
 מןמטות

 קובץ התקנות
 ט״ו באייר תשכ״ו 1878 5 במאי 1966

 עמוד

ות התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ׳׳ו—1966 . . . . . 1902  תקנ
ת בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ לארץ) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ו— ו נ ק  ת

1902 . . . . . . . . . . . 1966 
ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 13), תשכ״ו—1966 . . . 1903  צו לעידוד החסכו
ן (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 14), תשכ״ו—1966 . . . 1903  צו לעידוד החסכו
ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 15), תשכ״ו—1966 . . . 1904  צו לעידוד החסכו
ן (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 16), תשכ״ו—1966 . . . 1904  צו לעידוד החסכו
לות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה לשובל), תשכ״ו—1966 . 1905  צו הדרכים ומפי
ש גישה לבסייפד,), תשכ״ו—1966 . 1905 י ב כ ) ( ח ו ת י פ  צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ו
 אכרזת תגמולים לנפגעים בהצלת נפש (פעולות הצלה), תשכ״ו-^1966 . . . 1906

פי ים התיכון, ת רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחו מו  צו הסדרת מקו
 ים סוף וים כנרת) (תיקון), תשכ״ו—1966 1906

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשכ״ו—1966 . . . 1908
1909 . . .  חוק עזר לאשדוד (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ׳׳ו—1966 .
ן (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ו—1966 . . . . 1910  חוק עזר לזבולו
 חוק עזר לחוף־השרון (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1966 . . . . . 1912
1914 . . . . ר רחובות), תשכ״ו—1966 . מו (שי ן ף־השרו  חוף עזר לחו
 חוק עזר למעלות־תרשיחא (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966 . . . . 1916
1919 . . .  חוק עזר לסח׳נין (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ו—1966 .
 חוק עזר לערד (רשיונות לאופניים). תשכ״ו—1966 . י . . . . 1921
1922 . י  חוק עזר לקדימה (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1966 . . . . י
, תשכ״ו—1966 . . . 1923 ( ן קו (תי  חוק עזר לשדרות (פתיחת בתי עסק וסגירתם)
1924 . . . .  החלטת הועד המקומי משמרת בדבר קנס פיגורים .



 חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ״ה—1965
ק ו ח ע ה ו צ י ר ב ב ד ת• כ ו נ  תק

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ״ה—1965 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה ״פעולת הצלה״ — כמשמעותה באכרזת תגמולים לנפגעים בהצלת נפש
.  (פעולות הצלה), תשכ״ו~-1966 2

- ג ״ י ש  2. לא קיים בסיס לפי הוראות הפרק השלישי לחלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, ת
 31953, לחישוב הגימלה של אדם שקיפח את חייו או הפך לנכה תוך כדי פעולת הצלה, תהוש2
, והי  הגימלה לפי הוראות סעיף 4 או סעיף 6 לחוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי״ז—1956 4

 תקנות לפיו, בשינויים המחוייבים.

 3. על מתן גימלה לפי החוק יחולו הוראות תקנות 17, 18, 19, 20, 21, 23א, 24 ו־24א
, בשינויים המחריבים. י פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 5 ח מפנ טו בי ) מי  לתקנות הביטוח הלאו

 4. גימלה המשתלמת כקיצבה תשולם אחת לחודש.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ״ו—1966׳•׳.

 הגדרות

 חישוב
 נימלה

 החלת
 התאנות

 תשלום קיצבה

 ה׳עם

ן ו ל א א ל ג  י
 שר העבודה

 כ״ב בניסן תשכ״ו(12 באפריל 1966)
 (חט 75401)

 1 ם״ח 466, תשכ״ה, עמי 288.

 2 ק״ת 1878, תשכ״ו, עמי 1906.

 3 ם״וז 137, תשי״ד, עמי 6.

 4 ס״ח 213, תשי״ז, עמ׳ 22.

 5 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 650 ; ק״ת 809, תשי״ט, עמי 248נ.

 פקודת בתי הדואר
ץ־לארץ ן לחו ו פ ל ט י ה ת ו ר י ד ש ם ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 3 ר א ו ד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי ה
:  . הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לאדץ), תשכ״ד— פ ט י ת י ן ד י ן י י  ת

א: בו  21964, אחרי הפרט ״סין הלאומנית (טאיוון)״ י
 ״סמואה האמריקנית 45.00 15.00 2.25״

 יי׳ע& 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחדףלארץ)
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ו—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל (28 באפריל 1966) א  ח׳ באייר תשכ״ו
) שר הדואר 7 6 0 0 8 » ח  י

 1 חוקי א״י, כרד כי, פרק סט״ו, עמי 1155 ; ם״ח 387, תשכ״ג, עמי 44.

, (T>1I:״A עמי 547. 7 2  2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עטי 1814לו״ת ; 4

 1902 ק י ב׳( התקז.1ת 1878, ט״ז באייר תשכ״י, 5.5.1966



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(4) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס •
ר: , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

- הגדרות" ה  1. בצו ז

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק דיסקונט לישראל בע״מ, הידועה בשם ״איגרת חסכון
 : צמודה״, שאושרה על, ידי שר האוצר!

ך — הפקדות שהופקדו בבנק דיםקונט לישראל בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית ו פקד  ״
 בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות.

נכה פטור מטס  2. ההכנסה מריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה לאחר שהבנק י
ה ם נ כ  ממנה בשעת התשלום מם של 25%. ה

ר ממס הכנסה) (מס׳ 13), תשכ״ו—1966׳•׳. השם (פטו ן ו ,צו לעידוד החסכ יקרא,  3. לצו זה י

ר י פ ס ס ח נ 17 באפריל1966) פ ) ו ״ תשכ סן י נ ב ז ״  כ
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 : 1י ם״ח 201, תשט׳׳ז, עט׳ 52.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(4) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
ר: , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. . בצו זה— הגדרות

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק הפועלים בע״מ, הידועה בשם ״איגרות חסכון שקד״,
 שאושרה על ידיי שר האוצר ן

 ״פקדון״ — הפקדות שהופקדו בבנק הפועלים בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום
 שלא יעלה על 15,000 לידות.

 2. ההכנסה מריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה לאחר שהבנק ינכה פטור מטם
ה פ נ כ  ממנה בשעת התשלום מס של 25%. ה

(פטור ממם הכנסה) (מס׳ 14), תשכ״ו—1966״. השם ן  3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכו

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

 כ״ז בניסן תשכ״ו(17 באפריל 1966)
 (חט 72650)

 מוביז התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966 1903



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(4) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
ר:  הכנסה), תשט״ז—1956 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק לאומי לישראל בע״מ, הידועה בשם ״איגרת חסכון 1966״,

 שאושרה על ידי שר האוצר!
ית ך — הפקדות שהופקדו בבנק לאומי לישראל בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנ ו פקד  ״

 בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות.

 2. ההכנסה מריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממם הכנסה לאחר שהבנק ינכה
 ממנה בשעת התשלום מס של 25%.

ר ממם הכנסה) (מס׳ 15), תשכ״ו—1966״. (פטו ן  3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכו

 הגדרות

 פטור מטס
 הכנסה

 השם

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ז בניסן תשכ״ו(17 באפריל 1966)
 (חט 72650)

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
ר:  ממם הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

i6-% ת חוב רשומות על שם של בנק אפותיקאי כללי בע״מ נושאות ריבית של ו ר ג י א . 1 
 לשנה בסכום כולל של 1,000,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, שיעמדו לפדיון בשנים
(27 באפריל 1966) —  1971 עד 1980, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ז׳ באייר תשכ״ו
 ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהיה פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25%

.  שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

ר ממס הכנסה) (מס׳ 16), תשכ״ו—1966״. (פטו ן  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכו

 פטור
 טטם הכנסה

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 ז׳ באייר תשכ״ו(27 באפריל 1966)
 (חמ 72650)

, תשט׳׳ז, עט׳ 52. , n 2011 0״ 

נת ישדא?, נופח הרש 6, תשב׳׳ה, עט׳ 120. י טדי נ  2 די

 1904 קובץ התקנות 1878, ט״1 באייר תשכ״ו, 5.5.1966



 תחולת
 הפקודה ע?

 דרד

 רשות לעיי!
 בהעתק המפה

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 נ
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד

• : ד  21948, אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 091.250 — 126.200
 בקירוב על הכביש באר־שבע—תל־אביב ומסתיימת בנקודת ציון 090.550 — 126.570 בקירוב,
 על הכביש ליד שובל,, המסומנת לשם.זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/1/5282, הערוכה בקנה

(27 באפריל 1966).  מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה, ביום ז׳ באייר תשכ״ו

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הדרום, באר־
 שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה לשובל),
 תשכ״ו—1966״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ז׳ באייר תשכ״ו(27 באפריל 1966)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 ¡ ס׳׳ח 404, תשכ״ג, עמי 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ימס׳ 2, עמי 1.

 תחולת
 הפקודה על

 דרד

 רשות לעיין
 בהעתק המפה.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

ר:  21948, אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 073,670 — 160.200
 בקירוב על הכביש באר־שבע—ערד ומסתיימת בנקודת.ציון 071.850 — 158.000 בקירוב, על
ד כסייפה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/1/5283, הערוכה בקנה  הכביש לי

(27 באפריל 1966). . ו  מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה, ביום ז׳ באייר תשכ״

 2. ! העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הדרום, באד־
 שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא,״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה לכסייפה),
 תשכ״ו—1966״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 ז׳ באייר תשכ״ו(27 באפריל 1966)
 (חמ 75050)

 1 ע׳׳ד 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ם״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 קובץ:התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ׳׳ו, 5.5.1966 1905



 חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ״ה—1965
 אכרזה על פעולות הצלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, תשכ״ה—1965 •י,
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מכריז לאמוד:.

 1. (א) פעולת הצלה לענין ה׳חוק היא פעולה להצלת חיי הזולת כשהמציל פעל בה מתוך
ת ונפגע באותה סכנה שביקש למנוע, או כתוצאה ישירה מן הפעולה.  התנדבו

 (ב) לא יראו כפעולת הצלה לענין החוק באחת הנסיבות האלה:
 (1) המציל הוא שגרם לסכנה ובמתכוון >

 (2) הסכנה שהמציל ביקש למנוע היא תוצאה ישירה של פעולת מלחמה ?
 (3) המציל זכאי על פי חוק אחר לפיצוי או לתגמול על הפגיעה שנפגע בה.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תגמולים לנפגעים בהצלת נפש (פעולות הצלה), תשכ״ו—
 1966״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ב באדר תשכ״ו(14 במרס 1966) י
״ שד העבודה 5 4 0 מ 0 ח ) 

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964
 צו בדבר מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף; הים התיכון,

 יש סוץן וים כנרת • י

י , אנ 1  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו־3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 י
ר:  מצווה לאמו

 1. בתוספת לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי
 י , בסעיף א , ים סוף וים כנרת), תשכ״ה—1965 2 ן כו  י0התי

׳ טור ג׳ ר א׳ טיד נ ו  פ

 (1) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית סולם צור״
 במקום:

 ״1. גוש 18291 חלקה 48 1
 גוש 18290 חלקות 24, 25 1

א: בו  י

 פעולה
 להצלת חיי
 הזולת מהי

 השם

 תיקוז
 התוספת

 ״1. חוף בצת 2760 (10״
 מתחת לכותרת ״מועצה מקומית שבי־ציון׳

 במקום:
 ״חוף רחצה

א: בו  י
 ״חוף רחצה

(2) 

 26535 350׳

 26540 40״
 1 ס״ח 434, ת׳עכ״ד, עמ׳ 172.

 2 ק״ת 1719, תשכ״ה, עמי 1899.

 1906 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר ת׳עכ״ו, 5.5.1966



 . טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 (3) במקום:
 ״המועצה המקומית קרית־ים 250450 100״

א: בו  י
 ״המועצה המקומית קרית־ים

 חוף רחצה 250450 . 100
 חוף גליה 249570 100״

 (4) מתחת לכותרת ״עירית חיפה״, בטור ב׳ —
 במקום ״243000״ יבוא:״24900״ ובמקום ״24680״ יבוא:״248680״.

 (5) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית חוף־הכרמל״ במקום ״נודריס״
א: בו  י

 ״נודרים 231500 75״

. : א ו ב  (6) במקום כל האמור מתחת לכותרת ״עירית נתניה״ י
 ״עין התכלת 194650 150
 קרית־צאנז 194450 75

 בית הבר^ה קופת־חולים 193680 100
 דח׳ הרצל 193025 150
 זבולון 192650 150
 איתמר 191950 100
 מוזיאון גולדמינץ (דורה) 189800 50

 נחל־פולג 186600 100״

 (7) מתחת לכותרת ״עירית תל־אביב־יפו״ לאחר ״תל־ברוך—דרום״
א: בו  י

 ״שרתון 16670 75״

א: בו  (8) מתחת לכותרת ״עירית בת־ים״ י
 ״תחנת הדתיים 15948 75״

 והקטע—
 ״תחנת הדתיים 15782 75״—יימ

א: בו ״ י ן ו  (9) במקום האמור מתחת לכותרת ״עירית דאשוךלצי
 ״תחנה מם׳ 1 15621 40
 תחנה מס׳ 2 15629 40

 תחנה מס׳ 3 15637 40״

א: בו  (10) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית גךרוה״, לאחר ״פלמחים״ י

 ״חוף הדיפלומטים 147707 75״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי
 ים התיכון, ים סוף וים כנדת) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ח בניסן תשכ״ו(18 באפריל 1966) ח
) שר הפנים m « 76760 
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ד לסזלטוך בל.p ו פו י ו ד  מ

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לירושלים בדבר העמדת רכב וחנייתר

.  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות / וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק עזר זה:

ת 1. במקום סעיף 11 לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א—31960 פ 5 ח  ה

 סעיף 11 , ,
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״אגרת הםדי 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות

 רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי
 האגרה הנקובים בתוספת.

 (ב) לא ישאיר אדם, ולא ירשה לאחר להשאיר, רכב במקום חניה
 מוסדר באמצעות מכשירים מכניים למעלה מזמן החניה ששולמה אגרת
 הסדר בעדו ובתוך התקופה המותרת לחניה באותו מקום אלא אם שילם
 מראש אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה הנקו

 בים בתוספת.
 (ג) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר על ידי סדרן למעלה
 מזמן החניה ששולמה אגרת הסדר בעדו, לא יוציאו משם אלא לאחר
 ששילם אגרה נוספת בעד זמן החניה הנוסף בהתאם לשיעורי האגרה

 הנקובים בתוספת.
 (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מכניים, תוכנס האגרה

 למכשיר המכני במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאמ להוראות השי*
 מוש שיצויינו על גבי המכשירים.

 (ה) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו
 או תווים, או באופן אחר שייקבע על ידי ראש העיריה״.

ז 2. בתוספת לחוק העזר העיקרי, בכותרת, במקום ״(סעיף 11(א) )׳•׳ יבוא ״(סעיף 11)׳•׳. י "־  מ

 התוספת

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשכ״ו— a m 3 , 
 1966״.

ק ל ה מ׳ ק ו ש א ת  נ
 כ״ז בניסן תשכ״ו(17 באפריל 1966) ראש עירית ירושלים

 (חמ 87808)

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש א מ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה

ת ישראל, נוסח חרש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

ת ישראל, נוסח חדש. 7, תשכ״א, עמי 173. נ י  2 דיני מד

 3 ק״ת 1075, תשכ״א, עמי 445 ; ק״ת 1484, תשכ״ג, עמי 2026.

 1908 קובץ התקנות S187, , ט״ו באייר ת׳עי״ו5.5.1966



 פקודת המועצות המקומיות
־ : י ם י י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה ;• 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקו
 המועצה המקומית אשדוד חוק עזר זו!:

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה— ה
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחד, לרבות יסוד, קיר, גג,

 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר׳ המחובר אליו, סוללת >
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור בל אדמה

 או שטח!
 ״בעל״ — לרבות: אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום  הבני

 י של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו ג:כתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה> כולן

! "י"  או מקצתן
ד!  ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדו

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

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת עריכת בדיקה
 שלום הציבור.

 , (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין, מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
ד לראש המועצה.  יודיע על כך מי

ד .  (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מי
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) 5 המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הודעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 י המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחד בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או ׳ביצוע עבודות
 לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות

 ראש המה1*ה
ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.  לשם הריסת הבני

ת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י טדי נ  1 די

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108,

 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966 1909
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 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס• בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
. ( א ) ן ט  ק

 7. 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 הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. ' ו  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגורי
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד, העבירה
נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש,המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ו—1966״.

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ן י ע ר ר ג נ ב  א
 ראש המועצה המקומית אשדוד

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966)

 (חפ 811519)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ן ב ר לזבולו ז ק ע ו  ח

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה האזורית זבולון חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — י י י נ  ה

 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קייר, גג,
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח!
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום  הבני

ננו הבעל הרשום!  של הבנין ובין שאי
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. י מדי נ  1 די

 1910 קובץ התקנות 8?18, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966



 עריכת בריקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 ע? ידי

 ראש המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות \
 ראש המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבניז

 מסירת הודעות

 ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 -; שנתמנה על ידי
 ׳::המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

;  או מקצתן
 ״המועצה״ — המועצה האזורית זבולון!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי ־חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן. ,

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום׳ המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבגין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על. כך מיד לראש המועצה.

ד ה שקיבל הודעה, מי ר ק מ ב ו ) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ג ) . 
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)! המהנדס
את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת  שערך.

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, דשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל, הבנין לבצע את העבודות

 ,המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה,כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 , את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס,' לאחד בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
ת העבודות הדרושות  לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע א

ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.  לשם הריסת הבני

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 • (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
• (א)  קטן

 7. מסירת הודעה לפי חוק.עזר זה תהא כדין, אם נמ,םדה 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 במקום בולט באחד
 ,המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוניס הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108.

 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966 1911



 ענשים . 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה

נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו  נמשכת, די
 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ן(הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ו—1966״. לו . לחוק.עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזבו m n 9 

ן ק מ ד ב מ ק ע  נתאשר. י
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966) ראש המועצה האזורית זבולון

 (חמ 825106)

א ר ה ש פ י ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם קי י ז ת מ ר ב ד ר ה ב ד ן ב ו ף־השר ר לחו ק עז  חו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה
ה:  המועצה האזורית חוף־השרון חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — ו ד י נ  ה

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששבר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים! ,

 . ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון •,
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

ון!  בבית מלון או בפנסי
: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,  ״מזיק״ — כל אחד מאלה

 נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בית ?
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

ר 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו. י ב ר ה ה ? ב י  ח

 מזיקים

 הוראות להדברת 3, (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2

פ להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים י , י י ז  מ

 • ולתנאים הקבועים בהודעה.

. א) )  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבד. יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן

 (ג) אדם שקיבל הורעה כאמור חייב למלא אחריה.

, תשב״ח, עט׳ 256. ת י׳עראל, נוסח חרש 9 נ י מדי נ  1 די

 1912 קוביז התקנות 1878, ם״ו באייר תשב״ו, 5.5.1966



 הדברה >ןל ידי
 המועצה

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) אוי ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא .לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכםיט על מנת לבדקם, לבקרם
 ־׳ ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה. ..

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

: מסירת הודעות } ו נ ן ו ב א מ י ן ה י ל א  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם ש
, מש־  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד.מבני
 פחתו 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 היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות׳ ואט עבר על הוראות עבייות וענשים
ו — י ״ נ  סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד, העבירה נ?2שכת, די

קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב : 

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ם: ־ ביטו?  8. בטלי

 (1) חוק עזר לחוף־השרון (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—

$21961 
31961T—(הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א ן  2() חוק עזר לחוף־השרו

. ן(הדברת חלזונות), תשכ״ג—41963  (3) חוק עזר לחוף־השרו

פ ן(הדברת מזיקים), תשכ״ו—1966״. יי׳ע  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרו

ן מ ד א ו . ד  נתאשר. י
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל, 1966) ראש המועצה האזורית חוף־השדון

 והס 827012)

א ר י פ ש ה ש מ ס י י  ח
 שר הפנים

 2 ק״ת 1168, תשכ״א, עמי 2063.

 3 ק״ת 1155, תשכ״א, עמ׳ 1897.

 4 ק״ת 1456, תשכ״ו, עמי 1610.

 סמכות ראש
 המועצה

 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966 1913



 מכשול ברחוב

 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ן ב ף־השרו ר לחו ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
ה:  המועצה האזורית חוף־השרון חוק עזר ז

 הגיייי1 1. בחוק עזר זה —
 ,,המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השדון!

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

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדם
ה;  העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר ז

 ״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
לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי  אמצעי גישה למספר בתים,

 הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא,יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב,
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכד.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזזטרה או בגג או מעל לרחוב, כל דבר
 בצודה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתד להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית־
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא

. ( א ) ן ט  אם כן בוטל לפי סעיף ק

 שינוייפ ברחוב 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

.  פתיחת שוחות 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב, אלא על פי היתד בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי

 ההיתר.

 היתר לבתי קפה
יות ו  ולחנ

 אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

לה;  בלי
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

.6 

ת ישראל, נוסה חרש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי

 דרכי זהירות
 בכריית שוחח

 1914 קוב•( התקנות 1S78, ט״ ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966



 היתד

 נזק ?רחוב

 הודעות

 סילוק טכשו? ־
 וביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 7. המד.נדס רשאי לתת זיי״יתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתד שניתן או
 להחלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
) חייב לתקן את הנזק. א ) ן ט ) אדם שעבר על הוראות סעיף ק ב )  י

.8 

 (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב — 9.
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול? -
8 (ב),  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ד

 לבצע את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה"יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 . (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
,הוראות ההודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק  אחרי

 או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה דשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
 ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפיקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים  רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענ
 לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

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

 12. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס• נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ן(שימור רחובות), תשכ״ג—21963 — בטל.  13. חוק עזר לחוף־השרו

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרון (שימור רחובות), תשכ״ו—1966״.

׳ ן מ ד א ו  ד
 ראש המועצה האזורית חוף־השרון

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חט 827010)

 ק״ת 1486, תשב״ נ, עט׳ 2061.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למעלות־תרשיחא בדבר םלילת רחובות

נה :  י בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות מתקי

 המועצה המקומית מעלות־תרשיחא חוק עזר זד.:

 הגיריי1 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ׳ ואביזרים המשמשים

 לבניית ביבים,׳
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכם נותן הכנסה, א1 אדם המשלם ארנונות ׳למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים ־
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

ה!  עזר ז
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
ננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע  שאי

 המהנדס?
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן •,
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחא!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסוייס לרבות עבודות אלד.: י
ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

דת עצים,  (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקי
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם;
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מ&לסי הרחוב הנסלל!
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי

ב! •  דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחו
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידודם!
ה;  (6) הכנת $כניות לסלילת רחוב וה׳שגחה עלי

 (7) כל עבודה אהדת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה \
 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב ז

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

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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נו ובין אותו דחוב או קטע  •״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 "נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או^כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 , לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳ ••; :
 כולן או מקצתן«

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר׳ שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 . או כדי לשמש באופן זמני לתנועה,

? י  2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה. היזהרי ע
 סלילת רחוב

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה. על החלטתה לבעלי הודעה על;
 _! ״ החלטה לסלול

ב ו ח  הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 אי 9• ר

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימלם, בין להרחבה שינוי רחבו
 , של כביש

. , :  ובין לצמצום. י
י דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים נו  (ב) הוצאות השי

 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת סלילת כביש
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש

 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 ! של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הקביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא!
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא!
ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי

 רחבו המלא!
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעות עצים וצמחים, סידורם .
 וגידורם.

ע שיעורי דמי ט  6:. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו ק
ת ״ 5

ת " 5 ם  הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 5%ל• ׳ ב.

רי וגב״חש ) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאו א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף ק
 ווזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל אחד
ד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם  מבעלי הנכסים מי

 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם -
 . השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
. י  • ־& י י י י
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לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת  7. (א) נמסרה הודעה.
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכם חייב למלא אחדי הדרישה.

) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא א ) ן  (ב) בהודעה כאמור בסעיף קט
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
ו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי  סלילת הכביש או שלב ממנ

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 :8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, .כולם או מקצתם, הכל

ם: .  לפי החלטת המועצה, ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעי

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה !
 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים.
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ר7, בשינויים המחריבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות ל&י חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
! הפרטים, התנאים והדרכים כאמור,  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו

 ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתד כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה •לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה 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

 פקדונות
 על חשבי]

 דמי השתתפות
 בסלילת כבישים

 מדרכות

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של אי

 ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות
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 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אס הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס,שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

dw 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה 
 נמשכת, דינו — קנס נוסף׳ עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
ם 6 ׳  15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלוודתרשיחא (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966״. ה

ן ו ש ח ש מ  נתאשר. צ
.  כ״ד בניסן תשכ״ו(15 באפריל 1966) ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא .

 (חט 85839) •
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם י נ כ ו מ ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ן ב י נ ׳ ר לםח ז ק ע  חו

, מתקינה 1 ת ו מי  בתוקף -סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה המקומית םח׳נין חוק עזר ז

_ הנדרויז ה ף ז ז ק ע ו ח י ב 1 

ך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, י נ ב  ״
 ; ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת

 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה 1
 י או שטח !

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום י  הבנ

ננו הבעל הרשום!  של הבנין ובין שאי
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן  המועצה, לרבות מי שיהמהנדס העבי

!  או מקצתן
ן! י נ  ״המועצה״ — המועצה המקומית סח׳

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

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו •ואת עריכת בריקה
 שלום הציבור.

ת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256; נ י  1 דיני מד

 2 ט״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
ד לראש המועצה,  יודיע על כד מי

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחדי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)! המהנדס
ת לאחר עריכת  שערד את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תור 24 שעו

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערד לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן במפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
ת העבודות הדרושות  לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע א

 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
. ( א ) ן ט  ק

 7. 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 הערוף 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 במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואס היתה העבירה
נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

(הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ו—1966״. ן י נ  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסח׳

 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי

 ראש המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 להיכנס ?בנין

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

ה י ל ל א ה י ם מ א ב ר ד א ו ו  ע
 ראש המועצה המקומית סח׳נין

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966)

 (חמ 844100)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפניס

 1920 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966



 הגדרות

 רשיוז
 לאופניים

 בקשה ?מתן
 רשיוז

 לוחית־מםפר

 השם

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לערד בדבר רשיונות לאופניים
, וסעיף 77 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת ,המועצות המקו

: ה , מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר ז 2 רה  לפקודת התעבו

 1. בחוק עזר זה —
; י כנ  ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעים בכוח מי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

!  עזר זה, כולן או מקצתן
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!

 ״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־
 תוקף מאת המועצה או מאת דשות מקומית אחרת׳ ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית

 לעין לוחית־מםפר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
ו — קנס חמישים לירות. ע , ד ( א ) ן  (ב) העובר על הוראות סעיף קט

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא רשאי
, או לסרב לתיתו. ( ב ) ן  ליתן את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קט

ון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת שה־  (ב) לא יינתן רשי
 אופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש ובהם:

;  (1) פנס אור קדמי
; ן  (2) פעמו

נים(  (3) מעצורים תקי
 (4) מחזירי־אור צהובים מורכבים על הדוושות

 (5) כנפיים אחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של
 5 ס״מ לפחות, ובאורך של 15 ס״מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של כל

 כנף.
) תינתן חינם. ב ) ן ט  (ג) התעודה האמורה בסעיף ק

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שלוש לירות, אולם אם ניתן הרשיון

ת האגרה בלבד.  אחדי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצי
 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספד, וכן יחליף כל לוחית־מםפר

 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפד חדשה.
 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגדה של 100 אגודות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (רשיונות לאופניים), תשכ״ו—1966״.

י נ י מ ו ב ח א  ז
 ראש המועצה המקומית ערד

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966)

 (חמ 846607)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 : . שר הפנים

* 9, תשכ׳׳ה, עמי 256. ד ת ישראל, נוסח ח נ י מדי נ  1 די

ת ישראל, נוםח חרש ך, תשכ״א, עמי 173. נ  2 דיני מדי

קובץ התקנות 1878, ט״ו באייד תשכ״ו, 5.5.1966 1921 : 



 פקודת המועצות המקומיות
ם י ק י ז ת מ ר ב ד ר ה ב ד ה ב מ י ד ק ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המועצה המקומית קדימה חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — ו ר ד נ  ה

ו  ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הי
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 . הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

 בבית מלון או בפנסיון!
 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,

ת!  נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בי

ת;  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי

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

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכםו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכםו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה ־מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

ת 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ו ע י י י י ת ר י ס  מ

י מש־  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבנ
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
נה; אם אי  הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על

 חובה להדביר
פ קי י  טז

 הוראות להדברת
 מזיקים

 הדברה על ידי
 ׳המועצה י

 ממכות ראש
 המועצה

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

 1922 קובץ התקנות 1878, ט״ו באייר תשכ״ו, 5.5.1966



ה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה.שאחד מהם לפחות אדנ הי .  הנבסישבו
 הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ואס עבר על הודאות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף שתי לירות לכל.יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. בטלים:
21961i—1() חוק עזר לקדימה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א 

.  (2) חוק עזר לקדימה (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963 3

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1966״.

י ק נ  נתאשר. י י׳ ר ז
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966) ראש המועצה המקומית קדימה

 >חמ 852215) י,

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 •_ י שר הפנים

״ י  2 ק״ת 1115, תשכ״א, עט׳ 1195. י

 3 ק״ת 1520, תשב״ר, עט׳ 375. י

 פקודת המועצות המקומיות י • י י
 חוק עזר לשדרות בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם ..

ד ק מ , מתקינה המועצה ה 1 ת ו מי  בתוקף-סמכותה לפי סעיף 22 ל,פקודת המועצות המקו
• ה:  מיח שדרות חוק עזר ז

 1. במקום סעיף 3 לחוק עזר לשדרות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״א—1960 2
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

ירתבתי 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל  !״טנ
״ ״ L ־. :העםקביטיט י 

. לפתוח — ט  . ,»״,״ י
 : :מנוחה (1) חנות לממכר מזון —

 בקיץ — בשעות שבין 20.30 לבין 5.00 ובשעות שביו 14.00
 לבין 16.00 !

 בחורף — בשעות שבין 20.30 לבין 6.00 ובשעות שבין 13.30
 לבין 16.00 !

 (2) קיוסק ומזנון לממכר פידות, שוקולדה, גלידה, סיגריות,
 עתונים או משקאות קרים לא משכרים — בשעות שבין 24.00

 לבין 5.00 !
 (3) חנות כללית —

ן 13.30 לבין  בקיץ בשעות שבין 20.30 לבין 5.00 ובשעות,שבי
! 15.00 

3.30L 6 ובשעות שבין . 0 0 2 0 . 3  בחורף — בשעות שבין לבין 0
_ לבין 15.00! _ _ _ _ 

נת ישראל, נלםח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. •  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1060, תשכ״א, עט׳ 145.

 יוובץ התקנות 1878, ט״ן באייר תשכ״ו, 5.5.1966



 (4) בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (3) —
 בקיץ — בשעות שבין 20.30 לבין 5.00 ובשעות שבין 14.00

 לבין 15.30.
 בחורף — בשעות שבין 20.30 לבין 5.00.

) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
ה כ״ה, ״  לפתוח בית עסק במוצאי ימי מנוחה, אולם בכל אחד מהימים כ״ג, ב
! ז׳ באדר עד ט״ו בו«  ב״ו, כ״ז ו־כ״ח באלול! ח׳, י״א, י״ב ו־י״ג בתשרי
׳ בםיון — מותר בו — אם אינו ד ! בי, ג׳ ד / י״א, י״ב ו־י״ג בניסן / י / ט  ח

 חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.

 (ג) בתקופה שמיום 1 ביולי עד 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא
ות לצילום, ביום שלישי בשבוע בשעות חנ  ירשה בעל לפתוח חנות, למעט,

 שבין 14.00 לבין 06.00.

 (ד) בסעיף זד, —
. ! ן  ״קיץ״ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום א׳ בחשו

 ״חורף״ — התקופה שמיום ב׳ בחשון עד יום י׳ בניסן.״

 השם 2. , לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון), תשכ״ו—
 1966״.

ח ר פ ן י ת נ ו ה  נתאשר. י
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966) ראש המועצה המקומית שדרות

 >חמ 856801)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
( ( ד  (סעיף 20 (

 הודעה על החלטת הועד המקומי משמרת בדבר קנס פיגורים

, וסעיף 133א  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומיות ג
, החליט הועד המקומי משמרת  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של
 20% על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל, אגרה, דמי השתתפות או תשלום

 חובה אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן מ ג ו ו ה י ל ד  נתאשר. י ג
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966) יושב ראש הועד המקומי משמרת

 (חמ 82101)
א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח

 שר הפנים
ת ישראל, נוסח חדיש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 1777, תשב׳׳ה, עט׳ 2798.

r באייר תשכ׳׳ו, 5.5.1066 a ,1878 קובץ התקנות 
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

1924 
 המחיר 72 אגורות


