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 חוק חוקרים פרטיים ושירות* שמידה, תשלי׳כ- 1972
ת י ע ו צ ק ה מ ק י ת ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
 תשל״ב—1972 י, ולאחד התייעצות בועדה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל״ג—

 21972, אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) חוקר פרטי לא יתחזה כשליחו של אדם פלוני או כמי שפועל מטעמו.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 הש• 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית)
 (תיקון), תשל״ה—1974״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  י׳ בכסלו תשל״ה (24 בנובמבר 1974) ח
) שר המשפטים י 0 9 0 2 מ 9 ח ) 

״ב, עמי 90.  י ס״ח תשי
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 6¡ תשל״ד, עמי 78 ועמי 800.

 רישוי עסקים, חשכ״ח-968 ו
ל כ ו ־ א ם לבתי י ת ו א ה נ א ו ר ב י ת א נ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ״דו—1968 !, ובתוקף
, שנטלתי  הסמכויות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 2

, אני מתקין תקנות אלה:  לעצמי על פי סעיף 32 לחוק־יםוד: הממשלה 3

 1. בתקנה 1 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשל״ד—
 1974 ״, במקום הגדרת ״בית אוכל״ יבוא:

 ״ ״בית אוכל״ — כתוכן פריט 13 א או פריט 104 לצו רישוי עסקים (קביעת
 עסקים טעוני רישוי), תשל״ג—1974 =.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

 3. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)
 (תיקון), תשל״ה—1974״.

 ג׳ בכסלו תשל״ה (17 בנובמבר 1974) ו י ק ט ו ר ש ם ־ ט ו ב

ן תקנה. 1 קו  תי

לה  תחי

 (חמ 765057) שר הבריאות

 1 ס״ח תשכ״וז, עמי 204; תשל״ב, עמי 154; תשל״ג, עמי 5.

 2 ע״ר 1935, תום׳ 1 עמי 53; ס׳׳וו תשי״ט, עמי 69; תשכ״ב, עמי 7.

 3 סייח תשכ״ה, עמי 226.

 4 ק״ת תשל״ד, עמי 982.

 5 ק״ת תשל״ג, עמי 684; תשל״ד, עמי 1323.
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 חוק הכניסה לישראל, תשי״כ-2 195
ם י מ י י ו ס ם מ י נ ו י דרכ ר לבעל ר פטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 >, ולאחר
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת• אני מצווה לאמור:

; ו ן , , , ת  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מםויימים), תשכ״ד—1964 2
 בטור א/ לאחר ״הקהילה המרכז אפריקנית״ יבוא ״הרפובליקה של האיטי״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים)(תיקון), תשל״ה— ד,שם
 1974״.

 כ״ב בהשון תשל״ה (7 בנובמבר 1974)
 (חמ 76624)

 1 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 354.

 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1382 ועמי 1743; תשב״ט, עמ׳ 1829.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ג-1952
ה ר ש א ר מ ו ט  צו בדבר פ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 י, ולאחר
 התייעצות עם ועדת הפגים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, לאחר ״איסלנד״  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרר,), תשל״ד—1974 2
 יבוא ״אל־־סלוודור״, ולאחר ״הלווטיה (שוויץ)״ יבוא ״הרפובליקה של בוליביה,

 הרפובליקה של האיטי,״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ׳׳ב בחשון תשל״ה (7 בנובמבר 1974) י
) שר הפנים י 6 6 2 מ 4 ת ) 

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 354.

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 976.
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 חוק שיחת המדינה (מיגויים), תשי״גו—959 ן
 כללים בדבר מכרזים, בחינות ומבחנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26 ו־28 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 קבעה ועדת השירות כללים אלה:

 תיקו! סעיף 36 1. בסעיף 36 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים),

 תשכ״א—1961 ־ (להלן — הכללים העיקריים), במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ד) ועדת בוחנים למשרה שצמודה לה דרגה של דירוג הרופאים תהיה של
 שלושה חברים בהרכב המפורט להלן:

 (1) יושב ראש הועדה יהיה נציג נציב השירות שימונה לכל ועדה מתוך
 רשימה של רופאים המוסכמת בין נציב השירות, המנהל הכללי של משרד

 הבריאות וארגון רופאי המדינה!

 (2) חבר אחד יהיה נציג המשרד הנוגע בדבר!

 (3) חבר אחד יהיה נציג ארגון רופאי המדינה.״

ו 36י* 2. במקום סעיף 36א לכללים העיקריים יבוא: י ע ס
ת  פ ל ח  ה

 36א. (א) מנין חוקי בישיבת ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ב)
 או בסעיף 36(ד) הוא כל חבריה.

 (ב) הוזמנו חברי ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ג), מנין
 חוקי בישיבת הועדה הוא ארבעה מחבריה, כשביניהם יושב ראש הועדה

 והנציג של המשרד הנוגע בדבר.

 (ג) הוזמנו חברי ועדת בוחנים כאמור בסעיף 36(ה) או
 בסעיף 36(ו), מנין חוקי בישיבת הועדה הוא חמישה מחבריה, כשבי־
 ניהם יושב ראש הועדה ויושב ראש המזכירות הפדגוגית של משדד

 החינוך והתרבות או נציגו.״

קי  ״מנין חו
 בועדות
 בוחנים

 3. תחילתם של כללים אלה ביומ החמישה עשר לאחר פרסומם.

 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)
 (תיקון), תשל״ה—1974״.

 תחילה

ן צ י ב נ ק ע  י
 נציב שירות המדינה

 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974)
 (חמ 720814)

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86¡ תשכ״ג, עמ׳ 110.

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1588; תשכ״ח, עמי 1442, עמי 1719; תשכ״ט, עמ׳ 1338; תשל״ג, עמי 1247, עמ׳ 1791.
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מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר עגלות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250׳ 251 ו־254 לפקודת העיריות י, וסעיף 77(א)(3)
, מתקינה מועצת עירית באד־שבע תוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 פרק ראשון: פרשנות

 1. בחוק עזר זה —

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים, לרבות כרכרה הבנויה להסעת
i נוסעים 

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

 לציר המרכזי)
 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה

 עמוסה, לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע ז
 ״זמן התאורה״ —• זמן הלילה וכל זמן אחד שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר >

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי
 רצועות עוד של הרתמות אליו!

 ״ייצול 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

 שהתיר ראש העיריה לעגלה הנדונה!
 ״משקל המטען״ — משקל המטען והנוסעים שהותר לשאתו בעגלה 1

 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת

 תזוזתה המקרית של העגלה!

 ״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים

 את משקל העגלה על פני הדרך!

 ״עובד דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת;

 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים

 העובדים דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה!
 ״העיריה״ — עירית באר־שבע,

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 191. נ י מדי נ  1 די

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173. נ י מדי נ  2 די
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 ׳•׳ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בוהן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת העיריה לבדיקת עגלות ובחינתן ז

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקי בתחום העיריה.

 0דק שני: מתן היתר

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום העיריה אלא אם יש לו עליה היתד בר־תוקף
 מאת ראש העיריה.

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

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

 נכונה על כל שאלה שישאל אותו ראש העיריה.

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

 (ב) העגלה תיבדק ותיבחן בידי בוחן כדי לברד 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 בידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

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

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

 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מתנאי השימוש הנקובים בהיתר.

 6. בהיתר רשאי ראש העידיה להתנות בין השאר בענינים אלה:

 (1) מקומות חניה לעגלה בין קבועים ובין ארעיים בתחום העיריה >

 (2) קווי הנסיעה שבהם תעבור העגלה בתחום העיריה והתעריפים יעד
 השימוש בעגלה!

 (3) החובות המוטלות על בעל ההיתר בקשר לבטחון הנוסעים והמשתמשים
 בעגלה 5

 (4) כל ענין אחר הכרוך בהפעלת העגלה והבא להבטיח את העבודה
 הסדירה בדרכים והסדר הציבורי.

 7. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 8. (א) בעד כל היתר תשולם לעיריה אגרה בסך 40 לירות, אולם אם ניתן ההיתר
 אחרי 30 ביוני תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

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

לות תר לעג  הי

 בקשה להיתר

ת עגלה א ב  ה
 לבדיקה

 מתן היתר

 תנאים מיוחדים
 בהיתר

 פקיעת היתר
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ה העגלה מ  פרק שלישי: מ
 סימן א׳: מצג העגלה והפיקוח על תקינותה

ת העגלה ו נ י ק  9. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל ת
 עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליה,

 בתוכה או על ידה, או לעובדי דרך או לרכוש.

 10. (א) בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה. הזמני־•

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

 11. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה או תנאי הודעת אי-שימוש
 ההיתר, או שהעגלה עלולה לסכן את התנועה, או את המשתמשים בעגלה, ימסור לנוהג
 בה הודעה (להלן — הודעת אי־שימוש) שבה יפורטו פגמים בעגלה או תנאי ההיתר
 שלא מולאו, יסיר מן העגלה את לוחי*דהזיהוי ויודיע על כך לראש העיריה ויעביר

 אליו את לוחיודהזיהוי ואת ההיתר שנתן לו הנוהג לפי דרישתו.

 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה
 ההודעה אלא לשם תיקון הפגמים או מילוי התנאים שפורטו בה וכן לשם הבאתה

 לעיריה לעריכה בדיקה נוספת.

 (ג) עגלה שנמסרה עליה הודעת אי־שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נוהגה
 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 או התנאים שפורטו בהודעת
 אי־שימוש תוקנו או מולאו, יבטל את הודעת אי־השימוש ויחזיר את ההיתר ואת

 לוחית־הזיהוי. יי

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 בלמים בעגלה
ה  שמשקל מטענ

 עולה על 500 ק״ג

 בלמים בעגלה
ת ר ח  א

 רוחב כולל

לל  גובה כו

לל  אורך כו

 12. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת
 המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת

 העגלה במצב בלימה בכל דרך.

 13. בעגלה שהוראות סעיף 12 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים המופעלת ישירות
 על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב

 בלימה בכל דרך.

 14. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

 15. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מפני הקרקע ועד
 לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 16. אורך כולל של עגלה לא יעלה —
t (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר 
 (2) בעגלה יעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.
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 17. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה -

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

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

 18. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפגייתה בזווית של 45° לפחות
 והחזרתה המיידית בקלות׳ במהירות ובבטיחות.

 19. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך! בעגלה הרתומה

 לשתי בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

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

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים
 ב ק טרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן ! אופני עץ יהיו בעלי
 חישוקי ברזל, פלדה או גומי מוקשה! על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה

 או פנאומטייס.

 ן22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד 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 מטר לפחות.

 (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן (א) יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ס״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 יעלה על 40 ם״מ ובגובה של לפחות 40 ס״מ
 מן פני הקרקע ולא יותר מ־80 ם״מ! הותקן בעגלה מחזירוד מלבני, יהיה שטחו 20 ס״מ
 מרובעים לפחות! הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ם״מ לפחות! שני המחזירורים

 יהיו במצב תקין ונקי בכל עת.

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

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאישר ראש העיריה.

 (ד) על צידה האחורי של העגלה יותקנו, לשביעות רצון הבוחן, שני פסים
 מאוזנים של צבע מחזירור, כל אחד ברוחב של 5 סנטימטר לפחות ובאורך של 40
 סנטימטר לפחות! מכל קצה קיצוני של הצד האחורי יותקן פס אחד לכיוון מרכז העגלה.

 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.

 מרחק

 מערכת היגוי

 חיבור

 גלגלים

 או0בים בגלגלים

ת פנס נ ק ת  ה

ן  נעלי בטחו
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 משקל כולל מותר

ת מטען ל ב ו  ה

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

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או לפרדה — 500 קי׳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 לפרדה — 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 הובל תו 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 המחזירודים, את לוחית־הזיהוי
 ואת הפנס!

 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג;

 .(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.

ן סימון מטען חורג ע ט מ  28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה, יסמן המוביל את ה
 כדלקמן:

 (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. (א) בעגלה להסעת נוסעים יותקנו מושבים כמספד בני אדם שהותר להסיע בה. מושבי

 (ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תנאי הדרך.

 (ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג
 ויאפשר לו נהיגה בנוחות.

ר לעגלה ת י  30. ראש העיריה רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או ללא ה
 , , , . שמידותיה ומשקלה

 תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה. עולים על הקבוע

 31. ראש העיריה יקבע בהיתר את מספר הנוסעים שמותר להסיע בעגלה. מספד הנוסעים

 סימן גי: שינוי מבנה

 321• לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתד בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם
 לתנאי ההיתר.
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 רישום השינוי 33. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 32 אלא
 בהיתר , ,

 לאחר שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 9רק ו3יעי: לוחית־זיהוי

 34. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־זיהוי
 משומשת או פגומה בחדשה.

 (ב) לוחית־זיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם 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.

 (ג) בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת העיריה אגרה בסך 20 לירות או
 בסכום אחר לפי חשבון ההוצאות שאישר׳ ראש העיריה, לפי הסכום הקטן ביניהם.

 35. כל עגלה תישא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שנתן ראש
 העיריה.

 36. 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.

י יהו  מתן לוחית־ז

י יהו  לוחית־ז

ת ר ס  ה
ת הזיהוי חי  לו

ו  פרק חמישי: החזקת הי׳תר ושינויים נ

 37. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה לוהית־זיהוי.

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

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

 40. 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.

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

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

ר ת י ה ת ק ז ח ה ת ב ו  ח

תר  הצגת הי

 חובה למילוי
י היתר א ה נ  ת

 איסור שינוי
 בהיתר

 כפל היתר

 פרק ששי: הודאות שונית

 42. ראש העיריה רשאי לאחר התייעצות עט 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.
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ת אחריות ל ט  43. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מםויימת, יראוה כמוטלת על נוהגה ה
 של עגלה, על בעל ההיתר. על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

- קנם 500 לירות, ובמקרה של עונשין  44• העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו בדין.

 45. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (עגלות), תשל״ה—1974״. השם

י ו א ו נ ה י ל  נתאשר. א
 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ראש עירית באר־שבע

 (חמ 8/122)

 אני מסכים.
ל ל ה ה מ ל י ש ב ק ע ד י  ג

 שר התחבורה שר הפנים

 פקודת העיריות
ת ו ב ו ח ן בדבר שימור ר לו ק עזר לחו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה בזה
 מועצת עירית חולון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״עיריד, — עירית חולון

 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

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

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדם
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות
 מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או
 המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות

 שברחוב או בצדי רחוב.

ב  2. (א) (1) לא יניח אדם ולא ירשה לאחד להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב מכשול ברחו
 כל דבר העלול לגרוס נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור
 בו לזמן ממושך יותר מהדרוש באופן מתקבל על הדעת לטעינתו או

 לפריקתו של אותו דבר:

 (2) לא יניח אדם ולא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון,
 במעקה, גזוזטרה או גג, או מעל לרחוב כל דבר העלול ליפול לרחוב
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 (3) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקרת ברחוב, ולא
 ירשה לאחר לכסותם או לחםמם.

 (ב) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ברחוב לרגלי חגיגות או
 טכסים, לפי הרשאה בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי
 מסעדה, מזנוךבר או בית קפה וכיוצא בזה, מאזנים אוטומטיות, מכונות לייצור גלידה
 או למכירת מיצים, או כל מכונה אחרת! היתר לפי סעיף זה, רשאי ראש העיריה לתיתו,
 לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם

 או לבטלם.

 (ב) בעד מתן היתר לפי סעיף קטן (א) ישולמו לקופת העיריה אגרות כמפורט
 בתוספת.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד תאריך נתינתו
 אם לא צ ויין בו תאריך מוקדם יותר.

 4. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחד לשנותו אלא על סי היתד בכתב מאת
 המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. (א) לא יכדה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר
 בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים
 אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה 1

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה
 או פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 6. (א) המהנדס רשאי לחת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל
 היתר שניתן או להפסיק את תקפו לתקופה מםויימת, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף

 עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה של 2 לירות.

 7. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק.

 (ג) נזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או
 בעל הקרקע לתקן את הנזק.

 8. (א) ראש העיריה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולתקן כל נזק שנגרם לרחוב
 ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם לכל מקום
. (א)  בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן

 היתר להעמיד
 שולחנות,

 כסאות וכד׳

 פתיחת שוחות

 היתר ואגרות

 נזק לרחוב
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 סילוק מכשול
ת דו  י וביצוע עבו

רת הודעה  מסי

 עונשין

 ביטול

 9. (א) ראש העידיה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —

 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק
 את המכשול!

 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 5 ו־ד
 לבצע את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
 העבודה שקבעם המהנדס באישור ראש העיריה וכן את התקופה שבה יש לסלק את

 מכשול או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 10. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 9 או סילק את המכשול או
 ביצע את העבודה שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים המפורטים בהודעה, רשאית
 המועצה בעצמה לסלק את המכשול או לבצע את העבודות הדרושות ולגבות מאותו

 אדם את ההוצאות לסילוק המכשול או לביצוע העבודות.

 11. 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 כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנם 500 לירות! ואם עבר על
 הוראות סעיף 9(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 10 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו קנם נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

 13. חוק עזר לחולון (שימור רחובות), תשט״ו—1954 2 — בטל.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (שימור רחובות), תשל״ה—1974״.

 האגרה בלירות
 לשנה

 תוספת
 (סעיף 3 (ב))

20 
5 

 1. בעד היתר להעמיד שולחנות וכיסאות על המדרכה —
 בעד 5 השולחנות הראשונים

 לכל שולחן נוסף על חמשת השולחנות הראשונים

 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 273.
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רות  האגרה בלי
 לשנה

-  2. בעד היתר להעמיד מכונות לייצור גלידה או —
 למכירת מיצים, לכל מכונה 15

 3. בעד היתר להעמיד מאזניים אוטומטיות או כל מכונה
 או מכשיר אחר, לכל מכונה או מכשיר 10

ן ו ל ס א י ח נ  נתאשר. פ
 כ״ג בחשון תשלי׳ה (8 בנובמבר 1974) ראש עידית חולון

 >חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 פקודת העיריות
ת גדר חיה ר ד ס ן בדבר ה ק עזר לחולו ו  ח

, מתקינה בזה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ד254 לפקודת העיריות י
 מועצת עירית חולון חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה:  הגדרו

 ״המועצה״ — מועצת עירית חולון!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה>

 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כלשהי מקרקע, או שהיה מקבלה
 או היה זכאי לקבלה אילו היתד• הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן,
 כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום,

 לרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר את הקרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים,-

 ״גדר חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לו, שבין קרקע
 שיש לה בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית או קרקע המשמשת לצרכי הציבור;

 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול הקרקע שעליה
 היא גדלה.

בת גיזום 2. בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה הבולטת מתחום קרקעו.  חו

 הודעה על הצורך 3. (א) ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות

ם סעיף 2 לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה. י ז ג  י

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף
 קטן (א).

 (ג) בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

י מדינת ישראל, נוםח חדש 8, עמי 197. נ  1 די
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 (ד) היו לקרקע יותר מבעל אחה רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו

 נמסרה לכולם.

 גיזום על־ידי
 העיריה

 סמכות
 ראש העיריה

 להיכנס לקרקע

 מסירת הודעות

 4. (א) לא מילא בעל הקרקע אחרי הדרישה לגזום לפי סעיף 3(א), או לא ביצע

 את הגיזום לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש העיריה לבצע את הגיזום

 ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.

 (ב) חשבון הוצאות חתום ביד ראש העיריה ישמש ראיה לכאורה לסכום

 ההוצאות האמורות.

 5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע כדי לבדקה, לבקרה

 ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו היראות חוק עזר זה וכן לבצע את

 הגיזום האמור בסעיף 4.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכותו לפי

 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה ההודעה לידי אדם שאליו

 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים, או הידועים לאחרונה,

 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או

 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום

 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא

 המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לידות, ואם עבר

 על הוראות סעיף 3(ג) וראש העיריה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתד.

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחדי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחדי הרשעתו.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (הסדרת גדר חיה), תשלי׳ה—1974״.

 נתאשד.
ס א י ל ו ן ח נ  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) פ
 >חמ 8/50) ראש עירית חולון

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לדימונה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית דימונה
 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לדימונה (אספקת מים), תשכ״ו—1965 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), במקום פריטים 7 ו־8 יבוא:

נימלית  האגרה המי
ת רו י  בל

 האגרה למ״ק
רות  באגו

7.50 

60 
100 
150 

45 

45 

60 

60 

150 

40 
75 

 ״1. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש

 לשימוש ביתי: (1)
 ל־10 מ״ק ראשונים

 ל־6 מ״ק נוספים
 לכל מ״ק נוסף

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר בין החדשים אפ־

 ריל—נובמבר, מעל 10 מ״ק

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ד(ב)
 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פריט

.(1)7 
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולברכות שחיה

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחד בתו־

 ספת זו

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

ת פ ס ו ת ז ה  תיקו

ופח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 90; תשכ״ח, עמ׳ 1979; תשל״ב, עמי 240.
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ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי
ת רו ת בלי רו ו  באג

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של העיריה 75

 (7) לבניה 120 6

 (8) לבתי מלון ופנסיונים 60

 (9) לחנויות דגים 55 5,50

 (10) לחקלאות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה
 של העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 60
 מעל הכמות המוקצבת 98

 (א) צרכן שמשפחתו מונה 5 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו
 בדירה — פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים,
 ששטחה עולה על 70 מ״ר — אס הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה
 מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב

 בסכומים אלה:

תי  סכום הזיכוי השנ
י המשפחה בלירות  מספר בנ

18 5 
27 6 
36 7 
45 8 
52 9 

60 16 
 11 או יותר 68

 הערה: מ־9 נפשות ומעלה אין להתחשב בגודל הדירה.

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ו ד ן ל ר ו מ ר  נתאשד. ע
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש עירית דימונה

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ן ב ר לחוף״ השרו ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון!

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם
 שהמפקח העביר אליו בכתב 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 מחמש שנים!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט

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

 בית מלאכה או אורווה!
ו למעלה מארבעה  ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים י
 אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל מקום 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, בבנין 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 מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישאיר
 אשפה מחוז לכלי האשפה.

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

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.  דיני מדי
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 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי קיבול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע
 המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה

 בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא
 ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

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

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך אשפה, זבל או פסולת מבניו׳ העברת אשפי,
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

ן היתר ת  5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתד לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו כ
 או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתד 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 שהרשה לכך המפקח רשאים להיכנס לכל בגין, אורווה - זכות כניסה
 או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה־ זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח. לפועלי המועצה

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

 זבל או פסולת ללא הפרעה.

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

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

 מחזיק.

רת הודעות  מסי

 עונשין

 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 כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה ן אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ואם
 עבר על הוראות סעיפים 2 או 3 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב)
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 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה
 לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו, ואם עבר
 על הוראות סעיפים 5 או 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות
 לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה ההודעה בכתב מאת ראש המועצה,

 או אחרי הרשעתו.

 השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השדון (הוצאת אשפה), תשל״ה—1974״.

ן מ ד א ו  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ד
1 ראש המועצה האזורית חוף־השרון 8 / 1 מ 9 ח ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למגדל־ העמק בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

 1. בסעיף 4(א) לחוק עזר למגדל־העמק (פיקוח על כלבים), תשכ״ה—1965 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״4.50 לירות״ יבוא ״10 לירות״ ובמקום ״50

 אגורות״ יבוא ״3 לירות״.

 2. בסעיף 6(ג) לחוק העזר העיקרי, במקום ״50 אגורות״ יבוא ״3 לירות״.

 3. בסעיף 8(ג) לחוק העזר העיקרי, במקום ״20 אגורות״ יבוא ״3 לירות״.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (פיקוח על כלבים) (תיקון),
 תשל״ה—1974״.

י ט ו ר ד ל י א ב  נתאשר. צ
 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חמ 8/13)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 2374.

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 6

ן סעיף 8  תיקו

 השם
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעילבון בדבר הגנה על הצומח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה
 המועצה המקומית עילבון חוק עזר זה:

ת י י י ג  1. בחוק עזר זה — ה

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עילבוןו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״צמח״ — עץ, לרבות עץ זית, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב הנטוע או הצומח

 ברחוב או בגן, או כל חלק מהם:
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!

 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר שברשות הרבים שצמחים נטועים
 או צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור 5

 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה וכל מקום ציבורי,
 הנמצאים בתחום המועצה.

•  2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו פגיעה בצמחי
ת הרבים ם ברשו י פ ג ו ע נ מ  ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש מ

 או עלים, לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא כניסה למקום
י י ג  בגן, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו. ס

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק — משחקים

 (1) בגן, אלא במקומות שקבע לכך ראש המועצה ו

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשתק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן או על עץ או שיח טיפוס על עצים
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א). לא ירעה אדם בעלי־חיים אלא במקומות שקבעה לכך המועצה ולפי הסדר מרעה
 שקבעה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע
 שבהחזקתו אם היא מגודרת.

ם י . ח . י י 1 מ 1 , ס ״  7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא ד
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

ים חי - י גתבעל הי  8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע נ
 בצמח.
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 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה,
 שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם

 בעל־חיים ולא יניחנו לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבהחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.

 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את
 ידו עליו ולהחזיקו במקום שהועיד לכך ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו

 לשם החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר
 לידי בעליו אלא לאהד שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה

 אחת לכל יום מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק
 עזר זה,

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות, ובמקרה של
- קנס נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכה העבירה לאחר  עבירה נמשכת, דינו -

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעילבון (הגנה על הצומח), תשל״ה—1974״.

 קשירת בעלי־חיים

 השגחה על
 בעלי־חיים

 הוצאות החזקה

 ילדים

 שימוש
ות י  בסמכו

 עונשין

ר ו ד ב ס א י ג ד ר  פ
 ראש המועצה המקומית עילבון

 נתאשר.
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974)

 (חמ 8/44)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ד בדבר ה ר ע ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:

ן סעיף 1 1. בחוק עזר לערד (הוצאת אשפה), תשכי׳ה—1965 2 (להלן — חוק העזר העיקרי),  תיקו

 בסעיף 1, אחרי הגדרת ״פסולת״ יבוא:
 ״ ״חמרי בנין״ — לרבות חול, עפר, אבנים, חצץ ופסולת בניה.״

 החלפת סעיף 9 2. בחוק העזר העיקרי, במקום סעיף 9 יבוא:

 ״עונשיו 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנם 500 לירות, ואם

 עבד על הוראות סעיפים 2 או 3 והיתד, העבידה נמשכת, דינו — קנם
 נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחד שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.״

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 1755, תשכ״ה, עמי 2527.

ת 3267, כ״ח בכסלו תשל״ה, 12.12.1974 ו נ ק ת  488 קובץ ה



 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (הוצאת אשפה) (תיקון), תשל״ה—1974״. השם

ט ח ו ם ש ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית ערד

 (וומ 8/19)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לערד בדבר הגנה על הצומח

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

ת סעיף 4! פ ל ח , במקום סעיף 14 יבוא: ה  1. בחוק עזר לערד (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965 2

 ״עונשין 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות

 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות
 לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (הגנה על הצומח) (תיקון), תשל״ה—1974״. השם

 נתאשר.
ט ח ו ם ש ה ר ב  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) א

 ראש המועצה המקומית ערד
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 : דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עט׳ 256.

 ק״ת 1774, תשכ״ה, עמ׳ 2770.

 תיקון טעות ד0וס

ם ס ר ו פ , תשל״ה—1974, ש ( י נ ר גרעי ה של כו ל ע פ ה ה ו י נ ב ם ( ם ושירותי י כ ר צ ח על מ ו ק י פ  בצו ה

ת״. הגבלו ם ו י א נ ת ת״ צ״ל ״ ו בל הג ם ו י ם ״כלל ו ק מ ף 10, ב י ע ס ת 3253, תשל״ה, עמ׳ 280, ב ו נ ק ת בץ ה  בקו

ת 3267, כ״ח בכסלו תשל״ח, 12.12.1974 489 ו  קובץ התקנ



 המחיר 192 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




