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 -1966ו"תשכ, )רשיונות לאופניים(חוק עזר לערד  

 1921'  עמ  ,)5.5.1966(ו "תשכ  , 1878ת " ק  :פורס�

מתקינה ,  לפקודת התעבורה77וסעי� ,  לפקודת המועצות המקומיות�23 ו22ותה לפי הסעיפי� בתוק� סמכ

 :המועצה המקומית ערד חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

 ;שאינ� מונעי� בכוח מיכני, אופני��אופניי� או תלת- " אופניי�"

 ;המועצה המקומית ערד- " המועצה"

 ;כול' או מקצת', אש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זהלרבות אד� שר- " ראש המועצה"

 ;אד� שמקו� מגוריו הוא בתחו� המועצה- " תושב"

 .אד� שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניי� שמבוקש עליה� רשיו'- " בוח�"

 רשיו� לאופניי�

תוק� מאת המועצה או מאת � עליה� רשיו' בראלא א� יש לו,  לא ירכב אד� על אופניי� בתחו� המועצה)א(  . 2

מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על �ומאחורי מושב� קבועה בצורה הנראית לעי' לוחית, רשות מקומית אחרת

 .ידי רשות מקומית אחרת

 . קנס חמישי� לירות-דינו , )א( העובר על הוראות סעי� קט' )ב(

 בקשה למת� רשיו�

, והוא רשאי לית' את הרשיו', שיו' על אופניו יגיש בקשה לרשיו' לראש המועצה תושב הרוצה בר)א(  . 3

 .או לסרב לתיתו, )ב(בהתחשב ע� הוראות סעי� קט' 

 לא יינת' רשיו' אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוח' המאשרת שהאופניי� שעליה� מבוקש )ב(

 :הרשיו' נבדקו ונמצאו ראויי� לשימוש ובה�

 ;קדמי פנס אור )1(

 ; פעמו')2(

 ; מעצורי� תקיני�)3(

 ; מחזירי אור צהובי� מורכבי� על הדוושות)4(

 15ובאור+ של , מ לפחות" ס5 כנפיי� אחוריות צבועות בפס מאונ+ בצבע אדו� מחזיר אור ברוחב של )5(

 .מ לפחות המתחיל מ' הקצה התחתו' של כל כנ�"ס

 . תינת' חינ�)ב( התעודה האמורה בסעי� קט' )ג(

 . בדצמבר של השנה שבה נית'31 תקפו של הרשיו' הוא עד )ד(

תשול� בעדו ,  ביוני30אול� א� נית' הרשיו' אחרי ,  בעד כל רשיו' תשול� למועצה אגרה של שלוש לירות)ה(

 .מחצית האגרה בלבד

 מספר� לוחית

�ושטשת או פגומה בלוחיתמספר מט�וכ' יחלי� כל לוחית, מספר� ראש המועצה ית' לכל בעל רשיו' לוחית)א(  . 4

 .מספר חדשה

 . אגורות100מספר תשול� למועצה אגרה של � בעד כל לוחית)ב(

 הש�

 ".�1966ו"תשכ, )רשיונות לאופניי�(חוק עזר לערד "לחוק עזר זה ייקרא   . 5

 .נתאשר

 )1966 באפריל 14(ו "ד בניס' תשכ"כ

 זאב חימוני

  ראש המועצה המקומית 

 ערד

 חיי� משה שפירא  

 . אני מסכי�         שר הפני�  

  משה כרמל        

                                שר התחבורה      
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