רשיוטות

קובץ התקנות
י״ב בתמוז תשט״ז

ך\$
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• תקנות'בית דין)פגרת בתי משפט()מס׳  ,(2תשט״ז—1956
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תקנות בתי משפט השלום )הגבלת דיון( )מס׳  ,(2תשט׳׳ז—. 1956
951
.
.
.
צו פגרת בתי המשפט )מס׳ (2׳ תשט״ז—. 1956
951
.
.
.
.
צו עידוד השקעות הון)פטור מתשלום מכס( ,תשט״ז—1956
952
, \ iצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס()תיקון מס׳  ,(3תשט״ז—1956
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צו' תעריף המכס והפטור )מס׳  ,(25תשט״ז—. 1956
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צו איגודי ערים )אזור דן( )ביוב( ,תשט״ז—. 1956־
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956J
.
.
.
.
9
6
2
—
ז
״
ט
ש
ת
963
.
.
.
.
 .צו הפיקוח על המזונות־)עוגות( )תיקון( ,תשט״ז—. 1956
¡

ח על המזונות )לחם()תיקון מס׳

(,

מדור לשלטון מקומי
.
צו המועצות• המקומיות )מועצה אזורית שלחים()תיקון( ,תשט״ז— . . 1956י .
.
. . .
חוק עזר לנתניה )ניקוי בורות שופכין( )תיקון( ,תשס״ז—. 1956
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. .
חוק עזר למגדיאל)אגרת תעודת אישור( ,תשט״ז—. 1956
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 .חוק עזר לפרדס חנה )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשט״ז—1956
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.
חוק עזר ,לקרית־שמונה )היטל לצרכי סעד( ,תשט״ז—. 1956
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• חוק עזר לקרית־שמונה )מניעת מפגעים( ,תשט״זג. 1956-
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.
.
,
חוק עזר לראש העין)מניעת מפגעים( ,תשט״ז—, 1956
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פקודת בתי המשפט1940 ,

•

תקנות בית דין בדבר פגןת בתי המשפט

י
י

בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לפקודת בתי ז|משפט׳  1940וסעיף  10לפקודת בתי
משפט )הוראות ׳מעבר( ,תש״ח— , 1948אני מתק!ין תקנות בית דין אלד .ן
2

תקופת הפגרה

הפגרה בבית המשפט העליון ובבתי המשפט המחוזיים תהא מיום רביעי ,כ״ד באב
.1
תשט״ז) 1באוגוסט  (1956עד יום ראשון׳ י״א בתשרי תשן״ז ) 16בספטמבר  (1956ועד
.
.
בכלל.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית דין)פגרת בתי משפט( )מם׳  ,(2תשט״ז—1956״.

.2

כ״ח בםיון תשט״ז) 7ביוני (1956

פנחס רוזן
שר המשפטים

)חט (70080
1
2

ע״ר  ,1940תום׳  1מם׳  ,1023עט׳ .115
ע״ר תש״ח ,תום' א׳ טס׳  ,7עמי  ! 17ע״ר תש״ח ,תום' א׳ מסי  ,14עטי .31

פקודת שיפוט בתי משפט השלום1947 ,
תקנות בדבר ישיבות בתי משפט השלום
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 28ה( לפקודת שיפוט בתי משפט השלום ,! 1947 ,וסעיף
) 10א( לפקודת בתי משפט )הוראות ,מעבר( ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות בית דין
אלה:
2

הנב5ת השפיטה

מיום רביעי ,כ״ד באב תשט״ז) 1באוגוסט  (1956עד יום ראשון ,י״א בתשרי תשי״ז
.1
) 16בספטמבר  (1956ועד בכלל —
) (1לא.ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים ,אלא —
).א( על־פי החלטה,בכתב מאת שופט השלום הראשי או שופט שלום
שנתמנה לכך יעל ידיו׳ שיש לשמוע סוג ידוע של משפטים פליליים,
)ס על־פי דרישה בכתב מאת היועץ המשפטי לממשלה ?
) (2לא ידון בית משפט שלום בעניני ממונות ,ולא ידון משדד הוצאה לפועל
שעל־ידו בעניני הוצאה לפועל ,אלא אם החליט שופט השלום הראשי או שופט
:
שלום שנתמנה לכך על־ידיו ,שהענין אינו סובל דחיה.

השם

,2
1956״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי משפט השלום )הגבלת דיון( )מס׳  ,(2תשט״ז—

כ״ח בםיון תשט״ז) 7ביוני (1956
)חט (70021
1
2

950

פנחס רוזן
שר המשפטים

ע״ר  ,1947תום׳  1מסי  ,1612עמי .224
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מסי  ,7עטי  ! 17עייר תש״ח ,תום' א' מם'  ,14עמי .31

קוב׳ז התקנות  ,617י״ב בתטוז תשט״ו21.6.1956 ,

פקודת בתי המשפט1940 ,
י

צו בדבר פגרת בתי הכזעפט •

בתוקף סמכותי לפי ,סעיף ׳ 23לפקודת בתי המשפט׳  1940י ,וסעיף  10לפקודת
בתי משפט)הוראות מעבר(,,תש״ח— 1948״אני מצווה לאמור ז
2

במשך פגרת בתי המשפט מיום רביעי ,כ״ד באב תשט״ז ) 1באוגוסט  (1956עד
.1.
יום ראשון ,י״א בתשרי תשי״ז) 16בספטמבר  (1956ועד בכלל
) (1לא ידון בית המשפט העליון ,או בית משפט מחתי, ,במשפטים פליליים
או בערעורים פליליים׳ אלא על־פי דרישה בכתב מאת היועץ המשפטי לממשלה!
) (2לא יךון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי או משרד ההוצאה
לפועל שעל־ידו׳ בכל ענין אחד ,אלא אם החליט נשיאו או שופט שנתמנה
לכך על־ידיו ,שהענין אינו סובל דחיה.
—

י

.

v.
דייז בזמז
ה

פ

נ

י

י

,

י

,2

לצו זה ייקרא ״צו פגרת בתי המשפט)מס׳  ,(2תשט״ז—1956״.
•

כ״חבםיוןתשט״ז)7ביוני(1956
>

השם

פנחס רוזן
שר המשפטים

) ח מ 70080

ע״ר  ,1940תום׳  1מם׳  ,1032עמי .115
* ע״ר תש״ח ,תום׳ א' טסי  ,7עמי  17־׳ ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טסי  ,14עט׳ .31
1

חוק לעידוד השקעות הון ,תש״י—1950
חוק לעידוד השקעות הון)תיקון( ,תשט״ו—1955
צו בדבר פטור מתשלוש מכם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק לעידוד השקעות הון ,תש״י— a 1950כנוסחו
ערב י׳ בתמה תשט״ו) 30ביוני!  (1955ז ובתוקף סמכותי לפי סעיף ) 25א( לחוק לעידוד
השקעות הון)תיקון( ,תשט״ו— , 1955אני מצווה לאמור:
2

הסחורות המפורטות בתוספת בטור א ,שהובאו בתקופה שבין כ״ו בטבת תשי״ד
.1
לכל
(
) 1בינואר  (1954לבין ט״ז בטבת תשט״ז ) 31בדצמ
מפעלים המפורטים לצדן בטור ב שאושרו במפעלים מאושרים לפני י׳ בתמוז תשט״ו
) 30ביוני  — (1955פטורות מתשלום ,מכס לפי פקודת תעריף המכס והפטורים,» 1937 ,
י
בשיעור הנקוב לצדן בטור ג.
בר

1 9 5 5

׳

ה מ י ו ע ד ן ת

א ח ד

מ ה

מנהל המכס והבלו רשאי לדרוש מהיבואן את סכום המכס המלא החל על הסחורות
.2
ל
עד שיווכח כי הסחורות כאמהד בסעיף  1שימשו במפעל המאושך,
שהיבואן ימציא את ההוכחה •לכך.
ה מ כ ס

.3

י ן ח ז ר

לצו• זה ייקרא ״צו עידוד השקעות הון)פטחר מתשלום מכס( ,תשט״ז—1956״.
1
2
8

ס״ח  ,41תש״ י ,עמי .129
ם״ח  ,186תשט״ו ,עמי .108
ע״ר  ,1937תום'  1טסי  ,714עט׳.183,

יזור»י יזחמווח  .«17י״י 3ח»וז חשט״ז21.6.195(? .

א ח ר

פטור
ממםימכם

סטכותטנה?
הטכס והב5ו

השש

תו&פת
טור א
הסחורה

טור ב
שם המפעל המאושר׳

המרי בנין וקונסטרוקציות
חמרי בנין וקונםטרוקציות
חמרי בנין וקונסטרוקציות
מכלאות צאן׳ גדרות
וחלקיהן וזרק־אור
המרי בנין וקונסטרוקציות
המרי בנין וקונסטרוקציות
המרי בנין וקונסטרוקציות

המרי בנין וקונסטרוקציות
חמדי בנין וקונסטרוקציות

4P

w

** (V/וי

טור ג
שיעור הפטור

תעשיות אלקטרוכימיות
)פרוטרום( בע״מ
מפעל נחושת בתמצע
דשת מלונות בהד!—נהריה
מפעלי צאן בישראל—דורות

 2/3משיעור
 2/3משיעור
 2/3משיעור
 2/3משיעור

המכס
המכס
המכס
המכס.

מפעלי סוכר ישראליים
בע״מ
מלון המלכים בירושלים
״אדג־אל״ חברה ל^נין
והשקעות בע״מ|)מלון
אכדיה(
מלון המלך דוד׳ ירושלים
אבן וצוק בע״מ

 2/3משיעור המכס
 2/3משיעור המכס

.־י•;*

^ .%/3׳דז-.׳ ו ,

.yp

י כ״ה בסיון תשט״ז) 4ביוני (1956

" ״ ן

•1•,/

 100%משיעור המכס
 2/3משיעור המכס
 2/3משיעור המכס'

<חמ (72610

ג

:לוי אשכול
שד האוצר

חוק מם קניה ,תשיףב—1952
צו לקביעת סחורות טעונות מם רטיעגרי המם.

תיקו! התוספת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מס קגיל ,,תשי״ב—*1952׳ אני מצווה לאמור?
• •
•
וי•
בתוספת לצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס(׳ תשטי׳ז—,2 1956
,1
! '  .־ • •
בחלק הששי —
• י  -י ) (1במקום פרט  627יבוא פרט זה| :
30%״ ן
״ 627מרצפות לציפוי קירות ,שלא פורטו במקום אחר
:

) (2פרט  —639בטל.
השם

ן

לצו זה ייקרא ״צו מם קניה )קביעת סחורות;טעונות מם ושיעורי המם()תיקון מס׳ ,(3
.2
תשט״ז—1956״.
לוי אשכול
שר האוצר

ד׳ בתמוז תשט״ז) 13ביוני (1956
)חט (72334

1
2

952

ם״ח  ,110תשי״ב ,עמי  ! 344ם״ח  ,153תשי״ד ,עמי .113
|
ק״ת  ,593תשט׳׳ז ,עט׳ .665

״קובץ התקנות

.

י״ג בתמוזתשט״ז« u s f t 1 . R . 1 6 1 7,

פקודת תעדיף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
צו בדבר שינויים בתעריף המכס

•••••'•:,־ז

\

׳

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעדיף המכס והפטורים׳  a 1937סעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948וסעיף  1לחוק מסי מכס ובלו
)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949אני מצווה לאמור s
2

. .

3

בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים) 1937 ,להלן — התוספת( ,בכותרת לפגי
.1
פרט  ,353במקום ״תיל ברזלי׳ יבוא ״תיל״.
4

.2

תיקוז כותרת

בתוספת ,במקום הפרטים  ,»479,356,353ו־ 494יבואו פרטים אלה:

י

הח5פת פרטים.

שיעור הטכס
מספר,
הפרט

היחידה

תיאור הסחורה

פרוטה

״353

5פי עררי

תיל שקטרו אינו עולה על  0.45מילימטר —
10%

)א( מסולסל
)ב( אחר

פטור

אחד

50%

356

תיל

479

חוטיפ ) (Yamשל כותנה —
)א( חוטי כותנה חד־גדיליים או שזורים ,עד מם׳ 50
)לפי מספור אנגלי( ועד בכלל

171%
פטור

)ב( אמדיט

494

•

חוטימ )• (Yamשל משי מלאכותי ומשי
פינתטי —
)א( חוטים של סיבי סיבן )(Viscose
) (1טוויים לפי תהליך טוויה של חוטי כותנה ,חד
 ,גדיליימ או שזורים ,עד מס׳ ) 50לפי מספור
ן
• אנגלי( ועד בכלל
) (2טוויים לפי תהליך טוויה של חוטי צמר מסיבים
מסולסלים ,אפ אודך הסיב עולה על  40מ״מ
ועביו אינו פחות מ־ 2.2דניה ,חדיגדיליים או
שזורים —
)א( אם הובאו אחרי.ט״ו בכסלו תשט״ז)30
בנובמבר  (1955ושוחררו על ידי רשות
המכס עד ז׳ באב תשט״ז) 15ביולי (1956

m %

פטור

•

)ב( אחרים
)ב(  -חוטים אחרים של משי מלאכותי
)ג( חוטים של ניילון ,פרלון ומשי סינתטי אחר

17í%.
׳

פטור ־
פטור״.

ע״ר  ,1937מוס׳  1מס׳  ,714עמי .183
ע״ר תש״ח ,חום׳ א׳ מם'  ,2עמי .1
*• ס״ח  ,19תש:׳ט ,עטי .154
* ק״ת  ,447וזשי״ד ,עמי .764
ק״ת  ,568תשט״ז ,עמי .245
1

2

5

קומהתקנות ,617י״ב בתמוז תשט״ז21.6.1956,

4

• י

י

953

חופפת פרטים

.3

בתוספת יווםפו פרטים אלה!
שיעור הטכס

׳מספר
הפרט

״334ז

תיאור

הסחורה

היחידה
פרוטה 5פי ערד

מוטות ברזל עגולים מסוג " "Tube Roundsבקוטר
לא פחות מ־ 60מילימטר ולא יותר מ־^ 145י<!ימטד
׳ <  /0 / / /ך יי •>/ג-
שיובאו לייצור צינורות —
)א( אם שוחררו על ידי רשות המכס׳ עד כ׳׳ח באדר ב׳
I
תשי״ז) 31במרס (1957

r

r
יפטור.

)ב( אחרים

362ד
365א

3%

ו
••
תיל חמדן שקטרו אינו עולה על  0.45מילימטר
פרופילים ) (Sectionsאו צורות ) (Shapesבלתי

פטור

מעובדים של נחושת או פליז שחתך רחבם הוא אטום

)(of solid section
365ב

10%

פרופילים ) (Sectionsאו צורות )(Shapes

אחדים

של נחושת או פליז

367א

תיל מסולסל :של פליז

30%
שקטרו אינו עולה על 0.45

מילימטר

10%

591מ גז ארגון •) (Gas Argonשיובא לאחד כ״ז באב וןשט״ו
) 15באוגוסט (1955 .ולפני כ״ח בטבת תשי״ז) 1בינואר
(1957

592ג

פטור

תרכובות מרוכזות של תולדים כלודופנוליים
)(Chlorinated Phenol Derivatives

שיובאו לייצור

תכשירים אנטיספטיים ולא פורטו במקום אחר י I

פטור

המנהל רשאי לדרוש מהיבואן בטוחות כי הסחורות
ישמשו למטרה האמורה ,ואם לא ישמשו לה ישולם
I
המכס החל עליהן.״

ביטו 5פרט

.4

תחילה

תחילתו של צו זה לגבי פרט 591כז היא ביום כ״ח באב תשט״ו) 16באוגוסט ,(1955
.5
ולגבי פרטים  479ו־ ,494ביום ט״ז בכסלו תשט״ז) 1בדצמבר .(1955

השפ

.6

בתוספת ,פרט 494ב בטל,מיום ט״ז בכסלו תשיט׳׳ז) 1בדצמבר .(1955

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור)מס׳  *(25תשט״ז—1956״.

ד׳ בתמוז תשט״ז) 13ביוני (1956

)חט (72801
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לוי אשכול
שר האוצר

חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
צו בדבר הקמת איגוד ערים באזור דן לעניני ביוב
בתוקף סמכותי לפי'סעיף  2לחוק איגודי ערים ,תשט״ו—•;! 1955אני מצווה •לאמור*

פרק ראשון :פרשנות
הגדרות

בצו זה —
.1
״איגוד״ — איגוד ערים המוקם לפי צו זה(
״המועצה״ — מועצת האיגוד ז
״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!
״שר״ — שרי הפנים.

פרק שני :יימוד האיגוד
.2
.3

הקמת האיגוד

מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים אזור דן)ביוב(״.
י תחום קאיגוד הוא שטחן של כל הרשויות המקומיות.

.4

תחום האיגוד

תפקידי האיגוד הם לטפל ולפעול בעניגי ביוב בתחום האיגוד.

תפקידי האיגוד

לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי •כל
.5
חיקוק׳ ולצורך זה• בכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״עיריה״ ,״מועצה מקומית״ או• ״רשות
מקומית״׳ יראו כאילו מדובר ב״איגוד״ ,ובכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״ראש עיריה״
״ראשי מועצה מקומית״ או ״ראש רשות מקומית״ ,יראו כאילו מדובר ביושב ראש המועצה,
והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה ". . .י
פרקשלישי :המועצה
.6

.

סמכויות האיגוד

.

המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת  15חברים ן כל דשות מקומית
י

_« י

תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה היא או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת.
)א( תקופת כהונתה של המועצה היא שנה אחת.
ך.
•

הרכבת
 .המועצה
תקופת כהונתה
של המועצה

)ב( מועצה קיימת תמשיך בתפקידה ,אף אם תמה תקופת כהונתה לפי• סעיף קטן :
י)א( ,כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.
)א( המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה ל* יאוחד מ־ 14יום ׳מיום שמונו רוב ':ישיבות
׳.8
חבריה .י י
)ב( יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה ,ובלבד שתתקיים
לפחות אחת לשלושה חדשים.
)ג( יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה ,אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה
בידי שליש לפחות מחבריה.
)ד( רוב חברי המועצה הם מנין הוקי בישיבותיה.
־•) •'•.'•-ה( המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה ,והוא כשאין
הוראה אחרת בצו זה.

המועצה

י

•Vם״ח  ,176תשט״ו ,עמי .48

1
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סמכויות
המועצה
ביטול בחירת
חבר מועצה
!

.9

י • .בידי המועצה-ייהיו כל ה ת פ ל י ם והסמכויות ןלנתונים לאיגוד;•'••• • .׳•" ׳
רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחר במקומו!
.10
לביטול כאמור יהיה תוקף מיום החלטתה של הרשות המקומית על כך.
י

ו

התפטרות
חבר מועצת

חבר מועצה רשאי להתפטר .על־ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית
.11
שבחרה בו וליושב ראש המועצה? להתפטרות יהיה!תוקף מיום מתן ההודעה כאמור.

העדר מישיבות
המועצה

חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלו1זה חדשים רצופים או משלוש ישיבות
.12
משלוש
פחות
חדשים
בשלושה
היו
אם
—
רצופות
ישיבות — תופסק .חברותו במועצה,
אלא אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה ליבראל או ברשות המועצה.

מילוי מקומות
פנויים

)א( הופסקה החברות של חבר מועצה ,הרשות המקומית שבחרה בו תבחר בחבר
.13
אחר במקומו .לא בחרה הרשות המקומית אחר במקום חבר המועצה תוך'שלושים יום מהיום
שנפסקה חברותו ,רשאי השר להתרות .בה .לא שעתה הרשות י המקומית לאתראה ,רשאי
השד למנות חבר חדש מבין חבדי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית! ואם אותו
אדם אינו מסכים למינוי ,רשאי השד למנות חבר יחדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר
המועצה של אותה דשות מקומית.
)ב( אי־מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או
את פעולותיה ,או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא ,ייבלבד שנותרו במועצה שני שלישים
ממספר חבריה.

סמכויות השר

נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין ,יוכל לצוות
,14
על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו .לא מילאה"המועצה אחרי הצו במועד
שנקבע בו ,יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא &ותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם
מקופת האיגוד.

פדל ,רביעי :יושב ראש המועצה וסגניו
)א( המועצה תבחר ,בישיבתה הראשונה ,באחד מחבריה כיושב ראש.
)ב( המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בסגן אחד ליושב ראש.

בחירת יושב
ראש המועצה
וסגניו

,15

כהונת היושב
ראש וסגניו

) • .16א( נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או שפסק לכהן כיושב• ראש וטרם נבחר
יושב ראש חדש במקומו ,ימלא את מ ק ו מ ו 
.
) (1סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד ?
) (2אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד ?
) (3אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך — אם נבצר מהםגן או מכל הסגנים
לפעול ,או אם .הסגן או כל הסגנים פסקו] לכהן וטרם נבחר סגן חדש...
)ב( יושב דאש המועצה או סגנו יפסיק כהונתו באחד משלושה מקרים אלה ?
) (1אם חדל להיות חבר המועצה ?
) (2אם התפטר על־ידי מתן הודעה בכתב למועצה ?
) (3אם הועבר מכהונתו על־ידי המועצה.
• )ג( .החלטת המועצה להעביד יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה
מכהונתם לא תהיה בת־תוקף אלא אה נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו
בעדה למעלה ממחצית בל חברי המועצה? ואולם אגו'ההעברה מכהונה היא מסיבת חיוב
בדין ,לפי פםק־דין סופי ,על עבירה שיש בה משום קלון ,די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
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) /ד( הופסקה כהונתו של יושב ראש המועצה או סגנו היחיד ,תבחר המועצה במקומו-
ביושב ראש או בסגן £חד מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו בישיבה שתיקרא'
•י׳
במיוחד לעגין זה.
 .17יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין׳ושכל הוצאה
של־המועצה תהא בהתאם לתקציב או על פי כל דין המתיר את ההוצאה.

היושב רא׳פ
מטונה על ביצוע
החלטות המועצה"

) .18א( יושב ראש! המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה ,ולא יאוחר מאשר
בתום שלושה חדשים מיום גמר שנת הכספים ,להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט
על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.
)ב( הדין וחשבון יוגש למועצה ולאתר שתדון בו ותאשרו׳ בתיקונים או שלא
בתיקונים ,ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו,יישלחו.,לשר ולפחות
העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
)ג( האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו,

דין וחשבו! י
של האיגוד

) .19א(" סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של
יושב ראש המועצה ,במידה ותפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על־ידי יושב ראש
המועצה׳ באישור המועצה..
)ב( חבר אחר^של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
ולשמש בסמכות מסמכויותיו במידה ותפקיד וסמכות כאמור הועברו אליו לענין מסויים
על ידי יושב ראש המועצה ,באישור המועצה.

העברת תפקידים
וסמכויות של
היושב ראש

 .20יושב ראש המועצה או סגנו ,וחבר אחד׳ הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף  ,19רשאי לקבל מקופת האיגוד משכורת
בשיעור שתקבע המועצה ,באישור השרי

משכורת היושב
ראש וסגניו

..

פרק חמישי :ועדות ועופדיפ

 .21המועצה רשאית לבחור — אם מבין חבריה ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין
אנשים מתאימים אחרים — ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.

ועדות

.22

מחצית חבריה ,לפחות ,של ועדה יהיו חברי המועצה.

הרכב הועדה

.23

יושב ראש לועדה ייבחר על־ידי המועצה.

יושב ראש
לועדה

.24

)א( המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

סטנויות הועדות
וסדרי עבודת!

)ב( המועצה ,בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה
המשתתפים בהצבעה ,רשאית להעביר ענין מסרים לועדה להחלטתה הסופית.
)ג( ועדה רשאית ,בשים לב להחלטות המועצה ,לקבוע בעצמה את ־סדרי עבודתה
ודיוניה.
) .25א( האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם ,סמכויותיהם ,משכורתם,
שכרם ושאר תנאי עבודתם .כן דשאי הוא ,מסיבה מספקת ,להפסיק עבודתם של עובדים
או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה במיוחד לכך .י
)ב( המועצה תמנה מבין עובדיה גזבר ומהנדס.
קוב? התקנות  ,617י׳׳ב בתמוז תשנדז,׳ 21.6.1956
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פ ר ק ש ש י  :חוזיפ •והצעות
חוזים

)א( יושב ראש המועצה רשאי לעשות בשם האיגוד כל חוזה הבלי להיזקק להחלטת
.26
המועצה ,אם נתקיימו שני תנאים אלה!
) (1שוויו של נשוא החוזה אינו עולה יעל יאלף לידות ז
) (2ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כד|וכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה
מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספלם שבה׳ נעשה החוזה.
)ב( כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה וייחתם בשם האיגוד על־ידי יושב ראש
המועצה .אם אין בתקציב המאושר לשנת הכספים |שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה
 .להוצאה הכרוכה בו ,יהא החוזה טעון גם אישור בכתב!מאת השר.
)ג( כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת ך׳מועצה טעון אישור בכתב מאת השר.
)ד( חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לעניני
ביוב בתחום האיגוד׳ יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד אם המועצה החליטה על כך
והצדדים לחוזה הסכימו לכך ואז בכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב״רשות מקומית״
יראו כאילו מדובר בו ב״איגוד״.
)ה( כל חוזה של המועצה הכדור בהתחייבות כספית מצד המועצה ייחתם על ידי
יושב ראש המועצה והגזבר שלה.
ז

ועדת הצעות
ומכרזים
הזמנת הצעות
מחירים

למועצה תהא ועדת הצעות קבועה )להלן
.27
ועדת הצעות ומכרזים( ,שתפקידה
להשגיח על הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.
)א( רצה האיגוד להתקשר בחוזה עבודה ^ ו בחוזה אספקה ,עליו לפרסם הודעה

.28
על כך•
)ב( בהודעה יצויינו תנאי החוזה הכלליים ן ותיאור קצר של הדרישות ,התקופה.
שבה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.
)ג( בסעיף זה ״פרסום״ —
 (1) .משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן )א( ,בכתב׳ לארבעה קבלנים .לפחות,
אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על  5000לירות
או על סכום אחר שנקבע על־ידי השר ן
) (2הצגת הודעה כאמור באופן שתהיה :נראית ברחוב או בכל מקום אחד שישי.
לציבור גישה אליו וכן פרסומה בעתון יומי אחד לפחות ,אם העבודה או האספקה
מצריכה הוצאה משוערת העולה על  soboלירות או על סכום אחר שנקבע
על־ידי השר.

קבלת הצעות,
והדיון נהם

)א( ההצעות המתקבלות יונחו במשרד המועצה בתיבה נעולה על שני מנעולים
,29
 .שמפתחותיהם שמורים אחד אחד בידי שני בני אדם שנתמנו לכך על־ידי המועצה.
י )ב( כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת הצןיות ומכרזים ויירשמו על ידי פקיד
'|־
המועצה שנתמנה לכך.
)ג( אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או שנתקבלו באיחור.
)ד( ועדת הצעות ומכרזים רשאית להמליץ על ההצעה הנמוכה ביותר ,ובלבד שה
מחירים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך .המליצה הועדה על ההצעה
שאינה הנמוכה ביותר ,עליה לרשום את הנימוקים להחלטתה זו.
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י!ובץהת?נות ,617־ .ידב.בתמ ו ' tחשט״ז21;6.1956 ,

)ה( המועצה תעיץ בהמלצות ועדת הצעות.ומכרזים ותקבל את ההצעה הנראית
בעיני המועצה .החליטה המועצה שלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,או את ההצעה
שועדת הצעות ומכרזים המליצה עליה ,תרשום המועצה את .הנימוקים להחלטתה ,זו- .
)א( חבר מועצה שיש לו ,במישרין או בעקיפין׳ בעצמו או על ידי בן־זוגו ,סוכנו
30
או שותפו או באופן אתר ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד,
ללענו או בשמו ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים —
) (1יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק ,לפני הישיבה
הראשונה בה תדון בו ו
.

חבר מועצה
הטעוני! בחוזה

;

) (2לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע
בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
)ב( הודאות סעיף קטן):א(,אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות
'או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן,
אלא אם היה אותו חבר משמש י מנהל או פקיד'אחראי בגוף המשפטי ,או אם היה חלקו
בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על .5%
)ג( העובר על הוראות סעיף קטן)א( ,דינו — מאסר שלושה חדשים או קנם חמישים
לירות או שני הענשים כאחד.

פרקשביעי :כפפים
31

~ -.

•

)א( כל הכספים המתקבלים על־ידי האיגוד ז*ו .בשמו הם קופת האיגוד.
)ב( קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

)א( גזבר האיגוד אחראי לבטחונהשל קופתהאיגוד .אם אין גזבר ,יהא יושב ראש
32
המועצה אחראי לבטחונה• .י•
)ב( כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך ,אולם המועצה יבולה• להרשות לגזבר,
ובאין ׳גזבר — ליושב ראש המועצה — להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של
י י י
יי
האיגוד.

סופת האיגוד

בטחון קופת
האיגוד

כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
.33
וביד הגזבר ז ובאין גזבר — ביד חבר מועצה שיתמנה במיוחד לכך.

חתיטה על
פקודת תשלום

כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של לא פחות משלוש שנים והוא נראה
34
כחוב אבוד ,רשאי האיגוד לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים .בכל מקרה אחד טעונה החלטת
המועצה אישורו של השר ,ובלבד שיהיה סבור שהדבר הוא לטובת הציבור.

מחיקת חובות

פרקשמיני :חשבונות
המועצה חייבת לנהל חשבת נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על־ידי
35
האיגוד או בשמו! חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

הגחלת
חשבוגות

גזבר המועצה ,ובאין גזבר — יושב ראש המועצה — י יגיש חשבונות המועצה לרואה*
.36
חשבון שיתמנה על ידי השד ,במועד שידרוש רואה החשבון.

רואה חשבו!

קיבץ התקנות  ,617י״ב בתמוז תשט״ז21.6:1956 ,
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פרקתשיעי :הודאות שונות
משפטים

בירור חילוקי
דעות

השם

' .37האיגוד רשאי להגיש תביעה ,או לפתוח ולעשות כל פעולה •משפטית או להיות בעל
דיין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניגיו ,או אם הדבר' נראה לו
לדרוש לצורך קיומן או.הגנתן של זכויות האיגוד או להגנת חבריו ,עובדיו ,מוסדותיו
ומפעליו בקשר לתפקידיהם .לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה
או של כל עובד ,הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
 .38נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות ,כולן או מקצתן ,ובין האיגוד ,או בין
הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעגיני האיגוד׳:רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות
מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר ,והשד או מי שימונה על'ידיו לכך״ יכרין
בהן .הכרעה זו תהא סופית.
לצו זה ייקרא •״צו איגודי עדים)אזור דן()ביוב( ,תשט״ז—1956״.

.39

הרשות המקומית

תופפת
מספר החברים

7
2
2
1
1
1
1

עירית תל אביב־יפו
עירית פתח־תקוה
עירית דמת־גן
עירית חולון
עירית בני בדק
המועצה המקומית בת־ים
המועצה המקומית גבעתיים
י״ט בסיון תשט״ז) 29במאי (1956
)חמ (76531

י־..

י ש ר א ל ב ד ־ י הו ד מ
שר הפנים

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—,»1948
אני מצווה לאמור«
1

תחולת הפקודה
עלהררד

הפקודה תחול על הדרך ברוחב זנד  20מטר המתחילה בנקודת ציון — 139.340
.1
 149.480בקירוב ,על הכביש רמלה—פתח־תקוה ומסתיימת בנקודת ציון 149.840—142.060
בקירוב ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ ,2720/הערוכה בקנה מידה ¿!20.000
והחתומה ביד שרת העבודה.

רשות לעייז
בהעתק המפה

העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוז תל־אביב ,שכונת אבו־כביד,
.2
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גישה לאחיםמך(,
.3
תעזט״ז—1956״.
כ״א בסיון תשט״ז) 31במאי (1956
)חס (75050
1

2
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גולדה מאידםון
שרת העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ;40ם״ח  ,71ת׳^י״א ,עמי .74
I
ע״ר תש״ח ,תום׳ א' מם׳  ,2עמי .1
!קובץ:התקנות• ,617י״ב בתמוז תשט״ז21.611856 ,
י

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מידי״
)׳לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,

•י

הואיל ושטח הקרקע המשתרע על  30578מטר מרובע,,הידוע כחלקה  140בגוש ,6207
,ג׳דישה׳ והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ .לפי שטר
 1864מיום  18ביוני  ,1941מהווה דרך ציבורית)להלן — הדרך הקיימת()
1

< .•-

והואיל ובתיקון לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית תיקון מס׳  1לת .ב .ע 14 .בגוש
 6207חלקות ) 140 ,351 ,106קטע(״ ,שההודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה
בילקוט הפרסומים  ,329תשי״ד ,עמי  ,482נקבע שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע
•י
על  113מטר מרובע ז
והואיל ונוכחתי;לדעת כי הפיכת החלק האמור של הדרך הקיימת מסוג ״מתדוכה״
לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות
או טובות ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק 'האמור של הדרך הקיימת ,יינתנו זכויות
 ,או טובות הנאה שהן בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת ו

,

לפיכך אני מצווה בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ׳־
ישראל 1947—1922 ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי חלק של הדרך הקיימת בשטח של  113מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם
בהתאם לכד בלשכת רישום הקרקעות של תל אביבייפו.
־

פנחס רוזן
שר המשפטים

י״זבםיוןתשט״ז)27במאי(1956
) ח ט (70130

י חוקי א״י ,כרד ני ,עמי  ;2738ע״ר  ,1939תום׳  2מס׳  ,898עט׳ .381
 * .ע״ר תש״ח ,תופ^ א'מס׳  ,2עמי , .1
1

י

פקודת הפיקוח על המזונות1942 ,
צו בדבר הקצאת מנות

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,4ו־11א לפקודת הפיקוח על המזונות,*1942 ,
אני מצווה לאמור:
בתוספת ׳הראשונה לצו הפיקוח על המזונות )הקצאת מנות(׳ תשט״ו— 1955־,
.1
פרט  —12בטל מיום כ״ב בסימ תשט״ז) 1ביוני .(1956
y

׳ ־

.2
1956״.

)חט (740117
1

יי

לצו זה ייקרא ״צו ־הפיקוח על המזונות )הקצאת מנות()תיקון מס׳  ,(3תשט״ז_

כ״ה בסיון תשט״ז) 4ביוני (1956

1

י י

•־

י ־ •

ע״ ר  ,1942תום׳  1טסי  4178עט׳ .3
ס״ת  ,531תשט״ו ,עמי .1192

קוביז התקנות  ,617י׳׳ג בתמוז תעט״ו21.6.1950 ,

:תיקו! התוספת

mn

א ב י נ ע ם הל ו י
המפקח על המזונות
י
 ' .׳ , : -

961

:

:

פקודת הפיקוח על המזונות1942 ,
צו בדבר לחם

יי
תיקון סעיו* 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־ 6לפקודת הפיקוח.על -המזונות׳  < 1942א נ י •מצווה

בסעיף  1לצו הפיקוח על המזונות )לחם(׳ תע>ט״ז— 1955־ )להלן — הצו העיקרי(׳
.1
אחדי ההגדרה ״לחם״ יווספו הגדרות אלה:
.״ ״לחמניה״ —מוצר במשקל המפורט בתוספת ושאימן נאפה בתבנית ן
״אפיה* — ילרבות כל העבודות הכרוכות באפיית לחם ,החל מהכנסת הקמח אל מכשיר
הלישה״.

ביטול סעיף! 10

.2

סעיף  10לצו העיקרי — בטל.

תיקון סעי12>1

.3

בסעיף  12לצו העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ב( יווסף סעיף קטן זה •'.
״)ג( הוראות סעיף זה יחולו אם נתמלאו כל התנאים האלה!
) (1נערכה בדיקה לפחות שלוש פעמים לתאריכים שונים ז
 (2).;'.כל פעם נבדקה ככר אחת מתוך שלושים ככרות לחם אחיד לפחות;
) (3נמצאו ,במשך שלושים יום רצופים !,לפחות שלוש ככרות לחם אחיד ,שאינן
מתאימות לתנאים המפורטים בסעיף קטן!)א(.״

ביטול סוןיף 13

.4

סעיף  13לצו העיקרי — בטל.

החלפת
םעי16 *1

.5

במקום סעיף  16לצו העיקרי יבוא סעיף זה:

תיקון התוספת

.6

תחילת

' .7

השם

.8

״גקיח

 .16לא ישתמש אדם להחסנת קמח ,לאפיית לחם ולשיווקו ,אלא במקום
המתאים מבחינה סניטרית למטרות אלד .והמוחזק בהתאם לכך.״
יווםף.׳

בתוספת לצו העיקרי מתחת לכותרת ״צורה״ לצד ״לחם לבן״
ו

״לא יותר ארוך בין הקצוות מאשר  42סנטימטרים אם משקלו הוא  750גום ,ו־ 30סנטימנודים
אמ משקלו הוא  375גרם.״

תחילתו של סעיף  2היא ביום י״ח באייר תשט^׳ז) 29באפריל .(1956

:

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות)לחם()תיקון מס׳  ,(3תשט״ז—1956״,

א׳ בתמח תשט״ז) 10ביוני (1956
)חמ . (74014

1
2

א ב י נעם הלו י
המפקח על המזונות

ע״ר  ,1942תום׳  1מם׳  ,1178עט׳ .3
ק״ת  ,558תשט״ו ,עמי .95

התקנות  ,617י״ב בוומ>ו תשט׳׳ז,&.6.<1966 ,
;

:

פקודת הפיקוח על המזונות1942 ,
צו בדבר ייצור עוגות והסהר בהן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת הפיקוח על המזונות , 1942 ,אני מצווה לאמור:
ג

אחרי סעיף  2לצו הפיקוח על המזונות )עוגות( ,תשט״ז—1955
.1
העיקרי( ,יווסף סעיף זה!
;.ניפוי הטח י 2א .לא ישתמש אדט• בקמח לייצור עוגות ,אלא אם ניפה אותו בנפה,
המונעת הסתננות גופים זרים אל תוך הקמח המנופה.״

הוספת.
םעיף2א

אחרי סעיף  4לצו העיקרי ,יווספו סעיפים אלה!
.2
'4א .לא ייצר אדם עוגת׳ שמרים בלי מילוי או ציפוי במשקל העולה על
״םיטו!
 125גדם ,ולא יחזיקנה יצרן או סוחר למכירה ולא ימכרנה ,אלא אם
מודבקת עליה תווית המציינת את שם היצרן ואת המלים ״עוגת שמרים״.

הוספת סעיפים
4א ו־4ב

2

)להלן — הצו

:

נקי ויד
.3

4ב, .לא ישתמש אדם להחסנת קמח ,לייצור עוגות ולשיווקן ,אלא במקום
• המתאים מבחינה סניטרית למטרות אלה והמוחזק בהתאם לכך.״

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות)עוגות()תיקון( ,תשט״ז—1956״.
א ב י נ ע ם ה ל וי
המפקח על המזונות

א׳ בתמוז תשט״ז) 10ביוני (1956
)חש (74014

׳.־":

ע״ר  ,1942תום׳  1מם׳  ,1178עטי .3
י ס״ת  ,558תשט״ז ,עט׳ .98
1

מ ד ו ר ל ס ז ל ס ו ן מקובלי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית שלחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות!1941 ,׳ וסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

 . .1בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצה אזורית-שלחים( ,תשי״ד— , 1954בחלקא׳,
בטור א ,במקום ״שדות עקיבא״ יבוא ״ניר עקיבא״.
3

.2
1956״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצה אזורית שאזים( )תיקון( ,תשט״ז•—

א׳ בתמה תשט״ז) 10ביוני (1956
)חט (8566
1
2
8

;;••־•• ׳

תיקח התוספת

השם

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם'  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום' א' מסי  ,2עמי .1
ק״ת  ,456תשי״ד ,עט׳  ; 963ק״ת  ,542תשט״ו ,עטי .1349

<וכידהת<ןנות ,617י״ב בתמוז תשטייז21.6.1956 ,

»63

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לנתניה כדבר ניקוי בורות שופכין
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריוף! 1934 ,׳ מתקינה מועצת עידית נתניה
חוק עזר זה 5
החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לנתניה )ניקוי בורות שופכין( ,תשי״ב— 1952־׳ תבוא

.1

תוספת זיז
״תופפת
)סעיף )4א((
לירות

 .1לכל מטר מעוקב מתוך  3המטרים המעוקבים הראשונים י *
של שופכין או כל חלק ממנו
2

הש0

,2

4.000

לכל מטר מעוקב של שופכין נוסף על  3הממע״ק הראשונים
אוכל חלק ממנו

2.750 ,״•

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה )ניקוי בורות שופכין( )תיקון(׳ תשט״ז-

."1956
מ .ש ק ד
ממלא מקום ראש עירית נתניה

נתאשדי
כ״ה בסיון תשט״ז) 4ביוני (1956
)זזמ (88607

1
2

ישראל בד-יהודה
שר הפנים

עייר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עט׳ .1
ס״ת  ,266תשי״ב ,עמי .810

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למגדיאל בדבר אגו־ת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מגדיאל חוק עזר זה!
 ,הגדרות י

אגרת תעודה

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית מגדיאל»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.
המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור תעודה או קיום תעודה' ,ישלם למועצה

,2

אגדות אלה:

1

964

) (1בענין קרקעות וירושות

שלוש לידות ז

) (2בכל ענין אחר

לירה אחת.

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154ע0׳ .119

 nipהתסגות  ;617ז״ב בתמוז תשט״ז21.6.1956 ,

ראש ׳המועצה דשאי ליתן תעודה׳ לאשרה או לקיימה״• בלי בל !תשלום.או בתשלום
.3
,
מופחת,,כשהמבקש הוא עני ,או מוסד לצדכי צדקה ,תרבות,
הפקת רווחים.
ח י נ ו ך

א ן

ד ת

ש מ ט ר ת ו

 .4י י ח ו ק עזר׳למגדיאל)אגדת תעודת אישור( ,תשי״א  — 9 5 1 Ï -בטל.

•

2

.5

א י נ ה

מתשלומים

ביטול

; לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדיאל )אגדת תעודת אישורי:תשט״ז—1956״.

 ,נתאשר.
י״ג בסיון תשט״ז) 23במאי (1956

הנחות ופטור

ה׳«ם•,

צ ,ז מ י ר
ראש המועצה המקומית מגדיאל

:

<ח(83912 0

ישראל בר־יהודה
שר הפנים
-

______
2

ק״ת  ,164תשי״א ,עט׳ .792

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
. .חוק עזר לפרדס חנה.בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית פרדס חנה חוק עזר זה•.
בסעיף . 2לחוק עזר לפרדס חנה )אגרת תעודת אישור( ,תשי״א— , 1951במקום
.1
״לידה אחת״ יבוא ״שתי לירות״.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס חנה )אגדת תעודת אישור()תיקון( ,תשט״ז—

.2
1956״.

ב נ י מ י ן ש ו ר צ מן
ראש המועצה המקומית פרדס חנה

)חט (84801

:

.

;

2

השם

-

נתאשר.
כ״ה בסיון תשט״ז) 4ביוני (1956

1

תיחחסעי!*2

• • ' . . ' ' • -

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טסי  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,144תשי״א ,עטי  ;562ק״ת  ,298תשי״ב ,עטי .1388

. ,

.

י

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־שמונה בדבר היטל לצרכי סעד
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קדית־שמונה חוק עזר זה»
בחוק עזר זה —

.1

״מלוך — כולל פנסיון ,אכסניה ,בית החלמה וכיוצא בזה ז
״בית אוכל״ — כ ל מקום שמוכרים בו צרכי אוכל או משקאות לשם אכילה או שתיה בו
במקום ,למעט מקום שאושר בכתב על ידי המועצה כבית אוכל שמספקים בו ארוחות
לעניים — בין בחינם ובין במחירים מוזלים <
1

ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עמי .119

קובץ התקנות  ,617י״ב בתמוז תשט״ז21.6.1950 ,

הגדרות

״מוסד״ — בית אוכל או מלת ן
*בעל'-מוסד* — בעל רשיון שניתן לאותו מוסד לפי •פקודת' -המלאכות והתעשיות)-הסי
דרתן  ,או לפי פקודת מכירת משקאות משכרים , 1935 ,או אדם שלפי• הפקודות
האמורות היה חייב לקבל רשית׳ לרבות מנהל j,קופאי ומלצר באותו מוסד ן
,

3

2

״אורח״ — אדם השוהה במלון ומשלם בעד אכסון! או'בעד אוכל או משקה ,בין שהוא לן,
במלון ובין שאינו לן בו ,וכן אדם המזמין אוכל או משקה בבית אוכל ואוכלו או שותהו
 ,בו במקום; אך לגבי מוסד שבדרגה  1עד  3אינו כולל אדם המשרת בצבא־הגנה
לישראל?
״היטל״ — התשלום לצרכי סעד המוטל לפי חוק עזר זה ז
יי
״המועצה״ — המועצה המקומית ?דית שמונה י
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה י העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ן
״המפקח״ —אדם שהורשה בכתב על־ידי ראש המועצה לפקח על מילוי הודאות חוק
עזר זה.
5

ההיטל ושיעורו

הצגת הודעה

אורח ישלם לבעל מוסד היטל לטובת המועצה בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה.
.2
ובעל המוסד יגבה את ההיטל לטובת המועצה,
.3

)א( בעל מוסד יציג בו ,במקום ניכר ל ע י ן 
)!( העתק של התוספת הראשונה מודפס באותיות ברודותז:
) (2הודעה בנוסח שבתוספת השניה- .

).ב( :ראש המועצה רשאי לספק לכל בעל מוסד טפסים של ההודעה לפי סעיף קטן
)א() ,(2ומשסיפק כאמוד לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.
י

חשבונות ותווים

חובה להניש
חשבונות
ולנהל פנקסים

י

,

י

ו

י

,

.

..

) .4א( בעל מוסד המגיש לאורח חשבון בכתב ,יציין בו את סכום ההיטל המגיע בקשר
לאותו חשבון .ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון למען הקל על הבקורת׳ ומש
־ ן
נקבעה תחייב את בעל המוסד. • .
)ב( בעל מוסד שאינו מגיש לאורח חשבון בכתב ,ימסור לאורח תו או תווים
במלוא סכום ההיטל המגיע ממנו לפי חוק עזר זך .ויבטל כ ל ת ו בקריעה תוך כדי מסירתו
־ ' י ו '
לאורח .י
)ג( ראש המועצה רשאי לשחרר בעל מוסד מחובתו להגיש לאורח תו כשהוא אינו
מגיש לו חשבון ,אם קיים בסיס מתאים אחד להבטחת תשלומו של כל סכום ההיטל המגיע
• I
למועצה מבעל המוסד.
)א( ראש המועצה רשאי לחייב ,בהודעה בכתב ,בעל מ ו ס ך 

.5

 (1) ..להגיש לאורחים חשבונות במקום תווים! ־. •; .
) (2לנהל פנקס לרישום שוטף של כ^ החשבונות הניתנים על ידיו •. 1
) (3לנהל — אם הוא בעל מלון — פנקס לרישום אורחים ן :וכן לקבועבהאת
צורת החשבונות והפנקסים האמורים.
)ב( משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן)**( ,חייב בעל המוסד לפעול לפיה.
2
3

966

חוקי א״י ,כרד בי ,פרס קט״ג ,עט׳ .1427
ע״ר  ,1935תום'  1מם׳  ,496עט׳ .33
קובץ התקנית  7617י׳׳ב.בתמוז תשט׳,׳»21.6:1956 ,

בעל מוסד חייב לשלם

.6

ת׳«?ופ ההיטל
על ידי

—

) (1למועצה ,תוך השבוע הראשון של כל חודש ,את כל כסף ההיטל שנגבה
במוסד במשך החודש הקודם ,או . :י
) (2לגובה המועצה׳ בכל עת שידרוש ,את כל כסף ההיטל שנגבה במוסד עד
•
• י אותה שעה. .
)א( .המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק •ולבקר כל חשבון,
.7
תו ,פנקס או ספר חשבונות הנמצאים בידי בעל המוסד או בידי אורח ולעשות כל מעשה
הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( בעל מוסד חייב למסור למפקח בל פנקס ,חשבון ו״מםמך שברשותו וכל ידיעה,
הדרושים למפקח ,על מנת לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה! כן חייב אורח למסור למפקח
כל חשבון או תו שקיבל מבעל המוסד וכל ידיעה׳ הדרושים כאמור.

בעל הטוםד

םט״יוחהטפקח

) (1העובד על הודאה מד ,א
.8
) (2המשתמש בתו אחד יותר מפעם אחת ז
י •י י
) (3העורך חשבון כוזב לאורח;
• ,י
" י ). *(4המוסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים ז
) (5והמפריע למפקח או מונע בעדו מהיכנס למוסד בתוקף סמכותו לפי סעיף  ,7׳
•
׳
דינו — קנם עשרים לירות.
ור

ו תח ו ק ע ז ר ז ד >

,

עבירות וענשיט

 , .9לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה )היטל לצרכי סעד( ,תשט״ז—1956״.

־

ה׳»ט

תוספת ראשונה ״י
)סעיפים  2ו־) 3א()((1
שיעור ההיטל על אוכל׳ משקה ,או לינה הוא  10%ממחירם.
׳

תוספת שניה
)סעיף )3א()((2

.

.
י • הודעה
•היטל ל צ ד כ י סעד
כל אורח בבית אוכל או במלוךנדרש לשלם'לטובת המועצה ׳המקומית קרית־שמונה
לפי חוק •עזר לקרית־שמונה )היטל לצרכי סעד( ,תשט״ז— «1956היטל בשיעור שנקבע
בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור ,ואם לא יעשה כן ייאעום בעבירה.•• .׳...׳
 •סכום ההיטל יירשם בחשבון ,או יצויץ בתו או בתווים שיימסרו לאורח לפי י חוק.,״:•.:׳:,
העזר.
 ,א שר נזר י
נתאשד.
ראש המועצה המקומית קדית־שמונה
י*ב באייר תשט״ז) 23באפריל . (1956׳•׳

;

••-:׳•

:

)חט (85298
י•-־'•"".

.

ישראל ב ד ־ י ה ו ד ה
שר הפנים

 nip:.חתתנות ז ,81י״ב בתמוז ת׳צט׳׳וa.6.1956 ,

׳

.

,

.

_

-

.

,

-
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
היק עזר לקרית-טמונה בדבר מניעת מפגעים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י׳ מתקינה המועצה
המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסובן| בנאמן ,או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
 ..הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק
בהם <
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־שמונה 1
״המחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!
״נכסים״ — בנינים וקרקעות בתחום המועצה ,תפוסים או פנויים, ,ציבוריים או פרטיים,
למעט רחוב»
״ראש המועצה״ — לרבות המפקח הסניטרי של המועצה וכל אדם שראש המועצה העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
. ,2

ו .

״מפגע״ —
ו

• י,

י

י

) (1נכסים המשמשים בית דירה׳ שאין בד.ם בית כסא המחובר — כהוגן ,ובצורה.
•יי המניחה את דעת ראש המועצה — לביב ,לבור שופכין או לאמצעי הרקה אחר
שאושר על־ידי ראש המועצה ן
) (2בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעתו של ראש המועצה ,מזיק לבריאות
או מעלה צחנה ז
) (3הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריח רע ו
) (4באר׳ בור מים או בית קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים,
שהם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ו
!

) (5תעלה ,צינור ,מרזב ,ביב ,צינור שופכין׳ מזרם תחתי של בנין ,שאינם
מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך ז •
) (6חומד בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים
לחדור דרכו מים ,רטיבות או טחב לבנין;
.־ ) (7צינור שופכין ,צינור מי פסולת או מרזב שהם סדוקים ,שבורים ,דולפים,
סתומים או פגומים באופן אחר?
 (8).חיבור או קישור של צינור שופכין ,בית כסא ,צינור.מי פסולת ,ביב או
מרזב — שהם לקויים?
) (9בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ,ראש.המועצה
או מרזב העשוי .ביטון משוריין ואינן עומד בפני מים ואינו מצוייר במכסה
המונע חדירת יתושים ז
) (10צינור למי גשמים המשמש כצינור 'שופכין או כצינור אחר של ביב או
•
ין
המקושר לרשת הרקת שופכין» י
1
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) (11בית כסא ,צינור.מי פסולת ,מרזב'או :ביב שאינם סגורים או גומוז שופכין
או תא בקורת שאינם מסוג מאושר על־ידי ראש המועצה ?
 ,(12).פתח ביב הנמצא בתוך בנין׳ בין שהוא סגור ובין שאינו.סגור ,פתח בית
כסא ,אסלות שופכין או משתנה שאינם מסוג מאושר על־ידי ראש המועצה!.
• ) (13בית חרושת׳ בית! מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעתו
של ראש המועצה ,אינם שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע
.העולה מתעלה׳ בית כסא ,עביט ,משתנה או מפגע אחר או שאינם מאווררים,
לדעתו של .ראש המועצה ,במידה מספקת מאבק או מסיגים אחדים הנוצרים
במהלך העבודה׳ והמזיקים לבריאות או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם
י; י י  . .תנאים אשר הם׳ לדעת ראש המועצה ,מזיקים לבריאות ז
) (14כידיים ,פח־ או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואינו מתאבל,
באופן המזיק ,לדעת ראש המועצה ,לבריאות ?
) (15קוצים :,עשבים או גרוטאות הנמצאים בנכסים!
) (16כביסה תלויה ברחוב׳ בגזוזטדה׳ בחלון ,במרפסת ובכל מקום אחר הפונה
לצד הרחוב!
) (17כלבים שהוכנסו לבתי קפה׳ לבתי שעשועים ציבוריים אחרים ולכלי רכב
* ציבוריים;
) (18כסאות ,שולחנות^ ארגזים ,חפצים ,כלים איו כל חומר אחר המוחזקים
ברחוב!
) (19כל דבר אשר׳ לדעת ראש המועצה ,עלול לסכן את חייו׳ בטחונו ,בריאותו,
רכושו או'מחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכו־
יותיו או להביא לידי הרגזה או פגיעה לחוש הדאייה ,הריח או השמיעה.
)א( לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל נכסים או המחזיק׳ בהם למפגע
;.3
שיהא קיים בהם. < .
)ב( נמצא מפגע בנכסים ,רואים את בעל הנכסים או את המחזיק בהם כאדם שעבר
על הוראות סעיף קטן)א(! היו בעלים או מחזיקים אחדים ,רואים את כולם,יחד או את כל
אחד לחוד כאדם שעבר.על ההוראות האמורות.
)א( 'ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
.4
סעיף  3לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו
בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע ולבצע את העבודות
.
כאמור•,בסעיף יקטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה,
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  4או ביצע עבודה מהעבודות י
.5
המפורטות בהודעה של^ו לפי הפירטים והתנאים הקבועים בה׳ רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת״לבדקם ,לבקרם ולעשות
.6
בהם כל מעשה 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(.
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.מפנע

הודעות.
לסילוק מפגע

סילוק מפגע
על ידי המועצה

סמכות דאש
המועצה

מסירת הודעות

ענשים

השם

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם! נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת:,
,7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים  1או הידועים לאחרונה ,ליידי אחד 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או
שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לירות ,ואם עבר על הוראות
,8
סעיף ) 4ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  5והיתה 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.
לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר לקרית שמונה)מניעת מפגעים(-,תשט״ז—1956״.

,9

נתאשר.
ב׳ באדר תשט״ז) 14בפברואר (1956

אש ר נז ר י
ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

)חמ (85299

י ש ר א ל ב ד ־ ייהודה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש-העין בדבר מניעת מפגעים
בתוקף.סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,!1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ראש־העין חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק
בהם;
״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־העין;
״המחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלל! מהם בבעל או בשוכר;
״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנויים ,ציבוריים או פרטיים,
למעט רחוב;
״ראש.המועצה״ — לרבות המפקח הםניטרי של המועצה וכל אדם שראש המועצה העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
•הגדרת מפגעים

״מפגע״ —

.2

י• ) (1נכסים המשמשים בית דירה׳ שאין בהם בית.כסא המחובר — כהוגן ובצורה
 המניחה את דעת ראש המועצה — לביב ,לבור שופכין או לאמצעי הרקה אחר שאושרעל ידי ראש המועצה; י
1
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) (2יבעל ,חיים המוחזק-באופן שהוא ,לדעת ראש .המועצה ,מזיק לבריאות או מעלה

י,

צחנה 5י

• .
) (3הצטברות של.זבל אוי חומר אחר שנודף ממנו ריח רע ין
) (4באר ,בור מיס או"בית קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים ,שהם
נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
) (5תעלה ,צינור ,מרזב ,צינור שופכין׳ מזרם תחתי של בנין ,שאינם .מתאימים
לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך ?
) (6חומד בבנין או על ידו שהו!* לקוי ,כולו או, .מקצתו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות או טחב לבנין?
) (7צינור שופכין ,צינור מי פסולת או מרזב שהם סדוקים ,שבורים ,דולפים,
 .סתומים או פגומים באופן אחר!
) (8חיבור או קישור של צינור שופכין ,בית כסא ,צינור מי פסולת ,ביב או מרזב
שהם לקויים ?
) (9בורי' שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ׳ראש המועצה או
מרזב העשוי ביטון משוריין ואינו עומד בפני מים ואינו מצוייר במכסה המונע חדירת
יי-
יתושים ?
) , (10צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או כצינור אחר של ביב או המקושר
לרשת הרקת שופכין 5
) (11בית כסא ,צינור מי פסולת׳ מרזב או ביב שאינם סגורים או גומת שופכין.
או תא בקורת.שאינם מסוג מאושר על ידי ראש המועצה ?
) (12פתח ביב הנמצא בתוך בנין׳ בין שהוא סגור ובין שאינו סגור,׳ פתח בית כסא,
אסלות שופכין או משתנה שאינם מסוג שאושר על.ידי ראש המועצה ?
י

) (13בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעת ראש
המועצה ,אינם שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע העולה מתעלה,
בית כסא ,עביט ,משתנה או מפגע אחר״ או שאינם מאווררים ,לדעתי ראש ׳המועצה'•,
במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים במהלך העבודה והמזיקים לבריאות
או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם תנאים אשד הם !,לדעת ראש המועצה,
מזיקים לבריאות ?
) (14כיריים ,פדי או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואינו מתאבל,
באופן המזיק ,לדעת ראש המועצה ,לבריאות•,
) (15קוצים׳ עשבים או גרוטאות הנמצאים בנכסים ז
) (16כביסה תלויה ברחוב׳ בגזוזטרה׳ בחלון ,במרפסת ובכל מקום אחר הפונה
לצד הרחוב?
) (17כלבים שהוכנסו -לבית קפה ,לבתי שעשועים ציבוריים אחדים ולכלי רכב
ציבוריים ז
) (18כסאות ,שולחנות ,ארגזים׳ חפצים ,כלים או כל חומד אחר המוחזקים ברחוב?
) (19כל דבר אשד ,לדעת ראשי המועצה ,עלול לסכן את חייו ,בטחונו בריאותו
רכושו או מחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו
או להביא לידי הרגזה או פגיעה לחוש הראייה׳ הריח או השמיעה.
8וב? התלונות  ;«17י״ב בתמוז תשט״ז21 .«.10.% .

מפגע

) .3א( לא ישים אדם מפגע בתחום המועצה ולא ,יניח בעל נכסים או המחזיק בהם
.
 ,ן
למפגע שיהא קיים בהם.
)ב( ,נמצא מפגע בנכסים׳ רואים,את בעל הנכסים או את המחזיק בהם כאדם.שעבר
על הוראות סעיף קטן)א(! היו בעלים או מחזיקים אחדים׳ רואים את כולם יחד או כל
|
אחד לחוד כאדם שעבד על ההוראות האמורות.

הודעות
?םי15ק מפנע

) .4א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות סעיף
 3לסלק או) המפגע ולבצע את כל העבודות ,הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע ולבצע את העבודות
כאמור בסעיף קטן)א(.
) -ג( אדם שקיבל הודעת כאמור חייב למלא אחריה-.

םי15ק מפגע
ע? ידי המועצה

 .5לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  4או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
המועצה

מסירת הודעות

ענשים

) .6א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ולעשות
בהם כל מעשה 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(•
ממידת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אנ £נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
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 הערוד אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים לידות ,ואם עבר על
,8
הוראות סעיף ) 4ג( והמועצה לא השתמשה בםמכויוןזיה לפי סעיף  5והיתה העבירה נמשכת,
דינו —,קנס שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת דאש המועצה או ,אחרי הרשעתו בדין.

השם

,9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העין)מניעת מפגעים( ,תשט״ז—1956״ .י
משה זכריה
ראש המועצה המקומית ראש־העין

 ,נתאשד.
כ׳ בסיון תשט״ז) 30במאי (1956
)חט (85480

 ,י ש ר א ל בר
שר הפנים

הודה

תיקון טעות דפום
בקובץ התקנות  ,613תשט״ז׳ עמ׳  ,905בתוספת לחוק עזר לראש־פינה )אגרות בית
המטבחיים( ,תשט״ז— ,1956בהגדרה ״בקר גדול׳׳׳ במקום ״אינו עולה על  25קי׳ג״ צ״ל
״עולה על  25ק״ג״.
972
המחיר  300פרוטה

קובץ התקנות  ,617י״ב בתמוז תשט״ו21.6.1956 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

