בלבד
ר;  במקום המעקה האמו

 (11) לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן בית אחיזה שני הדומה בצורתו
 ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס״מ מעל

 מפלס הכבש!

 (12) בכפוף לאמור בפסקה (11) ובניגוד לאמור בפסקה (8) יותר להתקין את
 בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס״מ מעל מפלס הכבש;

 (13) בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.

 (ג) , עלה שיפוע הכבש על 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן
ם:  יתמלאו התנאים הבאי

ר.  (1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבגין האמו
 , (2) שלח המדרגה לא יפחת מ־28 ם׳־מ;

 (3) רום המדרגה יהיה 15 ם״מ ?
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 (4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות!
!  (5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ־1.25 ממד

ות!  (6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ־3 מדרג

 (7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטו? או מחומר אטים אחר!

ות האמורות מעקה כאמור בסעיף קטן (ב)(8)  (8) ייבנה משני צדי המדרג
 ו־(9)! , ,

 (9) תחול הוראת סעיף קטן(ב)(11) ;
 (10) בית אחיזה כאמור יימשך 30 ס״מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה

 והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן !
 (11) במשטחי ביניים יותקן בית אחיזה לאורך הקירות מסביב, במאוזן, ובהמשך

 ובגובה כאמור בסעיף קטן(ב)(9).

 8.05 (א) ב בנין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04(א) ו־(ג)(1),
 אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ־80 ס״מ.

 (ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינו, הוא לא יתרומם יותר
 מ־2 ס״מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים.

 (ג) משמשת דלת מסתובבת ככניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או
 בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבהוראות סעיף זה.

 8.06 (א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ושל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.

 (ב) נבנו השטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו
 התפרים ברוחב לא יותר גדול מ־2 ם״מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא

 גומות או בליטות ומחוספס.

 8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים
 הבאים:

 (1) הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ־80 ס״מ!

 (2) אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ־40 ם״מ,
 הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית

 האמורה!

 (3) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ־2 ס״מ מעל פני הרצפה,
ם!  משני הצדדי

 (4) דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של
 קיר!

 (5) לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות
 האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר!

 (6) תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי
ועדת למטרה שלה  שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המי

 משמשות הדלתות האמורות!

 (7) בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר
 בטוח לכל נכה!
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 (8) המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה, יוגן בחומר קשה, בלתי
 שקוף, בגובה עד 35 ס״מ לפחות מפני הרצפה! י •

 (9) תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי
: וגגת התנאים שלהלן  דלת מז

 (א) הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני
 הרצפה!

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (1). תוכל הזכוכית להתחיל בגובה
 נמוך יותר, אבל לא פחות מ־35 ס״מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול

 מ־20 ס״מ והיא נמצאת קרוב לקצה הכנף!
 (ג) הזכוכית האמורה תהיה זכוכית בטחון בהתאם לתקן ישראלי ת״י

 546, טיפוס 1,2 (שיטת ייצור — ״הדבקה״)!

 (ד) עביה של הזכוכית בדלת כאמור ששטחה מפורט להלן בטור א׳.
: ׳  לא יהיה פחות ממספר המילימטרים הנקוב מולו בטור ב

׳  טור א׳ טור נ
 שטח הזכוכית במ״ר עובי הזכוכית במ״מ

 אינו עולה על 0.25 4.0
 עולה על 0.25 ואינו עולה על 0.60 5.0
עולה על 0.60 ואינו עולה על 1.20 6.0 ' 

 (ה) יותר שימוש בלוח זכוכית ששטחו גדול מ־1.20 מ״ד אם עביה של
!  הזכוכית האמורה מקנה לה את התכונות הדרושות בהתאם לתקן

 (10) ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה!

 .(11) צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה׳ אבל לא תותר הצורה
 העגולה!

 (12) הידית תימצא במרחק לא פחות מ־5 ס״מ ממישור כנף הדלת׳ לכל
 ארכה!

 (13) בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי
 שקטרו לא יהיה גדול מ־30 מ״מ!

 (14) המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה
 לפחות 5 ס״מ•

ס י ר ״ ״ ר ועת הקהל רחבם החפשי בין פ  8.08 הפרוזדורים והכןעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנ
ט י י ב ע מ  הקירות לא יפחת מ־1.50 מטר. י

 8.09 (א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות מפלסי הרצפה
 המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה. וכבשים •«ימ«

 (ב) מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת
 הכניסה למעלית בקומה האמורה.

 (ג) במקרה שלא ניתן למלא אחרי ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו־(ב) ובקומה
 קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו במעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא

 יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל ההוראות שבסעיף 8.04(ב).
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 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול
ם:  בתנאים הבאי

ש האמור לא יעלה על 2.50 ממרים ־, י כ  (1) ארכו של ה

 (2) שיפועו לא יעלה על 1:8.

 התקנת מעלית 8.10 (א) בבנין ציבורי א׳ המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור
 וחדר מדרגות .

 בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.
 (ב) בבנק ציבורי ב׳ המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה
 בסעיף p)8.02 אינה קומת קרקע, תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר

 מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

ת 8.11 (א) המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות י י ע מ י ה ד נ ב  מ

 הדרושות בבנין על פי כל חוק.

ם: ות לנכים יתמלאו התנאים הבאי  (ב) לגבי המעלי
 (1) תותקן מעלית אחת לפחות 5

 (2) בבנין ציבורי א׳ ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ״ר יותקנו שתי מעליות
 לפחות!

נה: י  (3) מידותיהן הפנימיות המינימליות תהי

 (א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של
 המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר!

 (ב) הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה, יהיה
; ר ט  1.07 מ

 (4) דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות
 האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה;

 (5) הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 84 ם״מ לפחות!

 (6) לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל
 רצפת התא 5

; א ת  (7) בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ־4 ס־י־מ ממישור קירות ה

 (8) חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 סי׳מ על 7.5 ס״מ!

ת יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות  (9) קירות תא המעלי
 של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא;

 (10) תא המעלית יהיה מאוורר!

 (11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות +15
 מ׳ימ ביחס למפלס הרצפה;

 (12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה
 חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת
 הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור׳ יהיה לפחות

; ר ט  1.50 מ

 (13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה׳ עמקו של השטח
j האמור בסעיף קטן(12) יהיה לפחות 2.20 מטרים 
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 , (14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא
ה! י שנ  תעבור 0.40 מטר/

 (15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין
 אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המשאיר את

ות!  הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שגי

ת!  (16) תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתו

 (17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה ?

 (18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור. לרבות אלה המשמשים להפעלת
 המעלית, יהיו בולטים מהקיר, פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר

 של לא פחות מ־20 מ״מ!

 (19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת
 התא!

 (20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים
ם:  והסימנים הבאי

ב: ״מעלית באה״ ו״מעלית  (א) כפתור שעל ידי להיצתו מואר הכתו
 בשימוש״; .,

ת;  . (ב) חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלי

 (ג) רם־קול או פעמון המשמיע קול מסרים המסמל התקרבות המעלית
מה;  לרצפת הקומה, או סידור דו

 (ד) מיתקן דומה לאמור בפסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית
ורדת!  עולה וקול אחר כאשר היא י

 (ה) הכפתור כאמור בפסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני
 הרצפה.

 (21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או
 ערביות, המסמנים קומות הבגין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם

 ייראו מכל מקום בתא;

 (22) בבתי חולים׳ במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל־בו, יאותר בתאי
 המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין

 השונים מעודם.

ם:  י חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאי

 (1) שלח המדרגה לא יפחת מ־26 ס״מ!

 (2) רום המדרגה לא יהיה גבוה מ־16.5 ס״מ ולא יפחת מ־10 ס״מ!

 (3) בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים!

 (4) לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביים יפחת מ־7 ס״מ!

 (5) לא יורשו רומים פתוחים!

: י ד  (6) פני השלח לא יהיו חלקים מ

; ר ט  (7) כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ־85. נ מ

ת; ו  (8) לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ־3 מדרג
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 (9) פוגה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית׳ תהיה
 הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור

ת;  30 ם״מ לפחו

 (10) יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני
 צדדיהן או מצד אחד ובין שאין!

 (11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם בית אחיזה בלבד
 במקום מעקה;

 (12) במשטחי ביניים יימשך בית אחיזה כאמור לאורך הקירות מסביב
 ובמאוזן!

 (13) המעקה עם בית אחיזה או בית אחיזה בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה
 העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30 ם״מ ובחלקו הארוך הוא

! י ק פ א ה י ה  י

 (14) המישור העליון של בית אחיזה יהיה בגובה של 90 ס״מ מעל מישור
 שלח המדרגה או המשטח!

 (15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ״מ עד 50 מ״מ
 או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה!

 (16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס״מ לפחות
 ולא יותר מ־8 ם״מ!

 (17) יותר להתקין בית אחיזה בתוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים
ם:  הבאי

 (א) המישור העליון של בית האחיזה יימצא לפחות 8 ס״מ מתחת
 לתקרת השקע האמור!

 (ב) המרחק המינימלי בין בית האחיזה ובין הקיר הפנימי של השקע
 האמור יהיה 4 ס״מ ¡

 (ג) המישור התחתון של בית האחיזה יהיה מורם לפחות 4 ם״מ מעל
 תחתית השקע האמור!

 (18) כל הצינורות, האבזרים וכיוצא באלה, המחברים בית אחיזה אל הקיר
 או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של בית האחיזה

; ו  האמור ומתחתי
 (19) האור בחדר מדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה
 אחיד ועוצמת ההארה שלו תהיה 100 לוכס במישור של 75 ם״מ מעל פני

 כל שלח של מדרגה.

 8.13 (א) יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים,
 אחד לנשים ואחד לגברים.

 (ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים
ם:  הבאי

 (1) המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר
 ממול (בחלק זה — עומק) יהיה לפחות 1.30 מטר לכל ארכו!

 (2) המרחק בין שאד הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש
ם!  (להלן בחלק זה — אורך) יהיה לפחות 2.40 מטרי
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 .(3) לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור, פרט לדלת של
 תא בית השימוש!

 (4) הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך!

 (5) ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 1.30 מטר, אם עמקו
 יגיע ל־2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף 8.07(2).

ם:  (ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאי

 (1) היא תיפתח החוצה!

 (2) הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי
 שמתקרב אליה מהחוץ!

 (3) לא יותקן מפתן בפתחה!

 (4) יחולו עליה ההוראות שבסעיף 8.07(1), (8), (11), (12) ׳ו־(13)!

 (5) בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי
 כאמור בסעיף 8.07(14) !

די בריח או סידור דומה• תינתן האפשרות י  (6) על אף הסגירה בפגים עלי
 לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית

 השימוש בשעת הצורך.

:  (ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן

 (1) .המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת
 מ־1.75 מטר!

 . (2) המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ־1.40 מטר•

: ך  (ה) מיקומה של האסלה יהיה כ

 (1) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ־0.75 מטר!

 (2) המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת
 מ־1.00 מטר! ״הקו המרכזי של האסלה״ הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה

 לחצאים!

 (3) הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל פני
 הרצפה.

 00 יותקנו בתא מוטות אפקיים ואנכיים בדרך הבאה:

! ו מ  (1) קטרם לא יהיה קטן מ־25 מ״מ ולא גדול מ־32 מ״

 (2) מוט אפקי אחד יותקן במקביל לאסלה בינה ובין הקיר הקרוב ובמרחק
 של 25 ס״מ מהקו המרכזי שלה ויימשך מהקיר האחורי עד לנקודה הנמצאת

 35 ס״מ לפני הקצה הקדמי של האסלה!

י יותקן מאחורי האסלה בזווית ישרה אליה ובמרחק של  (3) מוט אפקי שנ
 20 ס״מ מהקיר האחורי ויימשך ממקום פגישתו עם המוט כאמור בפסקה (2)
 עד לנקודה הנמצאת 45 ס״מ מהקו המרכזי של האסלה לכיוון הקיר המקביל

ותר!  אליה הרחוק י

 (4) שני המוטות האפקיים האמורים יימצאו בגובה של 30 ס״מ מעל המישור
 העליון של מכסה האסלה!
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 (5) מוט אנכי אחד יותקן במרחק של 35 ס״מ לפגי הקצה הקדמי של האפלה
 ו־25 ם״מ מהקו המרכזי שלה בכיוון הקיר המקביל לה היותר קרוב!

י יותקן במרחק של 45 ס׳ימ מהקו המרכזי של האסלה  (6) מוט אנכי שנ
 בכיוון הקיר המקביל לה הרחוק יותר ובמרחק של 20 ס״מ מהקיר האחורי!

 (7) 8רכו של כל אהד משני המוטות האנכיים האמורים יהיה לפחות 45 ם״מ
 והם יותקנו בגובה לא יותר נמוך מ־ 85 ס״מ מעל הרצפה!

 (8) המוטות האנכיים האמורים יכולים להימשך מהרצפה עד התקרה של
 תא בית השימוש האמור.

 (ז) יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים:
 (1) הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע

 ולהשתמש בו!
 (2) פני הכיור העליונים יהיו בגובה של 80 ס״מ מעל הרצפה!

ג ידית־מנוף.  (3) ברז המים בכיור האמור יהיה מסו

 (ח) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלטי, סידורי סיבון לרחיצת ידיים
 ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים

 בנקל. •

ם:  8.14 הותקנו בבנין ציבורי משתנות, יתמלאו לגביהן התנאים הבאי
 (1) מש תנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר

 גבוה מ־50 ם״מ מעל פגי הרצפה י,
 (2) משתנת קיר תורכב ללא מדרגה, ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה,

 לא יעלה גבהה על 17 ס״מ ורחבה לא יפחת מ־45 ס״מ!
 (3) מחולקת מש תנת הקיר לתאים, יותקנו על יד התאים הפינתיים או הקי־

 צוניים ידיות אחיזה, לכל תא כאמור ידית אחת.

 8.15 בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיודי רחצה לפחות
 כיור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13(0(2) ו־(3).

 8.16 בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך
 מ־1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ־0.90 מטר מעל פני הרצפה.

 8.17 (א) כל מפםיקי זרם חשמל׳ חום, איווד ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה יימצאו
 בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל פני הרצפה.

 (ב). כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקגו באופן שהפעלתם תהיה קלה.

 8.18 (א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבנין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על
 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

ם:  (ב) הורכבו בבנין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאי
 (1) שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ם״מ

 מעל פני הרצפה!
 (2) המקום על־יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה.

 8.19 נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים (להלן — מזרקת), יתמלאו לגביה התנאים
ם:  הבאי

 (1) הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ם״מ מעל פני הרצפה ו

 כיור מיוחד
 בחדרי שירות

 מראה בהדרי
 שירות

 מפסיקים
 וכפתורי הפעלה

 טלפון ציבורי

 מזרקת ,
 לשתיית מים
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, ר י ;ו;היה תלויה על הקיר ולא תימצא -בתוך גומחה שלהקי  (2) המזרקת׳
 לא כולה ולא מקצתה!

 (3) השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה!
 (4) במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת, יהיה

 מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פגי הרצפה.

 8.20 הורכבו בבנין ציבורי מיתקנים לצפירות אזעקה׳ יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות הימני אזהרות
 ואזעקות
 המהבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה. לחרשים

 8.21 נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן לפי הענין הוראות יציאות מבניו
 ציבורי

 סעיפים 8.04, 8.05 ד8.06.

 8.22 במגרש החניה של בנין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים מקומות חניה
ם:  לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים גבים ויתמלאו לגביהם התגאים הבאי

ם!  (1) רחבו המינימלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרי
 (2) מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר

 לדלת הכניסה לבנין הציבורי האמור!
 (3) במקום בולט יותקן שלט המראה על איתור מקומות החניה האמורים

 והמודיע על איסור להשתמש בהם לכלי רכב אחרים.

 8.23 בתיאטרון, בבית קולנוע או בבית עינוג אחר, יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים מקומות ישיבה
 . , , מיוחדים

ג ו נ י : בבת, ע  לנכים על פי תנאים אלה
 (1) שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות 1.45 מטר על

 0.90 מטר!
- (2) לכל 150 עד 1000 מקומות ישיבה, יוקצב מקום אחד לנכה כאמור
 בפסקה (1), ומעל 1000 מקומות ישיבה — לכל 250 מקומות מקום אחד
 כאמור, ובלבד שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות

 ישיבה מיוחדים לנכים!
 (3) המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאופשר

 לנכים ראות טובה ושהגכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם!
 (4) המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או

 סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם.

י מקומות מיוחדים נ  8.24 במסעדה וכדומה, שבגדר בנין ציבורי ב׳ ויש בהם שירות עצמי, יותקנו לפחות ש
י כ ^ ן ע

ר

ס

ד ם: "  מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל, שלגביהם יתמלאו התנאים הבאי
 (1) הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על 80 ס״מ מעל פני הרצפה•, ציבוריים

 (2) מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של 70 ם״מ וברוחב של 80 ם״מ לפחות!
 (3) הגישה אליהם תהיה חפשית וגוחה.״

 2. תחילתן של תקנות אלה בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות. מיוילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״וג׳קנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון השט
 מס׳ 5), תשל״א—1971״.

 י״ז בניסן תשל״א (12 באפריל 1971) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפגים 7 8 § 8 0 מ 8 ח ) 
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 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל-970ו

ם י ל מ נ ת ב ו י נ א ם ו י ל מ נ ת ב ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
: ן תקנות אלה , אני מתקי  תש״ל—1970 ג

 1. בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947 ־ (להלן —
א: בו  התקנות העיקריות), במקום סעיף (ג) י

 ״(ג) (1) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים וגלגלות התלושים,
 בין אם הם שייכים למכונת הרמה ובין אם לאו (להלן — ציוד תלוש),
 ייבחנו בהעמסת עומס המבחן שמשקלו שווה לפחות למשקל שצויין להלן

 לגבי כל סוג ציוד תלוש:

 עומס המבחן סוגי ציוד תלוש

 פי ארבעה מעומס העבודה
 הבטוח

 פי שגיים מעומס העבודה
 הבטוח

 20 טוגות מטריות מעל עומס
 העבודה הבטוח

 פי אחד וחצי מעומס העבודה
 הבטוח

 סוג 1 — גלגלת של גלגילה אחת

 סוג 2 — גלגלת מרובת גלגילות אשד
 עומס העבודה הבטוח שלה —

 (א) אינו מגיע ל־20 טונות מטריות

 (ב) בין 20 ובין 40 טונות מטריות

ות  (ג) עולה על 40 טונות מטרי

 סוג 3— שרשרות, טבעות, אונקלים, סגי־ עומס המבחן הרשום בלוח
 רים וסביבולים וכל ציוד תלוש אחר אשר שלהלן לגבי עומס העבודה
 לא פורש בסוגים 1 ו־2 הבטוח של הציוד התלוש שיש

: ו  לבחג

 לוח עוטפי המבחן לפוג 3 של ציוד תלוש

 עומס המבחן
 בטונות מטריות

 עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש
 בטונות מטריות

 פי שניים מעומס העבודה הבטוח
50 
55 
65 
70 
75 

 עד 25
 יותר מ־ 25 עד 30
 יותר מ־30 עד 35
ד 40  יותר מ־35 ע

 יותר מ־40 עד 45
 יותר מ־ 45 עד 50

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 16, תש״ל, עמ׳ 337.

 2 ע״ר 1594, 1947, תוס׳ 2, עמ׳ 846¡ ק״ת 1428, תשכ״ג, עמ׳ 1176.
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 עומס המבחן
 בטונות מטריות

 עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש
 בטונות מטריות

 יותר מ־50 עד 55 85
90 6 0 ד ע 5 5 ־ מ ר ת ו  י
 יותר מ־60 עד 65 95

 יותר מ־65 עד 70 100
 יותר מ־70 עד 75 110
 יותר מ־75 עד 80 115
 יותר מ־80 עד 85 120
 יותר מ־85 עד 90 125
 יותר מ־90 עד 95 130
 יותר מ־95 עד 100 135
 יותר מ־100 עד 110 145
 יותר מ־110 עד 120 155
 יותר מ־120 עד 130 165
 יותר מ־130 עד 140 175
 יותר מ־140 עד 150 190
 יותר מ ־150 עד 160 200

 יותר מ־160 פי אחד ושליש מעומס העבודד,.הבטוח!

 (2) בסעיף זה, ״עומס העבודה הבטוח״ — עומס העבודה הבטוח אשר
 הוטבע בפריט הציוד התלוש או אשר יהיה מוטבע עליו לפני השימוש

ר; • י •  בפריט האמו

 (3) סבור מפקח העבודה הראשי שבגלל מבנה של ציוד תלוש או סוג
 ציוד תלוש או בגלל תיכונם, התמרים שמהם עשויים או השימוש שבו ה0
 משמשים, אין דרישה מהדרישות בסעיף זה נחוצה •להבטחת בטיחות העוב
ת הציוד  דים, רשאי הוא לפטור בתעודה — ובכפוף לתנאים שנקבעו בה — א

 או סוג הציוד כאמור מאותה דרישה.״

א: החלפת בו  2. , במקום תקנה 27 לתקנות העיקריות י
 תקנה 27

 ׳עיגייי* 27. לא ישתמשו בגלגלת להרמה או להורדה אלא אם נתקיימו שתי
:  אלה

ח;  (1) הוטבע על הגלגלת באופן ברור עומס העבודה הבטו
 (2) הגלגלת הותקנה כך שהעומס השקול האפשרי הפועל על
 אבזר התליה של הגלגלת לא יהיה גדול מעומס העבודה

 הבטוח אשר הוטבע עליה.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971). תהילה

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) (תיקון), יז׳ייט
 תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט״ז בגיםן תשל״א (11 באפריל 1971) י י
) / • . שר העבודה 7 5 0 2 0 מ 0 ח ) 
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ן

 תקנות״ שעת״ חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז-956 ן

ב כ ר ש ב ו מ י ד ש ע ר ב כ ר ש ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 י, ובהתאם לתקנות 4 ו־10א לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—

 21956, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), תשב״ז—
(להלן — הצו העיקרי) — 3 1967 

נית״ יבוא:  (1) במקום הגדרת ״מו

 ״ ״מונית״, ״נתמך״ ו־״תומך״ — כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ״א—
 1961*;״

א: בו  (2) אחרי הגדרת ״משקל מטען מורשה״ י

ל כולל מותר״ — המשקל הכולל המותר שנקבע ברשיון הרכב, ק ש מ ״  ״
. ״  למעט עומס יתר שהותר לפי היתר;

 2. בתוספת לצו העיקרי, במקום פריטים 4,4א ו־5 יבוא:

 ״4. רכב משא (למעט טנדר), תומך או מכלית המופעלים על ידי מנוע
 דיזל ומשקלו הכולל המותר בק״ג —

 תיקון פעיף 1

 תיקון התוספת

 עד 9999 28
 מ־10000 עד 12999 41
 מ־13000 עד 15999 47
 מ־16000 עד 19999 61

 מ־20000 עד 34999 105
 35000 או יותר 110

 של 11 לירות לרכב משא כאמור שבו מורכב מגוף לסיוע
 או בפריקה.

 הנע על 8 גלגלים 21
 הנע על 16 גלגלים 39״.

 5. נתמד —

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 א׳ באייר תשל״א (26 באפריל 1971)
 (זומ 741105)

 1 0״ח תשי״-ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 334; סייח תשכ״ב, עמ׳ 28.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 2243; תשכ״ח, עמ׳ 1280.

 4 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמ׳ 699.
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ן מקומי  מדוד לסלמו

 פקודת העיריות

 פקודת התענודה

ת ו ל ג ר ע ב ד ד ב ו ל ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 77(א)(3) לפקודת ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים ׳250 ו־254 לפקודת העירי
: ה , מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר ז  התעבורה 2

 פרק ראשון: פרשנות

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

 להסעת נוסעים ן
 ״אורך כוללי׳ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
 האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העובדים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר

! י  המרכז
 ״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 חיבורי׳ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
; ו ת אלי  עור של הרתמו

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

 לפני זריחתה ן ־ • •י
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען ישבה, כפי שהותר

גה;  על ידי ראש העיריה לעגלה הגדו
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;

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

 ״סרן״ — ציר או מערבת 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

ה;  דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדי
; ד  ״העיריה״ — עירית לו

 ״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, נוסת חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197,

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשם׳א, עמי 173.
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ק שנין מתן היתר ר  פ

 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 העיריה או למקום אחר שיורה ראש
 העיריה ובמועד שיורה.

 (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 שבעבודה 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 העיריה את ההיתר בחותמת כשירות תנועה.

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

 הימר לעגלה

 גק«ה להיתר

 הגאת עגלה
 לגדיקה

 טתן היתר

 פקיעת הימי 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 אגי» י־י»י י 7. בעד כל היתר תשולם לעיריה אגרה בסך 10 לירות, אולם אם ניתן ההיתר אחרי

ת האגרה בלבד.  30 ביוני, תשולם בעדו מחצי

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

ק שלישי: מגנה העגלה ר  פ

ה ת ו נ י ק ל ת ח ע ו ק י פ ה ה ו ל ג ע : מצב ה י  סימן א

 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 דדך או לרכוש.

ת להזמין כל עגלה לבדיקה ולבדוק אותה.  9. (א) בוחן או שוטר דשאים בכל ע

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

 תקינות העגלה

 1054 קובץ התקנות 2694, י״ח באייר תשל״א, 13.5.1971



ר בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה הויעו!.  10. (א) יסבו
י אי־שיצזש , , י  , , , • י. ,• י

 עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי־שימוש) בה יפורטו י
 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית־הזי|־.וי, יודיע על כך לראש העידיה ויעביר

 אליו את לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.
 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה שביחס אליה נמסרה
 ההודעה אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לעירית לעריכת בדיקה

 נוספת.

 (ג) עגלה שנמסרה ביחס אליה הודעת אי־שימוש. לא ישתמש בה מחזיקה או
ב) אף אם ההודעה ) ן  נהגה או מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קט

 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.

ה ל ג ע ה ה נ ב : מ י ן ב מ י  ס

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 קי׳ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת, בל«י8 בעגלה
ה נ  המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה עילה"על^5

 במצב בלימה בכל דרך. ק״ג

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת בלמיפ־עגלה
מ י ח  ישירות על גלגל אחד המורכצ על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה א

 במצב בלימה בכל דרך.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר. רותי מולל

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר׳ ובלבד שהגובה מפני הקרקע ועד גובה כולל

 לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

י י » ר י ו י  15. האורך הכולל של עגלה לא יעלה _ א

סרן אחד — על 3.00 מטר!  (1) בעגלה בעלת'

 (2) בעגלה בעלת שני סרנים — על 5.00 מטר.

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

ד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או ח  (1) בעגלה בעלת ציר א
 המשטח או השטח המיועד למטען 5

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

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות «ערכת היגוי

 והחזרתה המיידית בקלות, במהירות ובבטיחות.
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 '18, בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן יצול חיבור אהד ושני יצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והמלמולים 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
 משני חלקים או יותר. •

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה. בעלי נקבים המותאמים
 בקמרם 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.

 יצול חיגור

 גלגליפ

 אופניפ
 גנלגליפ

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

 23. (א) בעגלה יותקן 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 ס׳׳מ ולא יותר
 מ־120 ם״מ מפני הקרקע.

 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום, כל מחזירור במרחק
 שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלה על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ם׳ימ מפגי הקרקע
 ולא יותר מ־80 ס״מ! הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 סמ״ר לפחות! הותקן

 מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ס״מ לפחות! שני המחזירורים יהיו במצב תקין ונקי בכל עת.

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

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

 הוגקמנ ענפ

 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.

 נעלי גפחון

:  26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן
j (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג 

י סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני  (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שנ
 המורים — 250 ק״ג 5

; ג ״  (3) בעגלה בעלה שני סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק

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

 משקל גולל
 «ותד
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ולא יניח לאחר •להובילו כאמור אלא אם — הוגלמ«טען  27. לא יוביל אדם מטען בעגלה.

' ׳ ־ . ־ ' • ' • • .  (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!

דר באופן שלא יסתיר את המחזירורים׳ את לוחית־הזיהוי  (4) המטען מסו
י • י • ! ס נ פ ה ת א  ו

- ־ ג ר ו , שאינו ח ן פ ו א ב ר ד ו ס מ ן ע ט מ  (5) ה

 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה! ׳.

 (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 סימון««עו
ג י י : ח  כדלקמן

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

 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירוד אדום בקצה האחורי של
 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24(א).

 29. ראש העידיה רשאי להתיר, לאחד התייעצות עמ דשות הרישוי, בתנאים או ללא הימי לעגלה
ה שמידותיה ן ז מ י ם ע ב ו ב ק ם ע,1 ה י 1 , ו 5 ה ן  תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענ

 ומשקלה עולים
 על הקפוע

ה נ ב י מ ו נ : שי ׳ ן ג מ י  ס

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם שינוי טבגה

 לתנאי ההיתר.

ר יישופ השינוי ח א  31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא ל
 , פהיתר

 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 פרק רביעי: לוחית־זיהר

 32. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית זיהוי משו־ «»ו לותיינ
י י ה י  משח או פגומה בחדשה. י

 (ב) לוחית־זיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשמו בצבע שחור המספר הסידורי
 של ההיתר ושמו ומענו של בעל העגלה! גודל הלוחית יהיה x 40 20 ס״מ! הלוחית תותקן
 בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי ותקין

 בכל עת.
 יי

ה אגרה בסך שתי לירות. רי העי  (ג) בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת'

 33. בל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש לוחית־ויהיי

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

 צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

 הפרת לוחית
 הזיהוי

 מרק חמישי: החזקת היתד ושיגוייס 11

 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.

 ווזבת החזקת
 היתד

 הצג!* היתד

 חוגה למילוי
 מנאי הימר

 38. לא ישגה 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 ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את
 הכפל לראש העידית.

 איפור שינוי
 : גהיתר

 גפל הימר

 מרק ששי: הודאות שונות

 40. ראש העיריה רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה מהוראות הפרק
 השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מםויימת 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 גהגה של
 עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

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

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 הפלת אחריומ

 עונשין

 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (עגלות), תשל׳יא—1971״.

ץ י ב ו ק צ י י א ב  צ
 ראש עירית לוד

 אני מסכים.
ס ר ן פ ו ע מ  ש

 שר התחבורה

 נתאשר.
 ב״ב באדר תשל״א (19 במרס 1971)

 (חמ 882031)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ע ג פ ק מ ו ל י ס ה ו א ו ר ב ר ת ב ד ה ב מ א ר ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
: ה  המועצה המקומית ראמה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או. חצר שמשתמשים 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 נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחד, ולרבות

t ביב או תעלה 

 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, לגיקוזמ של קבוצה
 של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של. שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,

 לרבות אכזר ביוב, מחסום ותא-בקרה?

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים
; י ד ביוב, מחסום ותא-בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרט מ  אחדים, לרבות א

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים ז

 ״בעל- נכס״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי
 לקבלה אילו הנכס 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 5

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראמה.

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

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

 ״מאושר״ — מאושר.על ידי המועצה, או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
; ו די  שהוסמך על י

 ״מבנה״ — בגין, 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 בשוכר או בכל אופן אחר, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון ?

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזד
 בפנים בנין ומחוצה לו וכן מהסום 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

אך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה  ״תברו
ד נתה אותו למלא תפקי  של המועצה או כל פקיד אחר של המועצה, שהמועצה מי

 של תברואן!

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

— כל אחד מאלה: ״ ע ג פ מ פ 2. ״ «י נ 8 » 
 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־כסא^

 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, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה,
 ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי,.בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה, שלפי דעת
ך;  התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמו
 (4) החזקת נכס בצודה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

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

t שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות 
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
ו שהוקמו ללא  לגיקוז יעיל של הנכם, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנ
 היתד לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—21965, או שלא לפי תגאי ההיתר,

 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 התבדואן, אינו קבוע כהלכה;
 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או

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

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

 יתושים בהם!

 2 0״ח 467, תשכ״ד,, ע«׳ 307.
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 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו׳ ׳מצריד במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפום מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!

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

 נוזלים 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 ציגור גשם!

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

 (16) הצטברות חומד כל שהוא בין בתול 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 התבדואן, מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות!
, לדעת התבדואן, או מעשנה בבגין ן  (18) העדר מעשגה שיש צורך בד, בבני
 שהיא שבודה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק

 לבריאות, לדעת חתברואן!
 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כד 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 התבדואן ו

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

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

 לבריאות, לדעת התברואן!
 (23) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת

 התברואן ז
ה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים  (24) מבנ

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

לת;  להצטברות אשפה או פסו

 (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן.
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 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקגי הספקת מים, או הפרעה
 בל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחינה אחרת!

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה!

 (30) כל דבר אעיר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו,
תו של אדם או להפריע לאדם או למנוע ו  בטחונו, בריאותו, רכושו או מחי

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 ו

 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.

ן זריחת החמה ובין שקיעתה  4. (א) התברואן דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי
 לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

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

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

 המחזיק, חייב בעל הנכם, לאחד שנדרש לכד על ידי התברואן, לסלק את המפגע. ,

 מזבלה

י  (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקנ
ו  התברואה שבו או ׳נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנ
; אולם אם בעל הנכס נעדר מ  נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכם בלבד לסלקו
 הארץ או אם אי־אפשר למצאו או את בא־כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך ע

ת המפגע.  ידי התברואן בכתב, לסלק א

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

 פטבויות
 התגרואו

 אחריות
 יפילו? מפנע

 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.

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

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמוד, חייב למלא אחריה.

 הודעה לסילוק
 מפגע
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 פיליה מפגע
 על-ייי

 המועצה

 החלפת
 התכיואן

ת העתק מ  ה
 מחוה העזר ,

 שטירה על
 נקייו גגכפ

 פידיריפ
 לעובויפ

 ארעייפ

 9יי זכי

 גור זפי

 הוצאת זבי

 צינורות טוהי

 טפירת הודעות

 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף 6 או
 ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה,, רשאית
 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם

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

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

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

ן בנכס ובסביבתו באופן ו י ק נ ה י ל  10. בעל נכס והמחזיק בנכם חייבים לשמור ע
 המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכם 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,
 לתקגו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

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

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

יב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש  (ב) המחזיק בבור זבל. חי
 זאת התבדואן.

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

ו לזבלו. נ  שברצו
ן לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא וה.שאי רו  (ב) המחזיק באו

, חייב להעבירו למזבלה. בו  ו העביר את הזבל כאמור.

אל הרחוב, וברחוב,  15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד 1
ועדת למי הגשם.  פרט לתעלה המי

ן ציגוד ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת  (ב) המחזיק בבית בד חייב להתקי
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת ימי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית בד חייב למגוע את סתימתו של הציגור או התעלה, לגקותם,

 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,
י משפחתו הבוגרים או לידיי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או  לידי אחד מבנ
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 אם ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו
נה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין  הרגילים או הידועים לאחרו
 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.

: י 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה י ש ־ י ע • י ר י י י ג  ע

; ה  (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר ז
 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;

ב;  (3) הניח כלי קיבול לאשפה ברחו
 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל

; ה ו מיועד לצורך ז נ  מקום שאי
 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;

t ן ציבורי  (6) הטיל גייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבני
 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הדביט או הניח למים או לנוזלים

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

;  כלים או חלקי מכוגות או רכב
 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן

; א י  או פסולת מזון כל שה
 (10) רחץ רכב ברשות הרבים; ,

 (11) נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
ב;  (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחו

ב;  (13) חלב בהמת-בית ברחו
 (14) שחט בעל־חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות

; ה נ ב  או על גג מ
 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה ך

 דינו — קנם 250 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

ת ראש המועצה או אחרי הרשעתו. א  אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מ

י 18. חוק עזר לראמה (תברואה). תשט״ז—1956 <: — בטל. י ־ י = 

פ 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראמה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״א—1971״. ש  ה

א נ ם ח י ר ו  נתאשר. מ
 ו׳ בשבט תשל״א (1 בפברואר 1971) ראש המועצה המקומית ראמה

 (חמ 85475)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת 601, תשע״ז, עמ׳ 756.

 1064 קובץ התקנות 2694, י״ח גאייר תשי״א, 13.5.1971

 המהיר 96 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלימ




