רמוומות

קובץ התקנו ת
כ״ב בכסלו תשי״ס

850

 4בדצמבר 1958
עטוד

תקנות שירות קבע בצבא־זזגנה לישראל )גימדאור) (.הפסקות שאינן מפסיקות את
.
.
.
י,
.
רציפות השירות( ,תשי״ט—, 1958
תקנות מט הכנסה )צללים לאישור קרנות תגמולים ,פנסיה ופיצרים()תיקון( ,תשי״ט—
.
.
 .־ .
,
.
.
,
.
.
1958
.
.
.
.
.
תקנות המניפות )טפסי תעודות( ,תשי״ט—1958
.
.
.תקנות הדיג)הגנה על אלמוגים ודגיכ אחרים בחוף אילת( ,תשי״ט—1958
. .
צו עורכי הדין)פטור מתשלום דמי התעסקות שנתיים( ,תשי״׳ט—. 1958
.
.
,
,
צו מס נסיעות חוץ)פטור( )תיקון( ,תשי״ט—1958
א3רזת גביית מסים )תשלומים לפי צו יצוא יהלומים ,השט״ז— ,(1955תשייט—1958
.
ד!וק עזר למסילות הגויזל הממשלתיות )אגדית נסיעה()תיקון( ,תשי״ט—. 1958
.
.
,
.
.
.
.
צו הקנייה פסי 632

428
428
429
431
432
432
433
433
434

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()נחל שורק ,תיקון( ,תשייט—. 1958
.
,
חוק עזר לרחובות )שמירת הנקיון ואיסור הע-שון> ,תשי׳׳ט—1958
.
.
.
חוק עזר למגדל)הדברת עשבי בר( ,תשי״ט1958--
,
.
חוק עזר לנהריד) ,אגדת תעודת אישור( ,תשי״ט—. 1958
•
•
•
הוק עיר לפרדםיחנה)חדברת עשבי בר( ,השי״מ—-1958
.
.
חוק עזר לקרית־בניפין)הדברת עשבי בר( ,תשי׳׳ט—1958
.
•
.
תוק עור לקרית־מוצקין• )שיהור רחובות( ,תעוי״ט—1958
.
.
חוק עיר לקריתימוצקין)צעצועים מסוכנים( ,תשי״ט—. 1958
.
.
.
חוק עזר לקדיתימיצקין)חזיתות בתים( ,תשי״ט—. 1958
.
.
.
.
חוק עזר לקדית־מוצקין)ביעוד קוצים( ,תשי״ט—1958
.
.
.
הוק עזר לקריתיכיוצקין)מפגעי תברואה( ,תשי״ט—1958
חוק עזר לשפיר )עקירת עצים( ,תשי״ט—1958

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

434
435
436
437
438
439
440
442
443
444
444
449

חיק:שירות הקבע בצבא־הגנזז לישראל)גימלאות( ,תשי״ד 1954 -
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה פ ה ק ו ת שאינן פ פ כ י ק ו ת א ת ר צ י פ ו ת ה ש י ר ו ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  (3) 3ו־ 56לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאות( ,תשי״ד—-1954י ,אני מתקין תקנות אלה:
~ יי־ ־״ ז
פ=?

ז

אינ

את רציפות השירות אינן מפסיקות ~

.1

מפסיקות את
רציפות ה ע י ר ו ת

ד ן ש

°

,

,

,

) (1הפסקה מחמת העדרו של חייל משירות קבע ,אם שירת בהתאם להוראות
מפקדו מחוץ לשירות קבע והוצב לרשימה מקובצת  1או לכל רשימה אחרת
שתבוא במקומה?
) (2הפסקה מ ח מ ת העדרו של חייל מ ש י מ ת קבע ,אפ ניתנה לו לפי בקשתו
חופשה ,שאינה חופשה כאמור בסעיף  (1)3לחוק ,והוצב לרשימה מקובצת 7
או לכל רשימה אחרת שתבוא במקומה.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות קבע בצבאיהגנה לישראל וגימלאות( )הפסקות
.2
שאינן מפסיקות א ת רציפות השירות( ,תשי״ט—1958׳׳.
ה׳ בכסלו תעי״ ט) 20בנובמבר (1958
°
) ח

דוד בן י גוריו ן
שר הבטחון

1 7 3 0 4 8

 ,163תש י״ ד ,עמי .179

פקודה מם הכנסת1947 ,
ת ק נ ו ת י ד ב ר כ ל ל י ם לא״טור ק ר נ ו ־ ת ג צ ו ל י ם  ,פ נ כ י ה ו פ י צ ו י י ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) 8ה() (1) 11 ,ו() 16 ,ג( ד 82לפקודת מם הכנסה1947 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש׳׳ח—,21948
אני מתקין תקנות א ל ה :
1

הימי! ת?נה!

י ת ק נ ה  1לתקנות מם הכנסה )כללים לאישור קרנות תגמולים ,פנסיה ופיצויים(,

.1

תשי׳׳ז—) 1957להלן — התקנות העיקריות( ,במקום הגדרת ״כ&פי ק ר ף תבוא הגדרה ז ו :
3

״  ,כ פ פ י קרן״ — סך בל הנספים שנתקבלו ע ל ידי קופה מיום היווסדה לקרן מקרנותיה מאת
חבריה או מ א ת מעביד ,ל ר מ ת סר ג ל הכנסות הקופה מכספים אלה מאותו יופ ,לאחר
ניכוי —
) (1הכספים שהופרשו על י ד י קופת עובדים ל ק ה עזר!
) (2הכספים ששולמו על ידי הקופה לחבריה;
) (3הוצאות הקופה בניהול קרן!
) (4הכספים שהעוברו על ידי הקופה לקרן פנסיה שאושרה על ידי הנציב
והמנוהלת על ידי קופה אחרת.״
היסו! תקנה 2

1

1847

הנאמד בתקנה  2לתקנות העיקריות יסומן כתקנת משנה )א( ואחריה יווםפו תקנות
.2
משנה אלה. :
״)ב( לא יאשר הנציב קרן פנסיה ,קרן תגמולים או קרן פיצויים אפ המעביד
המפריש כספים לאותה קרן הפריש כספים לקרן אחרת המיועדת לאותה פטרה
והיא אושרה על ידי הנציב כאמור בתקנת משנה)א()להלן — הקרן הקודמת(.
a

 ,ת•־••*.••.־s!f .׳ ,32

s
 , Y ' l tחוסי  1טפי t r o ; 77'206,1568
עייר תע״ח ,תים' א' מס׳  ,2עמי ,1
* ס״ת  ,728תמי״י ,עט׳  : isasי!״ת ״ ,74ת׳צי״ח ,עמי .169
2

428

׳-׳!.- Í5־<.־:׳ & rב ב ס ל ו •:זעי״ט*3"3

5

4.12.195S ,

) . ....ג(

הוראות תקנת

משנה)ב( לא יחולו  mהקרן הקודמת פורקה והוכח להגדות

.לעתו של ה נ צ י ב 
)!( שכספי הקרן הקודמת הועברו לקרן אשר את אישורה מבקשים ,או
) (2שכספי הקרן הקודמת שולמו לחבריה ושולם המס על פי סעיף 28א
לפקודה או שאין לשלם מס על פי אותו סעיף.״

,3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ב׳ באלול תשי״ז) 29באוגוסט .(1957

.4

ת ת ? ,

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )כללים לאישור קרנות תגמולים ,פנסיה

י•

י

ה ׳  8פ

ופיצויים()תיקון( ,תשי״ט—1958״.
לוי א ש ט ל
שר האוצר

י״ח בכסלו תשי״ט) 30בנובמבר (1958
נחם (723118

חוק החניכות ,תשי׳יג—1953
תקנות בדיר טפסי תעודות
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) 22ד( ד 36לחוק החניכות ,תשי״ג— , 1953אני מתקין
תקנות אלה:
תעודה המאשרת שנבחן עמד בבחינות ביניים תיערך בטופס מס׳  1שבתוספת.
.1
ג

תעמ-ח על.

טלפפ
בחינות ב י ט י ם •

תעייה

,2

תעודת מקצוע המאשרת שנבחן עמד בבחינות סופיות תיערך בטופס מם׳  2שבתוספת.

טופס
מקצוע

•.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות )טפסי־תעודות( ,תשי״ט—1958״.

־

ש ט

תופפת

טופס מם׳ 1
העכורה
משרד
המחלקה לחינוך מקצועי

תעודה
)בחינת־ביניים(

כזה א ג ו מאשריפ ,בי
שנולד כיום

החניך
שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

כמקצוע

ועובד כ מ פ ע ל  /כ י ת מ ל א כ ה

 :כ ה ן כ כ ר י כ ת כינייפ אה די ת ק ו פ ת

כ י ק ר כשיעורי מ ק צ ו ע ב כ י ת ה

ו ק י ב ל ציין

הניכות/שוליאות של

תעודד ,זו היא העתק נאמן מהרשום בפרוטוקול של ועדת הבחינות מם׳
מיום

.....
יום

....חורש

:

..שנת
יושב ראש ועדת ה ב ח י נ ו ת

הממונה על החניכות
1

יו3ץ

850

פ״ח  ,128תשי׳׳ג ,עטי .108

 . r w t p r mב׳׳ג.בבסלי ת^י״מ*.121658 ,

420

מופס מס׳ 2
« 1

מדינת ישראל

מ5זדד העבודה

E>4:

חוק החניכות ,תשי״נ—1853

אנו נזאשריפ 5יר כ*
ק

השם

שנולר)ה(

כן/גת

תארי[־ חלידה

ט ם דאב

3ייט)ה( א ת תקיעת ה ה ב נ ו ת 3חוק וע53ד)ה( בהצלחה 3כחינה פופית כמקצוע

לאדר ש.״כש)ה( א ת הידיעות הדרושות ע״י עכורה מעשית ולימידיש כשיעורי
מקצוע מאושריש ,ברתאש לכעי?  22להוק החניכות ,תשי״;—.1953

לראיה כאני עד ה ה תופ
ירו»ליש& ,יו8

לחודמ

ד,ממי;ה על ממניכווג

ד׳ בפסלו תיםי״ט ) 16בנובמבר (1958
)ה»!(72080

430

שנת

19.... /

יושב ר?*.ע ועלת הבחינות

מרדכי

נמיר

שד העבודה

קוג׳ו-חתןנווז  ,830כ״ג־בכס,5י,-ת׳(«י'״ט4.12.1858 ,

פקודת הדיג. 1937 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה מ ה על א ל מ ו נ י ם ודנים א ח ר י ם כחו^ א י ל ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג 1937 ,י ,ד! סעי פיט ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דיו,
אני מתקין תקנות אלה:
1

2

בתקנות אלה —

.1

ה נ ד י ו ת

״החוף״ — מימי החוף של מפרץ אילת;
״השמורה״• — שטח החוף שגבולותיו הם :בצפון — לשון היבשה הנמצאת כ־ 400מטר
דרומית מנחל שלמה * בדרום — לשון היבשה הנמצאת כ־ 300מטר צפונית ממחצבת
הגרניםשעל ש פ ת ה י ם !
״פסולת״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,שברי מתכת ,ענפים,
עלים ,עפר ,פירות או ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופטאות ,סמרטוטים ודברים אחדים
העלולים לגרום לכלוך או איינקיון.
.2
ע

)א( לא ישלה אדם אלמוגים בשמורה ,או בחוף שמחוץ לשמורה ,מעומק שאינו
^ ^
ן
ף
^
^
^
ה

2 0

ע

מ

ט

י

׳

? ! א

י |  £ג ע

מ

ן

ש

י ן ן ן י ק ם

ב ח ו

ו

ב

מ

ר

ך

מ

ק

ט

י

מ

מ

נ

ו

ך

|

נ

מ

ד

3גיעה
ד

באמונים

מסימן שפל המים.
)ב( לא ישלה אדם אלמוגים בחוף שמחוץ לשמורה מעומק העולה על  20מטר,
אלא לפי היתר בכתב מאת פקיד הדיג הראשי ובהתאם לתנאי ההיתר.

.3

לא ישלה אדם צדפות ,דגים אחרים חסרי חוליות ודגי נוי בשטח השמורה ולא

יפגע בהם.
)א(
.4

לא ידוג אדם דגים בשטח השמורה באמצעות רובה תת־ימי המופעל על יךי

פגיעה
לרגיטאחוים
שימוש ברובי,
או בב? י אדר

קפיץ או גומי.
)ב(

לא ייכנס אדם לשטח השמורה עם כלי או מכשיר העלול לפגוע בבעלי חיים

שבשמורה.
לא יכניס אדם לשטח השמורה פסולת ,אלא לפי היתר בכתב מאת פקיד הדיג הראשי

.5

פשו5ת

ובהתאם לתנאי ההיתר.
הוראות התקנות )4ב( ד  5לא יחולו על בעל רשיון דיג העושה

.6

את הפעולות

סייג

האמורות.בהן לצרכי דיג כדין.
.7

תקנת משנה) (9לתקנה  4לתקנות הדיג — 1937 ,בטלה. .

בי י^

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג )הגנה על אלמוגים ודגים אחרים בתוף אילת(

״•»5־

ט

3

תשי״ט—1958״.
ה׳ בכסלו תשי״ט) 17בנובמבר (1958

קדיש

<־= 78870׳

שר החקלאות

1
2
3

לוז

עייר ? ,196תום׳  1מפי  ,9?7עמי .137
עייר תיפ״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1937תופ׳  2מש׳  ,669עמי  88ז ק״ת  ,570תעט״ו ,עפ׳ .443

קוביז התקנות  ,850ב״ב בנם?ו ת ע י ״ ט 4.12.1958 ,

431:

פקודת עורכי הדין1938 ,
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ ת ש ל ו ם דמי ה ת ע מ ק ו ת ש נ ת י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2) 29לפקודת עורכי הדין / 1938 ,אני מצווה לאמור:
פטור ע?
ח י י  5י ם

השט

אנשים הרשומים בפנקס עורכי הדין ,והם משרתים בשנת  ,1959כולה או מקצתה,
.1
שידות מלא בצבא־הגנה לישראל ,פטורים מתשלום דמי התעסקות שנתיים לאותה שנה.
לצו זה ייקרא ״צו עורכי הדין)פטור מתשלום דמי התעסקות שנתיים( ,תשי״ט—

.2
1958״.

י״ג בכסלו תשי״ט) 25בנובמבר (1958

פנחס

)>n«70322

שד המשפטים

1

רוזן

ע״ר  ,1938הוש׳  1מכי  ,843עמי  :73עייר תש״ט ,חופ׳ מ׳ מש׳  ,48עט׳ .107

חוק מם נסיעות חוץ ,תשי״א—1950
צו ב ד ב ר פ ט ו ר כ ת ש ל ו ם :ים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק מס נסיעות חוץ ,תשי״א— , 1950אני מצווה
ג

לאמוד:
תיקוזסעי!*2

.1

בסעיף  2לצו מם נסיעות חוץ)פטור( ,תשי״ז—) 1957להלן — הצו העיקרי( —
) (1יווםפו פסקאות אלה:
״) (1שהוא תושב־חוץ ורכש תמורת מטבע־חוץ כרטיס נטיעה המשמש
לנסיעתו של תושב־תוץ:
) (2אלמנה הנוסעת ,לפי אישור מאת המנהל הכללי למשרד הדתות או
מי שהוסמך על ידיו לצורך פסקה זו ,לשם חליצה מיבמה,׳״
) (2בפסקה) ,(18במקום נקודודפסיק תבוא נקודה ואחריה יווסף:
״חוייב חשבון כאמור לפחות במחצית מחיר הכרטיס ,יינתן פטור׳ לפי פסקה
זו על חלק המחיר שבו הוייב החשבון.״

תיסיו מעיי* 4

.2

בסעיף  4ל צ ו העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ב( יווסף סעיף קטן זה:
״)ג( שולמה לפחות מחצית מחיר הכרטיס במטבע־חוץ כאמור בסעיף קטן)ב(,
יינתן פטור כאמור באותו סעיף קטן על חלק המחיר ששולם במטבע־חוץ.״

תחי?ה

תחילתו של צו זה לגבי סעיפים  (1)2ו־) (18ד  4לצו העיקרי היא ביום י״א בניסן
.3
תשי״ח) 1באפריל .(1958

השם

2

3

לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ)פטור()תיקון( ,תשי״ט—1958״.

,4

ט״ ו בכסלו תשי״ט) 27בנובמבר (1958
 «°י
2

) ה מ

1
2
s
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(

ל וי אשכ ו ל
שר האוצר

ש״ח  ,62וושי״א ,עט׳ .12
ק״ת  ,720תשי״ז ,עמי .1710
ק׳׳ת  ,782תשי׳׳ח ,עט׳ .1000
היב? התהגוה  ,830כ״כ בכס?ו דנשי״ט4.12.1958 ,

פקודת המסים )גביה(
אכרזה בדבר תחולת הפקודה על תשלומים על פי צו יצוא יהלומים,
חשט״ז—1955
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המסים )גביה( ) ל ה ל ן — הפקודה( ,והסעיפים
1

) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מכריז לאמוד:
2

.1

על גביית סכומים המשתלמים על פי צו יצוא יהלומים ,תשט״ז— , 1955יחולו הוראות
3

הפקודה ,למעט סעיף  12שבה .הסכומים האמורים יהיו מם כמשמעותו בפקודה ,־
.2

תחו?ת הפקודה

•

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים )תשלומים לפי צו יצוא יהלומים ,תשט״ז—

השם

 ,(1955תשי״ט—1958״.
ט״ו .בכסלו תשי״ט) 27בנובמבר (1958
לוי

)(72401 00

אשכול

שר האוצר
1
2

3

הוקי א״י ,כרד בי& ,ר?  ,y"?pעמי .1374
ע״ר תש״ח ,חוס׳ «׳ מפי  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,572תשט״! ,עמי .340

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
חוק עזר בדבר אגרות נסיעה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,

אני

מתקין חוק עזר זה:

.1

במקום הערה) (3לתוספת הראשונה והשניה לחוק העזר למסילות הברזל הממשלתיות

)אגרות נסיעה( ,תשי׳יח— *958׳
2

ת

ב

ו

א

ה ע ר ד

׳

ז

ו

:

הח5פת הערה
הראשתה

״) >3בעד נסיעה ברכבת מהירה ישלם נוסע ,מ ס ף על האגדה המשתלמת על יליל ל י
פ

פ ת

והמניה י

חוק עזר זה ,אגרה בשיעור של  100פרוטה לכל נסיעה בכיוון אחד.״
לחוק עזר זד .ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה()תיקון(,

.2

העש

תשי״ט—1958״.
מ .ס ב י ד י ר
המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

נתאשר.
ה׳ בכסלו תשי״ט) 17בנובמבר (1958
)דמ (75622

מ שה כ רמ ל
שר התחבורה

1
2

עייר  ,1936הוס׳  1מס׳  ,593עט׳ .169
ק״ת  ,786השי׳׳ה ,עמי  ;1060ק״ת  ,810תשי״ה ,עט׳ .1623

קובץ התקנות  ,830כ״ב בנפ5ו תשי״ט4.12.1958 ,

433

פקודת וזמסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה פמ׳ 632
בתוקף סמכויותיו של שר מאוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 193.9הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת טדרי השלטון והמשפט ,תשי׳ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאר סמכויותי אני מצווה לאמוד:
2

צו הקנייה מס׳  6מיום  ,29.4.1940שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1006מיום ,2.5,1940
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אריך פלדמן וקורט פלדמן מבדבו)מם׳ סידוריים .(9,8
צו הקנייה מם׳  70מיום  ,14.11.1942שפורסם בעתץ הרשמי מם׳  1234מיום ,19.11.1942
.2
יבוטל במידה שהוא חל על  12מתוך  28חלקים מחלקה  26בגוש  ,3870גדרה ,הרשום על

השמות מאשר ,ברגר ,גרשון מיכל דיזנציק ,מאיר דיזנציק ואידה מנדלשטם ,כולם מילגבה
)מסי סידוריים .(11,4,3,2

.3

תהילתו של צו זה היא ביום יי־יב בבכלו תשי״ט) 24בנובמבר ,(1958

י .ד ג ו ן
הממונה על רכוש האויב

י״ב בכסלו תשי״ט ) 24בנובמבר (1958
<הט (72010
1
2

עי• ר  ,1930תו:׳  1מש׳  ,023עכו' .79
עייר תש״ח ,תום' א' כשי  ,2עטי .1

מדור לשדכזון םקי3י״
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר המועצה ה א ז ו ר י ת נהל שורק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ה— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

תיקי! פרטנ?01

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ת— , 1958בפרט )לח( —
) (1בישוב בני ראם ,במקום הגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
״הגושים 2211 :עד  2216בשלמותם!  2217פרט לחלק שמדרום לכביש
מסמיה — לטרון.
החלקות ,48 ,44 :בגוש .2230״
) (2שם הישוב משמיע שלום והגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ —
יימחקו.

העם

.2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נהל שורק ,תיקון(,

3

תשי״ט—1958״.

כ״ב בתשון תשי״ט ) 5בנובמבר (1958
l l

l

a

1
2
3
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ע״ר  ,1941תום' » 1פ׳  ,1154עט׳ ,119
ע״ר ת׳ע״ת ,חוש׳ א' משי  ,1עטי .2
ק״ת  ,797תשי״ת ,עט׳ .1256

יווביו תתקכות  ,850כ׳׳ג בכס? ו תשי״ט4.12.1858• ,

פקודת העיריות1934 ,
הוק עזר ל ר ח ו ב ו ת ב ד ב ר ש מ י ר ת ה נ ק מ ן ו א י פ ו ר העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,׳ ,מתקינה מועצת עירית
רחובות הוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״העיריה״ — עירית רחובות! .
״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה!
״עינוגי* — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,וכיוצא באלה׳,
עינוג,׳
״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי
״מקום צעורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מ־ 50אנשים למטרה ציבורית,
למעט בית מגורים?
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,פירות׳

(:גדרות•:

נייר ,עטיפות מזון ,דברי מאכל וכיוצא באלה 5
״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה להיות פקח לענין חוק עזר זה.
_

.2

לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

.3

לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה.

.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

.5

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות לענין חוק

י איםויעי׳טח׳ .
איסור»ניי

ת

נדעיניט או
פיצוחט

איסור ?נ5־י־
וזריקת פםו5ת•

סודעית •

עזר זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

.6

בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או פקח יתרה י כ ל אדם הנמצא באותו מקום

חובת התראה

ועובר על הוראות הסעיפים  3,2או .4
)א( פקח רשאי בכל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות בו כל
.7
מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב(

רשות י נ י ם ה

לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לידות.

.9
1958״.

לחוק עזר זד־ ייקרא ״חוק עזר לרחובות )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,ת ש י ״ ט -
יצחק
נתאשד.

ל-.?:י:ן
ה

-ס

כ״ ץ

ראש עירית רחובות

ט״ז בתשרי תשי״ט ) 30בספטמבר (1958
)וזמ (897112

ישראל בר-יהודה
שר־הפנים

1

עייר 9«4נ ,תום׳  1מטי  ,414עמי .נ.
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ״למגדל ב ד ב ר ה ד ב ר ת ע ש ב י ב ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מגדל חוק עזר זה:
ג

הגירות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — לרבות אדנו המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסיה או שהיה מקבלה
אילו הנכסים חיו נותנים :׳כנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין
שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלן? משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית מ ג ד ל ;
״מחזיק״ — ארם המחזיק למעשה בנכסים כבעל א ו כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלין או בפיסיון י,
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 .עזר זה ,כולן או מקצתן?
״עשבי בד״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,כולל קוצים ,ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.
הובה להדביר
•עשבי בר
הוראות

?הדברת
עשבי בר

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

.2

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר ע ש ב י בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע5
ידי המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4.
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ס ט י י ת דא׳פ
המועצה

)א( ראש המועצה דשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מ ג ת לבדקם ,לבקדפ ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זח.
)ב(

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

קטן)א(.
מסירת
הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי טל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
איו הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד חעתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
1
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עייר  ,1&41תופ׳  1טפ׳  ,1154עמי .119
קובץ התקנות  ,850כ״ב בכסלו תשי״ט4.12.1958 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  20לירות ,ואם עבר על הוראות
י .7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת ,דינו—
קנם נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה ב כ ת ב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל )הדברת עשבי בר( ,תשי״ט—1958״.

נתאשר.
ט״ז בתשרי תשי״ט) 30בספטמבר (1958

ענמים

העם

יעקב הוכפלד
ראש המועצה המקומית מגדל

)חט (76501

ישראל בר־יהודה
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל נ ח ר י ה ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות  ,* 1941מתקינה המועצה
המקומית בהריה חוק עזר זה:
—
בחוק עזר זד,
•1
 .״המועצה׳׳ — המועצה המקומית נהריה ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ירי ראש המועצה.

:הנידות

 . .2המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור תעודה או קידם תעודה ישלם למועצה
אגדות אלה :
)(1

א נ ד ה תעויי!

בעניו הנוגע לקרקעות וירושות — שלוש לירות

) (2בכל ענין אחר — שתי לירות.

.3

המבקש מאת ראש המועצה העתק תעודה ישלם למועצה אגרה בסך  500פרוטות.

אנרתהעתש

 .4ראש המועצה דשאי ליתן תעודה או העתק ממנה ,לאשרה אד לקיימה ,בלי בל
,
תשלום או בתשלום מופחת ,בשהמבקש הוא עני או מוסד לצדכי צדקה,
שמטרתו אינה הפקת רווחים.
ת

ר

ב

ו

ת

.5

חוק עזר לנהריה)אגרת תעודת אישור(,תשי׳׳ב— — 1952בטל.

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהדיה )אגדת תעודת אישור( ,תשי״ט—1958״.

א

ו ד

ת

הנחות ופטור
מת׳עלום

2

נתאשד.
א׳ בכסלו תשי״ט ) 13בנובמבר (1958

ב י ט י ?

.. •..

השט

ג ר ש ו ן טץ
ראש המועצה המקומית בהדיה

)חט (84122

ישראל בר־יהודה
שר הפנים
ע״ר  ,1041תופי׳  1מפי  ,1154עפ׳ ס.11
ק״ת  ,247תשייב ,ע»׳ .545

קובץ התקנות  ,8-50בייב בגפ?ו• תעי״ט4.12.1053 ,

437

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עור ל פ ר ד פ י ה נ ה בדבר ה ד ב ר ת ע ש ב י בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית פרדס־חנה חוק עזר ז ה :
ג

.1

בחוק עזר זה —

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
• אילו הנכסים יהיו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין
שהוא הבעל הרשום של דנכםיט ו י י ן שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שובר או שוכר משבה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים •
״המועצה״ — המועצה המקומית פ ר ד ס ־ ה נ ה :
״מהזיק״ — ?מים ד»,חזיק למעשה בנכסים כבעל 8ו כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון 5
״נכםים״ — בבין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים 5
״ראש המועצה״ — לדכית *נדם שראש המועצה העכיר ^ליו בכתב את סמכויותיו לפי הוק
עזר זה ,כולן או מ ק צ ת ן ;
,,עשבי בד״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הגוף או
למטרד .מועילה אחרת ,כולל קיצימ ,ב ר ק נ י * דרדרים וכיוצא בהם.
חיבר; דחי;
עי&בי בר
ה י ראי ה
להדברת
עשבי בר

,2

:על נכסים או המחזיק כתם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים׳ בנכסיו.

)א( ראש המועצה רשאי לדרלש בהודעה בכתב מאת האדם ש ע ב ד על הוראות סעיף
3
 2להדביר ע ש ב י בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבדע-ם בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקו5ה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל ד.־דעה כ*:מיר חייב למלא אחיייה.

ברה ע5
י המועצה

לא מילא אדם אחדי ד ר י ש ה ראש המועצה לפי מעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבד ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ס ט י ו ת ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד •אפ קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב(

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

קטן)א(.
פטירת
הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר ?ה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או במטרה במקום מגוריו או במקום עמקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם למי טען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוניפ הנפוצים
בתחום המועצה.
עייר  , 1 9 0 ,הוי׳  1מפ
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קו־ ; התקנות  ,850כ״ב בבבלו תשי״ט4,12.1958 ,
,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  20לירות ,ואט עבר על הודאות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד ,העבירה נמשכת ,דינו—
קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חנה )הדברת עשבי בר>׳ תשי״ט—1958״.

נתאשד.
ז׳ בחשון תשי״ט ) 21באוקטובר (1958

השם

ב .ש ר ו ן
ראש המועצה המקומית פרדס־תנה

)חמ (70501

ישראל בר־יהודה
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־בנימין בדבר הדברת עשבי בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

מתקינה המועצה

המקומית ק רית־ בנימין חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל ה מ ט ה מנכסים או שהיה מקבלה
אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כמוכן ,כנאמן או כ ב א כוח ,בין
שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנת
ששכר את ה נ נ ס י ם לתקופה שלמעלה משלוש שנים 5
״המועצה״ — ה מ ו ע צ ה המקומית קרית־בנימין!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — בנין אד קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק ־
עזר זה ,כולן או מקצתן:
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,כולל קיצים ,ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.

.2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי־ בד הנמצאים בנכסיו.

י

ו נ ד ר ו ת

•-בה יהרכ־ר

עיעבי בר

)א( ראש המועצה רשאי לדריש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות סעיף
.3
 2להדביר ע ש ב י בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
.

הוראות
!״:י" :

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית ן< ן 5־ 1 ,
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על
ידי המועצה

מ

עצ

ב צ ע

א

ת

י

עייר  ,1941חוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .110

קובץ התקנות  ,850ב״ב בכסלו תמי״ט4.12.1658• ,
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סמבות ראש
ה ט ו ע צ ה

מכירת

.

ד ז י ד ע

י

ת

) .5א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מגת 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 מחשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(.
מסירת הודעה לפי הול עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר׳ במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקים מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 .או הוצגה במקום גזלט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

•

ענ׳צים

ה-הם

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  20לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת ,דינו —
קנם נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר •זה ייקרא ״הוק עזר לקרית־בנימין)הדברת עשבי בר( ,תשי״ט—1958״.
בנימין

נתאשר.

אורנשטין

ראש המועצה המקומית קרית־בנימין

י׳ בחשון תשי״ט ) 24באוקטובר (1958
 1וזמ (70501

ישראלבר־יהודד,
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־מוצקץ בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קריודמוצקין חוק עזר זה:
ה־דרות

,1

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין:
״ראש המועצה״ — לרבות «דם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

עזר זה ,בולן או מקצתן;
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס

העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זהי,
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר

בחפ ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספד כהים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או
בצדי רחוב.
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פובץ התקנות5כ׳ בכע0,

5

8

ו תעי״ט-s5s4.12.1 ,

)א( לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחזב בל דבר
.2
העלול לגרום מ ק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אפ דרוש לעשות
כן.לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

מכיצ.ילירתוג_

)ב( לא יניח אדם ולא יתלה ,ולא ירשה לן&חר להניח או לתלות בחלון ,במעקה,
כגזוזטרה או בגג ,או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

״

)ג> לא יכסה אדם ולא יחסום תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב ולא ירשה
לאחר לכםותם אד לחממם.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
.3
.
ובהתאם לתנאי ההיתר.

.4

)א(

ל א י ב ר ה אדם ולא ירשה לאתר לכרות שוחה ברחוב אלא ^

פ

,

ה

י

ת

ר

ב

כ

ת

שינויים
ברחוב

ב

פ ת י ח ת שוחיח

מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ,ובן בדגלים
אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
) >2לםתום את השותה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
או עפ פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם ביותר.

.5

)א(

המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים  3או  4או לסרב לתתו ,לבטל היתל

היתר ואגרות

שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים ,להוםיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשבותם או לבטלם.

.6

)ב(

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

)א(.

לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרומ בזק לרחוב.

)ב(

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

)ג(

ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל

״ ק לרחוב

הקרקע לתקן את הנזק.

,7 .

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
)א(
) {1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
המכשול;
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  4ו־ ,6לבצע
את העבודות האמורות.

חורעוח

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

.8

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

)א( ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
_ ן1,
1,
ף
_
המנויות ;  5ל
ב ם

פ י ם

4

א ו

6

ב י ן

א

ם

נ

מ

ס

ך

ה

ך ׳ ן ד ע ה

ם ע י

ך

ו ב י ן

א

ם

אן

ה י כ ב ס

סילוק םבשו5
וביצוע עבודות

לשפ כך בשעות היום 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.
קובץ ר ת ק נ ו ת  ,850ב״ב בנשלו תשי״ט4.12.1908 ,
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)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם ל כ ל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן )א(.
מטירת הודעה •לפי הוק עזר זה ת ה א כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.9
מכווית ,או נמסרה כמקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי
א ה ד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
י בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו א ד ם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו
הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה באופן בולט במקום שבו ד נ ה ההודעה ,או
נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

פ ט י ר ה הודעות

עני

העובר ע ל הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  200לירות ובמקרה של
.10
עבירה נמשכת ,קנס נוסף ש ת י לירות לכל יום ש י ו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

יי•"׳

כיטי5
n

12

.11
a

&

הוקי עזר ל קרי ת־ מוצק ין )שמור רחובות( — -1947 ,בטלים.
לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חזק עזר לקדית־מוצליץ )שימור רחובות( ,תשי־״ט—1958׳׳.

.

נתאשר.
י׳ בחשו! תשי״ט ) 24באוקטובר (1958

ב .ע ל ו נ י
ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

)הט (852110

י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ד,
שר־הפנים
' ע״ר

,

¿

1647ר״יס׳  2ט פ י  ,1372׳1s׳ .400

פקודה המועצות המקומיות1941 ,
חוק ע ז ר דקרית־מוצקין בדבר צעצועים מפוכנים
בתוקף סמכותה ל פ י מעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קרית־מוצקין חוק עזר ז ה :

מתקינה המועצה

הנידות

בחוק עזר זה —
.1
״אפוטרופוס״ — א ד ם שילד נמצא אותה ש ע ה בפיקוחו או בהשגחתו;
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין־,
״ילד״ — מ י ש ל א מלאו לו  18ש נ ה :
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לעיין חוק עזר ז ה ;
״צעצוע מסוכך׳ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או הגורם •להדף אויר ממוכן ן.
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו א ת סמכויותיו ל פ י חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.

ייעוד צי»;עיפ

,2

וכי^רתש
הפעלת
צעצועיה
טסוכניש
בקעת לפת!
היתר

ל א יעסוק א ד ם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,כין כעסק נפרד זביז כחלק

מעסק אחר ,אלא על פי היתר מ א ת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
.3
י

י

ה

ד

.4

לא יפעיל אדם צעצוע ממוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
.,
׳

ח

י

|
י

׳

בקשה ל מ ת ן היתר תוגש לראש המועצה ותחיה חתומה ביד המבקש.
ש'  .•11-34ע ״ ׳ • 119
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קובץ התקנות  ,850כ״ב בכפ? 1ת׳עי״ט4.12.1858 ,

ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו
.5
תנאים׳ להוסיף עליהים ,לגרוע מהם ,לשנותם אוילבטלם.
היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתה אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

.6

םתז היתר
י ח נ א י י

פקיעת היתר

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

אגית היתר

.8

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם

חיבת
n

.9
כ

ד

)א(
^
י

ב

ר

פקח רשאי ,בכל ע ת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.
קן״
ר

m

מ ן

ה

ן

ר

א

ו

ת

m

p

ע

ן

ך

ך ׳ >

e

.לתנאיההיתר

M,0

m

פטמיות
כניפר ,ובקורת

)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
 .10העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות ,ובמקרה של
עבירה נמשכת — קנט נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין)צעצועים מסוכנים(,תשי׳י׳ט—1958״.

.11

נתאשר.
י׳ בחשון תשי״ט ) 24באוקטובר (1958

ענ׳צים

העט

נ .ע ל ו נ י
ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

)(852108 an

ישראלבר־יהודה
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עור לקרית-מוצקין בדבר חזיתות בתים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זי׳ -
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין 5
״חזית בית״ — לרבות הלון ,מרפסת ,גדר ,קיר ,קיר תומך וכל קיר אתר הפונה לרחוב.

הנדיות

ל א יתלה אדם ולא יחזיק ,ולא ירשה לתלות או להחזיק כבסים או כלי בית בחזית.
.2
בית הפונה לאהד הרחובות בתחום המועצה שעליהם יודיע ראש המועצה במודעה
ש

ת

פ

ו

ר

0

ם

*

א י ס ו ר תליית
כבפיכ וכלי
בית בחזית בית

בלוח המודעות של המועצה.

.3

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות.

ענעיפ

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין)חזיתות בתים( ,תשי״מ—1958״.

השט

נתאשר.
י׳ בחשון תשי״ט) 24באוקטובר (1958

ב .ע ל ו נ י
ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

)חט (852112

בו־יהווה
ישראל
שר הפנים
1

עייר  ,1941תוס׳  1מטי  ,1154עטי .119

קובץ התקנות  ,850ב״ב בבסלו ח׳עי״ט4.12.1958 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ה ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ מ ו צ ק ק ב ד ב ר ביעור קוצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:
הנירוה

׳ביעור קוציב

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדש שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.
לא יבעיר אדם קוצים ,עצים ,אשפה ,פסולת או חומר אחר ,בשדה או תחת כיפת
.2
השמים בשטה מגורים בנוי בתחום המועצה ,אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

ענ׳6ים

-,3

העובר על הודאות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות.

השט

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין)ביעור קוצים( ,תשי״ט—1958״,

נתאשר.
י׳ בחשו? תשי״ט } 24באוקטובר (1958

נ .ע ל ו נ י
ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

)חט (852100

י ש ר א ל בר־ יהו ד ה
שד הפנים
עייר  ,1041תום׳  1מ פ י  1 51ע!:׳ .116

1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקריתימוצקין בדבר מפגעי ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:
ג

הגדרות

.1

בחוק עזר זה —

״בור שופביך — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגידתם
של מי שופבין ,מים דלוחים אוי בל פסולת של גוזלים אתרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור שדפכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או ביטון והמיועד
 לקיבולב או לאגידתם של שופכין ,ולמעט ביב או תעלת שופכין ו״ביבי־׳ — ביב המשמש לניקוזפ של לא יותר משני בנינים ,או לניקוזם של מקומות אחרים
בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
לרבות בל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות
משותפים וכיוצא באלה!
״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ,או שהיה מקבלה אילו
הנככיפ היו נותנים הביטה ,בי? בזכותו הוא זבי? כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה ,ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שניט ?
1

444

ע״ד  ,1941תום׳  1כים'  ,1154ע פ ׳ .119
קובץ התקנות  ,850כ״ב ככם5ו תעי״ט4.12.1958 ,

״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר ז מ ן

;

״מבנה״ — בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף ,סככה * 1מבנה־חוץ בל שהוא ,בין קבוע ובין ארעי,
או כל חלק מהם על בל גםפחותיהם ,לרבות בורות שיופכין ,ביבים׳ תעלות שופכין,
צינורות שופכין ,צינורות מים ,משתנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,
קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים ,בין מצויים בתוך המבנה ובין בםביבתו;

.

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין ן
״ראש המועצה״  — -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
,

עזר זה ,בולן או מקצתן}
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון ו
״מפקח״ >— מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
למלא תפקיד של מפקח ז
״נכפים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים 5
״תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונמפחות אחרים• ,וכן כל ביב
שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.
,2

״מפגע״—

הנרדתמפגע

) (1פגם בנכסים משום שאין בתם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח
אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם;
) (2פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
מבחינת גדלם ,איכותם ,מצבם ,מקום קביעתם או מכל בחינה אחרה או משום
שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר
שאינו מניח את דעת המפקח ז
) (3גג ,תקרה ,או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום בזק
לבריאות ן
) (4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר ,לדעת המפקח ,מזיק או עלול
להזיק לבריאות;
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות ,וכן
שימוש בנכםים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
) >6חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא ,לדעת •
המפקח ,לקוי ,בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז יעיל של הנכסים,
וכן ביב ,בור שופכין ,או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח
או שלא לפי תנאי האישור ואשר ,לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם;
) (7בית כסא ,צינזד שזפכין ,צינזד דלוחים ,פתח ביב וכיוצא בזד״ שלא נקבע
בו מחסום או אשר ,לדעת המפקח ,אין מחסומו קבוע כהלכה 5
) (8כל פתה ביב או מחםופ רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום_ ,
הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח ז
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא לכל
סוגיו ,משתנה ,בור שופכין ,ביב ,תעלת שופכין ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג,
סככה ,או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
קובץ התקנות  ,850כ״ב בכם?ו ת&יי״ט4.12.1958 ,
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) (10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירת מים שחט מגולים
או אשר ,לרעת המפקח ,הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים ש ב ת ו כ ם
) (11צינור שופבין ,צינור פסולת ,צינור איוורור ,מחדיר אויר ,בור שופכין,
תאי בדיקה ,כוך או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,או לקויים באופן שאויר מסואב
או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ,או שהמדים אחדים
עלולים ליפול לתוכם ן
) (12חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינור דלוחים,
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן מים ,מיתקן סניטרי או ביב *
) (13תא בדי קד של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
או מיכל מים אחר ,שחט חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהפ אינם מאושרים על ידי המפקח או
שאינם מסוג מאושר על ידי ה מ פ ק ח :
) (14ציבור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
ש ל ד ע ת המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו,
מחוצה לו או ב ק ר ב ת ו ;
) (15כל מוליך או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם בל ביב ,ציבור שופכין ,בור שופכין או ת ע ל ת שופכין;
) (16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
חימום או מערכת צינורות ,מי גשמים או מים אתרים ,וכן כל ארובה ,תרים,
הלון ,אשנב ,דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם ,לדעת המפקח ,בלתי תקינים
או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות ,טחב או רוח בבנין או בבנין םמוך!
) (17הצטברות תומר כל שהוא ,בין בתוך בנין ובין בסביבתו ,הגורם או העלול
לגרום לרטיבות או ל ט ה ב כ ב נ י ן ;
;

) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל וביוצא באלה אם ,לדעת המפקח ,הצטברות זו מזיקת לבריאות;
) (19חוסר ארוכה בנכסים ,שלדעת המפקח יש בהם צורך ,או שהארובה
בנכסים שבורה אי לקויה באופן אחר או אינה גבוהה למדי או שהיא פולטת
עשן באופן המזיק ,לדעת המפקח ,לבריאות;
) (20תנור ,אח ,קמין או כבשן אשר ,ל ד ע ת המפקח ,איבו מאכל כראוי את
ל,עשז העולה ממנו ,בין שהוא מ ש ע ש למלאכה ובין לתכלית אהדת <
) (21מרבד ,שטיח ,או מחצלת אשר חובטים ,מנקים ,או מנערים אותם ברחוב
או מעל לכל קומה או דירה או בסמיד להן ,בין השעות  18לבין  6ובין השעות
 12לבין i 16
) (22בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות:
) (23צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
שוררים בו תנאים אשר ,ל ד ע ת המפקח ,הם מזיקים לבריאות;
) (24בית חרושת ,בית מלאכה ,או מקום עבודה מכל פלג שהוא אשר ,לדעת
המפקח ,אין שומריפ על הנקיון שבהפ ,או ש מ פ א ת הצפיפות הרבה שוררים
בהם תנאים אשר ,לדעת המפקח ,הס מזיקים לבריאות:
) (25בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעת
המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת ,כדי למנוע כי האבק או הסיגים האחרים
הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות 5
) (26שטח אדמה אשר ,לדעת המפקח ,אינו גדור במידה מ ס פ ק ת ;
קובץ התקנות  ,850כ״ב בכם5ו תשי״ט4.12.1958 ,

) (27עצים או שיחים אשר ענפיהם ־בולטים או מתפשטים לעבר בל רחוב!
) (23מבנה ,בי! בתוך בני? ובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האור או
האויר לאותו בנין באופן שהוא ,ל ד ע ת המפקח ,מזיק לבריאות ז
)(29

ד ב ר הגורם לרעש ואשר ,לדעת המפקח ,עלול להזיק לבריאות!

) (30דבר אשר ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה או לפגיעה בחוש
הראייה ,הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית;
) (31דבר הגורם להפרעה באספקת המיט הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
האנשים הנהגים מאספקה זו!
) (32דבר אשר ,לדעת המפקח ,מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
סניטרית או אחרת;
)(33

קוצים או עשבים הנמצאים בנכסים;

)(34

כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות .במרפסות ובכל מקום

אחר הפונה ל צ ד הרחוב!
)(35

כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

ציבוריים!
) (36כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומר אחר המוחזקים
ברחוב.
) . .3א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק כל
מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

ם,:8־יות

.

ה ס ש ק ח

)ב( המפקח רשאי ,לאחר  24שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על ידי חפירה ובין בצורה אהדת ,ביכיפ ,צינורות או
תשמישים סניטריים אחרים ,ואם לא מצא בהם פגם ,יחזירם למצבם הקודפ ,וכל בזק
שנגרם כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
)א( .על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותן לדרוש סעד חוקי נגד
.4
י
אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם הנכסים ,אולם
למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסיפ ,לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח ,לסלק את
המפגע.
א

פ

א

א

פ

ש

א ח ר י ו ת 5פי5יק
ר

מפגע

)ב( מפגע אשר ,לדעת המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכפים עצמו או בנםפחיתיהם
או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בגכפים או בסביבתם ,אשר משתמשים
בו או נהנים ממנו רוב הדיירים ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו ,אולם אם הבעל נעדר
מן הארץ או אם אי אפשר למצאו ,חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים ,לאחר שנדרשו
על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלים או מחזיקי פ אחדי פ — או אלה ואלה — חייבים בסילוק מפגע,
חייביפ הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

.5

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק

מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחיצות לשם סילוק המפגע ומניעת

הודעות ?ממוין
ט פ נ ע

הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בםעיף

קט! )א(.
)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
^ מ  .ז ! ת »  1ח  ,850ב;׳ג:מ»ו<;.ן׳>!8״ט4.-12.1988-,
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פי5וק טפנע
ע 5ידי המועצה

לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  5או
.6
ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  ,5שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים
בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות
הביצוע מאותו אדט או ?3אותט אנשיה החייבים לםלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל
אחד מחט לחוד.

ההיטד ,חט»קה

דעתו של המפקח בדבר קיומו ,מקורו או מהותו של מפגע ובן בדבר העבודות.
.7
והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

חדבהת העמל{
הו< 5העזר

בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב ,לכשיידדש לבך על ידי המפקח ,להדביק
.8
ולהחזיק במקום נראה לעין בבגיי העתק מחוק עזר זה או הלק ממנו.

.שט ידה ע?
ה ^ יו ן

)א( המחזיק בנכסים או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם חייב לשמור
.9
על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח ,וכן לנקות ולסלק כל מרבץ
של זזהמה ,פסולת ,דומן אי אשפה אחרת שבנכסימ ובסביבתם.
)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה חייב
להבטיח במקום העבידה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות
לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

עבירווי,

.10

)א(

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

)ב(

לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

)ג(

לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.

)ד( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב .באולם ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי ,במקום
עיגוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור דשות כניסה אליו ,ולא יירק בהם ולא יזהם אותם
בצורה אחרת.
)ה(

לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.

)0

לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור,

)ז( לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שברי זכוכית ,מסמר ,חופר חד ,אבל ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
)ה( לא ישים אדם ברחוב ,קליפות ,פירות או ירקות ,נבלות בעלי חיים או חלקיהן
או פסולת כל שהיא.
)ט(

לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.

)י(

לא ישאיר אדב בעל חיים ברחוב .באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את

הרחוב.
)יא(

לא יגבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור,

לא ימיין ולא יחטט בהם.
)יב( לא ידביק אדם ברחוב לוה ,מודעה ,דברי דפוס או כתב פרסומת או דברי
תעמולה אחרים על קירות ,עמודים וכיוצא באלה ,לא יתלם ,לא יבליטם ,לא יציירם
במקומות כאמור ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על ידי אחר על לוחות שנקבעו
לכך על ידי המועצה,
448
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)יג( לא יבבה ארם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של .לפחות  3מטר ולא
סמור לבור מים אלא במרחק של לפחות  8מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא בסקופ
ובמרחק מבנין צפי שאושרו על ידי המפקח.
)יד( לא'יחלוב אדם ברחוב.
)טו( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש מ כדי לזהם את הרחוב.
) .ÍIא( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאלין 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 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת ההודעה ,או
נתפרסמה באחד העתונימ הנפוצים בתהום המועצה.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
אותה כאילו בערכה כהלכה ,אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם
הבכהים ללא כל שם או תיאור בוםף.

מסירת

 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנם  500לירות ,ואם עבר על
הוראות סעיף ) 5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

ענשי=

.13

חוק עזר זה ״אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר,

.14

חוק עזר לקרית־מוצקין )מניעת •מפגעים( ,תשט״ו— — 1955בטל.

.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לק רית־מוצקין) .מפגעי תברואה( ,תשי״ט—.*1958

..
׳פטירת ד י נ י פ

1

נתאשר.
ט״ז בחשון תשי״ט ) 30באוקטובר (1958

י,

ודעות

ב

יטו»

השם

נ .ע ל ו נ י
ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

)חט (852115
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשפיר ידבר עקירת עצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית שפיר חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —

.1
״המועצה׳ — המועצה האזורית שפיר %
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמד על ידיו לענין חוק עזר זה %
״עקירת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו ,שריפתו או סילוקו.
1

הגדרות

עייר  ,1941הופ׳ \ טס׳  ,1151עט׳ .119

 MIS-התהנוה

,850

ל״ג

ל  :כ  • 5יועי״ט4.12.1956 .
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עקירת עציפ

2

לא יעקור אדם

עץ,

אלא לשי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
':41.־

־

שתן ה י ר ,
; ו ן נ א י

ד

י

אניח חיתי

מתן היתר או סירוב לתהו ,ק כיי! ת תנאי נתינתו ,ד־תלייתו ונימולו מסורים לשיקול
.3
דעתו של ראש המועצה.

.4

בעד היתר לעקירת עץ תשולפ למועצה אגרה בשיעול ז ה :
כשהעץ שהיה לעקרו היד .י—
.
ע ד  5שנים
למעלה מ ־ 5עד  15שנה
למעלה נ ד  15עד  20שנח
למעלה מ־ 20שיה

ישית מ י ס ה

5
10
20
30

)א( ראש המועצה רשמי ל ה י מ ס בהל זמן סביר לכל טקומ בדי ל נ ר ד אם ממלאים
.5
אחרי הוראות חוק עזר זה.
)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

עג»ים

.6

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -־ קנם  100לירות.

ומט

.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר )עקירת עצים( ,תשי״ט—1958״,
משת מו שק ו ב יץ
ראש המועצה האזורית שפיר

נהאשר.
כ״ב בחשון תשי־״מ ) 5בנובמבר (1958
)וזט (8008

י ש ר ? 5ל ב ר ־ י ה  1ד ה
שר הפנים

450

ק!<7 ? -י,ק»ד ,350 ,ב״ב בב \70ו87י״»1 . 2 2 . 1 9 5 8 ,
,

1

י-נזחיר  363פ י י ם ה

הודפס

ע ״ י חימופיט ה מ מ ש ל ת י

