רש״וטות

קובץ התקנות
1516

י״ב בכסלו תשכ״ד

 28בנובמבר 1963
עטור

ת ק נ ו ת שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין בערעור או ב נ ק ש ה־ ,ל ש ו פ ט בית המשפט
302

העליון( ,תשכ׳׳ד—1963
תקנות

מ ש פ ח ו ת חיילים שנספו ב מ ע ר כ ה )פטור מ ה ג ב ל ו ת :שירות המדינה של הורה

ואלמנה של נספה( ,תשכ״ד—1963

.

304
304

צו מם ר כ ו ש ו ק ר ן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של מגדל •וןעמק( ,תשכ״ד—1963
צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש י ם ארציים ש[1נים( )תיקון( ,תשכ״ד—1963
.
צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) מ ס י ל ו ת ברזל • *ס׳  ,(21תשכ״ד—1963

306

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ה ג ל ב ו ע  ,תיקון(^ ,שכ״ד—1963

306

305

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )א( )כפר יונה ,תיקון( ,תשכ״ד—1963

307

ח ו ק עזר ל פ ת ח ־ ת ק ו ה )ביטול הניכויים מהשווי לצורך ארנונה טל בנין( ,תשכ״ד—1963

307

ח ו ק עזר ל פ ת ח ־ ת ק ו ה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ו—1963

308

ח ו ק עזר לגעתון )מפגעי תברואה( ,תשכ״ד—. 1963

309

ח ו ק ע ז ר לזכרון־יעקב )שמירת הנקיון ואיסור העישון()תיקון!( ,תשכ״ד—1963

315

ח ו ק עזר ליקנעם )שמירת הנקיון ואיסור ה ע י ש ו ן ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1963

315

ח ו ק עזר למגידו )מס עסקים מקומי( ,תשכ״ד—1963

316

ח ו ק עזר לקרית־שמונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון()תיק^ן( ,תשכ״ד—1963

318

ח ו ק עזר לראש־פינה )שמירת הנקיון ואיסור ה ע י ש ו ן ( ) ת י ק ו ן ( ] תשכ״ד—1963

319

חוק שירות המדינה )משמעת( ,תשכ״ג—1963
ת ק נ ו ת בדבר סדרי דין בערעור ו ב ב ק ש ו ת לעיכוב ביצוע פיטורים
או ה ח ז ר ה למשרה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 43ה( לחוק שירות המדינה )משמעת( ,תשב״ג— 1963י,
ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלד— .
.1
״ערעור״ — ערעור על הוולטה של בית דין למשמעת כאמור בסעיף  43לחוק !
״בקשה׳•׳ — בקשה לעכב ביצוע פיטורים או להורות על החזרה למשרה כאמור בסעיף 43
לחוק.

הודעת ערעור
ונקשה

המערער על החלטה של בית דין למשמעת או המבקש לעכב ביצועה או להורות
.2
על החזרה למשרה׳ ימסור הודעת ערעור או יגיש את הבקשה במשרד הרישום של בית
המשפט העליון.
.3

המשיב בערעור או בבקשה יהיה המאשים בפגי בית הדין למשמעת.

טופס ערעור
אובקשח

.4

הודעת ערעור ובקשה ייערכו בטופס המובא בתוספת ובהן יצויינו:
) (1שמו ,שם משפחתו ומענו של המערער או המבקש 1
) (2המשרד והיחידה בו הוא מועסק או היה מועסק $
) (3דרגתו או תיאור משרתו!
) (4נימוקי הערעור או הבקשה!
) (5העתירה?
) (6הודעה שניתנה דשות לערער ,אס ניתנה.

צירווי העתק
ההחלטה

להודעת הערעור או לבקשה יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור
.5
או הבקשה שאחד מהם נתאשד על ידי אב בית הדין או מי שהוסמך על ידיו לענין זה.

מ ס י ר ה לפרקליט
המדינה ולנציב
הבירות

העתק מהודעת הערעור או מהבקשה על נספחיה יימסר לפרקליט המדינה ולנציב
.6
השידות.

חזרה

מערער או מבקש דשאי לחזור בו מערעורו או מבקשתו בכל שלב של הדיון בהם
.7
עד למתן ההחלטה! הוחל בדיון ,לא יחזור בו כאמור אלא ברשות השופט.

איחור ערעוריט

הוגשו על אותה החלטה של בית דין ערעורים או בקשות על ידי יותר מבעל דין
.8
אחד ,דשאי השופט הדן בענין להודות על איחוד הערעורים או הבקשות ,לפי הענין.

נוכחות
בעלי הדיו

פדר הטיעו!

הדיון בערעור או בבקשה יהיה בנוכחות בעלי הדין! אולם אם הוזמן בעל דין ולא
.9
התייצב ,רשאי השופט לדון בערעור שלא בפניו! לא התייצב המערער ,רשאי השופט
למחוק את הערעור.
)א( בערעור או בבקשה יטען תחילה המערער או המבקש ואחריו המשיב אלא אם
.10
הורה השופט על דרך אחרת! אוחדו ערעורים או בקשות ,יקבע השופט את סדר הטענות
בין הצדדים.
)ב( רשאי השופט להרשות לכל אחד מבעלי הדין להוסיף ולטעון או להשיב על
טענות בעל הדין האחד.
1
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ס״ח  ,890תשכ״ג ,עמ׳ .60

«קובץ התקנות

 ,151י״ב בכסלו תשב״ד63M.28.11 ,

 ) - ; M , íא ( מערער או:מבק» אינו רשאי להביא'ראיות נופפו ,4בין בכתב ובין געל&ה,
;:לפניי:ה*ו9ט',ואול&.אם בית הדין סירב לקבל ראיות שצריך היה לקבלן או אם השופט
'סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין ,או מכל סיבה חשובה אחוףת ,דרושה הצגת מסמך או
:חקירת עד ,רשאי השופט להתיר הבאת הראיות הנוספות.
;

1:איותמס*ותג

:

)ב( התיר השופט הבאת ראיות נוספות ,ירשום את הטעמים לכך.
 .12התיר השופט הבאת ראיות נוספות ,יכול הוא לגבותן ,אם בעל פה ,אם בתצהיר
ואם בדרך אחרת.
 : .13הורה או התיר השופט הבאת ראיות נוספות. ,יפרש את הענינים שבהם יש
את הראיות׳ וירשמם.

לצמצם .צםצומ ר״-איות
^ הנוספות

 .14החלטת השופט תנומק בכתב ותיחתם על ידיו והיא תישמע בפני בעלי .הדין
שהתייצבו.
.15.

העתק מהחלטת השופט יומצא למערער ,למבקש ולמשיב•

•

הח5

ט ה

החלטה והטצאתח

 116הוגשה הודעת ערעור או בקשה ,יעביר נציב השירות  rlxתיק.בית הדין למשמעת
למשרד הרישום של בית המשפט העליון.
 .17לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שידות המדינה )משמעת
:בבקשה לשופט בית המשפט העליון( ,תשכ״ד—1963״.

כיצד גובים
 -עדות נוהפת

)סדרי הדין בערעור או

ה ע ב ר ת ,
הומר ה ד י ח

השם

תופפת
)תקנה (4

,תקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין בערעור או בג}קשה לשופט• בית המשפט
העליון( ,תשכ״ד—1963
1

טופס ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע פיטורים יוד חזרה לעבודה
שם העובד.

)שפ המשפחה(

הטע!

)שט פ ר ט י (

המשרד והיחידה בהם מועסק או היה מועסק.:

הדרגה.

תואר המשרה:
.נימוקי הערעור/הבקשה..:
העתירה..:
האם ניתנה רשות לערער:
חתימת המערער/המבקש:

תאריך:
ב׳ בכסלו תשכ״ד ) 18בנובמבר (1963

ד ב יוסף
שר המשפטים

<חמ (72052

קוג׳ז התמנות  ,1516י ב בכסלו תשכ״ר28.111963 ,
<׳
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חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש״י—1950
ת ק נ ו ת בדבר פטור מ ה ג ב ל ו ת בשירות ה מ ד י נ ה של הורה ואלמנה של חייל 7
שנספה במערכה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )34א() (1ר)ד( לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש״י— ,* 1950ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ושד העבודה ,אני
מתקין תקנות יאלה:
הגדלות

בתקנות אלה —
.1
״בן משפחה״ — הורו או אלמנתו של חייל שנספה במערכה ,לרבות הורה או אלמנה שאינם
זכאים מחמת גילם או שיעור הכנסותיהם-,
״חייל שנספה במערכה״ — כמשמעותו בסעיף  1לחוק.

•הארכת
שירותו ש?
הורו או
אלמנתו של
נפפה

על אף האמור בסעיף  16לחוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו— , 1955רשאי
.2
נציב שירות המדינה ,על פי הצעת השר הנוגע בדבר או מי שהוסמך על ידיו ,ובאישור
ועדת השירות ,להאריך שירותו של עובד ,שהוא בן משפחה ,מעל לגיל  ,65אם העובד טרם
הגיע לגיל  70שנה והוא עודנו מוכשר לשירות.

השים

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )פטור מהגבלות
.3
בשירות המדינה של הורה ואלמנה של נספה( ,תשכ״ד—1963״.

2

ב׳ בכסלו תשכ״ד ) 18בנובמבר (1963
פנחס ספיר
שר האוצר
1

2

סייח  ,52תש״י ,עמ׳  ;162ס״ח  ,106תשי״ב ,עמי  ;287ם״ח  ,261תשי׳׳ח ,עמ׳ .172
פ״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ;135ם״ח  ,330תשב״א ,עמ׳  ;51ם״ה  ,346תשכ״א ,עמ׳  ;173ס״ח  ,390תשכ״ג,
עט׳ .59

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו המכריז על האזור העירוני של מגדל־העמק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים׳ תשכ״א— , 1961אני מצווה
לאמוד:
ג

אכרזה על
 :האזור העירוני
ש? מגדל־
•העמק י
:

תחילה
השם

האזור הכולל את הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה האזור העירוני של
.1
מגדל־העמק.
תהילתו של צו זה היא ביום י׳־יט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

.2

לצו זה,ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של מגדל־העמק(,
.3
תשכ״ד—1963״.
1
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ם״ח  ,337תשכ״א ,עמי .100
קובץ התקנות  ,1516י״ב בכסלו תשכ׳׳ד28.11.1963 ,

תופפת
ב ב ל ל  1ו ח ל ק ( :

ל  ; ; - -ג  1ש י כ  1ח ן ר י ש ו ם ; ק ר ק ע )ועד
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה קיר שר האוצר.
הגושים 17447,17446 ,17445,17444 :בשלמותם.
החלקות :חלקים צפוניים מחלקה  7בגוש .17439
חלקים צפוניים מחלקות  78,8בגוש .17440
חלקים צפוניים מזרחיים מחלקות  11,2,1בגוש .17441
 1וחלקים מזרחיים מחלקות  13,7,2בגוש .17442
5׳  40עד  ,62חלק צפוני מזרחי מחלקה  ,8חלקים מזרחיי|ם מחלקות ,39 ,36 ,10
בגוש .17443
 51,47עד  63 ,61עד 94 ,65׳  95וחלקים מערביים מחלקות  91,35בגוש .17455
חל<מהאזור הבנוי הנמצא דרומה לכביש נצרת — חיפה.
תחומי האזור :המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ירושלים׳ הקריה ,רוממה,
במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,רח׳ הרצל  ,35חיפה,במשרדי המועצה המקומית מגדל
׳* העמק ,ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הבוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי
לעיין בהם בשעות . 12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.
א׳ בכסלו תשכ״ד ) 17בנובמבר (1963
)חמ (723504

פנ־ןס ס פ י ר
שר האוצר

פקודת הדרבים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בחבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(׳ 1943
)להלן — הפקודה(; והסעפים )14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והנןשפט׳ תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

בצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבישים ארציןים שונים( ,תשכ״ג•
,1
, :1963במקום סעי!*  1יבוא:
״תחולת
) (1הפקודה ת ח ו ל 
הפקודה
על דרכים
)!( על הדרבים המפורטות בטור א׳ בתוספו} למעט הדרך גלילות
הרצליה—רעננה׳ שעליהן הוכרז ,לפי פקודת הדרכים )רחבן וה־
; .
תווייתן(  ,במקומות שצויינו לצד כל אחת מהן בטור ב׳ ברוחב
עד  50מטר ז
) (2על הדרך גלילות הרצליה—רעננה שרגליה הוכרז כאמור
בפסקה ) (1במקום שצויין לצדה בטור בי ,בו^וחב עד  40מטר.״
 .2לצו זה ייקרא ״.צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבי שים.ארציים שונים(
)תיקון( ׳ תשכ״ד—1963״.
3

4

ב׳ בכסלו תשכ״ד) 18בנובמבר (1963
)חט (75050
; ע״ר  ,1943תופ׳  1טס׳  ,1305עט׳  ;40ם״  ,71ת׳שי״א ,עט׳ .74
ע״ר תש׳׳ח ,תופ׳ א׳ טפ׳  ,2עט׳ .1
י׳ ק׳׳ת  ,1442תשכ׳׳ג ,עמי .1393
* חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ט ,עט׳ .1282
2

קובץ התקנות  ,1516י״ב בנטלו ת׳מב״ד28.11.1963 ,

יגאל אלון
שר העבודה

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר הטלת הפקודה
י בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )חגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן  -הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ר) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח-י•
׳
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
הפקודה

הצגת
התשריט

הפקודה תחול על חלקות רישום קרקע מס׳ 74׳ 197,160 ,75׳  201ד 209בגוש 10817
.1
כמסומן בצבע אדום בתשריט מס׳/2/13ק ,הערוך בקנה מידה  1:1,250והחתום ביד שר
התחבורה ביום ג׳ בכסלו תשכ״ד ) 19בנובמבר .(1963
העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העמדה הרגילות בכל אחת מהלשכות

.2
האלה:

) (1הלשכה הראשית של אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים׳
ירושלים,
) (2לשכת רישום הקרקעות ,משרד ספרי האחוזה ,חיפה!
) (3מינהל מחוז חיפה ,חיפה!
) (4לשכת מהנדס העיר ,עירית חיפה \
) (5לשכת מהנדס מחוז הצפון ,רכבת ישראל׳ חיפה.
 .3לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות ברזל -
מס׳  ,(21תשכ״ד—1963״.
י

השט

ישראל בד־יהודה
שר התחבורה

ג׳ בכסלו תשכ״ד ) 19בנובמבר (1963
)חט (75501
1
2

ע״ר  ,1943תום׳  1טס׳  ,1305עט׳ .40
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

מרור לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית הגלבוע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ר) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— ,- 1948אני מצווה לאמור:
בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— 1958י• ,בפרט )יד( -
) (1שט הישוב ״נורית״ בטור א׳ ותחום הישוב האמור בטור ב׳ — יימחקו י•
) (2מתחת לקו —
)א( אחרי ״20257״ יבוא ״,20572 ,20571״ ז
)ב( אחרי ״חלק מגוש  20568המסומן במפה באות ,,מג״ <״ יבוא ״חלק מגוש
 20570המסומן במפה באות ״יא״,׳״

.1

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עט׳ .1
י׳ ק״ת  ,797תשי״ח ,ע»׳  ; 1256ק״ת  ,1402תשכ״נ ,עט׳ .779
1

2
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קובץ התקנות  ,1516י״כ בכסלו תשכ׳׳ד28.11.1963 ,

)ג( אחרי ״ושטח הכפר נאעורה המסומן במפה באות ,א״!״ יבוא ״והשטחים
המסומגיס במפה באותיות ״יב״ ,״יג״ ,״יד״.״.
 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזודיוו|( )הגלבוע׳ תיקון(,
תשכ״ד—1963״.
כ״ג בחשון תשכ״ד ) 10בנובמבר (1963

די׳*ט•

חיים משה שפירא
2ור הפנים

)חט (8001

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
:

r

צו בדבר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת כפר־יונה

,
 :בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  1 k 1ו ה ס ע י פ י ם
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה 'אמור:
ג

4

) 1א(

2

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״אי— 1950י  ,בפרט )ח(
) (1בהגדרה של ״מפה״ ,אחרי ״) 5באוגוסט (1962״ יב1א ״וביום כ״ח בתשרי
!
תשכ״ד ) 16באוקטובר (1963״ ז
) (2לצד ״גושים״ ,לאחר ״ 8123עד 8125׳ז ,יבוא ״^133״ ,והקטע ״ 8133פרט
לחלקות  30 ,18 ,17עד  32וחלקי חלקות  27עד  29כמםומן במפה״ — יימחק.

תיקון &רס )ח(.
בתוספת י
הראשונה

.2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות.המקומיות )א( )כפר־יונה ,תיקוןן׳ תשכ״ד—1963״.

השם

:

כ״ח בתשרי תשכ״ד ) 16באוקטובר (1963

חיים משה שפירא
שר הפנים

)חט (8011
ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .1.10
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עט׳ .1
;280תשכ״ב,עמ׳
 1 2 7ת ש י ״ א  ,עט׳ ;8T1ק״ת ,1219
1

2

גרת.

,

[.׳

y

ק״ת  ,s135תשכ״ב עטי .2488

פקודת העיריות1934 ,

חוק עזר לפתח־תקוה ב ד ב ר ביטול הניכויים מהשווי לצורך ארנונה ע ל בגין -
י בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  99ו־)101ב() (111) (3לפקודת העיריות 1934 ,י,
מתקינה מועצת עירית פתח־תקוה חוק עזר זה:
הניכויים הקבועים בסעיף ) 101ב() (11) (3לפקודה — בטלים.
.1
תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל ,(!964
.2

תחילה

—2

ב יטו?

חוק עזר לפתדדתקוה )הניכויים מהשווי לצורך ארנונה של בני ( ,תשי״ג—!953

.3
בטל.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתדדתקוה )ביטול הניכויים נ^השווי לצורך ארנונה
.4
של בנין( ,תשכ״ד—1963״.
נתאשר.
י״ב בתשרי תשכ״ד ) 30בספטמבר (1963

נ י ט ו ? ניכויים

השם

פ נח ס ר ש י ש
ראש עי ״ית פתח־תקוה

)חמ (89203

חיים משה שפירא
שר הפנים
* ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עט׳  ; 1ם״ח  ,100תשי״ב ,עט׳ .245
ק״ת  ,350תשי״נ ,עט׳ .862
2

?וביו התקנות  ,1516י״ב ככס?ו תשב״ד28.11.1963 ,
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פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לפתה־תקוה בדבר הריםת מבנים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית פתח־
1

תקוה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,בטון ,טיט ,ברזל ,עצים או מצל חומר אחד ,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 *-.. .
״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 ,אך למעט אדם הגר במלון או
בפנסיון!
״מהנדס״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהנדס העביר
לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״העיריה״ — עירית פתח־תקוה!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו את סמכויותיו לפני חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.

עריכת בדיקה

:הודעות

ביצוע עבודות

על ידי ראש
העי ר י ד!

)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
,2
שלום הציבור.
)ב( היה לבעל בנין או למחזיק בו יסוד סביר להניח כי בנין מהווה סכנה למחזיקים
או לציבור ,יודיע על כך מיד לראש העיריה.
)ג( ראש העידיה 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 ,יגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך  24שעות לאחר עריכת הבדיקה.
)א( סבור ראש העידיה׳ על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  ,2כי בגין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן )א( או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
אישר המהנדס ,לאחר בדיקה׳ כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למח־
.4
זיקים או לציבור ,רשאי ראש העיריה׳ באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות
.

1

הדרושות לרבות הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
1
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ע״ר

 ,1934תופ׳  1מסי  ,414עמי .1
קובץ התקנות  ,1518י״ב בכסלו ת׳?כ׳׳ר28.11.1903 ,

 : - ¿5ח ש ב ו ו הוצאות העבודות המפורטות לפי סעיפים  3או  ,4חתום ביד המהנדס י
ראיה לכאורה על כן״,

ש מ

ש  - yחשבו :הוצאות

) .6א( ראש העיריה רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לגרר את מצב
הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה להשתמש בסמכויותי! לפי חוק עזר זה.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקוט עסקו הרגילים או הידוע׳יט לאחרונה ,לאחד :מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל 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 ן
אט אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכם בו דנה ההודעה .או נתפרסמה בש :עתונים יומיים ,לפחות,
הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית| .

ממכות ראש
העיריח להיכנס
־ לבניז  : :׳ ; /
מ^י^

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו ־  -קנס חמ?| מאות לירות ,ואס היתה
.8
העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שביו נמשכת העבירה לאחר
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעו ז בדין.
חוקי עזר לפתח־תקוה )הריסתם של בנינים מסוכנים( 1939 ,״ — בטלים.

.9

 .10לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־־תקוה )הריסת מבו;ים מסוכנים( ,תשכ״ד—
|.
1963״.

ביטול
השם

:

נתאשר.
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963
)חט (892017

פ נ ח ס רש יש
ראש עירית פתח־תקוה

חייט משה שפירא
שר הפנים
׳-

י" ע״ר  ,1939תופ׳  2מם׳  ,936עמי .729

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י

חוק עזר לגעתון בדבר מפגעי ת ב ר ו א ה

.׳־';•:׳ בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 194| ,מתקינה המועצה
האזורית געתה חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה—
.1
״בור שופכיך — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנוע| לקיבולם או לאגידתם
של מי שופבין ,מים דלוחים או כל פסולת של נחליט אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבניט או ביטון ,והמיועד
לקיבולט או לאגירתט של שופכין ,ולמעט ביב או תעלת שופכין ז
1

ע״ר  ,1941תופ׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קובי! התקנות  ,1516י״ב בכסלו חיעכ״ד28.11,1963 ,

309

״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותד משני בנינים ,או לניקוזם של מקומות אחדים
בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקה אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משות־
"
י
ו
פיט וכיוצא באלה
״בעל נכסים״ — אדט 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 הדשוט
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ ולרבות שוכר או שוכר־משנה׳ ששכר את הנכסיט
לתקופה שלמעלה מעשר שנים ?
״ליקוי״ ,לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחד מכן!
״מבנה״ —,בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף ,סככה או מבנה חוץ כל שהוא ,בין קבוע ובין ארעי,
או כל חלק מהט על כל נספחותיהם ,לרבות בורות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין׳
צינורות מימ ,משתנה ,מרזביט ,פרט לכליט סניטרייט כגון אסלה ,קערות לסוגיהן ,דודי
מיט וברזיט ,בין שחט מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו ז
״המועצה״ — המועצה האזורית געתון!
״ראש המועצה״ — לרבות אדפ שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר,
למעט אדט הגר בבית מלון או בפנסיון 5
״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
למלא תפקיד של מפקח ?
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריימ ובין פרטיים,
״תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונספחות אחדים ,וכן כל ביב
כמשמעותו בחוק עזר זה.
,2

״מפגע״ —
) (1פגם בנכסיט משוט שאין בהט בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח
איו בהט מספר מספיק של בתי כסא או אין הט מתאימיט כל צדכט!
) (2פגט בנכסיט משום שאין בהט פחי אשפה כלל או משוט שלדעתו של
המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הט מתאימיט כל צדכט
מבחינת גדלם׳ איכותם ,מצבט ,מקוט קביעתמ או מכל בחינה אחרת או משוט
שפחי האשפה שבהט אינמ מחומר מגולוון כבד עט מכסה אופף אלא מחומר
שאינו מניח את דעת המפקח ?
) (3גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מיט ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משוט נזק
לבריאות?
) (4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר׳ לדעת המפקח ,מדק או עלול
להזיק לבריאות?
) (5צפיפות מרובה בנכסים שהיא ,לדעתו של המפקח ,עלולה להזיק לב.׳ •אות,
וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו,
קובץ התקנות  ,1516י״ב בכסלו תשכ״ד28,11.1963 ,

) (6חוסר ביב או מ ד שופכין בנכסים או ביב או ב}ד שופכין שהם ,לדעת
המפקח ,לקויים ,בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזם היעיל של
הנכסים ,וכן ביב ,בור שופכין או מערכת סניטרית שד וקמו ללא אישור מאת
המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר׳ לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם ז
) (7בית כסא ,צינור שופכין ,צינור דלוחים ,פתח ביב !׳כיוצא בזה׳ שלא נקבע
בהם מחסום או אשר ,לדעת המפקח ,אין מחסומם קבוע כהלכה <
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
הנמצא בתור בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מים ,מי<:ל 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!
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לא:,ירת מים שהם מגולים'
או אשר ,לדעת המפקח ,הם נמצאים במצב העלול לזהם;*ת המים שבתוכם ז
) (11צינור שופכין ,צינור פסולת ,צינור אוורור ,מחזיר אויר׳ בור שופכין,
תא בדיקה ,כור או ביב שהם סדוקים ,שבודים׳ סתומים ז! •ו לקויים באופן שאויר
מסואב; או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל-מתוכם ,או שחמרים
אחרים עלולים ליפול,לתוכם 1
) (12חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,ביו|ג כסא ,צינור דלוחים,
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן &ימ ,מיתקן סניטרי אך ביב ו
) (13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
או מיכל מים אחד ,שהם חדירים או שאינם מצויידים :2מכסה ברזל או ביטון.
המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או
שאינם מסוג מאושר על ידיהמפקח)
) (14צינור למי גשמים'המשמש כצינור שופכין או קזפיכת כל חומר אחר,
אשד׳ לדעת המפקח ,הוא במצב העלול לגרום להצטברות !והמה בתוכו ,מתחתיו׳
מחוצה לו או בקרבתו ז
) (15כל מוליך או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם כל ביב ,צינור ,בור שופכין או תעלת שופכין!
) (16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה׳ מיתקן
חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים ,יכן כל ארובה ,תרים,
חלון ,אשנב ,דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם ,לח|תו של המפקח ,בלתי
תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות׳ טחב או רוח בבניו או ב מ י ן
סמור!
) (17הצטברות חומר כל שהוא׳ בין בתוך הבנין ובין בסביבתו׳ הגורם או
העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!
) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל וכיוצא באלה ,אם ,לדעתו של המפקח ,הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים
לבריאות?
) (19מרבד ,שטיח או מחצלת אשר חובטים ,מנקים או מנערים אותם ברחוב
או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  1|8לבין  6ובין השעות
 12לבין 516
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) (20בעל־חיימ המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח׳ מזיק לבריאות!
) (21צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
שוררים בו תנאים שהם ,לדעתו של המפקח ,מזיקים לבריאות <
) (22בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעתו
של המפקח ,אין שומרים על הנקיון שבהם ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים
בהם תנאים ,אשר ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות *
) (23בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא; אשר ,לדעתו
^של המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת׳ כדי למנוע כי האבק או הסיגים
האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
) (24שטח אדמה אשר ,לדעת המפקח ,אינו גדור במידה מספקת!
) (25עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב?
) (26מבנה ,בין בתוך בנין ובין בקרבתו׳ שהוא מפריע לחדירת האוד או האדר
לאותו בנין באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות)
) (27דבר אשד ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה ,או לידי פגיעה בחוש
הראייה ,או להפריע לנוחיות הסניטרית!
) (28דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
האנשים הנהגים מאספקה זו!
) (29דבר אשר ,לדעת המפקח .מפריע להחזקתם היעילה של הנכסים מבחינה
סניטרית או מבחינה אחרת!
) (30קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים?
) (31כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות׳ במרפסות ובכל מקום
אחר הפונה לצד הרחוב!
) (32כלבים שהוכנסו לבית קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
ציבוריים?
) (33כסאות ,שולחנות ,ארגזים׳ חפצים ,כלים או כל חומר אחר המוחזקים
ברחוב.
*!:ויות
י ; מ פ ה ח

) .3א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק כל
מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( המפקח דשאי ,לאחר  24שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על ידי חפירה ובץ בצורה אחרת ,ביבים ,צינורות או תשמישים
סניטריים אחדים ,ואם לא מצא בהם פגם׳ יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק שנגרם כתוצאה
מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

אחריות לפילות
מ פ ג ע

) .4א( על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
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•
)ב( מפגע אשר׳ לדעתו של המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחר
תיהם או בסידורי הנוחיות שבהם ,או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם:,׳ אשד
משתמשים בו או נהנים ממנו רוב הדיירים ,חייב לסלקו בעל הנכסים בלבד? אולם אם
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קובץ התקנות  ,151.6י״ב נ כ פ ל ו חשכ״ד28.11.1963 ,

הבעל נעדר מן הארץ או אם אי,אפשר למצאו ,חייבים הבעל ויכן המחזיק באותם נכסים,
לאחר שנדרשו על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.
חיי}:
ואלה,
אלה
או
)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים,
:ים בסילוק מפגע ,חייבים
הם ,כולם'יחד וכל אחד מהם לחוד ,לסלק את המפגע.
,5
)א( ראש המועצה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב׳ מאה האנשים החייבים לסלק
הנחוצות
העבודות
כל
את
לבצע
זה,
עזר
חוק
הוראות
לפי
מפגע
^שם סילוק המפגע ומניעת
הישנותו בהתאפ לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

הידעת ?סילוק
מפגע:

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
קטן )א(•
)ג( החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור ,חייב למל^ אחריה
לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחדי דרישת ראש המחיצה 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 ה •צאות הביצוע מאותו אדם
,או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או ממי אחד מהם להוד.

סילוק מפגע
על ידי
המועצה.

.7
דעתו של המפקח בדבר קיומו ,מקורו או מהותו של מפגע יכן בדבר העבודות והחנד
דים הדרושים לסילוק המפגע :ולמניעת הישנותו היא סופית.

הדולטת המפקח

.8
בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכ:״ על ידי המפקח ,להדביק
ולהחזיקבמקום נראה;לעין כבנין ,העתק מחוק עזר זה או מחלק מנ|נו.

הדבקת העמק
חוק העור,/

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

שמירה על
נקיי!

)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב להב־
טיח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית ,הנחוצה לעובדים במקום ,בהתאם
לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב .הוא לאחו} גמד העבודות לסלק את
כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ,ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

.10

)א( לא יפריע אדם למפקח ולא ,ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

ח ו

ק

ע ז ף

ז מ <

)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 ,בחדו[ המתנה ציבורי ,במקום
.
עינוגיע או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו ,לא יץרק בהם :ולא יזהם אותם
בצורה אחרת.
)ה( ,לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
) .ו( לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ,ולא ית להם להישפך כאמור.
)ז( לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שברי זכוכית׳ מסמר ,חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עז׳ גרוטאות כלי רכב או חומד בניה כל שהוא.
;ןנ, ?5וותקנ\^6ן••,15י׳׳כ כ5פ?^ת;!>כ?יי88.11,1$63 ,
:

;

עבירות

)ח( לא ישים אדם ברחוב קליפות ,פירות או ירקות ,נבלות בעלי חיים או חלקיהם׳
או פסולת כל שהיא.
)ט( לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
)י( לא ישאיר אדט בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמו בו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
)יא( לא ינבור 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  3מטר ולא סמוך
לבור מים אלא במרחק של לפחות  8מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק
מבנין כפי שאושרו על ידי המועצה.
)יג( לא יחלוב אדם ברחוב.
)יד( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.
) .11א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה'במקום
בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת ההודעה ,או נתפרסמה בשני
עתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם
. ,
הנכסים ללא שם או תיאור נוסף.
 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאה לירות׳ ואם עבר על
הוראות סעיף )5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו.עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון)מפגעי תברואה( ,תשכ״ד—1963״.
יוסף מאיר
ראש המועצה האזורית געתון

נתאשר.
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963
)דומ (816102

חיים מ ש ה שפירא
שד הפנים

יווני! התקגות  4516י״כ בכס?ו ת׳שפ״ד28.11.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר ש מ י ר ת הנקיון וא סור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומית  1941מתקינה המועצה
המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:

.1

סעיף  6לחוק עזר לזכרון־יעקב )שמירת הנקיון ואיסור לעישון( ,תשי״ח—_ 21958

ביטול סעיף 6

בטל.
.2
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב )שמירת הנקי ן ואיסור העישון( )תיקון(,
תשכ״ד—1963״.
נתאשד.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963

ח ש ם

יעקב לוי
ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

)חט (825014

חיים משה שפירא
שר הפנים

2

ק״ת  ,796תש י ״ח ,עט׳  ; 1252ק״ת  ,1218תשכ״ב ,עט׳ .266

פקודת המועצות המקומיות11941 ,
חוק עזר ליקנעם בדבר ש מ י ר ת הניקיון ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות  , 1941מתקינה המועצה
המקומית יקנעם חוק עזר זה:
ג

.1

סעיף  6לחוק עזר ליקנעם )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ׳ תשכ״א—— 1961
2

ב ט

ל.

.2
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(׳
תשכ״ד—1963״.
נתאשד.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963
)חט (83111

ביטול סעיף 6

י׳
,

08

^ימואל יעקב
ראש ה|מועצה המקומית יקנעם

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר  ,1941תוס׳  1מט׳  ,1154עט׳ .119
ק׳׳ת  ,1166תשכ״א ,עט׳ .2028

קובץ התקנות  ,1516י״כ בכסלו תשכ״ר28.11.1963 ,

315

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר למגידו בדבר בס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ^ 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מגידו חוק עזר זה:
2

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית מגידו i
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה•,
״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה׳ כולן או מקצתן ו
״שנה״ — שנת כספים 5
״היקף עבודה״ — התשלום הכולל ששולם למבצע העבודה בעד עבודתו ,הכולל שכר עבודה,
מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה ומחיר חמדימ שונים שהשתמש בהם
בעבודתו.
)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
הקבוע בתוספת ,אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ בתוספת שהתחיל לעסוק
בו אחרי  30בספטמבר ,או חדל לעסוק בו לפני אותו תאריך׳ ישלם אותה שנה מחצית המם
בלבד.
)ב(

העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

)ג( העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מס בעד העסק ששיעור המם בעדו
הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המם ,לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מיום
שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
)א( המט ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל והשני ב־ 1באוקטובר
.3
של השנה שבעדה מגיע המס.
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל ,אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם את
השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק׳ ואת השיעור השני ב־ 1באוק־
טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הבל לפי התאריך המאוחר יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחדי  30בספטמבר ישלט את המס בבת אחת תוך חודש
ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ בתוספת
שהתחיל לעסוק בו אחדי  30בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת תוך שלושים יום
כאמור.
1
2

ע״ר  ,1941תוט׳  1טם׳  ,1154עט׳ .110
ע״ר  ,1945תום׳  1מט׳  ,1436עט׳ .115

קוב׳ו התקנות  ,1516י״ב בכםלו תשכ׳׳ר28.11.1963 ,

)א( ואשדומועצה רשאי לדרוש ב כ ת ב 
.4
 (1) ,מכל אדם שהוא ,לדעת ראש המועצה׳ עוסק ,שימכור לו תיל הזמן הנקוב
באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראתן חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המם ,שימציא לו תוך ?זמן האמור׳ כל קבלה
 :שבידועל תשלוםהמם.
\ )ב( ראש:המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לברר את עוסקים .בו.

סמכו י ו מ ר א ש :
המועצה

.- .5אדם שעשה אחת מאלה —
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )4א( תוך הזמן הנקוב
בה<
) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי :סעיף
) 4ב(,
דינו י  -קנס מאה לירות ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו — קנס נמ|ף חמש לידות בעד כל
יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי
הרשעתו בדין.

עכירות
וענשיס

 ; .6הוראותחוק עזד זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה

פטור:

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

.7

הוראות סעיף  3לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס בשנת  ,1963/64והוא
.8
ישולבו תוך  :30יום מיום י פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי חוק
עזר למגידו )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז , 1957~-ייחשב כאילו שולב על חשבון המס לפי
חוק עזר זה.
:

תחילה
הוראות מעבר

3

.9

חוק עזר למגידו)מס עסקים מקומי( ,תשי״ז— — 1957בטל.

ביטול

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידו)מס עסקים מקומי( ,תשכ׳ ד—1963״

השט:

3

תופפת
שיעורי ה מ ס לשנה
חלק א׳
ת י א ו ר  .ה מ ל א כ ה או העסק

הטם בלירות

א ס פ ק ת גז לבישול ולחימום לפי מ ס פ ר ה ל ק ו ח ו ת •
ובלבד כשהגז מ ס ו פ ק למטבח מ ש ו ת ף
ייחשבו כ ל ח מ ש נ פ ש ו ת כ ל ק ו ח אחד — •
עד  1000ל ק ו ח ו ת —
ל כ ל מ א ה ל ק ו ח ו ת או ח ל ק מהפ•
למעלה מ־ 1000ל ק ו ח ו ת —
לכל  200ל ק ו ח ו ת נוטפים או ח ל ק מהם
א ס פ ק ת חשמל ל צ ר כ נ י ם  ,ב ת ח ו ם  .ה מ ו ע צ ה
א ס פ ק ת ימים לצרכנים ב ת ח ו ם המועצה
ב י ת  :מ ל א כ ה או ב י ת ח ר ו ש ת המעסיק עובדים —
כולל הבעל —
עד 2
 3עד 5
 6ומעלה
הובלת משאות

25
25
1500
1200

50
150
400
300

תי עוד המלאכה אי העסק
ה ת ק נ ת אינסטלציה
חשמלית
סניטרית
זגג.
חנות מכולת
ללא רשיון ל מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים
עם רשיון ׳ מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים
משאבת דלק
צבעי
צרפניה —
ללא רשיון למכירת מ ש ק א ו ת משכרים.
עם רשיון ׳!מכירת משקאות משכרים
רופא שיניים !*ו טכנאי שיניים
שירות אוטובוסים — המקיים ת ח נ ו ת להעלאת
נוסעים או הורדתם ב ת ח ו ם המועצה

הטם בלירות
100
150
50
5ל
100
100
100
100
125
60
1400

ק״ת  ,707תשי״ז ,עט׳ 301נ; ק״ת ע ,131תשכ״ב ,עט׳ .1072

קובץ התקנות  ,1516י״ב בכסלו,תשכ״ר28.11.1963 ,

317

חלק

ב׳

הטס בלירות

ת י א ו ר המלאכה או העסק

ת י א ו ר המלאכה או העסק

אספקה או ה ו ב ל ה של דלק א ו שמני סיכה על ידי
ס פ ק  ,משווק או סוכן — לפי היקף הפדיון ב ל י ר ו ת
לשנה —
100
עד 10,000
150
למעלה מ־ 10,000עד 15,000
למעלה מ־ 15,000עד 20,000
200
250
למעלה מ־ 20,000עד 25,000
למעלה מ־ 25,000עד 30,000
350
450
למעלה מ־ 30,000עד 35,000
550
למעלה מ־ 35,000עד 40,000
650
למעלה מ־ 40,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 60,000
800
900
למעלה מ־ 60,000עד 70,000
למעלה מ־ 70,000עד 80,000
1000
למעלה מ־80,000
1200

הטס בלירות

מאפיה — שהיקף פדיונה בלירות לשנה ה ו א —
עד 6,000
למעלה מ־ 6,000עד 20,000
למעלה מ־20,000
ק ב ל ן א ו קבלן משנה ,המבצע ע ב ו ד ו ת חקלאיות,
עפר ,בנין ,חפירה ,חריש ,סיקול ,ניקוז ,ביוב,
קידוח ,סלילת כבישים או מדרכות ,ה כ ש ר ת
קרקע׳ ה נ ח ת קווי מ י ם  ,ריצוף ,נגרות א ו כל
עבודות כיוצא באלה — שהיקף עבודתו לשנה
בלירות ב ת ח ו ם המועצה הוא —
עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 40,000
ל כ ל  10,000נ ו ס פ ו ת או חלק מהן —
ת ו ס פ ת של

נתאשר.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963

25
100
400

100
240
400
100

א ל ח נ ן ד! ל ו י
ראש המועצה האזורית מגידו

<חמ (84001

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־שמונה בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה.׳
ביטול סעיו! 6

 - .1סעיף  6לחוק עזר לקרית־שמונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(׳ תשכ״ב—
 — 1962בטל

השמ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון(
.2
)תיקון( ,תשכ״ד—1963״.

2

נתאשד.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963

ד ו ד מורה
ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

)חמ (852910

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,843תשי״ט ,עט׳  ; 303ק״ת  ,1292תשכ״ב ,עט׳ .1680
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קובץ התקנות  ,1516י״כ בכסלו תשכ״ד28.11.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש־פינה ג ד כ ר ש מ י ר ת ה נ ק מ ן ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941
המקומית ראש־פינה חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

סעיף  6לחוק עזר לראש־פינה )שמידת הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב—— 1961
.1
/:
בטל.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה )שמירת הנקמן תויםוד העישון( )תיקון(׳
.2
י!
תשכ״ד—1963״.
נתאשד.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963
) ח ט (854412

ד ב גו ל ד ש ט י ן
ראש המועצה המקומית דאש־פינה

ח י י ם משד ,ש פ י ר א
שד הפנים
1
2

ע׳׳ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,1218תשכ׳׳ב ,עט׳ .274

הובץ התקנות  ,1516י״ב בכסלו תשכ״ד28.11.1963 ,

המחיר  40א ג ו ר ו ת

הודפם ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

