רדומות

קובץ התקנות
כי׳ בתשרי

״ל

ת ש

2459

 2באוקטובר 1969
עמוד

סדר הדין בעניני ה ת ר ת נישואין )מקדים מיוחדים( ,תש״ל—1969

לתקנות
תקנות

בית הדין לעבודה )תשלום לנציגי ציבור( ,תש״ל—1969

.

ת ק נ ו ת ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף( ,תש״ל—?196

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142
144

.

144

.

145

כללי שירות המדינה )מינויים()סייגים ב ק ר ב ת מ ש פ ח ה ( ) ע ו ב ד י משרד מבקר המדינה( ,תש״ל—1969

146

צו לעידוד הסרט הישראלי )הצגת יומן ישראלי( ,תש״ל—1969

.

.

כללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל ־לבדיקות רפואיות( )עובדי משרד מ ב ק ר המדינה(
)תיקון( ,תש״ל—1969

ד14

.

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרום־הגליל ,תיקון( ,תש״ל—1969
צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )א( )ראמה ,תיקון( ,תש״ל—1969
חוק

עזר לגדרה )עגלות( ,תש״ל—1969

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151
152

.

חוק עזר למזכרת־בתיה )היטל עינוגים( )תיקון( ,תש״ל—1969
חוק

158

עזר למרחבים )היטל עינוגים( )תיקון( ,תש״ל—1969

חוק עזר למרכז־הגליל )אגרת תעודת אישור( ,תש״ל—1969
חוק עזר ל מ ר כ ד ה ג ל י ל )מס עסקים מקומי( ,תש״ל—1969

149

159
.

.

.

.

.

160
161

חוק שיפוט בעניגי החוח נישואין)מקרים מיוחדים(,
חשכ״ט 969-ן
ת ק נ ו ת ס ד ר הדין לפני נ ש י א ב י ת ה מ ש פ ט העליון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין )מקרים מיוחדים(,
תשכי׳ט—) 1969להלן — החוק( ,ולפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ושאר
הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
2

1

בקשה לעניו
התדת נישואין

בקשה לנשיא בית המשפט העליון לקבוע שיפוט בענין התרת נישואין ,תוגש בכתב
.1
מטעם בן הזוג המבקש א ת הסעד; הבקשה יכולה שתהיה מטעם שני בני הזוג במשותף
ויחולו עליה הוראות תקנות אלה בשינויים המחוייבימ לפי הענין.

וניגנה של
הבקשה

הבקשה תפרש את הסעד המבוקש ואת הנימוקים שבעובדה ושבחוק ,שעליהם היא
.2
מתבססת ,ותכלול א ת הפרטים הבאים:
) (1שמו ,מענו ,זהותו ,אזרחותו ודתו של המבקש ,ואס הוא נוצרי — העדה
שאליה הוא משתייך?
) (2שמו ,מענו ,זהותו ,אזרחותו ודתו של בן זוגו של המבקש ,ואם בן הזוג
הוא נוצרי — העדה שאליה הוא משתייך $
)(3

מקום מושב של כל אחד מבני הזוג בשעת הגשת הבקשה!

)(4

מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;

)(5

תאריך הנישואין ,מקום עריכתם ובפני מי נערכו.

מצורפות
לבקשה

.3

הגשת הבקשה
והמצאה

)א( הבקשה והמצודפות אליה יוגשו למזכירות בית המשפט העליון בחמישה עת־
.4
קים! עותק אחד מכל אלה יומצא לבן זוגו של המבקש.

המבקש יצרף לבקשתו —
)(1

תצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה!

)(2

תעודת נישואין או העתק או תצלום הימנה ,ככל שהם מצויים בידו!

)(3

מסמכים המעידים על דתו של כל אחד מבני הזוג.

)ב( ההמצאה תהא בדרך האמורה בתקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ״ג—. 1963
3

משובה לבקשה

)א( בן זוגו של המבקש דשאי להשיב לבקשה ,תוך  15יום מיום שהומצאה לו!

.5

נשיא בית המשפט העליון יכול להאריך את המועד האמור.
)ב( התשובה לבקשה תהא ערוכה בחמישה עתקיס ,ובה יפרט המשיב אס הוא
מסכים לבקשה או מתנגד לה ,ואם הוא מתנגד — מה הם נימוקי ההתנגדות ,ויצורפו אליה
1
2
3

142

ס״ח תשכ״ט ,עמי .248
ס״ח תשל״ז ,עמ׳ .148
ק״ת תשכ״ג ,עמ׳ .1869

קיבץ התקנות  ,2459ב׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,

תצהיר בחמישה עתקים לאימות העובדות הכלולות בה ומסמכים אחרים שבידי המשיב
לביסוס טענותיו.
)ג( לא הגיש בן הזוג תשובה ,יכול נשיא בית המשפט העליון להחליט בענין על
סמך הבקשה.
.6

בתום המועד להגשת התשובה ,דשאי נשיא בית המשפט העליון להורות על התייצבות,

החלמת הנשיא

בני הזוג או אחד מהם לפניו ,ולהחליט בענין לאחר ששמע טענותיהם ,ורשאי הוא להחליט
בבקשה ללא שמיעת טענותיהם של בני הזוג ואף בהעדרם.
)א( היה נשיא בית המשפט העליון סבור ,שנתקיים בבקשה האמור בסעיף ) 2א(
.7
לחוק ,יורה להעביר שלושה עתקים של החלטתו ,של הבקשה ,של כתב התשובה ושל המצו
רפות אליהם ,ליועץ המשפטי לממשלה ,לשם קבלת חוות דעת מבית הדין הדתי ,והודעה על
ההעברה תישלח לשני בני הזוג.

בקשה חודו!
דעת של »ית
הדיל התני

)ב( משקיבל היועץ המשפטי לממשלה א ת המסמכים האמורים בתקנת משנה )א(,
יפנה בכתב ,הוא או נציגו ,אל בית הדין הדתי הגבוה ביותר הנוגע בדבר ,או אל כל אחד משני
בתי הדין הגבוהים ביותר הנוגעים בדבר ,ירצה את העובדות המוסכמות ואת שאלות החוק
המתעוררות ,ויבקש חוות דעת בכתב בשאלה אם בנסיבות הענין עשוי בית הדין הדתי
לערוד או לפסוק גירושין או לבטל את הנישואין ,או להכדיזם כבטלים מעיקרם ,הכל לפי
הענין! לכתב יצורף העתק של כל המסמכים האמורים בתקנת משנה )א(.
)ג( משקיבל היועץ המשפטי לממשלה א ת חוות הדעת ,יעבירנה לנשיא בית המש־
פט העליון ,ויודיע על כד לשני בגי הזוג! לא קיבל היועץ המשפטי לממשלה את חוות הדעת
יגיד שלושה חדשים מיום פנייתו לבית הדין ,יודיע על כד לנשיא בית המשפט העליוין ולשני
.בני הזוג.
)ד( קיבל נשיא בית המשפט העליון את חוות הדעת של בית הדין הדתי או של
בתי הדין הדתיים ,יחליט בדבר בדרך האמורה בתקנה .6
.8

בתקנה  467לתקנות סדר הדיו האזרחי ,תשכ״ג— ,1963אחרי פסקה ) (9יבוא:
״) (10בקשה על פי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין )מקדים מיוחדים(,
תשכ״ט—.1969״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר דין בעניני התרת נישואין )מקרים מיוחדים(,
.9
תש״ל—1969״.

ט׳ בתשרי תש״ל ) 21בספטמבר (1969
י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

קובץ התקנות  ,2459פ׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,

תיקון תקנות
8יד הייז
האזדחי

השפ

חוק בית הדין לענודה,

השב״ט

1969 -

ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת ש ל ו ם לנציגי ציבור
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 43ב( לחוק בית הדין לעבודה ,תשב״ט— , 1969ולאחר
1

התייעצות עם שר העבודה ,אני מתקין תקנות אלה:
שכר השתתפות
בישיכות כית־
הדיז הארצי
שגר השתתפות
כישינות כית־
דין אזורי
הוצאו!* נסיעה
ודמי לינה

לנציג ציבור בבית הדין הארצי ישולמו  40לירות בעד כל יום שבו השתתף בישיבות

.1

ביודהדין.
לנציג ציבור בבית דין אזורי ישולמו  30לירות בעד כל יום שבו השתתף בישיבות

.2

בית־הדין.
לנציג ציבור בבית הדין הארצי שמקום מגוריו אינו בירושלים ישולמו ,בנוסף לסכום

.3

הנקוב בתקנה  ,1דמי לינה והוצאות נסיעה כאמור בתוספת השניה לתקנות סדר הדין
האזרחי ,תשכ״ג—. 1963
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית הדין לעבודה )תשלום לנציגי ציבור( ,תש״ל—

.4
1969״.

ט׳ בתשרי תש״ל ) 21בספטמבר (1969
)וומ (77834

1
2

י ע ק ב ש׳

שפירא

שר המשפטים

ס״ח  ,553תשכ״ט ,עמ׳ .70
ק״ת  ,1477תשכ״ג ,עמ׳ .1853

חוק ניידות ערך ,חשכ״ח 968-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה פ ר ט י ם שיש ל כ ל ו ל ב ה ו ד ע ה ע ל ת ו צ א ו ת ה ה צ ע ה ש ב ת ש ק י ף
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  30ו־ 56לחוק ניירות ערך ,תשכ׳יח—1968

ולאחר

התייעצות עם הרשות ,אני מתקין תקנות אלד:.
פרטי ההודעה

הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף )להלן — ההודעה( ,תכלול את הפרטים
.1
המפורטים בתקנות אלה.

פר»י
ההזמנות

.2

יצויין השווי הנקוב של ניידות הערך לסוגיהם שהוזמנו על־פי התשקיף.

הזמנות שהושבו
דיקט

.3

דחה המציע הזמנות לניירות עדך ,במלואן או בחלקן — יצויינו —
) (1השווי הנקוב של ניירות הערך לסוגיהם שהזמנתם הושבה ריקם!
) (2הפרטים בדבר הדרך שבה הוחזר למזמינים כל סכום ששילמו לחשבון
ניירות הערך שהזמנתם הושבה ריקם.
ס״ח תשכ״ח ,עמ׳ .234
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קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי תש״י2.10.1969 ,

בוטלו הזמנות לפי סעיף ) 26א( לחוק — יצויין השווי הנקוב של ניירות הערך

.4

8י»ול
הזמנות

,

לסוגיהם שהזמנתם בוטלה כאמור.
תצויין התמורה שנתקבלה בעד גיירות הערך לסוגיהם שהזמנתם ל

.5

ה

א

ש

ו

ב

ה

ר י

ק

התמורה

ס

ולא בוטלה כאמור.
נרכשו ניירות ערך על ידי חתם שהתחייב לרכוש מהמציע את ניידות הערך שהוצעו
.6
על פי התשקיף ,כולם או מקצתם ,במידה שלא ירכוש אותם הציבור — יצויינו שם החתם
והשווי הנקוב של ניירות לסוגיהם שרכש.

וויתיפ

עלו ההזמנות לניירות ערך מסוג פלוני על סך כל ניירות הערך מאותו סוג
.7
שהוצעו — יובאו פרטים בדבר אופן החלוקה של ניירות הערך מסוג זה בין המזמינים-.
הוצעו ניירות הערך או חלקם לסוגים מסויימים של אנשים — יובאו הפרטים ל
.8
,
תקנות  2עד ד כשהם מסווגים לפי סוגי המזמינים.

הצעה לפוגיפ
של אנשיפ

פ י

ההודעה תיחתם בידי המציע.

.9

הזמנות ימי

המיטה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(,
.10
תש״ל—1969״.
ה׳ בתשרי תש״ל) 17בספטמבר (1969

השפ

זא ב ש ר ף
שר האוצר

) ח מ  2 1 8 3י (

חוק לעידוד הסרגו הישראלי ,תשי״ד1954-
צ ו ב ד ב ר ה צ ג ת יומן י ש ר א ל י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק לעידוד הסרט הישראלי ,תשי״ד— . / 1954א נ י
מצווה לאמוד:
.1

-

בתקופה שבין כ״ג בתשרי תש״ל ) 5באוקטובר
י ־

־

1 9 6 9

(

ו ב י ן ב

״

ך

ב

ט

ב

ת

ת ש

״1,

)

2

הצגמ יו»ו
ישראלי

בינואר  (1970יהיה כל מציג חייב להציג ,כחלק מהצגותיו שאורך זמנן איגו פחות מ־90
דקות ובכלל זה ההפסקות ,את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחד מאלה:
)(1

בתעודה שנמסרה ליצרן שצילומה מצוי בראש היומן»

)(2

בהודעה בכתב שנמסרה למציג ן

)(3

בהודעה שפורסמה ברשומות.

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי )הצגת יומן ישראלי( ,תש״ל—1969״.

.2

י״ב בתשרי תש״ל ) 24בספטמבר (1969
יי"׳
1169920

1

יי״

8

גד םוא ן
דשות מוסמכת

ס׳׳ת תשי׳׳ד ,עמי 43נ.

קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי וזש׳׳ל2.10.1969 ,
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חוק שיחת המדמה )מימיים( ,תשי״ע1959-
כ ל ל י ם ג ד ג ר ק ר ב ה מ ש פ ח ת י ת לגבי עובדי מ ש ר ד מ ב ק ר ה מ ד מ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  33ו־ 41לחוק שידות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—
 ,! 1959קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה:
בכללים אלה —

.1

״קרבה משפחתית״ — לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ;
״קרוב משפחה״ — בךזוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,בן־אח ,בת־אח,
בךאחות ,בת־אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה!
״משרד״—,משרד מבקר המדינה!
״משרה״ — משרה במשרד.
לא ימונה אדם למשרה ביחידה מינהלית ,אם עובד באותה יחידה קרוב משפחה שלו.

הרגו! משפחתית
ביחידה
ממהלית

.2

!5רגה משפחתית
במשדר,

לא ימונה אדם למשרה במשרד ,אם עובד ביחידה מינהלית אחרת במשרד קרוב
.3
משפחה שלו ,והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם.

פיינים לתחולה
ביחידה

הוראות סעיף  2לא יחולו על מינוי של אדם ביחידה מינהלית כאשר באותה יחידה
.4
עובד קרוב משפחה שלו ,אם הוכח למבקר המדינה שהמינוי אינו עשוי להביא ליחסי
כפיפות או לקשרי עבודה ביניהם וכן כי —
) (1שירותו של המועמד הוא חיוני למשרד והוברר למבקר המדינה כי אין
באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה! או
) (2מצב התעסוקה במקום שבו נמצאת היחידה מצדיק את אישור המינוי.

במכות לפטור

ביטול

ועדת הכספים של הכנסת רשאית לפטור מהוראות סעיפים  2או  ,3בתנאים שייראו
.5
לה ,העסקת בנו או בתו של הורה ,אשר יועסק במקצוע שבו מועסק ההורה במשרד או
ביחידה! פטור כאמור יכול שיהיה מיוחד ויכול שיהיה כללי למקצוע מםויים ,לאזור מסויים,
לסוג מםויים של עובדים או ליחידה מסויימת.
כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( )עובדי משרד מבקר

&

המדינה( ,תשכ״ב— — 1962ב ט ל י ם .
2

לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים()סייגים בקרבת משפחה()עובדי

.7

משרד מבקר המדינה( ,תשי׳ל—1969״.
כ״ח באלול תשכ״ט ) 11בספטמבר (1969
)חמ (720810

1
2

!4$

ישראל קדגמן
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

ם״ח  ,279תשי׳׳ט ,עמי ,86
ק״ת  ,1294תשכ׳׳ג ,עמי .1708

קובץ התקנות ? ,245ב׳ ?תשרי תש״ל2.10.1969 ,׳

חוק שירות המדינה )מינויים( ,חשי״ט959-ז
כ ל ל י ם ו נ ו ה ל ל ב ד י ק ו ת ר פ ו א י ו ת לגבי עובדי מ ש ר ד מ ב ק ר ה מ ד י נ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  .32 ,31 ,29ו־  •41לחוק שירות המדינה )מינויים(,
תשי״ט— 1959י ,קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה:
1

בכללי שידות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות( )עובדי משרד

.1

מבקר המדינה( ,תשכ״ב—1962

2

יזיי,יופעי1«1

)להלן — הכללים העיקריים( ,בסעיף  ,1אחרי הגדרת

״ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה״ יבוא:
״״חייל״ — כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו—¡3 1955
״שירות קבע״ ו־״הרמטכ״ל״ — כמשמעותם בחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאות( ,תשי״ד—. * 1954
״פיטורים״ של חייל — התרת התחייבות לשירות קבע של חייל ביזמת צבא־הגנה לישראל
עקב אחת מאלה:
) (1ירידת כשרו הגופני של החייל!
)(2

צמצום המסגרת הצבאית?

)(3

ביטול תפקיד?

)(4

סיום תקופת שירות הקבע של החייל כאשר לא נתבקש לחדש את

התחייבותו לשירות קבע !
״שוטר״ ו״מפקח כללי״ — במשמעותם בפקודת המשטרה !
5

״סוהר״ — מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר 1946 ,״.׳׳
במקום סעיפים  2ו־ 3לכללים העיקריים יבוא:

.2

*

.

״גייסי*»יע»י

בדיקה רפואית של מועמד ,כולה או חלקים ממנה ,תבוצע על ידי
.2
רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים שמינה שר הבריאות או
מי שהסמיך לכך ,או על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשר ייקבעו
מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהסמיך לכך ובין קופת
החולים המוכרת.

גוהל שליחת
מוע»ר לקופת
חוליפ בוכרת

 .3לא בוצעה בדיקה רפואית של מועמד ,כולה או חלקים ממנה ,על
ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים .כאמור בסעיף ,2
יישלח המועמד ,לשם ביצוע הבדיקה הרפואית או חלקינו ממנה ,אל קופת
החולים המוכרת שאליה הוא משתייך! ואם לא היה המועמד חבר קופת
חולים מוכרת ,יישלח אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.״

י׳י׳י"

פעיפיפ  2ו־3

ס״ח  ,279תשי״ט ,עמ׳ .86
ק׳׳ת  ,1294תשכ״ב ,עמי  ; 1709ק׳׳ת  ,1670תשג״ה ,עמי .1135
ם׳׳ח  ,189תשט״ו ,עמ׳ .171
* פ״ח  ,163חשי׳׳ד ,עמ׳ »179
חוקי א״י ,כרד ני ,עמ׳ .1124
ע״ד  ,1946תוס׳  1מס׳  ,1472עמ׳ .6
1

2

3

3

6

קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשריתש״ל2.10.1969 ,
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בסעיף ) 4א( לכללים העיקריים׳ במקום ״קופת החולים המוכרת תודיע א ת תוצאות
.3
הבדיקה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית״ יבוא ״תוצאות הבדיקה הרפואית יועברו
בכתב ללשכת הבריאות המחוזית״.

תיןלל פעיד *

«ימיז פעיי

1 0

בסעיף  10לכללים העיקריים ,במקום פסקאות < (2ו־) (3יבוא:

.4

״) (2עובד בשירות המדינה ,בין במשרה במשרד מבקר המדינה ובין במשרה
אחרת ,בשכר יומי ,בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה וכן אדם המועסק
כאמור על פי חוזה מיוחד לפי סעיף  40לחוק ,העוברים ברציפות לשירות
המדינה במשרד מבקר המדינה לפי החוק ,אם הם נבדקו בדיקה רפואית
לפי הכללים לבדיקות רפואיות הנוגעים בתקופת שירותם הקודמת ולפי
סעיף ) 29א( לחוק נקבע שהם כשדים מבחינה רפואית לשרת במשרתם
הקודמת!
) (3חייל ,שוטר וסוהר ,העוברים לשירות המדינה במשרד מבקר המדינה
לפי החוק ואשד נתמנו למשרתם לפי פסקאות  2 ,1או  3להודעת ועדת
הכספים של הכנסת )מינוי למשרה במשרד מבקר המדינה בלי מכרז(,
תשכ״ט— 1969י ,או שהגישו בקשה למשרה במכרז לפי סעיף  19לחוק
)להלן — מכרז( בהסכמת הרמטכ״ל ,המפקח הכללי או נציב בתי הסוהר,
לפי הענין ,או בהסכמת מי שהם מינו לכך ,ונמצאו כשירים למילוי המשרה,
או אם פוטרו והגישו בקשה למשרה במכרז שפורסם לפני שפוטרו ונמצאו
כשירים למילוי המשרה ,ובלבד שרופא אישר כי העסקתו של החייל ,השוטר
או הסוהר במשרה אינה עלולה להזיק לו או לסכן אותו או אדם אחר.״
גי»ויט»יו«11
החי « עיי
פ

8

1 2 ,

.5

סעיף  11לכללים העיקריים — בטל.

.6

במקום סעיף  12לכללים העיקריים יבוא:
״חיני* גיי?י!

ה ש פ

.7

 .12נכה שסעיף  30לחוק חל עליו ואדם העובר לשירות המדינה במשרד
מבקר המדינה כאמור בפסקאות ) (1או ) (3לסעיף  ,10חייבים בבדיקה
רפואית ובמסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב בריאותם כאמור בסעיף
) 29א( לחוק ובכללים אלה ,אולם ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה
רשאי לפטור מהוראות סעיף זה אדם העובר לשירות המדינה כאמור
בפסקאות ) (1או) (3לסעיף .10״

לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים()כללים ונוהל לבדיקות רפואיות(

)עובדי משרד מבקר המדינה()תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

כ״ח באלול תשכ״ט) 11בספטמבר (1969
נ״
מ( 7 2 0 8 1 6

7

148

ישראל קרגמ ן
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

י״ ,1356 6תש״ל ,עמ׳ .69

קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי תע״ל2.10.1969 ,

מדוד לשלטון מ ק ו מ י
פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת מ ר ו ם ה ג ל י ל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1ר  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמוד:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזודיות( ,תשי״ח— 1958־,

.1

, ,.

במקום פרט )לו( יבוא:

הזזלפ* פי» )לו>
גתופפת

זזדאש״ד,

״)לו(
מרום הגליל
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור מרום הגליל הערוכה בקנה מידה ש1:20,0
והחתומה ביד שד הפנים ביום כ״ב באלול תשכ״ט ) 5בספטמבר  (1969ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרד
המועצה האזורית מרום הגליל ,מירון.
טור ב׳

טור א׳

גושים וחלקות רישום קרקע

אביבים

השטח המסומן במפה באות ״ח״.

אמידים

הגושים  15669,13912בשלמותם.
חלק הגוש

בידיה

 15679כמסומן במפה באותיות ״בב״.
 13745עד  13754בשלמותם.

הגושים:
חלקי הגושים 13100,13099 :במפה באותיות ״תת״.
שטח כפר בידיה.

ברעם

השטח המסומן במפה באות ״א״.

דוב׳ב

השטח המסומן במפה באות ״ט״.

דלתון

הגושים:

 14053עד  14066בשלמותם .שטח כפר דלתא.

חזון

הגושים:

 15555עד  18856 ,18852 ,15565 ,15559עד  18859בשל
מותם.

.

חלקי הגושים 18855 :כמסומן במפה באותיות ״טט״.
 19429כמסומן במפה באותיות ״לל״.
השטח המסומן במפה באות ״ב״.

יראון
כפר שמאי

הגושים:

 13896עד  13901 ,13899עד  13913 ,13911בשלמותם.
שטח כפר שמועי.
השטח המסומן במפה באות ״ג״.

כרם בן זמרה
1
2

דיני מדינת ישראל ,ניפח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עמי  ; 1256ק׳׳ת  ,1229תשג״ב» ,מ׳  ; 441ק״ת  ,1665תשכ״ה ,עמ׳ .1061

? ו ב ז מתקנות  ,2459פ׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

מירון

הגושים:

 13677עד  13684,13682ע ד  13692בשלמותם.

שטח כפר מירון.
השטח המסומן במפה באות %,״,

סאסא
םג׳וד

הגושים:

 19171 ,19169 ,19167 ,19166עד  19175 ,19173עד 19184

בשלמותם.
חלק הגוש:

 19174כמסומן במפה באותיות ״זז״.
שטח בגוי צפוף ,המותחם על ידי הגושים,19181,19180 :
.19184 ,19183 ,19182

ספסופה
עין אל־אםד

השטח המסומן במפה באות ״ה״.
 19540עד  19547,19544עד  19552בשלמותם.

הגושים:

חלקי הגושים 19553,19545 :המסומן במפה באותיות ״חח״.
עלמה
פרוד

השטח המסומן במפה באות ״ו״.
הגושים:

 15675 ,15673 ,15671 ,15670עד  15680 ,15678עד ,15694

 18178עד  18186בשלמותם.
חלקי הגושים 15679 :המסומן במפה באותיות ״אא״.
 15672המסומן במפה באותיות ״דד״.
שטחי ההפרים פדדייה וכפר ענאן.
השטח המסומן במפה באות ״ז״.

ריחניה
שזור

 19170 ,19168בשלמותם.

הגושים:
חלקי הגושים:

 19165המסומן במפה באותיות ״ממ״!
 19174המסומן במפה באותיות ״גג״.

שפר

הגושים:

 15674,15668,15667בשלמותם.

חלק הגוש:

 15672כמסומן במפה באותיות ״הד.״.
גושים וחלקות רישום קרקע

הגושים:

 13608 ,13606עד  13917,13879,13876,13875 ,13611עד
 14032 ,13921עד  14070 ,14049עד  14075בשלמותם.

חלקי הגושים ,13604 :כמםומן במפה באותיות ״צצ״-,
 ,13607כמםומן במפה באותיות ״דר״-,
 137878,13877המסומן במפה באותיות ״שש״» . .
,,14031המסומן..במפה באותיות ״ננ״.
שסח מאדמת הכפר גבטיה כמםימן במפה באות ״ע״.
שטח כפר מיטבה.
שטח כפר עין זיתון
.:שטח כפר קדיתא.״
קונץ התקנות 5 ,2459׳ בתשרי תש״ל2,10.1969 ,

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרום הגליל ,תיקון(,

.2

ה ש פ

תש״ל—1969״.
חיים משה

כ״ב באלול תשכ״ט ) 5בספטמבר (1969
<חמ!(800

שפירא

שר הפגים

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ר א מ ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

,1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,» 1950-במקום פרט )ל״ז(

י

החלפת ־ ר ט ) ל ״ ז (
כתוספת
הראשונה

יבוא;
״)ל״ז( :המועצה המקומית דאמה:
תאריד הקמתה :י״א בתמוז תשי״א ) 15ביולי ! (1951
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
גושים.׳  18831עד  18862,18842עד  — 18872,18865בשלמותם!
 18830פרט לחלקות 4 ,2 ,1 :עד  74 ,73 ,14וחלקי חלקות 69 ,16 ,3
כמםומן במפת תחום המועצה הערוכה בקנה מידה .
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באלול
תשכ״ט ) 5בספטמבר  ,(1969שהעתקים ממנה מופ־
קדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על
מחוז הצפון ,נצרת־עילית ,ובמשרד המועצה המ
קומית ראמד) ,להלן בפרט זה — המפה(!
החלק המסומן במפה באות ״א״ בגוש ! 18843
חלקות 18 :עד  38 ,36 ,29עד  63,60וחלק מחלקה ) 61דדד( כמסומן במפה בגוש
 1! 18829עד  11וחלק מחלקה  12כמסומן במפה בגוש ! 18855
חלק מחלקה  62כמםומן במפה בגוש ! 19174
השטח המותחם על ידי הגושים  18833עד  18839,18835שהוא השטח הבנוי
של הכפר דאמה״.
:׳.לצו זה מקרא?,,צו<המועצות?הממומי^)א() :ראמה; תיקון(,־תש״ל^1969״;-•:.׳:
כ״ב באלול?תשכ^ט |:5בס^ט!3בר־• (^9.
 .״ . . . . . .
ייי ׳ « ״ . 1 ¡ 8
ז

;

יי!.....,,״

1
2

?

הש=

, *,,.ץ^;-חץי^^משה״־׳ש^יר-^.
•״,,״..,״, . .,שר1...זפנים..
:

«•׳־׳
 ׳•••; .:־; . -י ' ׳ " ׳ ' ' ׳ " ׳דיני מדינת לשראל ,נוסח חדש ' ,9תשנ״ה» ,מ׳ ,256
ק״ת  ,127תשי׳׳א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,935תשי״ט ,עמי 1850׳•; ל!*ת » ,12יתשכ«ב;־יעמ*׳

מינן•»ןנות״:;^59פ׳ <גתשר«»ש*ל10?1969 ,־2,

ץ

<
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת התעבורה
ח ו ק עזר לגדרה בדבר עגלות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף ) 77א()(3
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית גדרה חוק עזר זה:
1

2

מרק ראשון 5
י ייי
זג

מ

.1

פרשנות

בחוק עזר זה —«

״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי חיים ,למעט עגלה או כרכרה הבנויה
להסעת נוסעים;
״אורך כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצוגית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק

האחורי ,כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציד
המרכזיז
״גובה כולל״ — המרחק מפני חדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,
לרבות כל מיתקן ,מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע;
״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תגאי מזג האויר;
״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת ,המשמש לחיבור שתי רצועות
עור של הרתמות אליו!
״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה;
״לילה״ — פרק הזמן שבין'סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה
לפני זריחתה;
״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה ,כפי שהותר
על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדוגה;
״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;
״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
המקרית של העגלה;
״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה ,הנושאים גלגלים המעבירים
את משקל העגלה על פגי הדרך;
״עובר דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה ,להליכה ,לעמידה או לכל מטרה אחרת <
״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים
דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיד׳ז
״הרשות המקומית״ — המועצה המקומית גדרה!
״ראש הדשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הדשות המקומית העביר לו בכתב את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן;
״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמ׳ .173

קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,

פרק שני:
.2

מתך היתר

)א( לא יגהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בד

היתי לעגלה

תוקף מאת ראש רשות מקומית.
)ב( לא יינתז היתד אלא למי שמלאו לו  16שנים.
תושב הרוצה בהיתר על עגלתו
.3
פרטים מלאים ונכונים ,בצירוף אישור
המקומית על מצבה הגופני התקין של
הרשות המקומית ,וישיב נכונה על כל
.4

)א(

יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית ,י מ
מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
הבהמה או הבהמות ,ומסמכים כפי שידרוש ראש
שאלה שיישאל על ידיו.

ס ו ר

המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר

שיורה ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה.

כמשה להיתר

הבאת עגלה
לבדיקה

)ב( העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל .הוראות
חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.
)א( לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
.5
.
שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

מתו הימי

)ב( מתן היתר או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים
לשיקול דעתו של ראש הרשות המקומית.
)ג( ניתן היתר ,יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.
)ד( לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.
.6
.7

היתד יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך גתיגתו.

9

)א( בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה ב ס ך  5לירות ,אולם אם ניתן ההיתר

?יעיז ״ימי

אגית היתר

אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
)ב( ראש הרשות המקומית רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף
קטן )א( בהתחשב במצבו הכלכלי.

פרק שלישי:

מגנה העגלה

סימן א ׳  :מ צ ב העגלה והפיקוח ע ל תקינותה
ל
עגלה וכל החלקים ,האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים  ,יךןין
.8
עת במצב תקין ,ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה ,בתוכה או על
ב ד

ב

כ

תקינות העגלה

ידה ,או לעוברי דרך או לרכוש.
.9

)א(

בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

ה ז מ נ ה

)ב( בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד
שנקבעו בהזמנה.
קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,
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) .10א( סבור בוחן או שוטר גי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזד זה ,או שהעגלה
עלולה לסכן את התנועה ,ימסור לנוהג בה הודעה )להלן — הודעת אי שימוש( בה יפורטו
הפגמים בעגלה ,יסיר מן העגלה את לוחית הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית
ויעביר אליו את לוחית הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.
)ב( מי שנמסרה לו הודעת אי שימוש ,לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה
נוספת.
)ג( עגלה שנמסרה עליה הודעת אי שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או
מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן)ב( אף אם ההודעה לא גמסרה
לידיו.
)ד( נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי שימוש תוקנו,
יבטל את הודעת אי השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית הזיהוי.

סימן ב׳:

מבנה העגלה

בלמים בעגלה
שמשקל מטענה
עולה על 500

בעגלה שמשקל מטענה עולה על  500ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת
.11
המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה
במצב בלימה בכל דרו•

בלמים בעגלה
אחרת

בעגלה שהוראות סעיף  11לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת
.12
ישירות על גלגל אחד המורכב על סדן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה
במצב בלימה בכל דרך.

רוחב בולל
גובה גולל

.13

הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על  2.00מטר.

הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על  3.00מטר ,ובלבד שהגובה מן פגי הקרקע
.14
ועד לתחתית העגלה לא יעלה על  1.20מטר.

אורד בולל

•15

מרחק

.16:

מערבו! היגוי

בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה י בזווית של  45°לפחות
*17
והחזרתה המיידית בקלות ,מהירות ובטיחות.

אורך כולל של עגלה לא יעלה —
)(1

בעגלה בעלת סרן אחד על  3.00מטר •,

)(2

בעגלה בעלת  2סרנים על  5.00מטר.

המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —
) (1ב ע ג ל ה ב ע ל ת  :ציד :אחד — יהיה  45%מהאורך הכולל:של המרכב-או
:
,
.
המשטח או השטח המיועד למטען,׳
.

)(2

בעגלה בעלת  2צירים המרחק בין הצירים של העגלה לא יעלה על .50%

קובץ התקנות  ,2459ג׳'בתשרי''תש״ל,״ 0119(;9י2:1י
;

בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
.18
בעומס הסחיבה ,הדחיפה והטלטולים של העגלה ,בכל תנאי הדרך .בעגלה הרתומה לשתי
בהמות יותקנו שגי ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.
ייצול החיבור יחיה עשוי ממוט ברזל או עץ חלק ,ובלבד
.19
משני חלקים או יותר.
.20

ש

מ

ו

ט

ן ן ע

ץ לא

י ה י ה

מ

ן

ר

כ

בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ ,מברזל או מפלדה ,בעלי נקבים המותאמים
.21
בקוטרם לבדגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסדן .אופני עץ יהיו בעלי חישוקי
ברזל ,פלדה או גומי מוקשה .על אופגי ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פגאומטיים.

ב

חינוי

ייצוי חי־וי

גלגלים
אופנים
ג נ י נ י י פ

המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה .חלקי הרתמה והמושכות
.22
הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

היממה

) .23א( בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות ,ובהיותה
בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה
למרחק של  100מטרים לפחות.

התקנת»פ

)ב( הפגס כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( יותקן בגובה של לא פחות מ־ 40ם״מ ולא יותר
מ־ 120ס״מ מפני הקרקע.
)א( בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום ,כל מחזירור
.24
במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על  40ס״מ ובגובה של לפחות  40ס״מ
מן פני הקרקע ולא יותר מ 80-ס״מ; הותקן בעגלה מחזירור מלבני ,יהיה שטחו  20ם״מ
מרובעים לפחות; הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו  5ס״מ לפחות .שני המוזזירורים יהיו
במצב תקין ונקי בכל עת.

מחזייויים

)ב( בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי ,ובלבד שהמרח
קים ,צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.
)ג( לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.
בעגלה שמשקל מטעגה עולה על  500ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות
.25
השארתה של העגלה ,כשהיא עמוסה ,במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם
מופעלים.
.26

לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן:
)(1

י

נעלי ג»חוו

משקל כולל
מומי

בעגלה בעלת סדן אחד הרתומה לסוס או פרדה —  500ק״ג;

) (2׳בעגלה בעלת סרן אחד או שגי סרגים הרתומה לחמור אחד או לשני
חמורים —  250ק״ג;

י " •

•

)(3

בעגלה.בעלת • 2סרנים הרתומה לסוס או פרדה —  500ק״ג; •

)(4
ק״ג.

כעגלה בעלת  '2סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות" — 1060

ק ו א התקניות•-,2459כ׳ ׳בתשרי׳תש׳׳< .10:1£69׳2
:
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.27

יזי»יי*»י»ו

לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יגיח לארור להובילו כאמור אלא א ם 
)!( המטען מסודר באופן המאפשר הובל תו בבטיחות}-.
) (2המטען קשור ומוחזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו;
) (3חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות;
) (4המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים ,את לוחית הזיהוי
ואת הפגם.
) (5המטען מסודר באופן שאינו חורג —
)א( מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה !
)ב( מחוץ לקרקעית העגלה;
)ג( יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה!
) 0מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

סימון מטען
חורג

 .28היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
כדלקמן:
) (1שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!
) (2בזמן התאורה—על ידי אור אדום או מחזידור אדום בקצה האחורי של
המטען בגודל שגקבע בסעיף ) 24א(.

הימר לעגלה
שמידותיה
ומשקלה עוליפ
על הקכוע

 .29ראש הרשות המקומית רשאי להתיר ,לאחד התייעצות עם דשות הרישוי ,בתנאים
או ללא תנאים ,שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זד״
סימן גי:

שמוי מ ב נ ה

שינוי מגנה

 .30לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש הדשות המקומית
ובהתאם לתנאי ההיתר.

רישופ השינוי
בהיתר

 .31לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף  30אלא לאחר
שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף .5

מדק ו ב י ע י :
*ףי \
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ל1וזית־זיה1י

) .32א( ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתר לוחית זיהוי וכן יחליף כל לוחית
זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.
)ב( לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר
 xס״מ .הלוחית
הסידורי של ההיתר ,שמו ומענו של כעל העגלה .גודל הלוחית יהיה 40 20
תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין ,ותהא במצב
נקי ותקין בכל עת.
)ג( בעד כל לוחית זיהוי תשולס לקופת הדשות המקומית אגרה בסך שתי לידות.
.33

יותית־ייתוי

כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שגיתגה על ידי ראש

הדשות המקומית.
" יי*
8

י י י | י מ

'

.34

לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש

הזיהוי

הרשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר ,לא
יחספס את צבעה וכל סימן או מספד שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.
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קיבץ ד,תקנות  ,2459ב׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,

פרק חמישי:
.35

החזקת היתר ושמזיימ »

לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתד ומותקנת בה לוחית-זיהוי.

הוכמ החז?ת
והיתר

.36

הנוהג בעגלה יציג א ת ההיתר לכל בוחז או שוטר לפי דרישתו.

״»» ״יי״י

 .37מי שניתן לו היתר ,חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש
אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

הונה למילוי
"יי""

 .38לא ישגה אדם שאיגו מוסמך ל כ ך פרט בהיתר על ידי כ ת ב יד ,שרטוט ,מחיקה,
טשטוש ,הוספה או בכל אופן אחד ולא יחזיק היתר שיש בו שיגוי כאמור.

איפור שינוי
י

) .39א( אבד היתד או הושחת או טושטש ,רשאי ראש הרשות המקומית לתת ,לפי
בקשת בעליו או מחזיקו ,כפל ממנו לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

כ־ל היתי

תנאי

ג ה י מ

)ב( מצא בעל ההיתר א ת ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור ,יחזיר את
הכפל לראש הרשות המקומית.
:

פרק ששי :הוראות שונות
 .40ראש הרשות המקומית רשאי לאחד התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה
מהוראות הפרק השלישי ,כולן או מקצתן ,והוא דשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
הוראות הפרק האמור ,אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות
או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

»*וי

 .41לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת ,יראוה כמוטלת על נהגה של
עגלה ,על בעל ההיתר ,על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

הפלת אחריות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של
.42
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  10לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה
ל ו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחד הרשעתו.

ענשיפ

.43

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה )עגלות( ,תש״ל—1969״.

נתאשד.

י״׳״

צבי עגנון

כ״ז באלול תשכ״ט ) 10בספטמבר (1969

ראש המועצה המקומית גדרה

)חמ (816520

אני מסכים.
חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,2459ב׳ גתשרי תש״ל8.10.1969 ,

משה כרמל
שד התחבורה
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פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל מ ז כ ר ת ־ ב ת י ה ב ד ב ר ה י ע ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית מזכרת־בתיה חוק עזר זה:
ה ח י ־ ת

ה מ

י

־ ! ־ מ

במקום התוספת לחוק עזר למזכרודבתיה )היטל עינוגים( ,תשי״ט—1958

.1

2

יבוא:

״תוספת
)סעיף (2
לכל עינוג ,חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו באגורות

 19.5אגורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 59.8

 30אמריי*

למעלה מ־ 59.8עד 73.4

 38.9אגורות
 70%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגודות

למעלה מ־73.4

יהיו פטורות מהיטל.״
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה )היטל עינוגים( )תיקון( ,תש״ל—

.2
1969״.

עמנואל הלז נר

נתאשר.

ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה

כ״ז באלול תשכ״ט ) 10בספטמבר (1969
)חמ (83992

חיים משה

שפירא

שר הפנים

1

2

1,58

דיני מדינת ישראל ,ניסח חדש  ,9תשב״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,353תשי״ג ,עמ׳  ; 900ק״ת  ,845תשי׳׳ט ,עמ׳ ,344

קובץ ח״תקנות 5 ,2459׳ גתשר׳ תש״ל2.10.1969 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל מ ר ח ב י ם ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
1

האזורית מרחבים חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר למרחבים )היטל עינוגים( ,תשכ״ה— , 1965יבוא:

.1

2

״תוספת
)סעיף (2
שיעור ההיטל

נרטיפ שמחירו באגורות

א .לתיאטרון ,אופרה וקוגצרט:
 15אגורות
 20אגורות
 20%ממחיר הכרטיס

עד 80
למעלה מ־ 80עד 100
למעלה מ־100
ב .לכל עינוג אחר:
עד 65
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה

.2

מ־ 65עד 75
מ־ 75עד 100
מ־ 100עד 125
מ־ 125עד 150
מ־ 150עד !165
מ־ 165עד 175
מ־ 175עד 200
מ־ 200עד 225
מ־ 225עד 250
מ־ 250עד 275
מ־ 275עד 300
מ־300

<u

 16.5אגורות
 19.5אגורות
 30.0אגודות
 38.9אגורות
 56.6אגורות
 62.1אגורות
 66.6אגורות
 77.7אגודות
 88.8אגורות
 99.9אגודות
 111.0אגודות
 122.2אגורות
 50%ממחיר הכרטיס ובלבד ש ־7.5
אגורות יהיו פטורות מהיטל.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים )היטל עינוגים( )תיקון( ,תש״ל—1969״.

נתאשד.
כ״ז באלול תשכ״ט ) 10בספטמבר (1969

חביב שרבף
ראש המועצה האזורית מרחבים

)חמ (839702

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
3

דיני מזיינת ישראל ,נוסח חיש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ ת  ,1706תשכ״ה ,עמי ,1721

קיבץ התקנות ? ,245כ׳ בתשרי תש״י2.10.1969 ,

&ק1דונ המ1עצ1ח המק1מי1ת
ח ו ק ע ז ר ל מ ר כ ז ־ ה ג ל י ל ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
האזורית מרכז־הגליל חוק עזר זה:
1

""־יי *
1

בחוק עזר זה —

.1

״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!
״המועצה״ — המועצה האזורית מרכז הגליל.
י*י

.2

*"יי׳

.3

מ

.ראש המועצה רשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.
)א(

המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת.

)ב( המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני ,או
מוסד לצרכי צדקה ,חינוך או ד ת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
י

! ש פ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרכז־הגליל )אגרת תעודת אישור( ,תש״ל—1969״.

.4

ח1ספת
)סעיף (3
שיעיר האגרה
י בלירות

א.

ב.

תעודה —
בענין הנוגע לקרקעות׳ לבנינים או לירושות

10

בכל ענין אחר

5

העתק תעודה

5

נתאשר.
כ״ז באלול תשכ״ט) 10בספטמבר (1969

האיל סלמאן דגר
ראש המועצה האזורית מרכז־הגליל

)חמ (839750

חיים משה שפירא
שד הפנים

1

166

דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,9תשנ״ה ,עמ׳ «.25

קובץ התקנות  ,2459ב׳ בתשרי תש״י2.10.1969 ,

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות)מס עסקים(1945 ,
ח ו ק עזר ל מ ר כ ז ־ ה ג ל י ל ב ד ב ר מ ס ע ס ק י ם
וסעיף  3לפקודת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מרכז־הגליל חוק עזר
זה:
2

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה האזורית מרכז־הגליל <
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים חמפורטיט בתוספת *
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״שנה״ — שנת כספים.
)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה בשיעור
.2
הקבוע בתוספת ,אולם אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק לפני 1
באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך ,ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
)ב( העוסק בעסק אחד במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
)ג( העוסק בעסקים שונים במקום אחד ישלם מס בעד עסק אחד בלבד ,והוא
העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
) 0התחיל עוסק ,לאחד ששילם את המס ,לעסוק כאמור 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( המס ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל והשגי ב־ 1באוקטובר
.3
של השגה 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 השגי ב־1
באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ישלם את מחצית המם ב ב ת אחת
תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
»״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמ׳  -; 115ס״ח  ,485תשב״ז ,עמ׳ .2

קובץ התקנות  ,2459כ׳ בתשרי תש״ל2.10.1969 ,

פ»כוי« יאש
יי "" *
8

י

5

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
.4
) (1מכל אדם שלדעת ראש המועצה עוסק ,שימסור לו תוך הזמן הנקוב
באותה דרישה כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המס ,שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
שבידו על תשלום המס.
)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לברר אם עוסקים בו.
אדם שעשה אחת מאלה:
.5
) (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 — קנם עשרים לידות ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף ,שתי לירות
בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה,
או אחרי הרשעתו.

ע י נ ש י י

»»יי

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

.6

" ׳יי״

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בתמוז תשכ״ט ) 1ביולי .(1969

ייייי״י ע י

.8

הוראות סעיף  3לא יחולו על תשלום המס לשנת  ,1969/70והוא ישולם תוך שלושים

1

 1מ

־

יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
השפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרכז־הגליל )מס עסקים מקומי( ,תש״ל—1969״.

.9

תוספת
׳

שיעורי ה מ ס ב ל י ד ו ת ל ש נ ה

בתוספת זו ,״סוג א׳ ״ ,״סוג ב׳ ״ ו־״סוג ג׳ ״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה
לצורך חוק עזר זה.
תיאור המלאכה או העסק

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

המס ביירות

ב י ת דפוס

50

עד 2

25

ב י ת מלאכה לבלוקים

50

למעלה מ־ 2עד 5

50

בית מרקחת

50

למעלה מ־ 5עד 10

75

אוטו משא ,בטונות מעמם —

למעלה מ־10
א ס פ ק ת דודי שמש ,ל כ ל יחידת דיור

100

ב י ת קולנוע
.

100

בית־קפה —

15

בלי מכשיר טלוויזיה

50

עם מכשיר טלוויזיה ,ת ו ס פ ת של

25

א ס פ ק ת גז לבישול ,ל כ ל מ א ה ל ק ו ח ו ת

25

א ס פ ק ת דלק או הובלתו ,על ידי ס פ ק או סוכן

50

בית ספר

א ס פ ק ת חשמל לצרכנים

250

בנאי

20

אריגה מקומית במכונה

10

בנק או סניף של בנק

400

בית־בד —
בעל ,ריחיימ אחד

50

בעל  2ריחיים

75

בשיטת חיתוך זיתים

75

ביצוע ע ב ו ד ו ת בטדקטודים או ב מ כ ו נ ו ת
חקלאיות
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100

לנהיגה

50

גלנטריה

25

א ס פ ק ת מים לצרכנים

100

בגדים משומשים

10

בים וטקסטיל

35

בשר

15

חנות —
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המם גלידות

המ 0נליוץת

ו1יאור המלאכה או העסק

דגים

20

מאפיה

20

ח ו מ ו ת א ו פולים

20

מגהצה

20

20

ממרה

30

מגרסה

ח ל ב ומוצרי ח ל ב
ירקות ופירות ב ק מ ע ו נ ו ת

20

מהנדס

100

ירקות ופירות בסיטונות

חמרים

וכלי בניו

10
לתבואות

-

30

150

מונית

70

כל־בו

50

מוסך

100

כ ל י חרסינה

15

מזנון

20

כלי זכוכית

15

מסעדה

40

כלי מ ט ב ח

15

מחצבה

100

10

מיילדת

10

50

מכונאי

40

לחם
מכולת

בסיטונות

מיכולת ב ק מ ע ו נ ו ת —

מלון א ו פנסיון עם חדרים שמספרם —

ס ו ג א׳

35

עד 3

30

ס ו ג ב׳

20

למעלה מ־3

50

10

ס ו ג ג׳
מכשירי חשמל

50

ממתקים

30

מםבנה

50

מסגריה —

נעליים

20

מ כ ו נ ו ת מונעות בכוח מיכני

75

פלאפאל

10

אחרת

35

רהיטים משומשים

10

מספרה

25

מערבל בטון השכרה

20

בסיטונות

75

מצבעה

20

בקמעונות

20

מצחצח נעליים

10

נפט׳ —

ס ו ח ר או סוכן

מרצף

20

50

מתפרה

20

20

מ ת ק ן נעליים

10

מ ת ק ן שעונים

15

לקניית בעלי חיים

ו כ ל ת ו צ ר ת חקלאית
ס פ ר י ם וצרכי כ ת י ב ה
שמנים ומוצריהם י—
בסיטונות

50

בקמעונות

20

תבואות

30

תיקון מכשירי חשמל

30

ה ת ק נ ת חשמל בבנינים

20

חרש נ ח ו ש ת

20

טחנת ק מ ח

40

טייח

20

טפסן

20

טרקטור —
בלי שרשרת

25

עם שרשרת

50

עם עגלה

35

נגר <-
ל ד ל ת ו ת וחלונות
לרהיטים

25

לתיקונים

10

נפח

10

סוסים או ב ה מ ו ת עבודה אחרות ,ל כ ל ראש

5

סיד ייצור ומכירה

20

סיגריות

10

סייד

20

סנדלר

20

סתת

20

עורך דיו

50

פחח
פ ח ם עץ ,למכירה
פרות ,ל כ ל ראש
צאן עזים ,ל כ ל ראש

ל ו ל ש מ ס פ ר המטילות ב ו —

20

10
10
5
0.60

צבע

20

 50עד 100

10

צורף

20

למעלה מ־100

25

צלם

20
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תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

רצעו

20

לבנין

40

רתך

20

לכבישים

50

שירות אוטובוסים

500

קבלו -

ליציקת ותיקון גגות

30

שירות

לעבודות אחרות

50

שעו

20

רופא כללי

100

שרברב

20

רופא שיניים

75

תופר

20

50

תיקון והשכרת אופניים

20

20

ת ח נ ת דלק

"200

רופא

וטרינרי

רפד

200

מוניות

הא י ל ס ל מ א ן ד ג ר
ראש המועצה האזורית מרכז־הגליל

נתאשר.
כ״ג באלול תשכ״ט) 5בספטמבר (1969
)וומ (839751

חיים משה שפירא
שד הפנים
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המחיר  72אגורות
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