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 חוק בת* המשפט, תשי״ז-957 ו
י ח ר ז א י הדין ה ר ד ת ס ו נ ק  ת

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

 תיקון תקני,9 1. בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות),

 בתקנה 9, אחרי תקנת משנה (ב), יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנה זו, היתה התביעה לפיצויים בשל נזקי גוף,
 אין לפרש בכתב התביעה את הסכום הנתבע בעד נזק כללי.״

 תיקון תקנה 102 2. בתקנה 102 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב), יבוא:

 ״(ג) הודאות תקנה זו יחולו גם על נתבע שלא נדרש להגיש כתב הגנה,
 ולא בחר להגישו, ואף לא התייצב למשפט ביום הנקוב בהזמנה.״

 תיקון תקנה 135 3. (1) האמור בתקנה 135 לתקנות העיקריות יסומן כתקנת משנה (ב) ולפניה

 יבוא:

 ״(א) בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת צו
 למסירת שאלון או לגילוי מסמכים, אלא אם פנה לבעל דינו, תוך 30 יום
 מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, הכל לפי המאוחר יותר,
 בבקשה בכתב להשיב בתצהיר על השאלון או לגלות בתצהיר את המסמכים,
 ובעל הדין לא נענה לבקשה תוך 30 יום מהיום שנמסר לו כתב הבקשה.״

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום הםיפה ״אם נראה לו שהבקשה לא הוגשה תוך
 זמן סביר״ יבוא ״אם הבקשה לא הוגשה תוך 15 יום לאחר תום המועד לתשובת

 בעל הדין לפי תקנת משנה (א)׳/

 (3) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) אין במתן צו לפי תקנה זו כדי לשמש עילה לעיכוב הדיון בבית
 המשפט.״

 תיקה תקנה59! 4. האמור בתקנה 159 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריה יבוא:

 ״(ב) בית המשפט רשאי להרשות לבעל דין שםכם את הפרשה תחילה להשיב
 לסיכומו של בעל דינו, אם ראה שהדבר דרוש להבהרת טיעון שהושמע בפניו.״

 תיקון תקנה 273 5. האמור בתקנה 273 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריה יבוא:

 ״(ב) היה המסמך המובא כראיה לפי תקנה 270 מסמך סחיר, לא יינתן פסק־דין
 אלא לאחר שהוגש המסמך המקורי לבית המשפט. בית המשפט רשאי להחזיר
 לתובע את המסמך המקורי אחרי שצויין בו, בהטבעת חותמת, שם בית המשפט

 שבו הוגשה התביעה ומספר התיק של התביעה.״

 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 148; תשנ״ב, עמ׳ 24.
 ; ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1869; תשכ׳׳ד, עמי 70; תשכ״ו, עמ׳ 246; תשכ״ט, עמ׳ 660; תשל״א, עמ׳ 1490¡ תשל״ד, עמי 1018.
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 החלפת תקנות
 283 עד 292

א: בו  6. במקום תקנות 283 עד 292 לתקנות העיקריות י

 283. בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה,
 רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה,

! ואלה המקרים:  הודעה לצד שלישי

גד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות  (1) כשהנתבע טוען נ
 או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה!

 (2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד
 הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד המבוקש על ידי

בע!  התו

 (3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא
 התובענה היא בעיקרה כזו השנוייה. במחלוקת בין התובע לנתבע,

 ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.

 284. (א) בתובענה שלא כאמור בתקנה 283, רשאי בעל דין, תוך
 30 יום מהיום שהומצא לו כתב התובענה, או תוך זמן ארוך יותר, כפי
 שקבע בית המשפט או הרשם, לבקש מבית המשפט או הרשם רשות
 ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה האמורה, כאילו היה

 נתבע.

 (ב) בית המשפט או הרשם רשאי להעתר לבקשה, לאחר שנתן
 לשאר בעלי הדין לומר את דברם, או לדחותה, וכן היא רשאי להורות
 על החלפת כתבי טענות או לתת כל הוראה אחרת או נוספת, ככל

 המתחייב ממהותו של הענין.

 285. הוראות התקנות 283 ו־284, לפי הענין, יחולו גם על מי
 שהומצאה לו הודעה לצד שלישי מאת בעלי דין או מאת צד שלישי,
 כאילו היה נתבע! הוא הדין לגבי מי שהומצאה לו הודעת צד שלישי

 לפי תקנה זו.

 286. (א) ההודעה לצד שלישי תהא ערוכה לפי טופס 23 שבתוספת
 הראשונה, תפרש את מהות התובענה של בעל הדין נגד הצד השלישי
 ונימוקיה, ותומצא לצד השלישי יחד עם עותק מכתבי הטענות שהוגשו
 בתובענה ¡ עותק מההודעה יומצא לבית המשפט ולשאר בעלי הדין

 בתובענה.

 (ב) ההודעה לצד שלישי תוגש בידי בעל הדין בתוך הזמן
 שנקבע להגשת כתב הגנתו, אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד
 אחר — במקרה האמור בתקנה 283, או תוך זמן שקבע בית המשפט

 או הרשם — במקרה האמור בתקנה 284.

ד שלישי לחלוק על התובענה שהוגשה נגד בעל דין שנתן  287. רצה צ
 את ההודעה, או על תוכן ההודעה כלפיו, יגיש כתב הגנה תוך 30 יום
 מהיום שההודעה הומצאה לו, או תוך זמן ארוך יותר, כפי שקבע
 בית המשפט או הרשם! לא הגיש כתב הגנה, רואים אותו כאילו הודה

 ״הודעה לצד שלישי
 בתובענות
 מסויימות

 הודעה לצד שלישי
 בתובענות אחרות

 הודעה מאת
 צד שלישי

 תוכן ההודעה
 והמצאתה

 הגנת צד שלישי
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גד בעל הדין, בין שנתקבל בהסכמה ובין באופן  בתוקפו של פסק דין נ
 אחר. ושל פסק דין לזכות בעל הדין נגדו.

 288. (א) בית המשפט או הרשם, לפי הענין, רשאי לתת פסק דין
 נגד הצד השלישי בשעת הדיון בתובענה או לאחר סיומו! אולם רשאי
 בעל הדין שנתן את ההודעה, לבקש שיידחה מתן פסק דין נגד הצד

 השלישי עד לאחר שקיים את פסק הדין נגדו באותה תובענה.

 (ב) בכל מקרה לא יוצא פסק דין לפועל נגד הצד השלישי אלא
 לאחר שבעל הדין שנתן את ההודעה קיים את פסק הדין נגדו באותה

 תובענה.

 (ג) לא הגיש הצד השלישי כתב הגנה וניתן פסק דין נגדו שלא
 בפניו, יחולו הוראות תקנה 227.

 289. בית המשפט או הרשם ימחק את ההודעה לצד שלישי, לפי
 בקשת בעל דין או ביוזמתו, אם ראה שניתנה שלא באחת המקרים
 המנויים בתקנה 283, והוא דשאי להורות לפי בקשת בעל דין ולאחר
 שנתן לבעלי הדין האחרים הזדמנות לומר את דברם, שנושא ההודעה
 יידון בשעת הדיון בתובענה או, אם הוא טבור שהדיון בו עלול לסבך
 את הדיון בתובענה שלא לצורך — לאחר סיום הדיון בתובענה, ולשם
 כך דשאי הוא לתת הוראות בדבר סדרי הדיון בתובענה ובהודעה, כפי

 שימצא לנכון.״

 פסק דין על
 תנאי בהודעה

 הוראות בדבר
 הדיון בתובענה

 ובהודעה

א: בו  אחדי תקנה 308 לתקנות העיקריות י

 308א. (א) ראיות שהובאו בדיון בבקשה לצו ביניים, מותר להסתמך
 עליהן בכל הליך אחר בתיק התובענה.

 (ב) הוגשה בקשה למזונות זמניים ונשמעו עדים בדיון בבקשה.
 אין לשמוע את העדים מחדש בתובענה למזונות סופיים באותה תובענה

 אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו.״

 ״ראיות בבקשה
 לצו ביניים

 הוספת תקנה 308א

 8. בתקנה 368 לתקנות העיקריות, במקום ״שלושים יום מיום מתן ההחלטה אם
 ניתנה בפני המערער או מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו״ יבוא

 ״ארבעים וחמשה יום מיום מתן ההחלטה״.

 תיקון תקנה 368

 9. בתקנה 369 לתקנות העיקריות, הסיפה ״כשניתנה בפני המערער, או חמישה עשר
 יום מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו״ — תימחק.

 תיקון תקנה 369

 10. בתקנה 370 לתקנות העיקריות, הסיפה ״אם ניתנה בפני המערער, או חמישה עשר
 יום מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה הנותנת רשות לערער, אם ניתנה שלא בפניו״ —

 תימחק.

 תיקון תקנה 370

 11. בתקנה 371 לתקנות העיקריות, הקטע ״אם ניתנה בפני המבקש. או מיום
 שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו״ •— יימחק.

 תיקון תקנה 371
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 12. בתקנה 372 לתקנות העיקריות, הקטע ״בפני המבקש או שבו נמסרה למבקש תיקו! תקנה 372
 הודעה על ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו״ — יימחק.

 13. בתקנה 372א לתקנות העיקריות, הקטע ״אם ניתנה בפני המערער, או מהיום תיקו! תקני, 372א
 שבו הומצאה לי ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו״ — יימחק.

 14. אחדי תקנה 372ב לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 372ג

ם 372ג. מנין הימים שנקבעו בסימן זה יתחיל בין אם ניתנה ההחלטה י מ י י ה י נ מ " 
 בפני המערער או המבקש ובין אם ניתנה שלא בפניו, ובלבד שהוזמן

 כדין לשמוע את ההחלטה.״

א: תיקון תקני, 393« בו  15. האמור בתקנה 393א לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו י
 ״(ב) נוכח הרשם שצילום של מסמך אינו נוח לקריאה, רשאי הוא לצוות
 על אחד מבעלי הדין להגיש לבית המשפט, תוך מועד שייקבע, העתק אחר

 של אותו מסמך, בצורה נוחה לקריאה.״

 16. בתקנה 404א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), אחדי ״ואת האסמכתאות תיקון תקנה 404א
 שבדעתן להסתמך עליהן״ יבוא ״ליד כל טענה בנפרד״.

א: תיקי! תקנה 405 בו  17. בתקנה 405 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) י

 ״(ג) ראה בית המשפט כי בעל דין מאריך בטיעונו ללא צורך, רשאי הוא
 להורות לבעל הדין לסיים את טיעונו בתוך זמן שייקבע.״

בוא: - תיקון תקנח 466 א) ואחריה י ) מן סו  18. האמור בתקנה 466 לתקנות העיקריות י
 ״(ב) בית המשפט או הרשם רשאי שלא להעתר לבקשה לפי תקנת משנה (א)
 אם ראה מנסיבות הענין שהבקשה הוגשה באיחור בלתי סביר! לא נעתר בית
גד בעל הדין שלא  המשפט או הרשם לבקשה, רשאי הוא למחוק את התביעה נ

 הומצא לידו כתב בי־דין.״

 19. האמור בתקנה 468 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואתריה יבוא: תיקון תקנה 468

 ״(ב) בית המשפט דשאי שלא להעתר לבקשה לפי תקנת משנה (א) אם ראה
 מנסיבות הענין שהבקשה הוגשה באיחור בלתי סביר! לא נעתר בית המשפט
 לבקשה, רשאי הוא למחוק את התביעה נגד בעל הדין שלא הומצא לידו כתב

 בי־דין.״

 20. בתקנה 471 לתקנות העיקריות, במקום הסיפה ״לא תורשה עדותו של העד תיקון תקנה 471
 בתצהיר״ יבוא ״יוזמן העד להתייצב לחקירה על תצהירו״.

א: תיקון תקנה 475 בו א) ואחריה י ) מן סו  21. האמור בתקנה 475 לתקנות העיקריות י

 ״(ב) ראה בית המשפט, או הרשם לענין שלפניו, כי בעל הדין האריך את
 הדיון בכל הליך שלא לצורך, על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא,
 באותו תהליך או בפסק הדין, וללא קשר עם תוצאות המשפט, להטיל עליו את
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ן! אין בהוראה י  הוצאות ההליך או המשפט בשיעור שימצא לנכון בנסיבות הענ
 זו כדי לגרוע מכל תקנה המטילה על בעל דין לשלם אגרה נוספת לאוצר

 המדינה.״

 תיקה התוספת 22. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום טופס 23, יבוא:
 הראשונה

 ״טופס 23

 תקנה 286

 הודעה לצד שלישי

 בבית המשפט.

 ב

 .נגד.

 התובע/המבקש הגיש נגדי תובענה בדבר (פרש מהות התובענה)
 והעתקי כתבי הטענות מצורפים בזה.

 אני טוען שהנני זכאי כלפיך לסעד (פרש את הסעד) לרגל תובענה זו ועל סמך
 נימוקים אלה: (פרש את העובדות והנימוקים).

 אני תובע ממך וכן תשלום הוצאות המשפט שאני עשוי להתחייב
 בהן כלפי התובע/המבקש והוצאות הליכי צד שלישי אלה.

 אם יש ברצונך לחלוק על תביעתי או על תובענת התובע/המבקש נגדי, עליך להגיש
 כתב הגנה תוך ימים מיום המצאת הודעה זו.

 אם לא תעשה כן, יראו אותך כמודה בתובענות אלה.

 יום.

 הנתבע/המשיב (או עורך דינו)״

 תחייה 23. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באלול תשל״ה (1 בספטמבר 1975).

 השם 24. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975״

ק ו ד ׳ צ ם י י י  י״ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975) ח
) שר המשפטים ד ° 0 9 מ 2 ח ) 
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 חוק הטיס, 927ו

ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 להוק הטיס, 1927 י, אני מתקין תקנות אלה

, במקום ״30 לירות״ יביא תיקון תקנה 10  1. בתקנה 10 לתקנות הטיס (אגרות), תשל״ב—1972 2
 ״40 לירות״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975). תחילי,

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (אגרות) (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1975״. השם

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 כ״ה באייר תשל״ה (6 במאי 1975)
 (וומ 73520)

 1 חא״י, כרך ג׳, עמ׳ 2551; ס״ח תשל״ב, עמ׳ 148.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1362; תשל״ג, עמ׳ 552; עמ׳ 1394; תשל״ד, עמ׳ 833; תשל״ה, עט׳ 252.

 תיקון תקנה 3

 תיקון התוספת

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952

 תקנות בדבר הכניסה לישראל
ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 אני מתקי

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(2) לתקנות הכניסה לישראל, תשל״ד—1974 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), לאחר ״אוסטרליה״ יבוא ״איטליה״.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות —
א: בו / לאחר ״איחוד של דרום אפריקה״ י  (1) בחלק א

 אשרה ורשיון
 לישיבת קבע

 או אשרת חוזר

 אשרה ורשיון לישיבת
 ביקור מסוג ב/1 או

 אשרה ורשיון
 לישיבת ארעי

 אשרה ורשיון לישיבת מעבר או
 אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג
 ב/2, לרבות אשרה ורשיון הניתנים

 לקבוצת בני אדם בצוותא

 כשהמבקש הוא
 בעל דרכון

 של

 ״איטליה — 30 20״

 (2) בחלק ג׳, בסעיף 2 —

) יבוא: א ) ן ט  (א) במקום הדישה של סעיף ק
 ״בעל דרכון של איטליה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד אשרה

״  ורשיון לישיבת ארעי אם נתקיים בו אחד מאלה:

, המלים ״ביקור או״ — יימחקו. ( ב ) ן ט  (ב) בסעיף ק

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון), תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ג באייר תשל״ה (4 במאי 1975)
 (חמ 76622)

 ס״ח תשי״ב, עמי 354; תשכ״ו, עמ׳ 52.
 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1517.
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 חוק שמאי מקרקעין, תשכ״962-3ו

 כללים בדבר תכנית בחינות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 6(2) (ג) לחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב—1962 י,
 מתקינה מועצת השמאים כללים אלה:

,  תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לכללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות), תשכ״ג—1963 2

 השלישית לצד ׳״השומה למעשה: ידיעות כלליות ועריכת השומה״, במקום ״ארבע שעות״ יבוא

 ״חמש שעות״.

 השם 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ל כ ש ל ה א ר ש יר תשל״ה (30באפריל 1975) י  י״טבאי
< יושב ראש מועצת השמאים 7 2 5 3 ° מ ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 72.

 2 ק״ת תשכ״ג, עט׳ 1454; תשכ״ה, ע0:׳ 1960; תשכ״ו, ענן׳ 2156; תשל״א, עמי 288.

 תיקון טעות

 בתקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות), תשל״ה—1975, שפורסמו בקובץ
 התקנות 3321, תשל״ה, עמ׳ 1379, בתקנה 4(1), מתחת לכותרת ״לצריכה ביתית בתחום
 עירית אילת״, בסעיף 1.3.9, במקום ״ל״2 מ״ק נוספים לחודש״ צריך להיות ״ל־3 מ״ק

 נוספים לחודש״.

 י״ח באייר תשל״ה (29 באפריל 1975)
 (חמ 737617)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שד החקלאות

י ם ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ר  מ

 נקודת העיריות
רים ת מחי ו ע צ ל ה ן ש ת ל ב ק ן ו ת נ מ ז ם ודרכי ה י ז ר מכר ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו־347 לפקודת העיריות ג

 תיקו! תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים),

 תש״ך—1959 1 —

 (1) בפסקה (2) (בב), אחרי ״ושר הפנים״ יבוא יאו מי שהוא הסמיך•׳!

 (2) בפסקה (11), אחרי ״ושר הפנים״ יבוא ״או מי שהוא הסמיך״;

 (3) בפסקה (12), אחרי ״ושר הפנים״ יבוא ״או מי שהוא הסמיך״!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עט׳ 197.

 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 215; תשל״ד, עמי 538.
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ת השם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעו
 מחירימ) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו ׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) י  ד
1 שר הפנים 7 6 5 0 0 מ 0 ח ) 

 פקודת העיריות

 חוק עזר לירושלים בדבר ניקוי בורות שופכץ וביבים
נה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקי

: ה  חוק עזר ז

— י,חלפת התוספת ז ״ ט ש  1. במקום התוספת לחוק עזר לירושלים (ניקוי בורות שופכין וביבים), ת
א: בו  21955, י

 ״תוספת
ת ו י י  1. אגרה לפי סעיף 4(א)(1) — י

 (א) כשהנכסים נמצאים במקום שאין בו אפשרות טכנית להתחבר
 לרשת הביוב של העיריה —

 (1) לכל מטר מעוקב של שופכין 25

 (2) לכל מטר מעוקב של סמיך 60

 (3) לכל מטר מעוקב של שופכין או של סמיך — כשהניקוי
 נעשה באמצעות דליים וכדומה 200

 (ב) כשהנכסים נמצאים במקום שיש בו אפשרות טכנית להתחבר
 לרשת הביוב של העיריה —

 (1) לכל מטר מעוקב של שופכין 50

 (2) לכל מטר מעוקב של סמיך 120

 (3) לכל מטר מעוקב של שופכין או של סמיך — כשהניקוי
 נעשה באמצעות דליים וכדומה 300

 2. אגרה לפי סעיף 4(א)(2), לכל ניקוי —

 (א) כשהניקוי מבוצע בשעות העבודה הרגילות של העיריה 70

 (ב) כשהניקוי מבוצע שלא בשעות העבודה הרגילות של העיריה 140״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (ניקוי בורות שופכין וביבים) (תיקון),
 ד,שם

 תשל״ה—1975״.

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט
 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) ראש עירית ירושלים

 ו,חמ 8/9)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשט״ז, עמי 74; תשכ״ה, עמ׳ 478; תשכ״ח, עמ׳ 1361; תשל״א, עמי 410; תשל״ד, עמ׳ 119.
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 פקודת העיריות

 חוק למניעת מפגעים, תשכ״א-961ו

ה ב י ב ס ת ה ו כ י ת א נ ג ן לענין ה ת דין וחשבו ש ג ר ה ב ד ד ב ו ד ש א ק עזר ל ו  ח

, ולפי סעיף 6 לחוק 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית אשדוד חוק עזר זה:  למניעת מפגעים, תשכ״א—21961

ת 1. בחוק עזר זה — י ר ד ג ;  י

 ״העיריה״ — עירית אשדוד!

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או
 מקצתו

 ״מפעל״ — כל מקום שבו מייצרים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות!

 ״בעל מפעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמפעל, או שהיה מקבלה
 אילו היה המפעל נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח׳ מנהל או נאמן, בין שהוא

 בעל רשום של המפעל ובין שאיננו בעל רשום, וכולל שוכר או שוכר משנה.

ת יי״״ 2. בעל מפעל יגיש לעיריה אחת לשנה דין וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים ש ג  חיבת ה
 שבו ופליטת הזיהום ממנו! את הדין וחשבון יגיש בעל המפעל לא יאוחר מיום 31 במרס

 של כל שנה על גבי הטופס כמפורט בתוספת.

 3. (א) ראש העירית רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העירית כדי
 לבדוק את הפרטים המפורטים בדין וחשבון.

 (ב) ראש העיריה רשאי באישור מועצת העיריה לפטור בהודעה סוגי מפעלים
 מחובת הגשת דין וחשבון עליהם.

 סמכויות
 ראש העירית

 4. לא יפריע אדם לראש העירית ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 3.

 5. בעל מפעל ימסור לראש העיריה, לפי דרישתו בכתב, כל הודעה, ידיעה ומסמך
 הדרושים לו בקשר לדין וחשבון.

 אי הפרעה
 לשימוש בסמכויות

 חובת מסירת
 ידיעות נוספות

 6. מסירמ הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה, במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה:
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט בנכס שבו היא דנה. או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מסירת הודעות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ם״ח תשכ״א, עמי 58.
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 7. המוסר הודעה, ידיעה או מסמך אחר על פי סעיפים 2 או 5 כשהוא יודע או יש לן עונשין
 יסוד להאמין כי ההודעה, הידיעה או המסמך הם כוזבים בפרט חשוב, או עובר על הוראה
 מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת —
 קנם נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (הגנת איכות הסביבה)(הגשת דין וחשבון), השם
 תשל״ה—1975״.

 תוספת
 (סעיף 2)

 עירית אשדוד
 דו״ח על נתוניפ פכיכתייפ בתקופה

 1. פרטים כלליים:

 1.1 שם המפעל :

 בעל המפעל :

 מנהל המפעל :

 שם האדם האחראי בנושא איכות הסביבה ותפקידו:

 מען המפעל :

 גוש חלקה

 מען למשלוחי דואר :

 טלפון:

 המפעל ממוקם באזור : מגורים/תעשיה—מלאכה/מסחר ! לפי תכנית בנין מאושרת (סמן בעיגול).

 מרחק המפעל מבתי המגורים הסמוכים ביותר :

 1.2 סוג המפעל ותוצרתו

 שעות העבודה :

 מספר המשמרות:

 מספר ימי העבודה —

 בשבוע:

 בחודש :

 בשנה :

 רציפות הייצור : האם המפעל פועל בכל חדשי השנה, אם לא, ציין באלו חדשים הוא פועל :

 1.3 כוח אדם : ם״ה עובדים :

 עובדי ייצור :

 עובדי תחזוקה ומנהלה :

. .  מהנדסים ואקדמאים : .
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 1.4 תאריך תחילת הייצור במקום הנוכחי :

 1.5 מקורות זיהום האויר במפעל :

 '2. החסנת החמרים במפעל

 2.1 נא לציין את צורת ההחסנה של כל החמרים הנדיפים, הרעילים, הגפיצים והרדיואקטיביים
 המצויים במפעל.

 (ברשימה זו יש לכלול את החמרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם
 והחזקתם), תשל״ג—1972, בצו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה), תש״ך—

 1960, בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951, ובתקנות ובצווים שניתנו על פיו.)

 הכמות המקסימלית
 המוחסנת
 (בטונות)

 מס׳ החומר (כולל נוסחה כימית) צורת החטנתו
 סד׳

 3. פרטים על תהליכי הייצור

 3.1 תהליכי הייצור! פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה תוך פירוט כמויות החמרים
 הנכנסים לתהליך, המוצרים המיוצרים בכל תהליך והמיתקנים המשמשים בכל תהליך (תיאור

 סכמטי מפורט ככל האפשר).

 3.2 נתוני ייצור : פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד

 שם המוצר יא ו החומר המעובד) יחידות כמות הייצור בשנה האחרונה
 בצירוף נוסחה כימית

 מס׳
 חישוב ביממה בחודש בשנת

 שם המוצר יא ו החומר המעובד)
 סד׳ בצירוף נוסחה כימית

 אם קיים שינוי בכמויות הייצור עם חדשי השנה, נא לציין כמות הייצור בכל חודש וחודש.

 פרט:

 4. המרי גלם
ת כ ו ר צ  מס׳ שם החומר (כולל נוסחה כימית) לאיזו תכלית יחידת לאיזו תכלית ת

 מס׳ שם החומר (כולל נוסחה כימית) משמש החישוב
 שם החומר (כולל נוסחה כימית) משמש החישוב ביממה בחודש בשנה

 סד׳

 אם קיימים שינויים בתצרוכת עם חדשי השנה, נא לציין את התצרוכת החדשית עבור כל חודש
 וחודש :—
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 5. מיתקגי הייצור

 נפח הגזים
 הנפלטים ביום

 תפוקה

 יחי חישוב ביממה בחודש
 מס׳ המשמרות

 שהוא עובד
 מס׳ השנים

 שהוא בשימוש
 מס׳ שם המיתקן תהליך המבוצע בו

 פד׳

 אם קיימים שינויים בתפוקה עם חדשי השנה נא לציין את תפוקת המיתקן בכל חודש וחודש :



ם על השימוש בדלק.  6. פרטי

 1. תצרוכת הדלקים.

 הכמות הנצרכת
 מסי סוג הדלק

 יחי הישוב ליממה לשבוע לחודש | לשנה
 סד׳ סוג הדלק

 1 נפט גולמי

 2 מזוט כבד במיוחד

 3 מזוט כבד

 4 מזוט קל

 5 מזוט קל במיוחד

 6 דלק דיזל

 7 סולר

 8 נפט

 9 בנזין

 10 גז ביטול (גמ״מ)

 11 גז טבעי

 12 פחם

 6.1 המיתקנים לשריפת דלק.

 ייצור סוג הדלק בק״ג ליום תפוקת החום ציוד למניעת נפח גזי מס׳ שם המיתקן שנת סוג הדלק הכמות הנשרפת תפוקת החום ציוד למניעת נפח גזי
 שם המיתקן

 זיהום אויר הפליטה ביום
 סד׳ והייצור ייצור סוג הדלק בק״ג ליום תפוקת החום

.1 

.2 

.3 

 7. פסולת מוצקה
 7.1 כמויות הפסולת ושיטות חלוקה.

 מס׳ סוג הפסולת כמות הפסולת יחידות שיטת סילוק אתר הסילוק
 פד׳ סוג הפסולת הנוצר ביחידת זמן החישוב הפסולת ובבעלות מי נמצא

.1 

.2 

.3 

 7.2 אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת, נא למלא את הטבלה הבאה.

 מס׳ סוג המיתקן שנת כמות הפסולת הנשרפת אמצעים למניעת יעילותם
 סד׳ סוג המיתקן ייצור ביממה בחודש בשנה יחי החישוב זיהום אויר המשוערת

.1 

.2 

.3 
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 8. בעיות זיהום אויר

 8.1 פירוט כל נקודות הפליטה של זרמי גו ואויר, כולל מאווררים ומפוחים ונתונים לגביהם, בצירוף
 שמות המיתקנים שאליהם הם מחוברים (הנתונים יכללו : טמפרטורת גז הפליטה, נפח הגזים

 הנפלטים, יחידת זמן, מהירות הפליטה במטר לשניה וקוטר נקודת היציאה

 8.2 נתוני פליטה יסודיים למפעלים בעלי ארובות.

 זמן פעולות המפעל : טמפרטורת גזי הפליטה

 בנקודות היציאה מעלות צלזיוס

 נפח גזי הפליטה ליטר/שעה

 גובה הארובה מטר

 קוטר היציאה ס״מ

 קוטר הבסיס ס״מ

 ריכוז 22)0

 טמפרטורת הכניסה לארובה מעלות צלזיוס.

 8.3 ציוד מניעה לפליטת זיהום אויר הקיים, או העתיד להיות מותקן.

 שנת מס׳ יעילותו ב־% המיתקן שאליו נפת גזי הפליטה שנת
 יח׳ החישוב

 ציוד מניעה יעילותו ב־% המיתקן שאליו
 מס׳

 הוא קשור ביחידת זמן יח׳ החישוב ההתקנה
 סד׳ ציוד מניעה יעילותו ב־%

.1 

.2 

.3 

 9. שימוש במים:

 שינויים עונתיים
 צריכה במ״ק

 שינויים עונתיים מס׳ התהליך שבו משתמשים במים
 ביממה בחודש בשנה

 סד׳ התהליך שבו משתמשים במים

.1 

.2 

.3 

 10. שפכים תעשייתיים

 10.1 מקורות החיבור לביוב (מספור לפי מספר המימצאים)

 מס׳ מוצא השפכים מקורות יצירת כמויות אומד! תכולת איפיון
 פד׳ (רשת עירונית, ואדי וכוי) השפכים במ״ק ליום מזהמים השפכים

.1 

.2 

.3 

 קובץ התקנות 3340, י״ב בסיון תשל״ה, 22.5.1975 1781



 10.2 המיתקנים הפולטים שפכים :

 אומדן תכולת המזהמים השונים בכל זרם שופכין מכל מיתקן או תהליך :

 נא להוסיף (אם יש) דו״ח מעבדה על תכולת שפכים.

 תיאור מיתקני הטיפול בשפכים, הקיימים או המתוכננים :

 אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים, בפירוט לכל מיתקן או שלב בתהליך

 הטיהור :

 11. בעיות רעש:

 11.1 פירוט מקורות הרעש השונים במפעל :

 11.2 מפלסי הרעש המדודים (אם נערכו מדידות) במרחק נקוז מקורות הרעש

 3.ע שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך השבוע

 11.4 פירוט האמצעים המיועדים להפחית רעש

 12. אישור — הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדוייקים.

 איש הנהלת המפעל.
 תאריך חתימה

י צ י ל ק ר ב  צ
 ראש עירית אשדוד

ג ר ו ף ב ס  ו
 שר הפנים

 נתאשר.
 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975)

 (זזמ 8/124)

 ו י ק ט ו ר ש ם ־ ט ו ב
 שר הבריאות
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 פקודת העיריות

ל ו ע י ד בדבר ת ו ד ש א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עיריית אשדוד
 חוק עזר זה:

, יבוא: החיפת״תוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לאשדוד (תיעול), תשל״ג—1973 2

 ״תוספת
 (סעיף 4)

 אגרת תיעול
 בתוספת זו:

 ״אזור מגורים א״׳, ״אזור מגורים א׳1״, ״אזור מגורים ב׳״, ״אזור מגורים ג׳״,
 ״אזור מגורים מיוחד״, ״אזור מגורים ד״׳, ״אזור מסחרי״, ״יחידה מסחרית״,
 ״אזור בנינים ציבוריים״ — למעט מוסדות תרבות, חינוך ודת שהם נכסי

 עיריית אשדוד!

 ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה זעירה״, ״אזור תעשיה״, ״מגרשים
 מיוחדים״, ״מבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות בנין ערים מפורטות
 בתחום עיריית אשדוד ומאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז הדרום, כפי שהן בתוקף ביום הטלת האגרה.
 האגרה בלירות

 לבל מ״ר של קרקע
 כולל קרקע

 האזורים שעליה עומד הבנין

 1. אזור מגורים א׳ 3

 2. אזור מגורים א׳ 1 4

 3. אזור מגורים ב׳, בשטח שבו בנויים
 או ניתן לבנות בתים בהתאם

 לתכניות בנין עדים מפורטות —
 עד 2 קומות 6.25
 3 ו־4 קומות 7.50

 4. אזור מגורים ג׳ 9

 5. אזור מגורים ד׳ 9

 6. אזור מסחרי ויחידה מסחרית 10

 7. אזור בנינים ציבוריים 2.50

 8. אז1ד לפיתוח שפת הים 5

 9. אזור מלאכה• ותעשיה זעירה 3

 10. אזור תעשיה 2

 11. מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים 5״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 890.
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 משם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (תיעול) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ר ל ק י צ י ב  נתאשר. צ
 י״ב בניסן תשלי׳ה (24 במרס 1975) ראש עירית אשדוד

 (וזמ 8/14)

ג ר ו * ב ן ם ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

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

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ד254 לפקודת העי
 עידית אשקלון חוק עזר זד.:

(אספקת מים), תשכ״ו—1966 2 — ן  תיקו! התוספת 1. בתוספת לחוק עזר לאשקלו
א . האגרה בלירות מ ך 6 י ם ! ע י ט י ד ט פ ן ק מ ) ב ! ) 

 ״(1) אגרת חיבור רשת פרטית, הרחבתה או התקנתה מחדש
 (סעיף 2(ג)(1)):

 1. לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה 500
ד קוטר ״2 850  2. לכל יחידת תעשיה ע

 מעל קוטר ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (2) . אגרה בעד היתד לשינויה או להםרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 50

 (3) אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) —
 לבנין בן דירה אחת 100
 לדירה בבנין בן מספד דירות 20

 (4) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לנכס בשטח עד חצי דונם 2000

 לכל מ״ד נוסף 4
 ונוסף לזה —

 בבניו מגורים לכל מ״ר של שטח בכל קומה 12
נו למגורים, לכל מ״ר של שטח  בבניין שאי

 הבניה בכל קומה 14
. כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן ( ( ך ) ף 5 י ע ס ם ( י מ - ד ת מ ר ג ) א 5 ) 

 להתקנת מד־מים להתקנת מד־מים

 מד־־מים שקטדו — האגרה בלירות
I 160 2 5 0 " ל נו עולה ע  אי

ן ואינו עולה על ״1 230 330  עולה על ״
i1 430 5 5 0  1עולה על ״ ואינו עולה על ״

6 3 0 5 5  עולה על ״i1 ואינו עולה על ״2 0
 עולה על ״2 ואינו עולה ?b ״3 750 900

 עולה על ״3 ״ לפי חשבון שהגיש המנהל.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 : ק״ת תשכ״ו, עמי 2807; תשל״ג, עמי 595; תשל״ד, עמי 1868.
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 האגדה בלירות

'30 

 אגדת התקנת מד־מים (סעיף 5(0) 70
 (6) אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה

 והתקנה (סעיף 5(ט))

 30׳
 (2) פריט 8 יסומן 9 ואחרי פריט 7 יבוא:

 ״8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (אספקת מים) (תיקון), תשל״ד.—1975״. השם

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר אגרת ביוב

, וסעיפים 37, 38 ו־39 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העי
נה מועצת עירית באר־שבע חוק , מתקי  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

: ה  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לבאר־שבע (אגרת ביוב), תשל״ב—1972 3 (להלן — זוח׳ופת התיס־ת
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

י ב י י ן ח ר ה  א
 ראש עירית אשקלון

 נתאשד.
 י״ב בניסן תשל״ה (24 במרס 1975)

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה, באגורות,
 לכל מטר מעוקב מים

 סוג הנכם שבו נצרכים מים למעט מים לבניה ולהשקיה

 1. מגורים 20

 40״

30 

25 

 2. עסקים, מסחר, משרדים, מלאכה, תעשיה יבשה בלתי מזיקה,
 בתי מלון, מסעדות, בתי אירוח וכל צרכן שלא פורט במקום

 אחר בתוספת זו
 3. מפעל תעשיה רטובה בלתי מזיקה, מוסדות ציבור, צבא, בתי

 חולים ומרפאות
 4. מפעל תעשיה מזיקה, יבשה או רטובה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96; ס״ח 666, תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת 2824, תשל׳יב, עמי 847.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ה—1975״.

י א ו ו ג ה י ל  נתאשר. א
 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) ראש עירית באר־שבע

 (1זמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר שווקים

, מתקינה מועצת עירית 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העי
: ה  באר־שבע חוק עזר ז

 ניטול 1. סעיף 11א לחוק עזר לבאר־שבע (שווקים), תש״ל—1970 2 (להלן — חוק העזר
א העיקרי) - בטל. ף ״ י ג ׳  ם

א: בו  החלפת התוספת 2. במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי י
 השניה

 ״תוספת שניה
 (סעיף 11 (ד))

 שיעור האגרה
ת ו י י י ת: ב  1. בשוק הבהמו

 האגרות דלקמן ישולמו מראש בעד היתר להכנסת בעל־חיים המובא
:  לשוק בין אם נמכר ובין אם לאו

 (א) לכל עז, כבש, חמור, כלב או בעל־חיים אחר 1

 (ב) לכל גמל, סוס, פרד או בן בקר 5

 2. בשוק המושבים:

: ח ט ש  האגרות דלקמן ישולמו מראש בעד היתר לשימוש בכל מ

 ליום אחד 10

 לשבוע 30

 לחודש 75״

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאד־שבע (שווקים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

י ו נ א ו ה י ל  נתאשר. א
 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) ראש עירית באר־שבע

 >חמ 8/32)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 2050; תשל״ג, עמי 2060.
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 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ה ב נ ו מ י ד ר ל ז ק ע ו  ח

נה מועצת , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־252 לפקודת העיריות ג
: ה  עירית דימונה חוק עזר ז

, במקום ״לירד, תיקיו סעיף 3  1. ! בסעיף 3(ב) לחוק עזר לדימונה (שימור רחובות), תשכ״ה—1965 2
 אחת״ יבוא ״10 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (שימור רחובות) (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ן ל ר ד ו ו מ ר  נתאשר. ע
 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975) , ראש עירית דימונה

 ו,חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת 1702, תשכ״ה, עמ׳ 1639.

 פקודת העיריות

ם י ל כ ו ר ר ב ד ה ב י ר ב ט ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה מועצת עירית טבריה 1 ת ו רי י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת הע
: ה  חוק עזר ז

, במקום ״לירה אחת״ תיקו! סעיף ״  1. בסעיף 17(ב) לחוק העזר לטבריה (רוכלים), תשכ״ט—1969 2
 יבוא ״שלוש לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (רוכלים) (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ד ׳ צ ח  נתאשד. מ
 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) ראש עירית טבריה

 (חמ 8/28)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 930.
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 האגרה גלידות

440 
882 

1323 
13 

 פקודת העיריות
 חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מימ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
ה:  עירית נתניה חוק עזר ז

, במקום פריטים 1  1. בתוספת לחוק עזר לנתניה (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
א: בו  עד 5 י

 ״1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):
 (1) לכל יחידת דיור או עסק

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה
 לכל יחידת בית מלון או פנסיון

 למשרדים — לכל מ״ר של שטח בנייה
 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2 98

 למעלה מ־״2 196
 אגרה בעד היתר לשינוייה או להםדתה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב)) 14.50

 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 29.50

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג))
 לכל מ״ר משטח הנכס 4.50

 ונוסף לזה —
 בבנין מגורים, עסקים או משרדים לכל מ״ר

 משטח הבניה לכל קומה 12.50
 בבתי מלון ופנסיונים — לכל מ״ר משטח הבניה

 לכל קומה 16
 לכל מ״ק מנפח הבנין 4.50

 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
 להתקנת מד־מים להתקנת מד־מים

240 
294 
416.50 
568.50 

196 
250.50 
372.50 
450.50 

 בתעשיה או מלאכה •
 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד))

 מד־מים שקטרו —
\  אינו עולה על ״

ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״11

ו עולה על ״2 1 נ י א ו i  עולה על ״
 עולה על ״2

.2 

.3 

.4 

.״  לפי חשבון שהגיש המנה?,

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

 תיקון התוספת

.2 

ם ח נ מ ־ ר ׳ ב  א
 ראש עירית נתניה

 נתאשר.
 י״ב בניסן תשל״ה (24 במרס 1975)

 (המ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  ״
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 1755; תשל״ב, עמ׳ 540; תשל״ד, עמ׳ 1432.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לנתניה בדבר בית מטבחיים
, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העי

: ה יה חוק עזר ז  עירית נתנ

 1. בסעיף 16 לחוק עזר לנתניה (בית המטבחיים), תשכ״ט—1969 2 (להלן — חוק תיקו! 0«יף 16

 העזר העיקרי) —
א: בו ) י א ) ן ט  (1) במקום סעיף ק

 ״(א) בקשה למתן רשיון להיכנס לבית המטבחיים לעסוק בשחיטת בהמות
 או בפשיטתן, או לכל צורך אחר, תוגש לעיריה בכתב.״

, במקום ״3 לירות״ יבוא ״20 לירות״. ( ה ) ן ט  (2) בסעיף ק

 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: החלפת התוספת

 שיעור האגרה לכל ראש
 בלירות

30 
25 
15 
4 

 3״

 ״תוספת
 (סעיף 19)

 בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקר
 כבש או עז

 טלה או גדי

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (בית המטבחיים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ם מ נ ח ־ ד ׳ ב  א
דית נתניה  ראש עי

 נ תאשר.
 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975)

 (חמ 8/42)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1982; תשל״ג, עמי 668.

 פקודת העיריות

 חוק עזר לנתניה בדבר שחיטת עופות
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות !, מתקינה מועצת

: ה  עירית נתניה חוק עזר ז

א: החלפת התוספת בו , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לנתניה (שחיטת עופות), תש״י—1950 2

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 ״תוספת
 (סעיף 16)

 אגרת שירותים באגורות

 לפרסים לסוחרי עופות

 תרנגול 25 15
 ברווז 25 15
 אווז 25 15

 תרנגול הודו 50 30״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (שחיטת עופות) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ם ח נ מ ־ ד ׳ ב  נתאשר. א
יה  ד׳ באייר תשל׳׳ה (15 באפריל 1975) ראש עירית נתנ

 (חמ 8/23)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ו ת י י נ ח ב ו כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ו ב כ ע ר ל ז ק ע ו  ח

, ולפי סעיף 77 לפקודת ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העירי
: ה נה מועצת עירית עכו חוק עזר ז , מתקי  התעבורה 2

א: בו , י  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ג—1963 3

 ״תוספת
 (סעיף 11 (א))

 שיעור האגדה
 אגרת הסדר בלירות

 במקום חנייה מוסדר באמצעות מכשירים מכניים, כרטיסי חנייה או
 סדרן, לכל רכב — לכל 90 דקות או חלק מהן 1

 לחודש מראש או חלק ממנו 50״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ן ו ר ו ל ד א ר ש  נתאשר. י
 י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975) ראש עירית עכו

 (חמ 8/22)

 אני מסכים.
ד י ע ק ב י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמי 868; תשכ״ז, עמי 1384; תשל״ד, עמי 184
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 ישיבות רגילות

 יוט קבוע לישיבה

 ישיבה
 שלא מן המניו

 מועד משלוח
 ההזמנות

 משלוח ההזמנות

 פירוט סדרי
 היום בהזמנות

 מסירת ההזמנה

 אי קבלת הזמנה

 יושב ראש
 הישיבה

 פקודת העיריות

 תקנות בדבר נוהל ישיבות מועצת עירית קרית־גת

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 136 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית
ג ת תקנות אלה: ד  קרי ו

 פרק א׳: מועד הישיבות
 1. (א) מועצת העיריה (להלן — המועצה), תקיים לפחות ישיבה אחת רגילה לחודש.

 (ב) לפי בקשתו המנומקת בכתב של שליש לפחות מחברי המועצה, שהוגשה
 לראש העידיה 48 שעות לפחות לפני מועד ישיבה רגילה של המועצה, רשאי ראש
 העידיה לדחות את הישיבה למועד אחר ולא יאוחר משבעה ימים אחדי המועד שנקבע

 לישיבה הרגילה.

 2. המועצה תחליט על יום קבוע לישיבותיה הרגילות, אולם רשאית היא להחליט
 שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשי ניסן ותשרי של כל שנה, ובאישור הממונה על

 מחוז הדרום בשני חדשים אחרים.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לכנס בכל עת ישיבת מועצה שלא מהמנין.

 (ב) לא התקיימה ישיבה של מועצה חודש אחד, רשאים שליש לפחות של חברי
 המועצה לדרוש מראש העיריה לקרוא לישיבה! לא נשלחו הזמנות תוך שבעה ימים,
 רשאים הדורשים לכנס את המועצה לאותה ישיבה במועד שיקבעו ומזכיר העיריה

 יהיה אחראי למשלוח ההזמנות.

 פרק בי: הזמנות לישיבות
 4. הזמנות לישיבות המועצה, שבהן יפורטו העניינים העומדים לדיון יימסרו לכל
 חברי המועצה לפחות 24 שעות לפני השעה שנקבעה לתחילת הישיבה! נשלחו ההזמנות

 בדואר, יימסרו לדואר 48 שעות לפחות לפני השעה האמורה.

 5. ראש העיריה או מזכיר העירית יחתום על ההזמנות לכל ישיבות המועצה,
 והמזכיר יהיה אחראי למשלוח ההזמנות ומסירתן לתעודתן.

 6. הזמנה לישיבות מועצה תיערך בידי ראש העיריה או מי שהוא מינה לשם כך
ת מועד הישיבה, מקומה, וסדר יומה לפי סדר עדיפויות של הסעיפים השונים.  ותפרט א

 7. ההזמנות לישיבות המועצה יישלחו לפי מעניהם של חברי המועצה שעליהם
 הודיעו למזכיר העיריה בכתב, ואם לא הודיעו, לפי מעניהם שפורטו ברשימת המועמדים.

 8. אי־קבלת ההזמנה לחבר מועצה לא תפגע בכשרותה של הישיבה.

 פרק גי: ניהול הישיבות
 9. ישיבות המועצה יהיו סגורות וכל שאלה שתובא לפניה תוכרע בהצבעה גלויה,

 אך המועצה רשאית לפתוח ישיבה לציבור, אם רוב החברים הנוכחים יחליטו כך.

 10. ראש העירייה יהיה יושב ראש בישיבות המועצה, נעדר יושב ראש העירית
 מהישיבות יחולו הוראות אלה:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
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 (א) היה לראש העידיה סגן אחד בלבד, יהיה הוא יושב דאש הישיבה.

 (ב) היו שני סגנים, יהיה יושב ראש הסגן שקבעה המועצה כממלא מקום
 ראש העיריה לענין זה, ובהעדרו — הסגן השני.

 (ג) היו יותר משני סגנים יהיה היושב ראש אותו סגן ראש העיריה אשר
 המועצה תבחר בו, נעדרו הסגנים — יפתח מזכיר העירייה את הישיבה והמועצה תבחר

 ברוב קולות הנוכחים יושב ראש לאותה ישיבה. •
 (ד) בישיבה שכונסה על פי דרישה לפי תקנה 3(ב), יהיה היושב ראש ראשון

 החותמים על הדרישה.

 11. היושב ראש יפתח וינעל כל ישיבה, ינהל דיונים בהתאם לסדר היום של הישיבה
 ויקבע את תוצאות ההצבעה בכל ענין.

 12. היושב ראש רשאי —
 (א) להפסיק חבר מועצה הנואם למעלה מהזמן שהוקצב לו לפי תקנות 37,39, 34.

 (ב) להורות על הוצאתו של אדם מהקהל, אם הוא מפריע למהלך הישיבה
 לאחר שהוזהר לכך, בתנאי שהוחלט בפתיחת הישיבה כי הקהל רשאי להשתתף בה.

 תפקידי
 היושב־ראש

 סמכויות מיוחדות
 בניהול הישיבה

 פרק ד׳: מנין חוקי
 13. רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה, אולם, אם נקבע בפקודה או בכל
 חיקוק אחר רוב מיוחד בהצבעה להחלטה מסויימת יהיה רוב זה גם המנין החוקי בישיבה

 שבה מתקיימים הדיון באותו ענין.

 14. לא היה מנין חוקי לישיבת המועצה במשך חצי שעה מהשעה שנקבעה בהזמנה
 לפתיחתה, תידחה הישיבה לשבוע ימים לאותה שעה, ואם אותו יום הוא יום מנוחה או
 ערב יום מנוחה, ליום החול הבא למחרת יום המנוחה! לא היה גם בישיבה זו מנין
 חוקי כאמור, תידהה הישיבה שוב לשבוע ימים כאמור, ובישיבה זו, השלישית, יהווה
 שליש חברי המועצה מנין חוקי בכל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות

 הקודמות, פרט לענין שלגביו נקבעה בפקודה או בכל חיקוק אחר, רוב מיוחד.

 15. אם תוך מהלך ישיבת המועצה מתמעט מספר חברי המועצה המשתתפים, אך
 לא פחות משליש חברי המועצה, אין בזה בלבד כדי לפגוע בחוקיות ההחלטות שנתקבלו

 באותה ישיבה.

 16. היו הדעות שקולות, יהיה לראש העיריה קול נוסף או מכריע.

 מנין חוקי

 מנין הוקי שי
 שייש חברי

 המועצה

 התמעטות
 המשתתפים

 קול נוסף
 יראש העיריה

 פרק ה׳: סדר היום

 17. (א) ישיבה רגילה שלא נקבע לה סדר היום מראש בהחלטת המועצה, יקבע
 ראש העיריה את סדר היום שלה וסדר העדיפות של סעיפיו.

 (ב) לא יוכנס לסדר היום סעיף שנושאו לא הוגדר במפורט או שאינו בתחום
 סמכויותיה או תפקידיה של העיריה.

 18. (א) לישיבה שלא מהמנין יקבע את סדר היום ראש העירית ובישיבה שכונסה
- אלה שדרשו כינוסה.  לפי דרישה -

 קביעת סדר היום

 פדר היום בישיבה
 שיא מהמנין
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 העברה של
 סדר היום

 לישיבה הבאה

 הוספה לסדר היום

 הצעה לשנות
 םדר העדיפות

 הצבעה על הוספה
 לסדר היום ושינוי

 פדר העדיפות

ה הכספי השנתי שיגיש הגזבר בדו״ח ד ד  (ב) ראש העיריה יקבע דיון מיוחד ב
 מבקר המדינה ובדו״ח ועדת הביקורת לכל היותר חודש ימים מיום הגשתו.

ות בישיבה נ  (ג) ראש העיריה יקבע דיון מיוחד בהצעת התקציב ובהיטל האתו
 שלא מהמנין במועד שיקבע.

 (ד) בישיבה בענין תקציב יפתח יושב ראש, או מי שהוא מינה בדברי הסבר
 והמועצה תקבע בעצמה את הזמן שיוקדש לוויכוח, ובלבד ששליש מחברי המועצה

 רשאים לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות•

 (ה) בישיבה בענין תקציב לא ידון כל ענין אחר.

 19. סעיפים שבסדר היום שלא הוכרע בהם בישיבה אחת, יועברו לישיבה הרגילה
 שלאחריה וייכללו בסדר היום שלה בסעיפים ראשונים.

 20. (א) חבר מועצה רשאי להציע לא יותר מסעיף אחד כהוספה לסדר היום, וחברי
 סיעה אחת לא יותר משני סעיפים! ההצעה תוגש בכתב, חמישה ימים לפני מועד

 הישיבה, למזכיר העיריה, והוא יסמן כל הצעה לפי סדר קבלתה.
 (ב) הוצעה הוספת סעיף כאמור בתקנת משנה (א), יוכנס הסעיף לסדר היום
 של הישיבה ויפורט בהזמנה לישיבה שבשבילה הוצעה! הוצעה ההוספה לאחר שנשלחו
 ההזמנות, יודיע ראש העיריה לחברי המועצה על ההוספה עם תחילת הישיבה אלא אם
 נראה לראש העיריה כי הסעיף אינו בתחום הנושאים שמועצת העירית עוסקת בהם!
 סירב ראש העיריה להכניס לסדר היום כאמור, יובא הדבר לפני חברי המועצה אשר יוכלו

 ברוב רגיל להחליט על הכנסתו לסדר היום.

 21. הצעה לשנות את סדר העדיפות לא תישמע אלא אם הוגשה למזכיר העיריה
 לפני פתיחת הישיבה.

 22. כל הוספה לסדר היום שהוצעה אחרי המועד שנקבע בתקנה 20(א) וכן כל
 הצעה לשנות את סדר העדיפות של סדר היום, יביא אותה יושב הראש או החבר המציע
 את ההצעה לפני המועצה עם פתיחת הישיבה; יישמעו דבריהם של המציע ושל מתנגד
 אחד, לא יותר מאשר חמש דקות כל אחד ולא תתקבל ההצעה אלא אם הצביעו בעדה

 שני שלישים לפחות מכל חברי המועצה הנוכחים.

 העלאת שינוי
 פדר היום

 ופדר העדיפות

 העדרות המציע
 הוספה לפדר היום

 העברת סעיף
 יועדה

 23. לא יועלה סעיף לסדר היום של הישיבה שלא פורש בהזמנה או שלא הודע עליו
 כאמור בתקנה 20(א) ולא ישונה סדר העדיפות כפי שפורש בה אלא על פי החלטה לפי

 תקנה 22.

 24. הציע חבר המועצה סעיף לסדר היום ולא נכח בישיבה שבסדר יומה נכלל, יוסר
 הסעיף מסדר היום, זולת אם הודיע המציע בכתב לפני פתיחת הישיבה למזכיר העיריה
 שבגלל סיבה סבירה נבצר ממנו להשתתף בישיבה, וכי מילא את ידיו של חבר מועצה

 אחר לפעול במקומו לענין אותו סעיף.

 25. (א) היה בסדר היום סעיף בענין שהטיפול בו הוא בסמכותה של ועדה מועדות
 החובה של המועצה, לא יובא הסעיף לדיון למועצה בטרם תדון בו ועדת החובה הנידונה

 ותביא לפני המועצה דו״ח והמלצותיה בענין.

 (ב) המועצה תהיה רשאית להעביר או להחזיר כל ענין שיובא לפניה לועדה
 שהענין נמצא בסמכותה לשם דיון והגשת המלצות למועצה.
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 26. המציע סעיף לסדר היום יוכל להסירו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר
 העיריה או על ידי הודעה בישיבת המועצה שתירשם בפרוטוקול.

 הסרת סעיף
 מסדר היום

 פרק וי: שאילתות והודעות אישיות

 27. חבר המועצה דשאי להגיש שאילתה בכתב, שנוסחה בקיצור, בשאלה עניגית
 לראש העיריה. לא יאוחר משבעה ימים לפני הישיבה הרגילה הקרובה של המועצה!
 ראש העיריה ימסור תשובה לשאילתה בישיבה הרגילה הקרובה; אולם, רשאי הוא
 לדחות את מתן תשובתו לישיבה שלאחר הישיבה הקרובה! לא מסר ראש העיריה את
 תשובתו לשאילתה בשתי הישיבות הרגילות של המועצה שהתקיימו לאחר הגשתה,
 יועמד הענין שהוא נושא השאילתה לפי דרישת השואל, כסעיף לסדר היום בישיבה

 הקרובה של המועצה.

 28. לשאילתות של חברי המועצה ולתשובות עליהן, אם יהיו, יוקדשו, בדרך כלל,
 לא יותר משלושים דקות בראשיתה של כל ישיבה רגילה של המועצה מיד לאחר הדיון

 בהצעות לפי תקנה 22.

 29. לא סיפקה תשובת ראש העיריה את השואל רשאי הוא להוסיף ולשאול באותו
שעה הקבועה לסדר היום לשאילתות, ולא  נושא פעם אחת בלבד בישיבת המועצה, י

 יהיה וויכוח על תשובתו של ראש העיריה.

 הגשת שאילתה
 ומתן תשובה

 הזמן לשאילתות

 שאלה נוססת

 30. לא יגיש חבר המועצה יותר משאילתה אחת לישיבה אחת, ובלבד שחברי סיעה
 אחת לא יגישו לישיבה אחת יותר משתי שאילתות.

 31. הבר מועצה רשאי למסור הודעה אישית, אם נפגע, לדעתו פגיעה אישית על ידי
 דבריו של חבר מועצה אחר שנאמרו באותה ישיבה.

 הגבלה בהגשת
 שאילתות

 הודעה אישית

 32. הודעה אישית תימסר לפני נעילת הישיבה ולאחר שחבר המועצה שעל דבריו
 נמסרה ההודעה סיים את דבריו.

 מועד הודעה אישית

 הזמן הקצוב 33. מוסר ההודעה האישית לא יאריך בדבריו יותר מחמש דקות.
 להודעה אישית

 פרק זי: סדרי הוויכוח

 34. יושב ראש הישיבה י תן את רשות הדיבור למשתתפים לפי סדר הפונים אליו.

 35. מי שקיבל רשות הדיבור, לא ידבר אלא לענין הנדון.

 36. לא יאריך חבר מועצה בדבריו בסעיף אהד, שבסדר היום, יותר מעשר דקות,
י ת ד ע  זולת אפ החליטה המועצה אחרת, אולם יושב ראש ועדה המשיב בענין שנדון מ

 רשאי להאריך בדיבורו ער חמש עשרה דקות.

 37. יושב ראש הישיבה רשאי להרשות לחבר מועצה על פי בקשתו להאריך מעל
 המותר לו לפי תקנה 36.

 רשות הדיבור

 נאום לענין

 הזמן הקצוב
 לנושאים

 הארכת הזמן
 הקצוב
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 ודכי ההצבעה
 בהצעות שונות

 פרק ח׳: סדרי הצבעה בישיבות

 38. מגיש הצעה רשאי לנמקה לפני ההצבעה אולם לא יאריך בדבריו למעלה מחמש הנמקת ההצבעה
 דקות.

 39. עמדו להצבעה בעניו אחד יותר מהצעה אחת —
 (א) יצביעו עליהן אחת אחת, כשהמרחיקה לכת שבהן בכל הצבעה קודמת
 לאחרות, ובכפוף לזה — לפי סדר הגשתן! נתעורר ספק בדבר ההצבעה יכריע יושב

 ראש הישיבה.
 (ב) יצביעו בעד כל הצעה לחוד; הצעה שזכתה במספר גדול ייתר של קולות,

 יצביעו עליה שנית בעד ונגד.

 40. לא היתד, יותר מהצעה אחת, יצביעו בעד ונגד ההצעה.

 41. ההצבעה תהיה בהרמת ידיים.

 הצבעה
 גהצעה אחת

 42. פרט למקרים שהפקודה קבעה להם רוב מיוחד יתקבלו החלטות המועצה ברוב הרוב הדרוש
 קולות בישיבה שיש בה מנין חוקי! היה מספר הקולות שקול, רשאי ראש העיריה לקבלת החלמה

 להשתמש בסמכותו לפי תקנה 16, לא השתמש ראש העיריה בסמכותו כאמור — תידחה
 ההצעה.

 43. בשעת ההצבעה ימנה היושב ראש את הקולות המצביעים בעד ונגד, ואם אחד מניו הקולות
 מהם דרש זאת — את הנמנעים מההצבעה.

 פרק טי: חידוש ההצעות

 הגבלת הצעה
 לביטול החלטה

 חידוש הצעה
 שנדחתה

 דיון מחודש
 גהפלצות הועדה

 44. הצעה לביטול החלטת מועצה לא תועמד לדיון ולהצבעה לפני שעברו על
 ההחלטה שלושה חדשים, אלא אם נדרש הביטול מאת ראש העיריה או על פי בקשת

 שליש לפחות מחברי המועצה כשהיא חתומה בידיהם.

 45. נדחתה הצעה, לרבות הצעת תיקון להחלטת המועצה, לא תועמד לדיון ולהצבעה
 תוך חדשיים ממועד הדחיה, אלא על פי בקשת שליש לפחות של חברי המועצה החתומה

 בידיהם.

 46. שום דבר האמור בפרק זה אינו בא להגביל את הדיון ואת ההצבעה על הצעת
 ועדה לשוב ולדון בדין וחשבון או בהמלצות שהביאה הועדה לפני המועצה.

 פרק יי: שמירת סדר הישיבות

 47. יושב ראש הישיבה רשאי, בקריאה לסדר, להתרות בחבר המועצה המתמיד קריאה לסדר
 לדעת יושב הראש, להתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של חבר המועצה,

 לרבות פגיעה בכבוד הזולה או הפרעה חמודה לסדר הישיבה.

 48. לא מילא חבר מועצה אחר שתי התראות שניתנו כאמור בתקנה 47 בישיבה אחת, החלטה על
ת הוצאת חבר ב א ו ז ע 1  רשאי כל חבר המועצה להציע שהחבר שנקרא לסדר כאמור ולא ציית, יידרש ,

. מועצה מאולנ . . , , 
 מקום הישיבה; החלטה בדבר הבאת ההצעה לפי סעיף זה תועמד להצבעה ללא ויכוח הישיבות

 והיא תתקבל אם הצביעו בעדה שלוש חמישיות מחברי המועצה המשתתפים בישיבה.
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 פרק י״א: משך הישיבות

 49. ישיבת מועצה לא תימשך יותר מארבע שעות.

 50. ישיבת מועצה לא תינעל לפני תום אריע שעות משעת פתיחתה זולת אם נסתיימו
 הדיונים וההצעות בכל סעיפי סדר היום, אלא בהסכמת כל חברי המועצה הנוכחים בה

 באותה שעה.

 51. (א) לא נגמרו דיוני הישיבה בענינים שהיו בסדר יומה, רשאי יושב ראש
 הישיבה בהסכמת רוב חברי המועצה המשתתפים בישיבה להזמין את חברי המועצה
 להמשך הישיבה ביום החול הבא לאחר הישיבה הנידונה! חברי המועצה שלא השתתפו
 באותה ישיבה, יוזמנו להמשכה בהודעות בכתב שיימסרו על ידי שליחים מיוחךים לפי

 מעניהם בהתאם לתקנה 7, והגבלת הזמן שנקבע בתקנה 4 לא תחול.

 (ב) לא הוכרע כאמור בתקנת משנה (א) יידחה המשך הדיונים לישיבה הרגילה
 הבאה.

 הקצבת זמן
 לישיבה

 הגבלה על נעילת
 הישיבה

 דהיית המשך
 הישיבה

 פרק י״ב: פרוטוקול

ד שימונה בידי ראש  52. בכל ישיבה של המועצה ירשום מזכיר העיריה, או פקי
 העיריה, פרוטוקול של הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:

 (1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה תוך ציון אלה שנכחו בפתיחתה
 וכן שמות הנעדרים!

 (2) סדר היום!

 (3) שמות המשתתפים בוויכוח;

 (4) הצעות!

 (5) תוצאות ההצבעה!

 (6) הודעות אישיות;

 (7) שאילתות והתשובות שניתנו ?

 (8) מועד ומקום הישיבה.

 53. יושב ראש הישיבה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו והעתקו יישלח לכל חברי
 המועצה.

 54. לא הגיש חבר מועצה לראש העירית התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה
 פלונית עד לפתיחת הישיבה הרגילה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר בידי

 המועצה.

 תוכן הפרוטוקול

 אישור בידי
 יושב הראש

 אישור בידי
 המועצה

 55. הגיש חבר המועצה התנגדות כאמור בתקנה 54, והציע בה תיקון הפרו
 טוקול, יקרא אותה יושב ראש הישיבה בראשית הישיבה ולפני תחילת הדיון בהצעות
 שבסדר היום או בשאילתות אם ישנן, ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע בו בהצבעה

 ללא ויכוח.

 תיקון הפרוטוקול

 56. הפרוטוקולים של ישיבות המועצה יהיו שמורים בידי מזכיר העיריה במשרדי
 העיריה וכל חבר מועצה רשאי לעיין בהם בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל העתק מהם.

 עיון על ידי
 הברי המועצה
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 57. פרוטוקולים של ישיבות שלא התקיימו בדלתיים סגורות יהיו פתוחים לעיון עיוו על ידי קהל
 בשעות העבודה של העיריה לכל אדם שמקום מגוריו הקבוע נמצא בתחום העיריה.

 58. תחולתן של תקנות אלה היא שנתיים מיום פרסומן ברשומות. תחולה

 59. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידית קרית־גת (ישיבות המועצה), תשל״ה—975!״. השם

ר י א ה מ י ר  נתאשר. א
 כ״ב בניסן תשל״ה (3 באפריל 1975) ראש עירית קדית־־גת

 (חמ 76994)

ן ו מ י ד ר ק ו ח צ  י
 הממונה על מחוז הדרום

 פקודת העיריות

 חוק עזר לרחובות בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ד251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית
: ה  רחובות חוק עזר ז

, בסעיף 4, במקום סעיף תיקון סעיף 4  1. בחוק עזר לרחובות (פיקוח על כלבים), תשכ״ז• -1966 2
א: בו (א) י  קטן

 ״(א) העיריה תגבה אגרה של שתים עשרה לירות ו־50 אגורות בעד כל רשיון
 על כלב, כולל לוחית־מספר.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ה— השם
 1975״.

ל ר כ ט מ ן א ו מ  נתאשר. ש
 ט״ז בניסן תשל״ה (28 במרס 1975) ראש עירית רחובות

 (חמ 8/13)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 17¡ תשל״ג, עמ׳ 1164.
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 פקודת העיריות
ת ו ק ר י ת ו ו ר י פ י ל נ ו ט י רי ס בו ק צי ו ר ש ב ד ו ב פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית תל־
: ה  אביב־יפו חוק עזר ז

ת וירקות), ת י פ  החלפת התוספת 1. במקום התוספת של חוק עזר לתל־אביב־יפו (שוק ציבורי סיטוני ל
א: בו , י  תשט״ו—1955 2

 ״תוספת
 (סעיף 2(ד))

 שיעור האגרה
 בעד מתן היתל _ ביירות

 (1) לכל היתר לנהג מכונית משא או טנדר המוביל סחורה לבעל
 עסק בשוק 1.20

נית משא או טנדר המוביל סחורה לקמעונאים, לכל  (2) לנהג מכו
 ארבעה חדשים או חלק מהם 72

 (3) לכל היתר לנהג מכונית משא או טנדר המוביל סחורה
נית 15  לשם מכירה מהמכו

 (4) לרוכב אופנוע, לכל ארבעה חדשים או חלק מהם 30

 (5) למוביל עגלת יד, לכל ארבעה חדשים או הלק מהם 10

 (6) לעגלות, לכל היתר 1.20״

ת וירקות) ת י פ  השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (שוק ציבורי סיטוני ל
 (תיקון), תשל״ה—1975״.

ט ה ה ל מ ל  נתאשר. ש
 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/33)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 905; תשי״ב, עמ׳ 398.

 תיקון טעות

 בחוק עזר למעלה־יוסף (הסדרת השמידה), תשל״ה—1975, שפורסם בק״ת 3296,
 תשל״ה, עמ׳ 958, בכל מקום בו מופיע השם ״מעלה יוסף״ צ״ל ״מעלדדהגליל״.

ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) י
) שר הפנים 8 / 9  >חמ 4

 תיקון טעות דפוס
 בחוק עזר לנתניה (החזקת עופות, יונים ובהמות) (תיקון), תשל׳׳ה—1975, שפורסם בקובץ
 התקנות 3323, תשל״ה, עמי• 1406, בסעיף 1, בפסקאות (3) ו־(5), במקום ״20״ צ״ל ״20 אגורות״

 ובמקום ״10״ צ״ל ״10 לירות״.
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