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חוק עזר לרמת השרון (רשיונות לאופניים) ,תשי"ג-1953
פורסם:
תיקונים:

ק"ת ,378
חש"ם ,167

תשי"ג ),(30.7.1953
תשמ"ג )(15.3.1983

עמ' 1289
עמ' 330

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,וסעיף )(1)25ד( לפקודת התעבורה ,מתקינה
המועצה המקומית רמת-השרון חוק עזר זה:

פירושים

תיקון :תשמ"ג

בחוק עזר זה -
.1
"המועצה" פירושו  -המועצה המקומית רמת-השרון;
"ראש המועצה" פירושו  -נשיא המועצה ,לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב;
"אופניים" פירושו  -אופניים או תלת-אופנים ,שאינם ממונעים בכוח מיכני;
"תושב" פירושו  -אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה;
"בוחן" פירושו  -בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהן רשיון.
"רשיון" -
) (1לגבי תושב  -תעודה שהנפיק ראש המועצה והמציינת את מספר השלדה

של האופניים ואת שם בעל

התעודה.
) (2לגבי מי שאינו תושב  -רשיון בר תוקף שהוציאה כדין רשות מקומית אחרת.

רשיון לאופניים

תיקון :תשמ"ג

)א( לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה ,אלא אם יש בידו רשיון בר-תוקף עליהם מאת
.2
ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת.
)ב( העובר על סעיף קטן )א( ,דינו  -קנס  50לירות*.
*
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בקשה למתן רשיון

תיקון :תשמ"ג

)א( תושב יגיש בקשה לרשיון על אופניו לראש המועצה בלבד והוא רשאי ליתן את הרשיון ,בהתחשב עם
.3
הוראות סעיף קטן )ב( ,או לסרב.
)ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת שהאופניים שעליהם מבוקש
הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים בפנס אור קדמי ,ברפלקטור אדום  -על גבי לבן  -על
הכנף האחורי ,בפעמון ובמעצורים תקינים וכן לא יינתן רשיון כאמור אלא לאחר שהמבקש המציא לראש המועצה
מסמכים המוכיחים ,לדעת ראש המועצה ,את בעלותו של המבקש באופניים לגביהן מבוקש הרשיון.
)ג( הרשיון והתעודה האמורה בסעיף קטן )ב( יינתנו חינם.
)ד( תקפו של הרשיון יהיה עד להעברת הבעלות על ידי בעל האופניים לאחר או עד לביטולו או התלייתו על ידי
ראש המועצה כאמור בחוק עזר זה.
)ה( ראש המועצה רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה כפי שימצא לנכון באם שוכנע שהאופניים אינם
עומדים עוד בדרישות המפורטות בסעיף קטן )ב( או אם שוכנע כי בעל הרשיון אינו בעל האופניים.

לוחית מספר
.4

תיקון :תשמ"ג

בטל

ביטול
.5

חוק עזר לרמת השרון )רשיונות לאופניים( ,תשי"א - -1950בטל.

השם
.6

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לרמת-השרון )רשיונות לאופניים( ,תשי"ג."-1953
נתאשר.
י"ח בתמוז תשי"ג ) 1ביולי (1953

ישראל רוקח
שר הפנים

אני מסכים.

© קבוצת "מחשבות",03-6160466 ,
עורכים :עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן

צבי בנימיני
ראש המועצה המקומית
רמת-השרון
יוסף ספיר
שר התחבורה

www.machshavot.co.il

1

