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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965 ן
 חוק בתי המשפט, תשי״ז-957 ן

 תקנות בדבר סדרי דין בערעור

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולפי סעיף
, אני מתקין תקנות אלד,:  46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

י 1. בערעור לפי סעיף 250 לחוק התכנון והבניה, תשכ׳יה—1965, יהיה משיב גם מי נ י א ז ש י י ד " 
1 י  מערער 1

 שהיה בעל דין בבית משפט בהליך שעליו מערערים ולא ערער.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלד, ביום השלושים לאחד פרסומן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), תשל״ז—1976״.
ק ו ד ׳ צ ם י י י  י״א בתשרי תשל״ז(5באוקטובר1976) ח

1 שר המשפטים 7 6 5 8 1 מ 6 ח ) 

 השם

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307; ם״ח תשל״ו, עמי 253.
 2 ם״וו תשי״ז, עמ׳ 158; ס״ח תשל״ה, עמ׳ 106.

 חוק הספנות (כלי שיט), חש״ך-960ן
 תקנות בדבר בניית כלי שיט, מדידתם ומשכנתאות עליהם

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 111 לחוק הספנות (כלי־שיט), תש״ך—1960 / ושאר
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־

, אני מתקין תקנות אלה:  יסוד: משק המדינה 2

 1. במקום התוספת השלישית לתקנות הספנות (כלי־שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט
 ומשכנתאות עליהם), תשכ״א—31961 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״תוספת שלישית
 (תקנה 39)

 1. בעד מדידת כלי שיט לצרכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה וכל
 שירותי מדידה אחרים, תשולם אגרה כלהלן:

ן _ האגרה ביירות ט ן ר ת ב ו נ ן ט ט ב י ש י ה ל ת כ ס ו פ ת ש  כ

 עד 50 27
 למעלה מ־50 עד 500 110

 לכל 500 נוספים, או חלק מהם, אך לא יותר
 מ־20,000, תוספת של 55

 1 ם״ח תש״ך, עמי 70.
 2 ם״ח תשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 974 ועמי 1304; תשל״ג, עמ׳ 92.

 )15 קובץ התקנות 3604, כ״ז בתשרי תשל״ז, 21.10.1976



 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו
 וסימונה, תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף 1 אך לא יותר מ־325 לירות.

 3. בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה תשולם אגרה של 22 לירות.

 4. אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד מספר שירותים ׳תשולם גם אם ניתן אחד
 השירותים האמורים.״

. החלפת התוספת א ן ב  2. במקום התוספת החמישית לתקנות העיקריות ל
 החמישית

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 53)

 בתוספת זו, ״משכנתה״ — משיכנתה על כלי שיט.

 1. בעד רישום בפנקס הרישום של שטר —

 (1) משכנתה — % 1 מסכום המשכנתה, אולם לא פחות מ־45 לירות!

 (2) משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסלקות של שתי משכנתאות
 או יותר הנעשית בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן — 45

 לירות ז

 (3) העבדת משכנתה או תסובתה — החלק העשירי מאגרת הרישום לפי
 פסקה (1), אולם לא פחות מ־45 לידות;

 (4) תיקון משכנתה — 45 לירות!
 (5) הגדלת משכנתה — % 1 מסכום ההגדלה, אולם לא פחות מ־45 לירות;

 (6) פדיון משכנתה כולה או מקצתה — 27 לידות!

 2. (1) בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף
 1 שנחתם בפני דשם או הנציג — 5 לידות, אולם כל צד לשטר זכאי לקבל

 עותק אחד מאושר ממנו ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 — 30 אגורות
 לכל עמוד או לחלק ממנו, אולם לא פחות מ־5 לירות.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום — 3 לירות.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות השם
 עליהם) (תיקון), תשל״ז—1976״.

ד י ע ק ב י  ה׳ בתשרי תשל״ז (29 בספטמבר 1976) ג
< שד התחבורה 7 5 9 9 3 מ 1 ״ י  י
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 חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך-960ו
ן ר רישום וסימו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו־! 11. לחוק הספנות (כלי שיט), תש׳יך—1960 •נ,
, אני מתקין 2  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה

 תקנות אלה:

 1. במקום התוספת הששית לתקנות הספנות (כלי־שיט) (רישום וסימון), תשכ״ב—
 31962, יבוא:

 תוסהת ששית
 (תקנח 38)

 1. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום, כשוזפוסת כלי שיט בטונות ברוטו
 היא —

 * האגרה גלידות

 עד 10 27
 למעלה מ־10 ?נד 100 45

 למעלה מ־100 עד 500 215
 למעלה מ־500 עד 1000 380

 למעלה «־1000 עד 20,000, לכל 1000 נוספות
 או חלק מהן, תוספת של 215

 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי שיט ומתן תעודת רישום — 50% מאגרת
 הרישום לפי סעיף 1, אולם לא פחות מ־16 לירות.

 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם
 כבעליו במרשם הישראלי 50% מהאגרה לפי סעיף 1, אולם לא פחות מ־16

 לירות.
 4. בעד רישום שינוי השם של כלי השיט בפנקס הרישום — 10% מאגרת הרישום

 לפי סעיף 1, אולם לא פחות מ־10 לירות.
 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי בפרטים שבה או אם תעודת הרישום
 נעלמה, אבדה, הושמדה או בלתה והוחזרה לרשם — ,25% מאגרת הרישום

 לפי סעיף 1, אולם לא פחות מ־10 לירות ולא יותר מ־85 לירות.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט או שונה כלי שיט
י מחסה או להיפך —  סגור --- מחסה לכלי שיט פתוח -

 כשהפעולות האמורות נעשו בנמל ישראל — 85 לירות;
 כשהפעולות האמורות נעשו בנמל אחר — 110 לירות.

 7. בעד מתן אישור תכנו של רישום כלי שיט בפנקס הרישום או בעד אישור כל
 מסמך המתייחס לכלי שיט, או בעד מתן העתק ממסמך כאמור — 10 לירות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הספנות (רישום וסימון) (תיקון), תשל״ז—1976״.

י ב ק ע ד י  ה׳ בתשרי תשל״ז (29 בספטמבר 1976) ג
 שר התחבורה

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 70.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2454; תשכ״ד, עמי 563; תשכ״ה, עמי 1414.

 קובץ התקנות 3604, כ״ז בתשרי תשל״ז, 21.10.1976



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות
 חוק הסדרת מקומות רחצה, חשכ״ד-964 ן

 חוק עזר להרצליה בדבר הסדרת הרחצה בעז

, וסעיף 6 לחוק 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:  הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

 1. בתוספת לחוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ׳יח—967! 3 _ ״יקתה״ומפת

 (1) בסעיף 5(א),במקום פסקאות (1) ר(2) יבוא:

 ״(1) כרטיס כניסה חד פעמי לשטח, הגדור המזכה את המחזיק בו בשימוש בתא
ת ן ר י י ב ר י ח מ : ה  מלתחה פרטי(כולל מקלחת)

 ליחיד 6.00

 לשני אנשים 9.00

 לשלושה אנשים 12.00

 (2) כרטיס כניסה חד פעמי לשטח הגדור המזכה את המחזיק בו בשימוש במלתחה
ובמקלחת: 1 

 למבוגר 4.00

 לילד או חייל 2.00״ !

 (2) אחדי סעיף 5 יבוא:

 ״6. אגרת היתר עונתי להורדת סירות בחוף יורדי ים (הנכים):

 לתושב הרצליה, לכל סירה 50.00

 לכל אדם אחר, לכל סירה 100.00״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה) (תיקון), תשל״ז— השם
 1976״.

ו ב ף נ ס ו  נתאשר. י
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976) ראש עידית הרצליה

 (חצן 8/35)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 סייח תשכ״ד, עמ׳ 172.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 131; ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1734.
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 פקודת העיריות
 חוק עזר להרצליה בדבר תיעול

ת/ מתקינה ו רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 252 ר254 לפקודת העי
 מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים חמים העליונים אל התעלה, שקבע אותו המהנדס

 כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים ו
 ״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות ניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים,

 לרבות עבודות ופעולות אלה:
 חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת
 עצים, הריסת קידות, גדרות או מבנים אחדים, בנייתם מחדש, בנייתם ושינוים של
 קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, גשרוגים, מעבירי מים, הקמתם, בנייתם מחדש
 ושינוים, הנחת צינורות, בניית תאי בקורת, תאי קיבול למי גשמים, תיקון נזקים

 שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול!
 הכנת תכניות התיעול והשגחה על ביצוע העבודות;

 כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת התיעול או הכרוכה בה!
 ״תעלה״ - תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים, לרבות צינור, אבזר,
 תא בקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מהתעלה או הקשור בה.

 ״נכס״ — כל בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב;
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או שהיה
 זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, או המשלם ארנונה לעיריה או מסי ממשלה
 ביחס לנכס, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה, ובין אם לאו,

 וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!

 ״העיריה״ — עידית הרצליה!

 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״ראש עיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מהנדס״ — מהנדס העידיה, לרבות מי שמהנדס העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״דירה״ — חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר!
 ״בית דירות״ — בית שיש בו יותר מדירה אחת 5

 ״שטח, קומה״ — לפי הבנוי למעשה והמחושב לפי סימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות
 התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—1970 (להלן — תקנות התכנון

!  והבניה) 2
 ״שטח בנין״ — הסכום במ״ד של שטחי כל הקומות שבבנין,־

 ״שטח דירה בבית דירות״ — שטח הדירה כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה, לרבות הלק
 יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 8 (להלן

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1841.
 3 סייח תשכ״ט, עמ׳ 269.
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 הודעה על החלטה
 להתקין תיעול

 אגדת תיעול

 טיפול בתעלה

 דרישה לביצוע
 עבודה להחזרת

 התעלה לקדמותה

 ביצוע עבודה
 על ידי העירית

 רשות כניסה

 — חוק המקרקעין), בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם איננו רשום כך ושעורו
 כיחס שבין רצפת הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית.

 ״שטח קרקע בבית דירות״ — חלק יחסי משטח הקרקע שהוא כרכוש משותף כמשמעותו
 בחוק המקרקעין, בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו רשום כך ושיעורו

 כיחס שבין שטח הדירה והשטח של כל הדירות בבית.

 2. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש העיריה בכתב על ההמלטה לבעלי
 הנכסים הנמצאים באותו אזור איסוף.

 3. . (א) בעל של נכס הנמצא באזור איסוף שביחס אליו נמסרה הודעה כאמור בסעיף
 2, ישלם לעיריה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (ב) האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכם הודעה על
 סכום האגרה המגיע ממנו, או תוך 30 יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול, הכל לפי
 המועד המאוחר יותר! תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת. העבודה, תשמש ראיה

 לדבר.
 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בכל מקרה שבעל נכס מבקש מהעיריה תעודה
 לפי סעיף 234 לפקודת העיריות או כל אישור אחר על סילוק חובותיו לעיריה לצורך
 העברת זכויות בנכם, רשאית העיריה להקדים את מועד התשלום למועד מתן התעודה

 כאמור, ובלבד שהוחל עד לאותו המועד בעבודות. התיעול.

 (ד) נוספה בניה לנכס או לחלק ממנו שאין עליו בנין, אחדי שנמסרה הודעה כאמור,
 ישלם בעליו, בשעת הוספת הבניה, אגרת תיעול נוספת לכל מטר מרובע משטח, הבנין

 הנוסף בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים
 בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העידיה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או
 כל נוזל אחר.

 5. (א) ראש העידיה רשאי לדרוש בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף 4
 לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתד, נתונה לפני שנעשה

 המעשה.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות, וכן התקופה
 שבה יש לבצען.

 .(ג) מי שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 6. (א) ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה הדרושה
 לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף
 4; בוצעה העבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצוע את ההוצאות

 הכרוכות בכך.

 (ב) תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 7. (א) ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, להיכנס בכל עת סבירה לכל
 נכס, כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה, או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה

 רשאית לבצע לפיו.
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 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו ולא ימגע אותם מהשתמש
 בסמכויותיהם לפי סעיף קטן(א).

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אותו אדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או 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 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום העיריה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 9. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו על אזורי איסוף שהתקנת תיעול החלה בתחומם
 מיום 1 באפריל 1976 (א׳ בניסן תשל״ו) ואילך (להלן — היום הקובע).

 (ב) אזורי איסוף שהוחל בהתקנת התיעול בתחומם לפני היום הקובע יחולו
, וזאת אף אם הושלמה  לגביהם הוראות חוק העזר להרצליה (תיעול), תשל״ב—1972 4

 התקנת התיעול לאחר היום הקובע.

 (ג) תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת התקנת התיעול תשמש ראיה לדבר.

 10. על אף האמור בסעיף 9, אם החלה העיריה בהתקנת תיעול לאחד היום הקובע
 ולפני יום פרסומו של חוק עזר זה ובאותה תקופה נתחלפו הבעלים של הנכם הנמצא באזור
 האיסוף, יראו את מי שהם בעלי הנכם ביום פרסומו של חוק עזר זה כבעלים החייבים

 באגדה.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 5,000 לידות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 12. חוק העזר להרצליה (תיעול), תשל״ב—1972 * — בטל.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (תיעול), תשל״ז—1976״.

 תוספת
 (סעיף 3)

 אגרת תיעול —
 1. לכל מטר מרובע משטח הקרקע (למעט שטח

 הקרקע עליו עומד הבנין)
 2. לכל מטר מרובע משטח הבנין

 נתאשר.
 כ״ו באב תשל״ו(22 באוגוסט 1976)

 (חמ 8/14)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 4 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 537; תשל״ה, עמי 118.
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 ראש עירית הרצליה



 פקודת העיריות
 חוק עזר לעפולה בדבר שווקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו״254 לפקודת העיריות׳, מתקינה מועצת
 עירית עפולה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה - הגדי־יי*

 ״השכרה״ — לרבות השכרת משנה:

 ״תא״ — חנות בשוק שיוחדה למכירת טובין בהתאם לתכנית השוק, לרבות שטח שבשימוש
 המחזיק באותה חנות;

 ״טובין״ — לרבות בעל־חיים;

 ״יום השוק״ - היום או הימים שנקבעו כימי השוק בסעיף 27;

 ״ילד״ — אדם שלא מלאו לו 14 שנה:

 ״מוכר״ - לרבות אדם הנושא, המביא או מציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא
 מכרם, ולרבות מתווך, מחזיק בחנות או מחזיק במשטח:

 ״מועצה״ - מועצת העיריה;

 ״מפקח״ — אדם שראש העיריה הסמיכו בכתב להיות מפקח עירוני ולרבות אדם הנושא
 תעודת מפקח עירוני המאושרת בחתימת ראש העידיה:

 ״חצר השוק״ — הרחבה הנמצאת בשטח הדרומי של השוק המסומנת והמותחמת על ידי
 שלטים שהתקינה המועצה במקום!

 ״משטח״ — כל אחד מהמתחמים המצויים בתוך חצר השוק ואשר שטחיהם וגבולותיהם
 מסומנים בפסי צבע על רצפת חצר השוק!

 ״עגלה״ — רכב הנגרר או נדחף בידי אדם או בעל חיים, למעט אופניים ועגלת ילדים שעה
 שילד מובל בה!

 ״עידיה״ — עירית עפולה;

 ״ראש העידיה״ - לרבות אדם שראש העיריה דעביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן;

 ״רכב״ - כלי לדדבלת נוסעים או משא, הנע בכוח מיכני או הנגרר או נדחף על ידי כלי
 מיכני אחר או בידי אדם או בעל חיים, לרבות מכונה או מיתקן הנעים, הנגררים או

 הנדחפים כאמור, לרבות תלת־אופן ולמעט אופניים!

 ״השוק״ — חלקה 1 בגוש 16701 ;

 ״תוצרת חקלאית״ - גידולי קרקע וגידולי עץ.

 ״סחורה״ - כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים:

 ״ימי מנוחה״ - הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—21948, כימי מנוחה - תחילתם
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם עם צאת הכוכבים למחרת.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, «מ׳ 197.
 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מסי 4, עמ׳ 12.
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ת ילדים 2. (א) לא יעסוק ילד בשוק ברוכלות, בסבלות, כפרסום או בכל עבודה או עסק אחר. ד מ  ע

 (ב) לא יכנים אדמ ילד לשוק לצורך עבודה כאמור, לא יעסיקו ולא ישתמש בשירותו
 ולא ירשה להכניסו לשוק כאמור, להעסיקו או להשתמש בשירותו, אלא אם ניתן לו היתר

 על פי חיקוק.

 מכירת טובין 3, (א) לא ימכור אדם טובין אלא בשוק או במשטח.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על מכירת טובין בחנויות או בידי רוכלים בעלי
, המוכרים טובין על פי תנאי אותו  היתר לפי חוק עזר לעפולה (רוכלים), תשכ״ט-1969 ג

 היתר שלא בתחומי השוק.

 (ג) לא ימכור אדם טובין כשוק אלא בתא או במשטח ואם קיבל היתר מאת ראש
 העיריה.

 4. לא יעסוק אדם ברוכלות בשוק ובתחום של 500 מטר ממנו.

 5. כל מוכר יסדר טובין וחפציו כך שיתאפשרו שמירת הנקיון וניקוי התא או המשטח,
 לפי הענין.

 6. כל מוכר בשוק המציע טובין למכירה במשקל או במידה יחזיק את כל המאזניים,
 המידות והמשקלות במקום פתוח ובולט כאופן שתהא אפשרות ללקוחות ולמפקח ללא קושי

 לראות אותם ואת השקילה או המדידה ממקום עמדם ברשות הרבים.

 7. כל מחזיק בתא חייב לקבוע בתאו, במקום נראה לעין, לוחית שעליה מצויינים שמו
 ומענו והמען של מחזיק במפתחות התא.

 8. (א) כל המוכר מצרכי מזון בשוק זזייב, כל זמן שהוא נמצא בשוק, ללבוש סינור

 בד נקי ולחבוש כובע בד נקי.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור מוכר סוגי מצרכים מסוימים מהוראות סעיף זה.

 9. (א) לא יגע קונה בידיו במזון לפני שיקנה אותו ולא ירשה מוכר לקונה לגעת במזון
 בשוק לפגי שאותו מזון נמכר לאותו קונה.

 (ב) ידי מוכר תהיינה נקיות בכל עת עבודתו בשוק.

 10. (א) לא ייכנס מוכר לשוק אלא לפי היתר מאח ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר:
 לענין זה, ״מוכר״ - למעט המחזיק כדין בתא.

 (כ) ההיתר יהיה בר־תוקף לשימוש במשטח אחד מתוך כלל המשטחים שבחצר השוק.

 (ג) תוקף ההיתר ליום נתינתו בלבד זולת אם נאמר בו אחרת.

לכ  (ד) ראש העיריה רשאי לתת היתר, לסרב לחתו, להתלותו, לבטלו, להגבילו, ו
 לול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

 (ה) בעד מתן היתר תשולם לקופת העיריה אגרה בשיפור הרקוב בתוספת.

 רוכלות

 סידור הטובין

 מידות ומשקלות

 לוחית בתא

 לבוש המובר

 נגיעה בצרכי
 מזון

 היתר כניסה
 ומכירה

 : ק״ת תשכ״ט, עמי 1565.
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 11. (א) בעלי התאים ישאו בהוצאות נקיון המעברים ושאר השטחים המיועדימ לשימוש דמי השתתפות
 הציבור בשוק.

 (ב) דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי התאים לפי אורך חזיתות
 תאיהם.

 (ג) כל אחד מבעלי התאים ישלם לעיריה דמי השתתפות אתת לששה חדשים לפי
 חשבון שתשלח לו העיריה.

 12. (א) לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח. איסור כניסה

 (ב) לא יכניס אדם לשוק בעל חיים חולה או החשוד על כך בעיני המפקח,

 13. (א) לא יכניס אדם לשוק ולא יחזיק בתוכו טובין רקובים, מקולקלים, מורעלים איסור הכנסת
 או מושחתים בכל דרך אחרת או החשודים על כך בעיני המפקח. טובין מקולקלי

 1 1 י והחזקתם

 (ב) הושחתו טובין כאמור, יסלקם מחזיקם מיד מן השוק או ישליכם למקום שיועד
 לכך בשוק או למקום שיורה עליו המפקח.

 14. לא יכניס אדם לשוק בעל חיים או רכב אלא למקום שיועד לכך, למשך הזמן שקבע הכנסת בעלי
ב כ ר י ט י '  לכך המפקח ובהתאם לתנאים שקבעו ראש העיריה או המפקח. ח

 15. לא יחזיק ולא יניח אדם עופות חיים או דגים בשוק, אלא אם קיבל מראש היתר בכתב דגים ועופות
ט י י  לכך מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר או אם קנה אותם בשוק לצרכיו. ח

ר איסור כניסה ת י י ה פ א ל ל ׳ א ר ו ג א ס ו ם ה ה ב ת ש ו ע ש ב  16. לא ייכנס אדמ לשוק ולא יימצא בו בימים ו
 כשהשוק סגור

 מראש העיריה. י

 17. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול, בין לחימום, בין לשריפת הפסולת ובין לכל העלאת אש
 מטרה אחרת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח, ולאחר שנקט בכל האמצעים הדרושים

 למניעת דליקה.

 18. לא יגרום אדם לריח או לרעש חזקים או בלתי סבירים בשוק, ואם עשה כן יפסיקם מניעת ריחות
ש ע י  מיד עם דרישת המפקח. י

 19. לא ישפוך אדם שופכין, מים או כל נוזל אחר בשוק אלא במקום, באופן ובמידה מניעת שופכין
 שאישרם המפקח.

 20. לא ימרוט אדם נוצות בשוק אלא במקום ובתנאים שאישרם ראש העיריה מראש. מריטת נוצות

 21. לא יעביר אדם ממקום למקום בתחום השוק עוף שחוט אלא בתוך כלוב אטום תחתית העברת עופות
ם י ט י ח  או כשהעוף נתון בשקית פלסטיק או ארוז בדרך אחרת להנחת דעתו של המפקח. ש

 22. (א) לא יגרום אדמ למפגע או מטרד בשוק. סילוק מפגע
 ומטרד

 (ב) גרם אדם מפגע או מטרד כאמור בסעיף קטן(א) או שרכושו מעורב בו, יסלקו
 לפי דרישת המפקח בכתב תוך הזמן שקבע המפקח בדרישתו.
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 23. (א)" כל מחזיק תא בשוק חייב להחזיק בתא כלי אשפה, מחומר, מסוג ולפי הפירוט
 שקבע המפקח.

 (ב) המחזיק בתא יתן את כל האשפה לתוך כלי אשפה והוא ירוקן אותו כלי לתוך
 כלי האשפה הכלליים המותקנים לכך ובלבד שיש עוד מקום לאשפות באותם כלי אשפה

 כלליים.

 (ג) לא ישליך אדם אשפה אלא לכלי אשפה מהכלים האמורים בסעיף זה.

 24. לא יחזיק אדם שלא בתוך התא או בתחום משטח ארגזים, תיבות, סלים, חביות, שקים
 או כלי קיבול אחרים, ריקים או מלאים, ולא יניחם במעברי השוק, על יד תא או בכל

 מקום אחר אלא אם כן המפקח ייחדו למטרה זו.

 25. (א) לא ילכלך אדם את השוק.

 (ב מוכר ינקה מדי יומ כיומו את המקום בשוק שכוי הוא מחזיק, מציג או הציג את
 סחורתו, ויחזיקו נקי להנחת דעתו של המפקח.

 (ג) לא יעשה אדם צרכיו בשוק אלא במקום שיועד לכך.

 26. (א) מפקח רשאי לפרוץ בכוח כל תא נעול בכל מקרה מהמנויים להלן:

 (1) עולים מהתא ריחות סרחון או צחנה:
 (2) יש למפקח יסוד סביר לחשוב שהתא מכיל מזון או הומר אחר שהתקלקל
 ומשמש או עלול לשמש מפגע לציבור כמשמעותו בכל דין למניעת מפגעים

 הנהוג מזמן לזמן;

 (3) לכיבוי או למניעת דליקה;

 (4) לעצירת שטפון או למניעתו;
 (5) לכל צורך דחוף אחר.

 (ב) לא ייפרץ תא כאמור בסעיף קטן(א) אלא —
 (1) אם אין לדעת המפקח מסמיק זמן כדי להזעיק את המחזיק במפתחות התא
 אשר מענו ידוע או אם לא הגיע תוך זמן סביר, לדעת המפקח, מזמן שהוזעק:
 (2) לאחר שננקטו כל האמצעים הסבירים לנעילת התא מיד לאחר הפריצה:
 למחזיק בתא תימסר הודעה, אם בביתו ואם על ידי השארת מודעה כתא באופן

 שניתן יהא לראותה מבחוץ, שתציין היכן המפתחות לנעילה החדשה;
 (3) לאחר שננקטו כל האמצעים למניעת כל נזק מיותר על ידי הפריצה:

 (4) בנוכחות אדם נוסף אחד לפחות ששמו ומענו יירשמו, אלא אם מצא
 המפקח שהצורך בפריצה דחוף מכדי שיובא אדם כאמור או שאין אפשרות

 סבירה למצוא אדם כאמור.

 (ג) על כל פריצה יודיע המפקח מיד ככל האפשר למחזיק התא ולתחנת המשטרה
 הקרובה.

 (ד) המפקח יערוך מיד לאחר הפריצה דין וחשבון בכתב על הטובין אשר בתא
 וימציא העתק ממנו לתחנת המשטרה הקרובה.
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 (ה) לענין סעיף זה -

 ״תא״ - לרבות כל כלי קיבול; , . י

 ״מפקח״ — לרבות שומר.

 27. (א) ימי השוק יהיו בכל ימות השבוע, פרט לימי מנוחה, בשעות שבין 04.00 ובין ימי השיק
 20.00. י

 (ב) בחצר השוק תהיה המכירה בכל יום שני בשבוע ובכל יום חמישי בשבוע בשעות
 שבין 04.00 לבין 14.00 ובשאר ימות השבוע תהיה חצר השוק סגורה.

 28. המפקח רשאי להיכנס לכל תא, משמה או מקום אחר בשוק לשם בקורת ופיקוח על זבות כניסה
, למפקח ה • ז ו ז ק ע ו ז  קיום הוראות ן

 29. (א) לא יפגע אדם בשוק במיתקן ממיתקניו או בכל חלק ממנו. פגיעה בשוק

 (ב) פגע אדם פגיעה כאמור או נודע לו עליה, יודיע על כך מיד למפקח.

- הרחקה מהשוק ו ה ד ל ו ג י נ  30. מפקח רשאי להרחיק מן השוק כל אדם או טובין הנמצאים לדעתו בשוק ב
 ראות חוק עזר זה.

 31. כל אדם בשוק חייב לציית להוראות המפקח ככל האמור בחוק עזר זה ובכל הנוגע ציות להוראות
 לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

 32. לא יפריע אדם למפקד מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 33. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 לירות.

 34. חוק עזר לעיר־יזרעאל עפולה (שווקים), תשכ״ה-41965 - בטל.

 35. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעפולה (שווקים), תשל״ז~1976״.

 תוספת
 (סעיף 10 (ה))

 לכל משטח - 20.00 לירות.

 שימוש בסמכויות

 ביטול

י ר ו ח ן ש ו ש מ  נתאשר. ש
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976) ראש עירית עפולה

ג ר ו ב ף ס ו ) י 8 ׳ 3 מ 2 ״ ) 

 שר הפנים

 4 ק״ת תשכ״ה, עמי 2225.
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 פקודת העיריות
-962 ן  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״נ

 חוק עזר לקרית־אתא בדבר ביוב

, וחוק הרשויות המקומיות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות נ
, מתקינה עירית קרית־אתא חוק עזר זה:  (ביוב), תשכ״ב—1962 2

, במקום ״0.20  תיקה התוספת 1. בסעיף 5 לתוספת לחוק העזר לקרית־אתא (ביוב), תשל״ה—1975 3
 לידות״ יבוא ״0.40 לירות״.

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אתא (ביוב) (תיקון), תשל״ז—1976״. ש  ה

ר ד י ה ב  נתאשר. צ
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976) ראש עירית קרית־אתא

 >חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 סייח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1045; תשל״ו, עמ׳ 1786.

 פקודת העיריות
 חוק עזר לראשון־ לציון בדבר סלילת רחובות

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ו־259 לפקודת העיריות
 מועצת עירית דאשון־לציון חוק עזר זה:

,  תיקה סעיף ד 1. במקום סעיף 7(א) לחוק העזר לראשון־לציון (סלילת רחובות), תשכ״ז—1967 2
 יבוא:

 ״(א) בכל הוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגוב
 לים אותו קטע של רחוב שבו נסלל הכביש.״

 ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ז—

 1976״.

ן י י ט ש ב י ה ג י נ נ  נתאשר. ח
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976) ראש עירית ראשון־לציון

 >חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2757.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגני־תקוה בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית גני־תקוה חוק עזר זה:

ה תיקחס«יף4 ר ג א ם ״ ו ק מ  1. בסעיף 4 לחוק עזר לגני־תקוד, (פיקוח על כלבים), תשכ״ו—965! 2, ב
 של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגדה של 50 אגורות בעד כל לוחית מספר״ יבוא ״אגרה

 של חמש עשרה לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של עשר לירות בעד כל לוחית מספר״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ז—
 1976״.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמידה), תשכ״א- 1961

 חוק עזר לכרמיאל בדבר הסדרת השמירה

, ולפי סעיף 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות
 3 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961, מתקינה המועצה המקומית

 כרמיאל חוק עזר זה:

 1. בסעיף 13 לחוק עזר לכרמיאל (הסדרת השמירה), תשל״ה—81974, במקום ״300 תיקיו סעיף
 לירות״ יבוא ״3,000 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל (הסדרת השמירה) (תיקון), תשל״ן— השם
 1976״.

ם י י ו כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית גני־תקוה

 נתאשר.
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976)

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, 1וסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשכ׳׳ו, עמי 383.

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

 נתאשר.
 ד׳ בתשרי תשל״ז(28 בספטמבר 1976)

 (חמ 8/94)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 סייח תשכ״א, עמי 169; תשל״ו, עמ׳ 88.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 14.
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 פקודת העימות
 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי עירית רחובות

, אני מודיע כי מועצת עירית רחובות  בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות י
 אימצה את חוק העזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל״ד—1974 2.

 ד׳ בתשרי תשל״ז (28 בספטמבר 1976)
 (חמ 765015)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ׳קי״ת תשל״ד,'עמי 756; תשל״ו, עמי 1734.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 • פקודת המועצות המקומיות
ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה ם ע י ט ל ק זקת מ ר הךז ב ד גמה ב ק עזר לדו ו  אימוץ ח

ה נ ו י ־ צ ס  ג

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות -י, אני מודיע כי המועצה
 המקומית נס־ציונה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים),

 תשל״ו—975! 2

ג ר ו ף ב ס ו  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) י
ם י נ פ ר ה ש

 ( 7 6 5 2 3 מ 8 ח .  י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 384 ועמי 546.

ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה ם ע י ט ל ק ת מ ק ז ח ר ה ב ד גמה ב ק עזר לדו ו  י אימוץ ח
ד מ ־ מ ל  ת

, אני מודיע כי המועצה  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י
 המקומית תל־מונד אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים),

.  תשל״ו—1975 2

ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ בתשרי תשל״ו(28 בספטמבר 1976) י
) שר הפנים 7 6 5 2 3 מ 8 ז ו ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 384.
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליפ
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 המחיר 256 אגורות




