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חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט—1959
צו בדבר הקמת לשכות עבודה של שירות התעסוקה ותחום שיפוטן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות התעסוקה ,תשי״ט— , 1959ובהמלצת
מינהלת השירות ,אני מצווה לאמור:
ב

.1

היןמת לשכות
:עבורה

יוקמו לשכות עבודה של שידות התעסוקה כאמור בתוספת טור א׳.

תחום שיפוטה של כל לשכת עבודה שהוקמה בהתאם לסעיף  1הוא באמור לצדה
.2
בתוספת ,טורים בי ,ג  /ד  /ה׳ :רו׳.

תחום שיפוטו
ש5 5שכות
עבודה

.3
1959״,

השם

לצו זה ייקרא ״צו שירות התעסוקה )הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן( ,תשי״ט—

התוספת
)סעיפים  1ד(2
מספר
סידורי

ה5שכה

י תחום
עיריות

תהום מועצות
מסומיות

תחום מועצות
אזוריות

תחוט ישובים

תחום השטח

טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

טור ד׳

טור ה׳

טור ו׳

1

ל ש כ ת עבודה
ירושלים

2

ל ש כ ת עבודה
בית־שמש

3

ל ש כ ת עבודה
חיפה

4

ל ש כ ת עבודה
יקנעם

יקנעם

••'5

ל ש כ ת עבודה
עתלית

עתלית

עיךהכרמל

6

ל ש כ ת עבודה
תל־אביב

רמת־השרון

הדר־יוסף ,ת ל ־ ב ר ו ך

ירושלים

חיפה

תל־אביב־
יפו ,בת־ים

רמת־רחל

הרי יהודה ,למעט
תחום האזור מ ע ב ר
לקו שבין מ ס י ל ת
ציון בצפון ואשתאול
בדרום

בית־שמש

האלה ,גיזו,
אבךהעזר

כפר־אתא ,נשר ,ק׳
ביאליק ,ק׳ מוצקין,
ק׳ חרושת ,ק׳ בני
מין ,ק׳ טבעון ,ק׳
ים ,ט י ר ת ה כ ר מ ל

זבולון

צרעה ,אשתאול,
כפר־אוריה ,תרום,
מסילת־ציוך

אזור עדולם

בית־אורן
החותרים ,מגדים

מנקודה ליד ב י ח ״ י
״ נ ע מ ך בכביש עכו־
בצפון ועד
חיפה
ה צ ט ל ב ו ת כביש עת־
ל י ת בדרום

מגידו

הצטלבות
בצפון
כביש חיפה—עתלית
בדרום גבול עין־
הכרמל

י ׳ ם״ח  ,270תשי״ט״עמ׳ .32
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מספר
סידורי

יח5שכה׳

תחום
עיריות

תחום מועצות
מסוממת

תחום מועצות
אזוריות

תחום ישובים

תחום השטח י

טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

טור ד׳

טור ה׳

טור ו׳

אזור

חולון

7

ל ש כ ת עבודה
חולון

8

ל ש כ ת עבודה
נהריה

9

ל ש כ ת עבודה
עכו

עכו

10

ל ש כ ת §בודח
טבריה:

טבריה

11

ל ש כ ת עבודה
צפת•

צפת

12

ל ש כ ת עבודה
ראש־פינה
)חצור(

ראש־פינה,
המעלה ,הצור

13

ל ש כ ת עבודה
קרית־שמונה

קרית־שמונה,
מטולה

 %י

יי

ס ו ל ם צור,
מעלה הגליל

נהריה

1

•י

י ״

געתון,

נעמן

ן

מגדל ,יבגאל,
כפר־תבור,
מנחמיה

עמק־הירדן

ארבל׳ כפר־זיתים,
הזול־
כפר־חטים,
עים ,לביא. ,מצפה,
שדה־אילן ,ש ד מ ו ת
כפר־קיש,
דבורה,
שרונה

מרום־הגליל

יראון ,ברעם

מחולתה בצפון עז
ט ב ח ה בדרום

יסוד־

ד ש ו ת י החולה עד
ה ק ו העובר ב ג ב ו ל
הדרומי של .ח ו ל ת ה

הגליל־העליון

14

ל ש כ ת עבודה
בית־שאן

בית־שאן

ב ק ע ת בית־שאן

15

ל ש כ ת עבודה •
עפולה

עפולה

יזרעאל ,הגלבוע ,עד
בין
העובר
הקו
בדרום
חפצי־בה
בצפון
ובית־השטה
הקישון

16

ל ש כ ת עבודה
מגדל־העמק

17

ל ש כ ת עבודה
קרית־נצרת

18

ל ש כ ת עבודה
נצרת

נצרת

19

ל ש כ ת עבודה
באp־שבע ־

באר־שבע

חפצי־
בית־השטה,
בה׳ בית־אלפא

הקישון

קרית־נצרת

אופקים ,דימונה

קובי! התקנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

בני־שמעון ,עזתה,
ת מ ר  ,חבל־מעון

תלמי ביל״ו:,פעמי־
שדה־צבי,
תש״ז,
אשבול
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מםפר
סידורי

י

ה5שכה

 ; .תחום
עיריות

טור א׳

ט ו ר ב׳

תחום מועצות
מסוממת
,

י טור ג׳

תחום מועצות
אזוריות

תחופ ישובים

תחום השטח

טור ד׳

טור ה׳

טור 1׳

י

תמנע

20

ל ש כ ת עבודה
אילת

אילת

21

לשכת עכודה
אשקלון

אשקלון

22

ל ש כ ת עבודה
שדרות

שדרות

23

ל ש כ ת עבודה
קרית־מלאכי

קרית־מלאכי

24

.לשכת עבודה
קרית־גת

קרית־גת

לכיש ,למעט ישוב
נהורה

25

' ל ש כ ת עבודה
רחובות

רחובות

מ ז כ ר ת בתיה ,יבנה

ברגר ,גזר ,ג ד ר ו ת
למעט כ פ ר מרדכי

26

ל ש כ ת עבודה
ראשון־לציון

ראשוךלציון

נחלת־יהודה,
בית־דגון

נטעים ,בית־זזנן,
פלמחים ,חמד,
כפר־חב״ד

27

ל ש כ ת עבודה
נס־ציונה

נס־ציונה

ב י ת עובד ,עיינות

28

ל ש כ ת עבודה
גדרה

גדרה

קדרון

29

ל ש כ ת עבודה
גן־יבנה

גן־יבנה

שתולים ,בצרון ,בור!־
שדה־עוזיה, ,
יפתח,
חציר ,אשדוד

30

ל ש כ ת עבודה
'אשדוד־ים

31

ל ש כ ת עבודה
באד־יעקב

•;32:•:

ל ש כ ת עבודה
חדרה

ו
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חוף־השרון

ניר־משה,
בא׳ ק ל ח י ם

שער־הנגב

ניר־עקי־

ערוגות ,כפר־אחים,
תלמי־יחיאל . ,כ פ ר ־
אביגדור,
ורבורג׳
משואות־יצחק,
שפיר ,ינון

חבל־יבגה עד כרם־
יבנה ב מ ז ר ח

חדרה

נהו־
מצודת־יואב,
שדה־עוזיה,
רה,
כרמון,
בית־עזרא,
אמונים
עזריקם,
גבעתי

י

-

גלאון ,שהריר״ נח
לה ,גת׳ שדה־משה
קוממיות,
רוחה,
מנוחה ,סגולה

מחנה צריפין

שטחי ח ב ר ת עידית
ו ח ב ר ת זרעים

אשדוד־ים

באר־יעקב

קיבוץ נצר־םירני

אור־עקיבא

שדות־ים
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מםפד •;
.סידורי

ההשבה

תחום
עיריות

טור א׳

טור ב׳

תחום:מועצות
ממומי ו ת

 מחום מועצות•אזוריות

תחום ישובים

טור ד׳

טור ה׳

• ט ו ר ג׳

תחום השטח

-

טור ו׳

אום־אל־פחם

33

ל ש כ ת עבודה
אום־אל־פחם

34

ל ש כ ת עבודה
באקה־אל־
גרביה

באקה־אל־גירביה

35

ל ש כ ת עבודה
׳בנימינה:

בנימינה

36

ל ש כ ת עבודה
כרכור

37

לשכתעבודה
זכרון־יעקב

זכרון־יעקב,
בת־שלמה

38

ל ש כ ת עבודה
גבעת־עדה

גבעת־עדה ;

39

 ,ל ש כ ת עבודה
פרדס־חנה

פרדס־חנה

40

ל ש ב ת עבודה
נתניה

41

לשכתעבודה
אליכין

42

ל ש כ ת עבודה
כפר־יונה

פרדסיה

43

ל ש כ ת עבודה
אבן־יהודה

אבךיהודה

תל־יצחק,
בית־יהושע

44

ל ש כ ת עבודה
קדימה

קדימה

אילנות׳ גן־הדר

45

ל ש כ ת עבודה
תל־מונד

תל־מונד

46

ל ש כ ת עבודה
טייבה

טייבה

י כרכור

אלונה׳

כרמי־

בית־חנניה,
אליעז

מנשה למעט
משמרות

' ח ו ף ־ ה כ ר מ ל  ,למעט
הישובים החותרים׳
בית־אורן ,מגדים

קבוצת משמרות

אודים ,י ק ו 0

נתניה

עמק־חפר

קובץ!זת^גות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט7.1959 ,־9

השרוךהצפוגי

שבות־עם,
צור־משה

נורויה׳

כפר־נטר

׳

י

•

הדר־השדון
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טםפר
סידורי

הלשכה

תחום
עיריות

תחום מועצות
מקומיות

תחום מועצות
אזוריות

טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

טור ד׳

טור ה׳

טור 1׳

מפעלות־אפק

47

ל ש כ ת עבודה
פתח־תקוה

48

ל ש כ ת עבודה
רמתיים —
מגדיאל

הדר־רמ׳
מגדיאל,
תיים ,רמות־השבים,
רמת־הדר

49

ל ש כ ת עבודה
כפר־סבא

כפר־סבא

50

ל ש כ ת עבודה
רעננה

רעננה

נוה־הדםה ,ח ר ו צ י מ
ודדיה ,בצרה ,בניי
ציון

51

לשכת עבודה
הרצליה

הרצליה ,כפר־שמר־
יהו ,גליל־ים

רשפון ,שפיים

פתח־תקוה

גני־תקוה ,ראש־
העין ,יהוד ,כמר־
גנים ,כפר־קסט

י

תחום ישובים

תחום .השטח

52

ל ש כ ת עבודה
רמת־גן

רמת־גן

גבעתיים,
אורייה ודה

53

ל ש כ ת עבודה
בני־בדק

בני־ברק

קרית־אונו,
גבעת־שמואל

'54

ל ש כ ת עבודה
רמלה

רמלה

55

ל ש כ ת עבודה
לוד

לוד

י

השרון־התיכון

אונו

׳

תל־השומר
תל־ליטוינסקי

שלבים ,רמות־מאיד,
פתחיה ,עזריה ,מש־
מר־אילון ,כפר־שמו־
אל ,מצליח ,כ פ ר
בן־נון ,ישרש ,גזר

מחנה־ישראל

אחיעזר,
גנות

זיתן,

י״ט בסיון תשי״ט) 25ביוני (1959
<חמ (75285

.

מרדכי

נמיר

שר וזעבודה
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג
בתוקף,סמכותי לפי הסעיפים  15 ,6 .,5ו־• 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח—• ¡1957י ,אני מצווה לאמור:
בצו זה —
.1
״עינוג״—,כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים! 1935 ,
״בית עינוג״ — מקום שבו עורכים עינוג <
״סוכן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו —
) (1רכישת כרטיסים בשביל זולתו •,
) (2כל פעולה אחרת הקשורה במישרין עם ־הפעולה האמורה בפסקה), .} (1
״כרטיס״ — כל מסמך המקנה זכות כניסה לבית עינוג כאחד מקהל המבקרים או המעיד
על זכות כזו!
״בעל בית עינוג״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון בזה ,לרבות אדם
שבידו השליטה או הפיקוח על בית עינוג וכולל אדם שבהנהלתו נמצא בית העינוג
וכן אדם המשתמש ג ב י ת עינוג לשם עריכת עינוג!
״קופד.״ — מקום שבו מוכרים כרטיסים והוא נמצא בבית ׳העינוג!
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי שד הפנים להיות מפקח לצורך צו זה!
״רשיון״ — רשיון לסוכן שניתן לפי צו זה.

׳ הגדרות

2

4

.2

לא יעסוק אדם כסוכן ,אלא לפי רשיון מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

)א(
.3
או לשנותם
)ב(
)ג(

המפקח רשאי ליתן רשיון או לסרב לתתו ,לכלול ב ו תנאים ,להוסיף עליהם
וכן לבטלו או להתלותו.
רשיון שבוטל לפי סעיף קטן)א( חייב בעלו למסרו מיד למפקח.
בעל רשיון חייב להציג את הרשיון בעסקו במקום בולט לעין.

.4

השכר המכסימלי בעד מכירת כרטיסים על ידי סוכן הוא כמפורט ,להלן:
כשהמחיר של כרטיס —
לירות
אינו עולה .על 1.100
50
עולה על  1.100לירות ואינו עולה על  2.500לירות
100
עולה על  2.500לירות ואינו עולה על  3.500לירות
150

.5

)א( לא יימכרו כרטיסים אלא על ידי סוכן בעל רשיון או בקופה.
)ב( לא ימכור אדם לקונה אחד יותר מששה כרטיסים לעינוג אחד.

רש י ו! םוכ.4
ניתז רשיוו

השכר
המכסימלי'

פרוטות

)א( בעל בית עינוג חייב למכור בקופה לא פחות מחמישים אחוזים למאה מכל
.6
הכרטיסים הנועדים לעינוג אחד.
יי׳ )ב( בעל בית עינוג חייב למכור כרטיסים שמורים ל כ ל עינוג במחיר ובתנאים
שנקבעו על ידי המפקח.
)ג( ״כרטיסים שמורים״ — לענין סעיף זה — כרטיסים לחמש שורות ראשונות
ברחבו של אולם בית העינוג שהוא קולנוע או לחמש שורות אחרונות בבית עינוג אחד
או כרטיסים ל־ 30%מכל מקומות ישיבה באולם בית עינוג ,הכל לפי מספר הכרטיסים
הקטן יותר.

מכירת
כרטיסים
 .כךטיםים
שמורים

ם״ח  ,240תש י ״ח׳ עמ׳ .24
ע״ד  ,1935תום׳  1מס׳  ,496עמי .49
קלבץ;התלונות  ,924ג•׳.בתמוז•תשי״ט9.7.1959 ,

1645

שעות מ כ י ר ת
כרטיסים

)א( בעל בית עינוג בתחום האזורים העירונייפ של ידושליפ ,תל־אביב ,יפו וחיפה
.7
יחזיק את הקופה פתוחה למכירת כרטיסים לפחות שתי שעות רצופות לפני תחילת בל עינוג.
)ב( ״אזור עירוני״ — לעגין סעיף זה — אזור עירוני כאמור בפקודת מם הרכוש
העירוני. 1940 ,
3

מקום העסק

מינוירשות
מבצעת

)א( לא ינהל סוכן את עסקו אלא במקום שנקבע ברשיון.
.8
)ב( לא יעביר סוכן את עסקו ממקום שנקבע ברשיון למקום אחר אלא לפי הרשאה
בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה.

.9

המפקח יהיה רשות מבצעת לביצוע צו זה והוא רשאי לתת כל הוראה שלדעתו יש
,

בה צורך לשם ביצוע הצו.
תקפם.ש5

.10

האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.

ד י נ י ם אתרים

.11

ביטו5

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג(,

תשי״ט—1958
השם

4

— בטל.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח :על מצרכים ושירותים )פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה
.12.
לבתי עינוג()מם׳  ,(2תשי״ט—1959״.
י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
י״ח בסיון תשי״ט) 24ביוני (1959
שר הפניפ
ז ( 7 4 0 0 3

) ח מ

3
4

עייר  ,1940תום׳  1מס׳  ,1065עמ׳ .218
ק״ת  ,858תש י״ט עמי .538

מרור לסזלמוז מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית לכיש
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפיפ ) 14א(
 ,ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

i

2

תיקו! פרט<?>

השט י

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט)ל(
) (1שפ הישוב נחושה והשטח המפורט לצדו בטור ב׳ — יימחק!
) (2במקופ ״השטחים המסומניפ במפה במספריפ,22 ,18 ,16 ,12 ,11 ,10 ,8 :
25״ יבוא ״השטחים המסומניפ במפה במספריפ 10 ,8 :עד ,19 ,18 ,16 ,12
25 ,22״.

.2
1959״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש ,תיקון( ,תשי״ט—

8

ט׳ בסיון תשי״ט) 15ביוני (1959
<חמ (8001
1
2
3
4

1646

ע״ר
ע׳׳ר
ק״ת
ק״ת

4

—

ישראל בר־יהוד ה
שר הפנים

 ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ 119
תש״ח ,תוס׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
 ,797תשי״ח ,עמ׳ .1259
 ,825תשי״ח ,עמ׳ .1950

קובץ התקנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק עזר לבני־ברק בדבר מניעת רעש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית
בני־ברק חוק עזר זה:
ג

.1

)א( לא יקים אדם בתחום עידית בני־ברק ,ולא יניח ולא יגרום שיוקם ,בין השעות
י •

, ,

י

^

-

•••־•-

א י ס ו ר הקמת
רעיע •

אחת עשרה בלילה ושש׳בבוקר ,רעש חזק או:ממושך יאו חוזר ונשנה ,שיש בו משום הפרעה
לאדם הגד ,העובד או המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושביס ,בין שהרעש נעשה בכלי
נגינה ,ברמקול ,בצפירה ,בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה ,ובין שהוא נעשה בכל
אופן אחד.
)ב( הודאות סעיף קטן)א( לא יחולו על עובדיהם של מפעלים ,בתי עסק־ומקומות
שניתן עליהם רשיון לעסוק בתעשיה ,בעסק ובמלאכה ,כשהם מקימים רעש לצורך ביצוע
העבודה באותו מפעל ,בית עסק.או מקום ,ובלבד שהרעש לא יהיה יותר על הדרוש לשם
.ביצוע העבודה האמורה.
)ג( מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן)א(.
.2

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות.

׳"•׳*'?׳

.3
.4

סעיף  6לחוקי עזר למועצה המקומית של בני־ברק — 1939 ,בטל.

ביטול

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק)מניעת רעש( ,תשי״ט—1959״.

יי׳

2

נתאישר.
ד׳ באייר תשי״ט ) 12במאי (1959

08

משה בגנו
ראש עידית בני־ברק

)חמ (86431

י ש ר א ל ב ר ־ יה ודה
שד הפנים
1
2

ע׳׳ר  ,1934תום׳  1מס׳  ,414עמ׳ .1
ע״ר  ,1939תום׳  2מס׳  ,873עמ׳ .176

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר ללוד בדבר אגרות ב י ת המטבחיים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית
לוד חוק ע ז ר ז ה :
ג

במקום התוספת לחוק עזר ללוד )אגרות בית המטבחיים( ,תשי״ג— , 1953תבוא
.1
תוספת זו:
2

הח5פת
התיםפי

1

״תופפת
)סעיף (3
בתוספת יזו — י
״בקר גדול״ — בעל חיים — למעט גמל — המיועד לתצרוכת בני אדם ,שמשקלו אחרי
השחיטה עולה על  70ק״ג!
״בקר קטן״ — בעל חיים המיועד לתצרוכת בני אדם ,שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 25
ק״ג ואינו עולה על  70ק״ג.
1

ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עמי .1
092׳ תשי״ז ,עמ׳ .1234

קובץ התקנות  ,«24ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

%W1

ט

ו

ר

א

ט ו ר ב׳
שיעור האגרה
•לכל ראש
לירות

׳

ה ׳ ע י ר ן ת

בעד שחיטה)כולל בדיקה לפני השחיטה ואחריו!( —
בקד גדול
בקר קטן
כבש או עז
טלה או גדי
גמל
בעד הסגר ושימוש במים —
בקר גדול
בקר קטן
כבש או עז
טלה או גדי
גמל
בעד ביעור —
בקר גדול
בקר קטן
כבש או עז
טלה או גדי
גמל
.2

12.500
5.250
4.500
1.750
18.000
1.500
0.750
0.500
0.250
2.000
2.500
1.000
1.000
1.000
5.000״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד )אגדות בית המטבחיים()תיקון( ,תשי״ט—1959״
אלכסנדר קמיל
ראש עירית לוד

נתאשר.
י״ט באייר תשי״ט) 27במאי (1959
)חט (88205

ישראל בד־יהודה
שד הפניפ

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרמלה בדבר ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית
רמלה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —

.1

״נכס״ — בנין או מגרש!
״בעל״ — אדפ המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשופ ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכס
לתקופה של למעלה משלוש שנים!
1

ע״ר  ,1984תום׳  1מם׳  ,414עט׳ .1

קובץ התמנות  ,924נ׳ ב ת מ ה תשי״ט9.7.1959 ,

״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשר ,בנכם כבעל או כשוכד או ׳בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומד אחד ,לרבות כל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו אד כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים
להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים
בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה לצורך אחר של אותו מבנה!
״שטח בנוי״ — ••שטחי שהעיריה הכריזה עליו ,באישור הממונה על המחוז ,כעל שטח בנוי
לענין חוק עזר זה ז

־:

,

״מגרש״ — קרקע פנויה בש׳טח בנוי ז
״העיריה״ — עירית רמלה!
״ראש העיריד,״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה. ,
כולן או מקצתן! י
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
) : .2א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות את החצר או הכניסה לבנין.
)ב(
יש לבצעו.
.3

דרישה מיסוי

ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

חובה ?מ?א

בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  2חייב למלא אחריה.

אתרי הורעה •

לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש העירית כאמור בסעיף  3או
.4
״
^ביצע את הניקוי שלא .לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורשים ב ה
ו ד ע ד

ר

ש

א

י

ת

ה ע י ד י ה

ניסוי ע 5ירי
העיריה

•־ לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הנכם או המחזיק בו כאמור בסעיף 5
.אגדת ניקוי בעד ניקוי על ידי העידיה תהיה כמפורט בתוספת .האגדה בעד ניקוי
.5 .
מגרש תשולם על ידי בעל המגרש ,ואילו האגדה בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם
בשיעור  1/3על ידי בעל הבנין ובשיעור  2/3על ידי המחזיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים
 ,לפי מספד החדרים התפוסים על ידיהם .לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות
כמחזיק בשני חדרים.

אגרת גיהיי

)א( המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש ,חצר או כניסה
.6
לבנין כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העיריה כאמור בסעיף .2

רשות כניסת

)ב(

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן •)א(.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אס נמסרה לידי האדם שאליו היא
.7
מכוונת ,או נמסרה במק}ום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
י אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו ,או מקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הנכס בו דנה ההודעה ,או נתפרסמה
באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.
קוב } התסנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,
,

מטירת הודעה

.649

העובד על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנס חמש מאות לירות ,ואם עבד על
.8
הודאות סעיף  3והעיריה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף חמש לידות־לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחדי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים(,
.9
תשי״ט—1959״.
תופפו!
)סעיף (5
א ג ר ו ת ניקוי
בלירות

 .1בעד ניקוי מגדש ששטחו עד חצי דונם .
לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו
.2

בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם
לכל דונם נוסף או חלק ממנו

.3

בעד ניקוי כניסה לבנין

—8
—7
—15
—10.
—1
מאיד מלמד
ראש עירית רמלה

נתאשד.
ד׳ באייר תשי״ט) 12במאי (1959
)חמ (80740

ישראל בד־יהודה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבאקה אל גרבייה בדבר סלילת ר ח ו ב ו ת •
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית באקר ,אל־גרבייה חוק עזר זד:,

מתקינה המועצה

בחוק עזר זדי —
,1
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים ,בהתאם לחוק
עזר זה!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה ,וכולל
אבני־שפה וקירות תומכים!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב ,לרבות עבודות ופעולות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילו& ועבודות ניקוז למים עליונים ן
) (2סילוק עמודי חשמל: ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים ,הריסת
מבנים ישנים ופינוים ,התקנת ביבים ,תעלות ,צינורות מים עיקריים וכבלי
חשמל?
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו ,לרחובות הסמוכים ל ו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל»
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119
סובץ התמנות  ,924נ׳ בתמוז ת׳נ8י״ט9.7,1959 ,

) (4בנייתם ושינוים של קידות תומכים ,מדרגות׳ א מ י שפה ,גדרות מגן,
קירות' גבול וםורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ,הדרושה
לסלילתו !
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ומדשאות ונטיעת עצים וצמחים <
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ו
 (7).כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה !
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחד ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
כדי לשמש באופן זמני לתנועה!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחד ,בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר ,ובין
שאינו מצופה ,וכל חומר אחר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי
שיקבע המהנדס!
•,הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילווה
שקיבלה המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם
להסכם אתו בדבר אותה סלילה ,בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב ז
״בעל נכסים״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלם 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 למעשה בהם ובין
שאינו מחזיק בהם!
״המועצה״ — המועצה המקומית באקה אל־גרבייה! .
״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו ,באישור בכתב מאת מהנדס המחוז של מחלקת
עבודות ציבוריות ,להיות מהנדס המועצה!
״שטח בנוי״ — השטח שבתחום המועצה המסומן בצבע אדום במפה הערוכה בקנה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ז בשבט תשי״ב ) 13בפברואר .(1952
המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה! וכן רשאית היא
.2
להקצות מרחוב חלק לכביש וחלק ממנו למדרכה.
.3

)א(

המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

)ב( הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה ,לא תטיל המועצה חובת

כביש ו ט ד ו מ ז

שינוי רוחב
ש 5כביש

השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף .5
)א( המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
.4
.המועצה .הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה:

ס?י5ת כביש

) (1ביצוע העבודות הדרושות כדי להביא את הסלילה עד שטחה העליון של
התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (3סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו של הכביש!
) (4השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם ,כדי רחבו
המלא של הכביש.

י

*

)ב( נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלילת כביש ברחוב ,יודיע ראש המועצה
בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.
?יבץ התקנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,
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)א( נסלל כביש בשטח בנוי ,לפי חוק עזר זה ,ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
,5
הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי  75%וסכום זה יחולק ביניהם בשיעור
יחסי לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחוב ,מהווה כביש רחבה ,ייחשבו ששה :מטרים
ממנה בלבד ככביש לצורך סעיף קטן זה.
)ב( ) (1נסלל כביש בשטה שאינו שטח בנוי ,ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
הנכסים המקבילים לאותו כביש משני צדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־1000
מטר ,שיעוד השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש שנסלל,
כזה:
המדחס במטרים

עד 250
600—251
1000-601

שיעור ההשתתפות

40%
30%
10%

) (2סכום השתתפותם לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכסים
החייבים בו לפי שטח נכסיו של כל אחד מהם.
סכומי ההשתתפות ישולמו למועצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת
.6
הסלילה? אולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה ,עם השלמת כל שלב,
לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים
שהושלמו לפניו ,בשיעור האמור בסעיף .5
)א( סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר
.7
זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( וטרם שולמו דמי ההשתתפות ,רשאית היא לגבות את
דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל
יום הפרסום.
)ב( .התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה
את סלילתם עד אותו יום ,רשאית היא להמשיך ולסיים :א ת סלילתם ולגבות לפי חוק עזר
זה מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום
בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
)א( לא יסלול אדם ,חוץ מהמועצה ,כביש ,אלא לפי כ ת ב היתר מאת המועצה,
.8
ובהתאם לתנאים ,הפרטים והאופן:שיפורשו בכתב ההיתר .התנאים ,הפרטים והאופן
המפורטים כאמור ייקבעו על ידי המהגדם באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש כאמור שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בכתב
ההיתר ,רשאית המועצה להרסו ,או לשנותו ,ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה
י
'־״
לשם כך.
)ג( ניתן היתר לפי"סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
כדי .25%
ם5י5ת מדרכה
וגטיעתעצים

1652

החליטה המועצה —
.9
) (1לסלול ,לבנות ,לרצף ,להרחיב ,להאריך ,לתקן או לשפד מדרכה לאורך
הנכסים או לטפל בה;
) (2לנטוע יעצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם<
) (3לבנות אבני שפה!
רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף
 5שיחולו בשינויים המחוייביס לפי הענין.
סונץ התסנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט0.7.1959.,

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת׳ כביש או לביצוע עמדד .מחעבודות
.10
המפורטות בסעיף״  ,9יכריע המהנדס באישור בכתב.
 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם.שאליו היא מכוונת,
או נמסרה במקו £3מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
מטפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר ,העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו ׳אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום• בולט על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
.12

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם

.13

לחוק עזר זד ,ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרבייה )סלילת רחובות( ,תשי״ט—1959״.

נתאשד.
כ״ו בניסן תשי״ט) 4במאי (1959
.

),חט ,(813010

־

500

לירות.

אישור סכום
ה ח ״  ,א י מ

מסירת הודעות

«׳«ים.

השם

זכי עבדאללד ,ע ו ו י ס א ת
ראש המועצה המקומית באקר ,אל״גרבייה
־

.

־

,

..

.

ישראל בר־יהודה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
 ,חוק עזר ליסוד־המעלה בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית יסוד־המעלח חוק
עזר זה:
1

2

במקום התוספת לחוק עזר ליםוד־המעלה )מם עסקים מקומי( ,תש״י—1950
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:

4

3

החלפת
התוספת

״תופפת
שיעור המם לשנה
תיאור" המלאכה או העסק
•
אגודה ש י ת ו פ י ת —
לשיווק ת ו צ ר ת ו ה ס פ ק ת מ צ ר כ י ח ק ל א ו ת
לדיג
י אכסניה עט הארחה - .י
עד  3מ י ט ו ת
למעלה מ־ 3מ י ט ו ת
ב י ת אריזה
ב י ת מלאכה —
,
שאינו מעסיק פ ו ע ל י ס

2
3
4

ע״ר
ע״ר
ק״ת
ה״ת

.המס בלירות

תיאור המלאכה או העסק
ה מ ע ס י ק פועליפ י

92
76
40
60
48
24

הובלה —
ל כ ל ג׳יפ
ל כ ל טנדר
עד 1.5
למעלה
למעלה
למעלה

המס בלירות
32
10

או מ כ ו נ י ת משא ב ט ו נ ו ת —
מ־ 1.5עד 3
מ־ 3עד 8
מ־8

30
42
84
100

 ,1941תוס׳  1מס׳ .119 '0)1,1154
 ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
 ,844תשי״ט ,עמ׳ .328
 ,87תש״י ,עט׳ .928

קובץ התקנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט»•7.1959 ,
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.־מיאור המלאכה או העסק

180
16
36
500
250
100
150
4*5
75
54
10

שירות אוטובוסים
ה ש כ ר ת ־קומביין
השכרת אוטוקומביק
ח ב ר ה ל ה ס פ ק ת מים
ח ב ר ה ל ה ס פ ק ת חשמל
ח ב ר ה לגידול י ר ק ו ת
חברה לגידול פ ר ו ת
ח נ ו ת כל־בו
חנות מכולת י
ט ר ק ט ו ר זחל
ט ר ק ט ו ר על גלגלים
ל ו ל שיש ב ו ע ו פ ו ת —
עד 50
 51עד 100
 101עד 300
תחילה
ה ו ר א ו ת מעבר

ה׳צפ

,2

המס ב ל י ר ו ת

1.500
3
10

המס ב ל י ר ו ת

ת י א ו ר המלאכה א ו העסק

30
45
36
72
50
25
6
24
1.500
24
36
50
60
100
24״.

 301עד 500
 501ומעלה
מאפיה
מחלבה או תחנה לריכוז חלב
נפט ,מכירה
ס י ר ת דיג
ספר
צבעי
ר פ ת — ל כ ל ראש ב ק ר
שרברב
קולנוע
קיוסק
תחנה לריכוז י ר ק ו ת
תחנה ל מ כ י ר ת דלק
תעשיית בלוקים

תחילתו של חוק עזר זה היא!ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט) 1באפריל .(1959

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
בעד שנת  1959/60והוא ישולם תוד שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליסוד־המעלה )מס עסקים מקומי( )תיקון מס׳ ,(2
.4
תשי״ט—1959״.

א .א ש כ נ ז י

נתאשד.
כ״ו בניסן תשי״ט) 4במאי (1959

ראש; המועצה המקומית יםוד־המעלה

) :חמ (83160

י ש ר א ל ב ר ־ יה ודה
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־םבא בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף : 9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית כפד־םבא חוק עזד זה:
ג

תיקו! סעיף 7

בסעיף  7לחוק עזר לכפר־סבא )סלילת רחובות( ,תשי״ח—) 1957להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,בסעיף קטן)ג( ,אחרי ״ניתן היתר לפי סעיף קטן)א(״ יווסף ״לסלילת כביש״.

תיקו! סעיף 8

בסעיף  8לחוק העזר העיקרי ,אחרי ״רשאית היא לבצע א ת העבודה ולגבות את״
.2
יווםף ״כל״.

ח׳עפ

2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא )סלילת רחובות()תיקון( ,תשי״ט—1959״.
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מרדכי סורקים
ראש המועצה המקומית כפר־סבא

נתאשר.
כ״ו בניסן תשי״ט) 4במאי (1959
)חמ (834811

ישראל בר־יהודה
שר הפנים
1
2

1654

מס׳  ,54i1עמ׳ .119
ע״ר11941תום׳,
ק״ת  ,749תשי״ח ,עמי .284

קובי! התקנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־קרע בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית כפר־קרע חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

—
בחוק עזר זה
.1
״המועצה״—המועצה המקומית כפר־קרע ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדמ שהוסמך על ידיו בכתב.

מגררות

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור תעודה או קיום תעודה ,ישלם למועצה
.2
אגרה בסך  500פרוטה ,אולם ראש המועצה דשאי ליתן תעודה ,לאשרה או לקיימה בלי
כל תשלום או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרבי צדקה ,תרבות ,חינוך,
או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע )אגרת תעודת אישור( ,תשי״ט1959~-״.

.3

נתאשר.
כ״ו בניסן תשי״ט) 4במאי (1959

א5רת תעירו!

השט

חסן עלי אחמד מםאלחה
ראש המועצה המקומית בפר־קרע

י

)חמ (83500

••• .
1

ישראל בר־יהודה
שד הפנים

י

ע״ד  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עטי••.119

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ללכיש בדבר מפגעי תברואה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית לכיש חוק עזר זה:

.1

׳ בחוק עזר זה

הגדרות

—

״בור שופכיך — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתמ
של מי שופכין ,מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות בל סוג של בור
רקב ,בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או ביטון ,והמיועד
לקיבולם או לאגירתם של שופכין ,ולמעט ביב או תעלת שופכיןן
״ביב״ — ביב המשמש לניקוזמ של לא יותר משני בנינים ,או לניקוזם של מקומות אחדים
יבתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
.לרבות כל •ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות י
משותפים וכיוצא באלה ו
,,בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל ה ר ש ו ס ולרבות שוכר או שוכר משנה ,ששכר
את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים ו
;

1

ע״ר  ,1941תופ׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

?ובץ התמנות  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגפ במבנה עצמו ,בין אפ היה קייב! מלכתחילה ובין אט נתהווה
לאהד מכן!
.

#

• י .....

״
ה ג ו ר ״ מפגע

״מבנה״ — בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף ,סככה או מבנה חוץ כל שהוא ,בין קבוע .ובין ארעי,
או כל חלק מהם על כל נםפחותיהם ,לרבות בורות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין,
צינורות שופכין ,צינורות מים ,משתנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,
קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
״המועצה״ — המועצה האזורית לכיש ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויויתיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
,/מחזיק״ — י אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
אחר',למעט אדם הגד בבית מלון או בפנסיון»
״מפקח״ — מ נ ה ל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
למלא תפקיד של מפקח!
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים!
״תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונספחות אחרים ,וכן כל
ביב שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.
.2

״מפגע״

-

) (1פגם בנכסים משופ:שאין בהם 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 אחרת או משום
שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר
שאינו מניח את דעת המפקח!
) (3גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו.,באופן שעלולים לחדור
,דרכו מים ,רטיבות ,טחב או דוח במידה שלדעת המפקח יש בכד משום נזק
לבריאות!
) (4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשד ,לדעת המפקח ,מזיק או עלול
להזיק לבריאות ?
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשד ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות ,וכן
שימוש בנכסים 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 היעיל של הנכסים,
וכן ביב ,בור שופכין ,או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח •
 .י או שלא לפי תנאי האיבוד ,ואשד לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם!

,

־

1656

) (7בית כסא ,צינור שופכין ,צינור דלוחים ,פתח ביב וכיוצא בזה ,שלא נקבע
בו מחםופ או אשד ,לדעת המפקח ,אין מחםומו קבוע כהלכה!
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
) (9בריכה ,חפירה ,מזהילה ,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 ה ת ק נ ו ת  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

) (10באר ,בור מיס׳ ,מיכל מיס ,וכל מקום המשמש לאגירת מיס שהם'מגוליימ י
א ו א ש ר  ,לדעת המפקח ,הם נמצאים במצב העלול לזהם את המיס שבתוכם!
) (11צינור שופכין ,צינור פסולת ,צינור אוורור ,מחדיר אויר ,בור שופכין,
תאי בדיקה׳ כוך או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או לקדים כאופן
שאויר מסואב או נוזליפ שבהם עלולים ,לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ,או
שהמדים אחרים עלולים ליפול לתוכם!
) (12חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינור דלוחים,
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן סניטרי או ביב!
) (13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים או
מיכל מיס אחד ,שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
המונע חדירת אויר ויתושים או שמכםיהס אינם^אושרים על ידי המפ?!ח או
שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!
) (14צינור למי גשמים ־המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומד אחד
שהוא ,לדעת המפקח ,במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו,
מחוצה לו או בקרבתו!
) (15כל מוליך אוי צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
בעקיפין עם כל ביב ,צינור שופכין ,בור שופכין או תעלת שופכין! •
) (16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מיס אחרים :,ובן כל ארובה ,יתרים,
חלון .,אשנב ,דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם ,לדעת המפקח ,בלתי
תקינים או במצב הגורס או העלול לגרום לרטיבות ,טחב ,או רוח בבנין או
כבנין סמוד!
) (17הצטברות חומד כל שהוא ,בין בתור בנין ובין בסביבתו ,הגורם או
העלול י לגרום לרטיבות או לטחב בבניו!
), (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל ״וכיוצא באלה אם ,לדעת המפקח ,הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים
לבריאות!י.
) (19חוסר ארובה בנכסים ,שלדעת המפקח יש בהם צורך ,או ארובה בנכסים
שהיא שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת
עשן באופן המזיק ,לדעת המפקח ,לברלאות!
) (20תנור ,אח ,קמין או כבשן אשר ,לדעת המפקח ,אינו מאכל כראוי את
העשן העולה ממנו ,בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת!
) (21מרבד ,שטיח או מחצלת אשר חובטים ,מנקים או מנערים אותם ברחוב
או מעל לכל קומו! או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  18לבין  6ובין השעות
 12לבין!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 ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות!
) (24בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת
המפקח ,אין שומרים על הנקיון שבהם ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים
בהם תנאים ,אשר ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות *
) (25בית חרושת ,בית מלאכה ,או־ מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשד ,לדעת
המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת ,כדי למנוע כי האבק או הסיגים
האחדים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
:

 ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

)(26
)(27

שטח אדמה אשד ,לדעת המפקח ,אינו גדור במידה מספקת 1
עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר רחוב ו

) (28מבנה ,בין בתוך :בנין ובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האור או -
האויר לאותו בנין באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות <
)(29

דבר הגורם לרעש אשר ,לדעת המפקח ,עלול להזיק לבריאות <

) (30דבר אשר ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה או לידיי פגיעה בחוש
הראייה ,הריח או השמיעה ,או להפריע לנוחיות הסניטרית !
) (31דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
האנשים הנהנים מאספקת זו!
) (32דבר אשד ,לדעת; המפקח ,מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
סניטרית או אחרון!
)(33

קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!

) (34כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום
אחד הפונה לצד הרחוב!
) , (35כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחדים ולכלי רכב
ציבוריים!
) (36כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומר אחד המוחזקים
ברחוב.
סמכויות
 ::המפקח י

א ח ר י ו ת ?סילוק
מפגע

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק כל
.3
מפגע ולשם ביצוע הודאות חוק עזר זה.
)ב( המפקח רשאי ,לאחד  24שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על :ידי חפירה ובין בצודה אחרת ,ביבים ,צינורות ,או
תשמישים סניטריים אחרים ,ואס לא:מצא בהם פגם ,יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק שנגרם
כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
.4
אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים ,אולם אם אי אפשר למצוא
את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכד על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.
או
בו
מן
על

)ב( מפגע'אשד ,לדעת המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
בסידורי הנוחיות שבהם ,או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם ,אשר משתמשים
או נהנים ממנו רוב הדיירים ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו ,אולם אם הבעל נעדר
הארץ או אם אי אפשר למצאו ,חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים ,לאחר שנדרשו
ידי המפקח ,לסלק את המפגע.

)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים בסילוק מפגע ,חייבים
הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.
הודעה
לסילוק מפנע

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק
.5
מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת
הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

קמו)א(•
)ג(
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ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

/
החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
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לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  5או ביצע
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  ,5שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את.הוצאות הביצוע
מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם
לחוד.

טי?וק מפגע
ע? ידי המ^עצת

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

החלטת המפקח'

בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב ,לכשיידרש לכך על ידי המפקח ,להדביק
.8
.,.
ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין ,העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו..

הבדקת העתק
חוק הע1ר .

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

שמירה ע?
הנקיוז

)א( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
.10
)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
..עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו ,ולא יירק-במקומות אלד ,ולא
יזהם אותם בצורה אחרת.
)ה( לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
)ו( לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ,ולא יתן להם להישפך כאמור.
)ז( לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שברי זכוכית ,מסמר ,חומד חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות כלי רכב או חומר בניה ב ל שהוא.
)ח( 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 אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
)יא( לא ינבור אדם בתוך פחי האשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור,
לא ימיין ולא יחטט בהם.
)יב( לא ידביק אדם ברחוב לוח ,מודעה ,דבר דפוס או כתב פרסומת או דבר
תעמולה אחר ע ל קירות ,עמודים וכיוצא באלה ,לא יתלם ,לא יבליטם ,לא יציירם במקומות
כאמור ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על ידי אחר .הוראות סעיף קטן זה לא יחולו
על הפעולות האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לכך על ידי המועצה.
)יג( לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות  3מטר ולא סמוך
לבוד מים אלא במרחק של לפחות  8מטר ולא יבנה בור שופבין מחלחל אלא במקום
ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
)יד( לא יחלוב אדם ברחוב.
)טו( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.
קונץ התקנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט.1959 ,ז9-
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מבירת -ידעה

׳• ענשים

תחולה
השם ;

) .11א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אפ נמסרה לידי אדם שאליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקומ מגוריו או במקופ עסקו הרגיליפ או הידועיפ לאחרונה לידי אחד
.מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שפ ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמוריפ או בנכסים שאליהם
מתייחסת ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליהם בתואר ״בעל״ או ״המחזיק״ של אותם הנכסים ללא
כל שם או תיאור נוסף.
העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על
.12
הוראות סעיף ) 5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתד! העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.13

חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר.

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללכיש)מפגעי תברואה( ,תשי״ט—1959״.

נתאשר.
ד׳ בניסן תשי״ט) 12באפריל (1959

גובר
מרדכי
ראש המועצה האזורית לכיש

)חמ (83708

י ש ר א ל ב ר־ יה וד ה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לנם-ציונה כ ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ ס ו כ נ י ם י
בתוקף סמכותה :לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,טיט ,ברזל' ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר,
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 t
!

״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר 5
״מהנדס״ — ארם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדם העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״המועצה״ — המועצה המקומית נם־ציונה t
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.
1
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קובץ התקנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

)א(

.2

בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

שלום,הציבור .י

עריכת בדיקה"

-

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי ה מ י ן מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כך מיד לראש המועצה.
)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה ,סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן)ב( .המהנדס שערך
את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת הבדיקה.
)א(

.3

סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה

הודעות

למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל ה מ י ן לבצע את העבודות
המפורטותיב.ה 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
ה מ י ן את הוצאות הביצוע.
אישר המהנדס לאחר בדיקה כי מ י ן נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למוד
.4
זיקים או לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות
הדרושות לשם הריסת ה מ י ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל ה מ י ן ,
.5

נתעוררה'שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים  3או  ,4יכריע המהנדס בדבר

הסכום באישור בכתב.
)א( ראש המועצה או המהנדס רשאי להיכנס ,בכל זמן סביר ,לכל בנין כדי לברר
.6
את מצב ה מ י ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס מהשתמש בסמכויותיו .לפי סעיף

ביצוע עבודות
ע? ידי
.ראש המועצה

אישור סכום
ההוצאות
סמכותיראש
המועצה .׳•
והמהנדס
?היכנס ?בני!

.

קטן)א(.
 : .7מסירת 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.הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאהדונה׳
אד הוצגה-־במקום בולט בבנין שבו דנה .ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום :המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות ,ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
. 9

לחוק עזר זה ייקרא ״חול! עזר לנס־ציונה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשי״ט—1959״.

מ ס י ר ת הודעות

ענשים

השפ

אליהו מירון
ראש המועצה המקומית נס־ציונה

נתאשר.
כ״ו בניסן תשי״ט) 4במאי (1959
)חמ {841015

ישראל בר־יהודה
שר הפנים
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פקודת הנןועצות המקומיות1941 ,
•חוק ע ז ר לנם{ציונה ב ד ב ר מ פ ג ע י ת ב ר ו א ה

«

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ן
המקומית נם־ציונד ,חוק עזר זה:
ג

הגירות

.1

בחוק עזר זה —

״בור שופכין״ — כל מבנה ,בין מע?| לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולס או לאגירתם
של מי שופכין ,מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחד הבנוי אבן ,לבנים או ביטון ,והמיועד
לקיבולם או לאגירתמ של שופכין!,ולמעט ביב או תעלת שופכין!
״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים ,או לניקוזם של מקומות אחדים
בתחומי מגרש אחד והעשוי להעב1רת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
לרבות כל ביב המשמש לניקוזם ^1ל כל קבוצה או גוש בתים או של מקומות משותפים
וכיוצא באלה!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ,או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הר^זום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ,ששכר את הנכסים
לתקופה שלמעלה מעשר שנים ! ן
״ליקוי״ לגבי מבנה — פגם במבנה ^צמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן;
״מבנה״ — בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף !,סככה או מבנה הדן כל שהוא ,בין קבוע ובין ארעי,
או כל חלק מהם על כל נספחותויהם ,לרבות בורות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין,
צינורות שופכין ,צינורות מים ,נ|!עשנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,
קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים!,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית נם־־ציונה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שר^ש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
אחד ,למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
״מפקח״ — רופא המועצה ,מנהל מחלקת התברואה של המועצה או פקיד אחר שהמועצה
מינתה אותו למלא תפקיד של מפק|ז!
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין חןפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים!
״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעל1ת שופכין ,תאי בדיקה ונספחות אחרים ,וכן כל ביב
שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר ז^.
ה נ ד ו ת מפנע

״מפגע״ —

.2

) (1פגם בנכסים מחמת $אין בהם בית כסא כלל או משום שלדעת המפקח
אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם!

•
י י

166:

1

) (2פגם בנכסים מחמת ^זאין בהם פחי אשפה בלל או משום שלדעת המפקח
אין בהם מספר מספיק שי| פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם מבחינת
• גדלם ,איכותם ,מצבם ,מ?|וס קביעתם או מכל בחינה אחרת ,או משום שפחי

ע׳׳ר  4941ת־וס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
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י • האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מפסל ,אופף אלא מחומר מאינו
מניח את דעת המפקח 5
) (3גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק
לבריאות!
י ) (4פגם בנבםימ הנובע ממצב החזקתם שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות:
.או עלול להזיק לבריאות! ..
) (5צפיפות מרובה בנכסים שהיא ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות.
וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרד ,שלשמה נועדו?
) (6חוסר ביב או בור שופכין בנכסים .או ביב •או בור שופכין שהוא ,לדעת
המפקח ,לקוי ,בלתי מתאים לתכליתו או :אינו מספיק לניקוזם היעיל של
הנכסים וכן ביב ,בור שופכין ,או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואינם מתאימים/,לדעתו ,לשמש לתכליתם!
) (7בית ,כסא ,צינור שופכין ,צינור דלוחים ,פתח ביב וכיוצא בזח ,שלא נקבע
בו מחסום ,או ,שלדעת המפקח ,אין מחםומו קבוע כהלכה!
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
הנמצא.בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מיס ,מיכל מים ,בית כסא לכל
סוגיו ,משתנון ,בור שופכין ,ביב ,תעלת שופכין ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן7
.
גג ,סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירת-מים שהם מגולים
או שהם.,לדעת המפקח ,נמצאים במצב העלול לזהם את המיס שבתוכם!
) (11צינור שופכין׳ צינור פסולת; צינור איוותר ,מחדיר אויר ,בור שופכין,
תאי בדיקה ,כוך או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או לקויים באופן
שאויר־ מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ,או
שהמדים אחרים עלולים ליפול לתוכם!
חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינור.דלוחים,
(12),
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן מים ,מיתקן סניטרי או ביב!
) (-13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
או מיכל מים אחר ,שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או
שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!
) (14צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
שהוא ,לדעת המפקח ,במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו,
מחוצה לו או בקרבתו!
) (15כל מוליד או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
בעקיפין עם כל ביב ,צינור שופכין ,בור שופכין או תעלת שופכין!
•

) (16בור שופכין ,בור מיס ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
׳חימום או מערכת צינורות מי'גשמים ומים אחרים ,וכן כל ארובה ,תריס ,חלון,
אשנב ,דלת או מפתן של בנין או נכסים ,שהם ,לדעתו של המפקח ,בלתי
תקינים או שהם במצב הגורס או העלול לגרום לרטיבות ,טחב ,או רוח בבנין
א ו ב ב נ י ן סמוך!
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) (17הצטברות חומר כל שהוא ,בין בתוך בנין ובין בסביבתו ,הגורם •או העלול
לגרוס לרטיבות או לטח ? :בבנין!
1

) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל וכיוצא בזה ,אם ,לדעתו של המפקח ,הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים
לבריאות!
) (19חוסר ארובה בנכסים ,שלדעת המפקח ,יש בהם צורך ,או שארובה
 .בנכסים היא שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא
פולטת עשן באופן המזיק ,לדעת המפקח ,לבריאות!
) (20תנור ,אח ,קמין !או כבשן אשר ,לדעת המפקח ,אינו מאכל כראוי את
העשן העולה ממנו ,בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש לתכלית
אחרת!
) (21מרבד ,שטיח או מחצלת שחובטים ,מנקים ,או מנערים אותם ברחוב או
מעל לכל קומה או דידה או בסמוך להן ,בין השעות  18לבין  6ובין השעות
 12לבין !16
) (22בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
) (23צריף או מבנה שלרגלי העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
שורדים בו תנאים ,שלדעת ולמפקח ,הם מזיקים לבריאות!
) (24בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעתו
של המפקח ,אין שומרים על הנקיון שבחם ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים
בהם תנאים ,שלדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות!
) (25בית חרושת ,ביו! מלאכה או מקום עבודה ,מכל סוג שהוא ,שלדעת
המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת ,כדי למנוע כי האבק או הסיגים
האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
) (26שטח אדמה ,שלדעת המפקח ,אינו גדור במידה מספקת!
) (27נכסים שיש בהם עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים
לעבר כל רחוב ־
) (28מבנה ,בין בתוך בנין ובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האור או
האויר לאותו בנין באופן ,שלדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
) (29דבר הגורם לרעש! ושהוא ,לדעת המפקח ,עלול להזיק לבריאות!
) (30דבר אשד ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה ,או לידי פגיעה בחוש
הראיה ,הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית!
) (31דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
האנשים הנהנים מאספקד• זו!
) (32דבר המפריע ,לדעת המפקח ,להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
סניטרית או אחרת!
) (33קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!
) (34כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום
אחר הפונה לצד הרחוב •,
) (35כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
ציבוריים!
) (36כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומד אחר המוחזקים
ברחוב.
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)א( המפקח דשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק כל
.3
מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזד זה.

סמכויות
המפקח

)ב( המפקח רשאי ,לאחר  24שעות מזמן מתו הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה — בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת — ביבים ,צינורות או
תשמישים סניטריים אחרים ,ואם לא מצא בהם פגם ,יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק שנגרם
כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
.4
אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים ,אולם אם אי אפשר למצוא
את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.

אחריות 5פי5וס
מפגע

)ב( מפגע הנובע ,לדעת המפקח ,מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים 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 מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים בסילוק מפגע ,חייבים
הם ,כולם יחד או כל אחד מהם לחוד ,לסלק את המפגע.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק מפגע
.5
לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת
הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

הודעות
לסילוק מפגע

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,5או ביצע
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי ׳הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
מאותו אדם או מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

סילוק המפגע
על ידי המועצה

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

החלטת המפקח

,בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב ,לכשיידרש לכך על ידי המפקח ,להדביק
.8
ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין ,העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

הדכקת העתק
חוק העזר

)א( ,המחזיק ,או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם ,חייב לשמור על הנקיון
.9
בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו של המפקח וכן לנקות ולסלק כל מרבץ של
זוהמה ,פסולת ,דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.

שמירח-יעל
הנקיה

)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה חייב
להבטיח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
בהתאם לדרישת המפקח ולמשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב זץא ,לאחר גמד העבודות,
לבער ולסלק כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום לשביעת רצונו של המפקח.

.10

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

עבירות

)ב( לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.
)ג( לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב: .
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)ד( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,באולם ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי ,במקום
עינוגים או בכל מקום אחר אשר)לציבור רשות כניסה אליו ,ולא ירק .בדיה ולא יזהם אותם
י;
בצורה אחרת.
)ה( לא ישים אדם נייד או אשפה ברחוב.
)ו( לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.
)ז( לא ישים אדם ברחוב! בקבוק ,שברי זכוכית ,מסמר ,חומד חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עץ גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
)ח( 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 אדם בעליו חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
)יא( לא ע ב ו ר אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור ,לא
ימיין ולא יחטט בהם.
)יב( לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות שלושה מטר
ולא סמוך לבוד מים אלא במרחק של לפחות שמונה מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל
אלא במקום ובמרחק לבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
)יג( לא יחלוב אדם ברחוב.
)יד( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באומן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.
מסירת הודעות

) .11א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר 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 העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
אותה כאילו נערכה כהלכה ,אס נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם,
הנכסים ,ללא כל שם או תיאור נוסף.

ענ׳טיס

קנס מאה לירות ,ואם עבד על
 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו
הוראות סעיף ) 5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבידה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
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.13

חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

.14

חוק עזר לנס־ציונה)מניעת מפגעים( ,תשי׳יג— — 1953בטל.

.

2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה)מפגעי תברואה( ,תשי״ט—1959״.

גתאשר.
י״ד בניסן תשי״ט) 22באפריל (1959

אליהו מירון
ראש המועצה המקומית נם־־ציונה

)חט (841003

ישראל בר־יהודה
שר הפנים
2
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ק״ת a38תשי״ג ,עט׳

,
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קובץ התמנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־גת בדבר קביעת לוחיות־מםפר בבניינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות•, 1941 ,מתקינה המועצה
1

המקומית קרית־גת חוק עזר זה:
.1

בחוק עזר זה

הגדרות

—

״המועצה״—.המועצה המקומית קרית־גת!
״ראש המועצה״ — לרבות אדמ שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ?
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה ?
.,בעל ב נ י ך — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשומ ,ולרבות שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה
 ,שלמעלה משלוש שנים .י
י  . .׳ •  • • .י. .

.

.

י•

1

י

• ,'5,

• .

«

)א( ראש.המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין ,לקבוע על גבי ה מ י ן
.2
לוחית־מספר ,או להחליף לוחיודמםפר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ובעל הבנין
חייב למלא אחדי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.
)ב( ראש המועצה יקבע את ,צורת לוחיות־המספר והן יותקנו בהתאם להוראותיו.
)ג( מסירת.ההודעה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל המין ,או נמסרה במקום
מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו׳או לידי כל אדם בוגד העובד
או המועסק באותו מקום ,או נשלחה בדואר רשום אל בעל הבנין לפי מען מקום מגוריו,או:
מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרנה ,או הוצגה במקום בולט על גבי ה מ י ן הנידון
בהודעה.
.3

לא יקבע אדם לוחיודמספר על גבי בנין ,לא יסידנה ולא יחליפנה ,אלא ברשות

בכתב מאת ראש המועצה.

.6

איסור

.

לא מילא בעל בנין אחרי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
.4
)א( ד)ב( לסעיף  ,2או עבר על הוראות סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו
של אותו בעל בנין א ת לוחיודהמםפר ,להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל ה מ י ן כל
הוצאה בקשר לעבודות אלה.
. ,5:

רשות ?דרוש
קביעת ?וחיות־
מספר

העובד על הודאה מהוראות הסעיפים ) 2א() ,ב( ד ,3דינו — קנס  20לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקריירגת )קביעת

לוחיות־מספר במינים(,

עבירות

ענשים
השם

תשי״ט—1959״.
גדעון נאור
ראש המועצה המקומית קרית־גת

נתאשר.
י״ט באייר תשי״ט) 27במאי (1959
)חט (853002

ישראל בר־יהודה
שד הפנים

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
יןוגיז ה ת ס נ ו ת  ,924ג׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש־פינה בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות - 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ראש־פינה חוק עזר זה:
1

.1

הגדרות

״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פינה!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידי ראש המועצה בכתב!
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה ,הצגה
או הפצה ,או במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור או הקלטה,
או כיוצא באלה?
״מודעה״ — הודעה שפורסמה !
״שלט״ —.מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ,או
כל צירוף של אלה!
״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או •במקום עסק!
״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום
אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

;

מודעה ושלט
ט ע י נ י ם

בחוק עזר זה—

י ש י ״

)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ,ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
.2
להציג שלט בתחום המועצה ,אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון
ואלא אם המודעה או השלט כתובים —
) (1עברית! או
) (2בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים
משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מהאותיות
הלועזיות.
)ב> ראש המועצה רשאי —
< (1להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה!
) (2לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.
)ג( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה,או בהצגת השלט משום עבירה על
הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
)ד( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
<ה> כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,חמישה העתקים
ללא תשלום.
)ו( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
בתוספת הראשונה.
)ז( תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים.

אנוות

)א(
<ב(
)ג>
)ד(
)ה(

.3

1

1668

ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם'לפרסומה.
אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגדה ,כולה או מקצתה.

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,924נ״בתמוז תשי׳׳ט9.7.1959 ,

.4

י
י
הוראות חוק עזר זה אינן חלות על—
) (1מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה!
) (2מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות ;
) (3שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

ת ח י ? ח

י
-׳׳'.׳ •••׳•־'.•.־

2

׳..

לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא יל ל _:
.5
מודעה ,שלט או לוח מודעות.
ב

.6

ך

:

»

ש מ י ו ת מודעות

דרכי פ ו ם ו ם
אפודות

)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
<ב( לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל ׳לכלי־טיס ,כלי רכב או בעלי חיים.

)א(י לא יפרסם אדם מודעה ,אלא אם צויין בה שמו ופ!עגו של המפרסם ושל ב ל
.7
בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.
)ב( לדרישת ו^גש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור
את שמו ואת מענו של האדם שהזמין או /הדפסת המודעה.

מ ב י ר ת פרטיש

 .8־ )א( ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם ,שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון ,להסיר את המודעה או את השלט.
<ב( לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א> רשאי ראש
המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות
ההסרה או ההריסה מאותו אדם.

סמכויות י
ראש המועצה

ע

;

)ג( ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו ־של העבריין ,רשאי הוא להורות
לפי סעיף קטן)ב( ללא מסירת דרישה בכתב.
.9

יי' )א( לא יפרסם אדם — '-חוץ מהמועצה — מודעה על לוח מודעות.

<ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות •לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
לי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — ק נ ן 5
.10
העבירה נמשכת ,דינו —.קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
ס
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לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה )מודעות ושלטים( ,תשי״ט—1959״.

ת

ה

פרסום על
לוח מודעות.

ענשים

ה ש ט

תופפת ראשונה
)סעיף (0)2
מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
מודעה
מודעה
מודעה
•מודעה

גדולה
בינונית
קטנה
זעירה

אורד בס״מ

רוחב בם״מ

93
46
46
23

62
62
31
31

חוסי א״י ,כ ו ר בי ,פרש קט״ז ,עמ׳ .1191

קוב׳ז התקנות  ,924נ׳ בתמוז תשי״ט9.7.1959 ,
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תופפת שניה
)סעיף ) 3א((
.1

.2
.3

.4

י

שיעור האגרה
בלירות

מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
עד יום ששי )ועד בכלל( או לחלק משבוע — לכל  100ס״מ
מרובעים משטח הבד
מודעה המתפרסמת דרך הארה ,צביעה ,חריטה או כתיבה —
לכל שבוע או חלק משבוע — לכל  100ס״מ מרובעים
מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום
אחר — לכל שלושה ימים —
מודעה גדולה
מודעה בינונית
מודעה קטנה
מודעה זעירה
שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל
מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה

נתאשר.
כ״ו באדר ב׳ תשי״ט) 5באפריל (1959

0.004
0.030

3.500
1.500
0.900
0.500
2.000

י עקיב ר ו ב נ ש ט י ן
ראש המועצה המקומית ראש־פינה

)חט (854413

ישראל בר־יד״ודה
שר הפנים

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
)סעיף (5
ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת בני־שמעון ב ד ב ר ק נ ס פיגורים
מודיעים בזה ,שהמועצה האזורית בני־שמעון החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
עשרים למאה יווסף על כל סכום של מס עסקים מקומי שהוטל על ידי המועצה האזורית
בני־שמעון ולא שולם תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הוראות של חוק
עזר לבני־שמעון)מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—. 1957
ג

יוסף צור
ראש המועצה האזורית בני־שמעון

נתאשר.
י״ח בניסן תשי״ט) 26באפריל (1959
)חט (81361

ישראלבר־יהודה
שד הפנים
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ה מ ח י ר  480פרוטה

ק״ת  ,669תשי׳׳ז ,עט׳  ; 718ק״ת  ,810תשי׳׳ח ,עט׳ .1639

.

ק\בץ התקנות  ,924ג׳ ב ת מ ו ז תשי״ט9.7.1959 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי

