
 רשומות

 "קובץ התקנות
7 6 בפברואר 1958 6 7 ' ח ״  ט״ז בשבט תשי

 עטוי
6 8  תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תש י״ח—1958 ׳ • • 4

_; 6 8  תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), תשי-ח—1958 י 7
6 8  תקנות המכס (תיקון מס׳ 2), תשי״ח—1958 8

 י צו מס הבולים(עינוגים) (הפחתת המס)(מס׳ 4) (תיקון מס׳ 2), תשי״ח—1958 . 688' •
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקצאת מנות)(תיקון מס׳ 3), תשי״ח—1958 . 690
 צו לעידוד הסרט הישראלי(הצגת יומן ישראלי)(מם׳ 2), תשי״ח—1958 . . 691

 מדור לשלטון מקומי
 חוק זמר לירושלים (אספקת מים) (תיקון), תשי״וז—1958 . • . . . 691
6 9  חוק עזר לירושלים (הוצאת .אשפה). (תיקון), .תשי״ח—1958 • • • • 2
6 9  חוק עזר לחולון (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח—1958 • • • 3
6 9  חוק עזר לאור־יהודה (סלילת רחובות), תשי״ח—1958 . • • • • 4
6 9 6  חוק עזר לבת־יס׳(שמידת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח—1958 • • י
6 9  חוק עזר לגדרה (ביעור קוצים), תשי״ה—1958 7
 חוק עזר לזכרוךיעקב (מודעות ושלטים) (תיקון), תשי״ח-1958 . . . 698
 חוק עזר לנפר־גנים (ביעור קוצים), תש י״ח—1958 , . , , . 699
6 9  חוק עזר לכפד־יונה (היפל עינוגים) (תיקון), תשי׳׳ח—1958 • 9
 חוק עזר לכפר־שמדיהו (סלילת רחובות),.תשי״ח—1958 . . . . 700
 חוק עזר לכפר־תבור (הסדרת השמירה), תשי״ח—1958 , . , . 702
7 0 • • • • י 4  חוק עזר למנשה (תיעול וניקוז), תשי״ח—1958 י
 חוק עזר למרוםיהגליל (פיקוח על כלבים), תשי״ח—1958 . . . . 706
 חוק עזר לרמת־השדון (אספקת מים), תשי״ח—1958 . . , , .. 08ד
 חוק עזר לתל־מונד (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ח—1958 , . 713



 חוק מדידת מים, תשט״ו-1955

ם ״ 1 י ח ו ת ם פ י ל י ב ו מ ם ב י ת כ ד י ד ר מ ב ד ת כ ו נ ק  ת

ן תקנות , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 ג
 אלה:

 1, בתקנות אלה —
 ״מוביל פתוח״ — מוביל מים שהותקן או נועד להזרמת מים כשפני המים במגע עם האייר«

 ״מיתקן מדידה״ — מיתקן המשמש למדידת מים הזורמים במוביל פתוח, בין שהוא מסכם

 את כמויות המים המועברות דרכו ובין אם ילאו;

 ״בעל מיתקן מדידה* — מי שמפיק או מספק מים באמצעות מוביל• פתוח או מי שבידו
דה והחייב למדוד את המים על פי סעיף 4 או 6 לחוק,  השליטה או הפיקוה על מיתקן מדי
, או סעיף 9 לפקודת  או על פי חוק עזר שהותקן לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 2

ז 3  המועצות המקומיות, 1941

 ״מיפרט״ — הוראות בדבר צוקתם, החזקתם, התקנתם, בדיקתם, תיקונם והחלפתם של
 מיתקני מדיד/׳ ואביזריהם לפי שנקבעו על ידי שד החקלאות בהודעה שתפורסם
ו בנ/ינהל המים, המדור למדידת המים, ירושלים, ת. ד. 1475, ג  ברשומות, שאפשר להשי

ו חמנהל.  או בכל מקום אח/י שיורה עלי

ן אדם מיתקן מדידה, לא יחליפו ולא יתקנו, אלא אם הוא בעל המיתקן,  2. (א) ל&יתקי
ית מיתקן) אושרה על ידי  ואלא בהתאם ל/מיפרט ולאחד שתכנית התקנתו (להלן — תכנ
 המנהל, / י / י |

ה שלא לפי הוחאות תקנת משנה(א), רשאי המנהל לדרוש ד י ד מ ' ן ק ת י מ / ק ת ו  (ב) ה
ת פעולתו בהתאם להיפרט, / להבטיח א  מבעל מיתקן המדידה לבצע שינוי בהתקנה כד

ת ו ו ל נ  ה

 התקנת טיתק!
 מדידה

י העתקים. ית המיתקן בשנ  (א) בעל מיתקן המדידה יגיש למנהל לאישור את תכנ

 (ב) המנהל דשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבתכנית המיתקן.

.3 

ת המיתקן או לסרב לאשרה, להתנות אישורה י נ  4. (א) המנהל רשאי לאשר את תכ
 בתנאים, או לדרוש שינויה בהתאם להנחיותיו.

ית המיתקן תוך ששים יום מיום שהוגשה  (ב) לא החליט המנהל בדבר אישור תכנ
ית לאישורו או מיום שנמסרו פרטים נוספים על פי דרישתו לפי תקנה 3, יראו את  התכנ

די המנהל.  התכנית שהוגשה כאילו אושרה על י

 5. - (א) בעל מיתקן מדידה המותקן או המופעל ביום פרסום תקנות אלה ברשומות
 (להלן — יום הפרסום) יודיע, תוך שלושים יום מיום הפרסום, למנהל על מקום הימצאו
 המדוייק של מיתקן המדידה, צורתו ותכניתו וימסור פרטים מלאים על פעולתו של מיתקן

 המדידה והשימוש בו.
 (ב) המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שמסר בעל מיתקן המדידה.

 6. המנהל רשאי לדרוש שינוי בצורת התקנתו של מיתקן מדידה שהותקן לפני יום
 הפרסום.

 המית טיתלו!

 אישור הפנה?

י מרידה  טיתקנ
 הייטיט

 שינוי במיתקן
 מדידה סיים

 ס״וו 182, תעט׳׳ו, עט׳ 82.
 ע״י 1934, תום׳ 1 טסי 411, עטי 1.

 עייר 1041, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 684 קוני! התקנות ז78, ט״ז בשבט תשי״ה, 6.2.1958



'" ׳ טריו", ו ת נ ? ת , ת ד ו א צ ו ; ז ׳ ו ד ד י ד מ ו די ק ת י  7. (א) ספק מים רשאי לגבות מצדכניו את מחירו של מ
 או, אם מיתקן המדידה היה מותקן ביום הפרסום, את הוצאות השינוי שנדרש על ירי המנהל °

 לפי תקנה 6.
- (ב) לא יגבה הספק מהצרכן, ללא הסכמתו, הוצאות התקנת מיתקן המדידה או

 שינויו, וכן מחירו אלא באחת משני אלה:
 (1) תשלומים חדשיים שווים ורצופים בתקופה שלא תפחת משנה ז

 (2) הוספה יחסית של ההוצאות והמחיר כאמור למחיר בעד יחידת מים
 המסופקת לצרכן.

 י (ג) לא ידרוש ספק מהצרכן פקדון על חשבון ההוצאות והמחיר לפי תקנת משנה(א).

 8. (א) נתגלעו חילוקי דעות בדבר גביית מחיר מיתקן המדידה והוצאות התקנתו בין ערר
 בעל מיתקן המדידה לבין צרכניו, רשאי כל צד לערוד בפני המנהל.

 (ב) המנהל, לאחד שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם
 בפניו, יחליט בערר והחלטתו היא סופית.

 9. בעל מיתקן מדידה חייב להחזיק מיתקן מדידה שהותקן על ידיו במצב תקין, לתקנו החזהתטיתקו
״ף י מ -  ולהחליפו בשעת הצורך וכן למסרו לבדיקה לפחות אחת לשנה, ובלבד שבדיקתו הראשונה ח
! h * C 1 9 ~ ׳ L A Ve 1^ .של מיתקן המדידה תבוצע לא יאוחר משנה מיום הפרסום 

s s C j J ׳ M ) /  ג<״>ענ
 10. (א) בעל מיתקן מדידה ימסור את מיתקן המדידה לבדיקה לפי דרישת המנהל או בדימת טי,ת?ז

 מדירה
 הצרכן.

 (ב) צרכן שידרוש בדיקת מיתקן מדידה לפי תקנת משנה(א) ישלם את הוצאות
 הבדיקה, אלא אה נתגלה בבדיקה שמד־המימ לא היה במצב תקין. • יי

 11. (א) בדיקת מיתקן מדידה׳ תיעשה על ידי מי שהוסמך לכך על ידי שד החקלאות ביצוע הבדיקה.
I .(להלן — בודק מוסמך)בהודעה ברשומות 

/Oj* 9 ^ ))(ב) הבודק המוסמך יבצע את בדיקת מיתקן המדידה בהתאם'למי«־פ^/גי׳ 

 12. לא ידרוש'בודק מוסמך בעד בדיקת מיתקן מדידה ובעד השירותים הקשורים בה ת׳»?וםבעד
ה ק י י  תשלום העולה על התשלום שנקבע על ידי שד החקלאות בהודעה שתפורסם ברשומות. ב

 13. לא יסרב בודק מוסמך לבדוק מיתקן מדידה, אלא אם יש לו טעם המתקבל על דעת סירוב בדישה
 המנהל.

 14. בודק מוסמך יתן תעודה על תוצאות בדיקת מיתקן המדידה שנעשו על ידיו לפי • תעודת בדיקה
 הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת.

 15. בודק מוסמך ירשה למנהל או למי שהוסמך לכך על ידיו לבדוק את מיתקניו ולפקח חובות בורק
ן מוסטד י ת ו ד ו ע  על אופן ביצוע בדיקת מיתקן מדידה, וכן יראה, לפי דרישת המנהל, את רשימות|ו, ת

 ומסמכים אחדים הקשורים בביצוע הבדיקה. י

ות י עוםכטו ׳  16. (א) בעל מיתקן מדידה שאינו מסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום רי
ם י  עם״כל הפסקת הזרמת מים במוביל הפתוח, את כמויות המיס שנמדדו במיתקן המדידה, ס

 ויערוך, אחת לשלושים יום, סכום כמויות המים שנרשמו כאמור.
 (ב) בעל מיתקן מדידה המסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום את

 קדיאי מיתקן המדידה לפחות אחת לשלושים יום ויערוך רשימת הקריאים האמורים.

 קובץ התקנות 767, ט״ז בשבט חשי״ת. 6.2.1968 ׳



 (ג) אדם שהוראות צו מדידת מים (מדידה במקור), תשט״ז—1956*, חלות עליו,
 יעביר את הרישומים לפי תקנות משנה (א) ו־(ב) תוך שבעה ימים מעריכתם, לידי המנהל.

ם תוצאות 17.- (א) בעל מיתקן מדידה ירשום את תוצאות בדיקת מיתקן המדידה שהותקן על ידיו ישי  ו

ה וכן פרטים בדבר החלפתו ותיקונו, ויציין את התאריך של כל פעולה כאמור. 1 מ ד  כ

 (ב) בעל מיתקן המדידה חייב לשמור את תעודות הבדיקה של הבודק המוסמך
 ולהראותן למנהל או למי שמונה לכך על ידיו לפי דרישתו.

״ 18. המנהל רשאי לדרוש בי יימסר לו העתק מכל הרישומים והרשימות שיש לערוך ש י  העתק ר

 לפי תקנות אלה.

 מען 5פ!-יות 19. תכניות, הודעות ופרטים שיש להגישם לפי תקנות אלה יופנו אל המדור למדידת

ש מים שבמינהל המיט, ירושלים, ת. ד. 1475. ' כ כ ט  מ

 השפ 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תשי״ח—
."1958 

 תוםפת
 (תקנה 14)

 מם׳

ם י ח ו ת ם פ י ל י ב ו מ ה ב ד י ד ן מ ק ת י מ ה ל ק י ד ת ב ד ו ע  ת

 (שש הבורה הטוטםד) (המען)

 ביום בדקתי את מיתקן המדידה
) י ו ו הבדיקה) (טיפוס המיתקן 1 נדן י  (תאר

 שהותקן ביום בהתאם לתכנית מספר במקום
ו ההתקנה) (נקודת ציון)  (תארי

 שנמסר לבדיקה על ידי
 (שם בע5 מיתק! הטרידה)

 תוצאות הבדיקה הן:

 1. מפיקה מ״ק/ש = סטית י %
 ב ספיקה מ״ק/ש = סטיה

 • 3. ספיקה מ״ק/ש = םטיה : %
 4. ספיקה מ״ק/ש = סטיה ..־...%

 י 5. ספיקה מ״ק/ש = סטיה
 6. ספיקה מ״ק/ש - סטיה

 הערות

 פרטי מהלך הבדיקה מצורפים לתעודה זו.

 תאריך
 (חתימת הכודק הטוסטר)

ז ו ש ל י ד  א׳ בשבט תשי״ח(22 בינואר 1958) ק
ר החקלאות ש 7 3 7 c ™ 

 ^ 4 ק״ת 577, תשט׳׳ז׳ עטי 415.

 686 • שובץ התקנות 767, ט״« בשבט תשי״ח, 6.2.1958



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ת ו ה מ ח א ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
ן תקנות אלה: 9 לתוספת השביעית לחוק, אני מתקי  7 ר

2 ה נ ? ת ת פ 5 ח : ה ו ה ז , תבוא תקנ  1. במקופ תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(אמהות), תשי״ד—1954 ־
ב 2. (א) אפ לרגל ההריון הפסיקה מבוטחת את עבודתה לפני היום שבעדו ו ש י ח ״ • • 

" מגיעים לה לראשונה דמי־לידה, או לא שולט לה מלוא השכר לפני אותו " " " ' ^ ״  ״
 יום, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת. השביעית לחוק
 לפי שכר עבודתה ברבע השנה שקדם להפסקה כאמור, או למועד שבו

 לא שולם מלוא השכר כאמור, הכל לפי הענין.

 (ב) לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה באמור בתקנת
מי אבל  משגה(א), מפאת מתלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, י
 במשפחה, או מכ^ סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה
עית לחוק, לפי הסכום המתקבל ן סעיף 6 לתוספת השבי י  הרגיל, לענ
 מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המשוער וחלוקתו
 לשלושדרעשר, ובלבד ששכר עבודתה הרגיל לא יעלה על השכר המלא
 שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר

 כאמור בתקנת משנה(א).

ה זו — הוא הסכום המתקבל ן תקנת משנ י  ״השכר המשוער״ — לענ
 מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה

 האמור, במספר הימיפ שבהם לא עבדה מהסיבות האמורות.

 (ג) מבוטחת כאמור בתקנת משנה(א) שעבדה בעבודה עונתית בלבד
 יחושב שכד עבודתה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי
 הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור
 בתקנת משנה(א) ב־60 וחלוקתו לשלושה־עשד, ובלבד שסכום זה לא

 יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק.

 (ד) לשם קביעת סכום דמי הלידה למבוטחת שהיא חברת אגודה
 שיתופית העובדת במפעל האגודה או מטעמה, יראו את הסכום שלפיו
 השתלמו דמי־הביטוח ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה

 דמי־הלידה, כשכר עבודתה הרגיל של המבוטחת.״

ת) (תיקון), תשי״ח—1958״, י . השם (אמהו מי  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

 ב׳ בשבט תשי״ח(23 בינואר 1958)
ר י מ י נ כ ד ר  >חט75035) מ

 שר העבודה

 ם״וז 137, חשי״ד, עט׳ 6.
 ק״ת 440, תעי״ד, עט׳ 647 ; ק״ת 505, תשט״ו, עט׳ 714.

ות 767, ט״( בשבט תישי״זז, 6.2.1958 687 בז התקנ  ?ו



 פקודת המכס
ס כ מ ת ה ו נ ק  ת

, וסעיף 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס ג
ן תקנות אלה: , אני מתקי  והמשפט, תש״ח—1948 2

: ו ה ז , אחר תקנת משנה(1) תיווסף תקנת משנ  תיקח תקנה» 1. במקנה 17 לתקנות המכס 5

 ״(2) בעל רשיון מחסן ישלם בעד השגתה על החסנתם של טובין המיועדים
 להימכר לתושבי חוץ וכן על השינויים, הסידורים והמיונים הדרושים לשמירתם
 של טובין כאמור, להכשרתם למכירה, למכירתם ולמכירתם, במקום האגרות
 המפורטות בתקנת משנה(1) (ד), אגרה בשיעור של 350 לירות לחודש או לחלק

 ממנו.״

ן מם׳ 2), תשי״ח—1958״. קו 2 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס(תי ם  ש ה  

ל ו כ ש י א ו  כ״ז בסבת תשי״ח(19 בינואר 1958) ל
) שר האוצר ז 2 8 0 ט 0  >ח

ת ישרא5 3, תשי״ז, עט׳ 89. נ  ^ 1 דיני מדי
 1 2 עי׳ ד הש׳׳מ, תלס׳ «' מס׳ 2, עט׳ 1.

 ^ 3 חוקי א״י, כרך ני, עטי 1678 ; ק׳׳ת 580, תשט״ז, עמי 459 ; ק״ת 647, חשי׳׳ו, עטי 266.

 פקודת מם הבולים
ם י ג ו נ י ם על ע מ ת ה ת ח פ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג) לפקודת מס הבולים י, אני מצווה לאמור:
׳ 4), תשי״ז—1957 ־ (מס  החלפת התיפפות 1, במקום התוספות לצו מם הבולים (עינוגים) (הפחתת המם)

 (להלן — התוספות), יבואו תוספות אלה:

 ״תוספת ראשוגה
 (סעיף 2(א))

, ״ , ״  בפרוטות סכום הטפ כרטיס שמחירו ״

ד 263 55 פרוטות  ע
 264 עד 300 93 פרוטות
 301 עד 423 135 פרוטות

ד 499 50% ממחיר הכרטיס  424 ע
 ובלבד ער50 פרוטות נוספות פטורות ממס.

 500 ומעלה 50% ממחיר הכרטיס
נו מתחלק לעשר, יוגדל נ  ובלבד שאם סכום המס שנקבע באחוזים הוא מספר שאי

ד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.  המם ע

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק הל״נ, עט׳ 1302 ; ס״ח 235, חשי״ץ, עט׳ 187.

 2 ק״ת 271, חשי׳״ץ, עט׳ 1724 ; ק״ת 753, תשי״ת, עטי 429.

 688 הוב׳ו התמנות 7»ד. ט׳׳« דשךט השי״ד1, יין•



 תוספת ש:י\ז
 (םעיף 2(ב))

 הכום המס
 ברמים ?ומחירו

 בפרוטות

ד 263 55 פרוטות  ע
 264 עד 300 93 פרוטות

 301 ומעלה י 30% ממחיר הכרטיס
ננו מתחלק לעשר, יוגדל  ובלבד שאם סכום המם שנקבע באחוזים הוא מספר שאי

ד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.  המס ע

 תופפת שלישית 4
 (סעיף 2(ג))

 סכום הטם
 כרטיס •שמתירו

 בפרוטות

 33.5 פרוטות
 55 פרוטות

 30% ממחיר הכרטיס

 91 עד 248
ד 288  249 ע
ז 499  289 ע

 ובלבד ש־50 פרומות נוספות פטורות ממם.
 500 ומעלה

ננו מתחלק לעשר, יוגדל בלבד שאם סכום המט שנקבע באחוזים הוא מספר שאי ו . 
 המם עד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.

 30% ממחיר הכרטיס

 תופפת רגיעית
 (סעיף 2(ד))

 ברטים שמחירו
 בפרוטות

 55 פרוטות
 93 פרוטות

 40% ממחיר הכרטיס

ד 263  ע
 264 עד 300
 301 עד 499

 ובלבד ש־50 פרוטות נוספות פטורות ממם.
 500 ומעלה

ננו מתחלק לעשר, יוגדל  י ובלבד שאם סכום המם שנקבע באחוזים הוא מספר שאי
 המם עד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.

 40% ממחיר הכרטיס

 תוםפת חמישית
 (סעיף 2 (ה) )

ן המם ו כ  כ
 ברטים שמתירו

ת טו  בפרו

 33.5 פרוטות
 55 פרוטות

 40% ממחיר הכרטיס

 91 עד 248
 249 עד 288
 289 עד 499

 ובלבד ש־50 פרוטות נוספות פטורות ממס.
 500 ומעלה 40% ממחיר הכרטיס

מתחלק לעשר, יוגדל ' ו נ נ ד שאם סכום המם שנקבע באחוזים הוא מספר שאי ב ל ב ו . 
 המס עד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.״

m 6.2.1958 ,קובץ התמנות 67ד, ט״ז בשבט תעי״ח 



׳ בניסן ו תשי״ח (22 בדצמבר 1957) עד יום י ל ם כ ב ^  2, תחולתו של צו זה היא מיום כ
ט י^א^בניסן תשי״ח (1 באפריל 1958) ואילך יחולו ו י מ י ש ב בל ו  תשי״ח (31 במרס 1958), .

ת 721, ת?ןי)״ז, עמי 1725 ו־1726. ו ב^התקנ  התוספות בנויםח שפורסם בקו

׳ 4) (תיקון מס׳ 2), ס מ ) פ)(הפחתת המס) י י ג ו נ עי  3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (
 תשי״ח—1958״.

״ח(3 בפברואר 1958) ל ו י א ש כ ו ל  י׳יג בשבט תשי
) שר האוצר. 7 2 8 0 ש 3 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת ו נ ת מ א צ ק ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר:  אני מצווה לאמו

, קרי ״צו הפיקוח על  1. לצו הפיקוח על המזונות (הקצאת מנות), תשט״ו—21955
 מצרכים ושירותים(הקצאת מנות), תשט״ו—1955״.

 2, במקום התוספת השניה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקצאת מנות), תשט״ו—
: ו  1955, תבוא תוספת שניה ז

 ״תופפת שניה
 (סעיף 13)

 1. פנקס מזון
 2. כרטיס מזון

 • 3. כרטיס תוספת מזון לעובדים עבודה
 גופנית קשה

 4. כרטיס בשד ל־500 גרפ

 5. עטיפה לפנקס מזון לרגל העברת צרכן
 מתחום רשות מקומית אחת לתחום דשות

 מקומית שניה

 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקצאת מנות).(תיקון מם׳ 3),
 תשי״ח—1958״.

 שיעור ה»נרה בפרוטות
ות ער תעודת מנ  נ
 בטקום זו שנאבדה

 או שהושמדה

 בעד תעודת
ת חדשה ו  מנ

1850 350 
1700 200 

1100 100 
— 50 

 200״

ר י פ ס ס ח נ  א׳ בשבט תשי״ח(22 בינואר 1958) פ
״ שר המסחר והתעשיה 4 0 ״ ט ז ח  י

 ס״ת 240, תשי׳׳ת, עמי 24.

 תחולה

 ד,שם

 שינוי שם

 החלפת התוספת
 • השניה

ות 767, ט״ז בשבט תשי״ת, 6.2.1958  690 יזובץ התקנ



 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954
 צו בדבר הצגת יומן ישראלי

י  בתוקף י סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954*, אנ
ר:  מצווה לאמו

י הצגת יום? א מ ! ב ח( ׳ י ן י״ב בשבט תשי״ח (2 בפברואר 1958) לבין י״א באייר תשי  1. בתקופה שבי
 . ישראלי

ג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות כר90 דקות ובכלל  1958) יהא כל מצי
 זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו בהודעה ברשומות.

ת יומן ישראלי) (מס׳ 2), תשי״ח— השם הצג ) י שראל  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הי
 1958״.

 כ״ג בטבת תשי״ח(15 בינואר 1958) א. ה י ד ש ב ר ג
 >חמ 780020) רשות מוסמכת

 1 0"ח 158, תש י׳׳ד, עטי 143.

 מדור לעזלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לירושלים בדבר אספקת מים

נה מועצת עירית י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקי
: ה  ירושלים חוק עזר ז

, במקום תיסלז התוספת  1. בפריט 6 לתוספת לחוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשט״ו—1955 ־
: ו א פסקה ז  פסקה(1) תבו

 ״(1) במקום שהותקן מונה —

 (א) למוסדות צדקה וחסד, בתי חולים, בתי ספד וקופות חולים,
 לכל מ״ק 0.290

 (ב) למפעל תעשייתי, בתי מרחץ ציבוריים, מקוואות ובריכות
 שחיה בעלי תצרוכת מים,׳ לבית הקברות הצבאי ולפארק

 על הד־הרצל
ד 1,000 מ״ק — לחודש 0.270  ע
עד 1,500 מ״ק — לחודש 0.230  למעלה מ־1,000 ו
 למעלה מ־1,500 מ״ק — לחודש 0.200

 (ג) במקרים אחרים — לכל מ״ק 0,350
 ובלבד שאגרת המים החדשית לכל צרכן לא תפחת מ־600 פרי.״

 1 עייר 1034, תום׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.

 2 קי׳ ת 504, תשט׳׳ו, עטי 704. ־ י
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 תחי?״ 2. תחולתו של חוק עזר זה היא מיום ה׳ בכסלו חשי״ח (1 בדצמבר 1957) עד י׳ בניסן
 י תשי״ח(31 במרס 1958).

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אספקת מים)(תיקון)׳ תשי׳יח—1958״.

 נתאשר. ׳ מ. א י ש ־ ש ל ו ם
 כ״ט בטבת תשי״ח(21 בינואר 1958) ראש עירית ירושלים בפועל

 >הט 878013)

ח ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י
 שר הפנים

 .פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לירושלים בדבר הוצאת אשפה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י,־ מתקינה מועצת עירית
 ירושלים חוק עזר זח:

 ״יהיו גי*,1* 1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים (הוצאת אשפה), תשי״ג—21953 (להלן — חוק העזר

 העיקרי), תימחק ההגדרה ״שווי לצורך ארנונה של בניך.

, בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי, במקום ״בשיעור המפורש בתוספת״ יבוא ״בשיעור של  תיק!! כעי ף 6 ־ 2
 שתי לידות״-.

 החלפת סעי!* ז 3. במקום סעיף 7 לחוק העזר העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״אגרת הובלה 7. (א) בעד הוצאת אשפה, זבל ופסולת מנכס והעברתם על ידי המפקח

ה ישלם המחזיק, ששוחרר מארנונה כללית, לקופת העיריה אגרה שנתית 1 ו ת ח פ ה  ו

 בשיעור של 1/3 מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומד. אלמלא
 השחרור באמור.

 •(ב) המועצה רשאית להפחית־ אגרת הובלה או לוותר עליה מחמת
 עניותו של אדם המשוחרר מארנונה כללית.

 (ג) תחילתן של הוראות סעיף זה ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז
 (1 באפריל 1957).״

 ביטול ה״ופפת 4. התוספת לחוק העזר העיקרי — בטלה,

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (הוצאת אשפה) (תיקון), תשי״ח—1958״.

 נתאשר. מ. א י ש ־ ש ל ו ם
 ט״ו בכסלו תשי״ח(8 בדצמבר 1957) . ראש עירית ירושלים בפועל

 נחש 878007) «

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1034, תום׳ 1 מם׳ 414, עטי 1.

 2 היית 324, תשי״נ, עט׳ 438.

 692 קובץ התקנות 767, ט״ז בשבט תשי׳׳ח, 6.2.1358



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחולון בדבר שמירת הנקיון ואיפור העישון . .

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה למי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 ג
: ה  חולון חוק עזר ז

ת רו י  1. ־ בחוק עזר זח — ^ הג
 ״העירית״— עירית חולון!

 ״ראש העירית״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העירית לצורך חוק עזר זה ן
נוג > נוג״ — מקום המשמש לצרכי עי  ״בית עי

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, הרצאות וכיוצא באלה >
ג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית, ו נ  ״מקום ציבורי״ — בית עי

 למעט בית מגורים!
ו *  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עלי

ו חוק י  ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש העירית למלא תפקיד של מפקח לענ
 עזר זה(

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה.

ג לרבים. • איסור עישח ו נ  2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עי

ירת > איסור מג ז ן 1 , א א ב צ ו י ב ם ו י נ ט ג ולא יפצח גרעינים, ב נו  3. לא ימכור אדם בבית עי
ים ׳ נ י נדעי  י

:ייצורם  . או

ו  4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איסור לכלי
 וזריקת הסולת

ק מודעות ן ן ח  5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעץ, מודעות מוארות, לעני
 עזר זה, שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העירית או מי שראש העידית העביד

 אליו את סמכויותיו לצורך סעיף זה,

ת בניטה׳• ו ו ת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות בל מ  6. (א) המפקח דשאי בכל ע
 מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 7. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או מפקח, יתדה בכל אדם הנמצא באותו מקום חובת התראה
 והעובר על הודאות הסעיפים 3,2 או 4.

ו — קנם 100 לידות. ענשים נ י  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ד

— בטל, ביטיל ן ואיסור העישון), תשט״ז—21956 ו ן(שמירת הנקי לו  9. חוק עזר לחו

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח— השם
 1958". , י , • ״

/ 
 נתאשד. פ. א י ל ו ן . י ,

 כי׳ז בכסלו תשי״ח(20 בדצמבר 1957) ראש עירית חולון
 (חט 874114)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 4034 תום׳ 1 «ם׳ 414, עטי 1.

 2 ק״ ת 590, מעט״ ז, עטי 731.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאור־יהודה בדבר סלילת רחובות

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  המקומית אור־יהודה חוק עזר ז

ד זה — .  הגליית 1. בחוק עו
 ״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 ז

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:
ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים

 וכבלי חשמל«
נת שיפועיו, מפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וםורגי גבול, וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב, הדרושה

 לםלילתו!
s (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ומדשאות ונטיעת עצים וצמחים 

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחד שהונה על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
ועה!  כדי לשמש באופן זמני לתנ

י רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר,  ״כיסוי״ —
ד מפלטו הסופי של הכביש, ו מצופה, וכל חומר אחר שהונח על תשתית ע נ  ובין שאי

 כפי שיקבע המהנדס ז
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, וכולל ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

t בדבר אותה סלילה, בניבוי 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 מקבלה אילו
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא  הנכסים הי
ן שהוא מחזיק למעשה בחם ו הבעל הרשום, בי נ נ  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ו מחזיק בהם ז נ  ובין שאי
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה!

ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
!  . חוק עזר זח, כולן או מקצתן

 ״מהנדסי׳ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, וכל אדם שהמה נדם
 העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ככ״ש ומיררה

י רוחב נו  שי
 ש? הכבייש

 סל י לת כביש

 שיעורי דטי
 ההשתתפות

 רחובות סלולים
 והשלטת סלילה

 סלילת כביש על
 ידי הבעלים

 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא
ו למדרכה.  להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק ממנ

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.
 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בבנין המדרכה, לא תטיל המועצה
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום

 המדרכה.

די המהנדס ויאושר על  4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על י
 ידי המועצה, הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי. החלטת

 המועצה:
 (1) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית..בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבי־

י • -  המלא
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא)
ת והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש ז  (3) סלילת התשתי

ת או של הכיסוי או של שניהם. כדי רחבו  (4) השלמת סלילתם של התשתי
 המלא של הכביש.

 (ב) נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלילת׳ כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה
 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו..

ר זה, ישתתפו  ־5. בעלי הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל כביש, לפי חוק עז
ו ביחס לאורך  בהוצאות סלילתו כדי 75%. סכום השתתפותם זה יחולק ביניהם, חצי
 חזיתותיהם וחציו ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים..את הרחוב, ובלבד שבחישוב
 השטח לא יובא בחשבון אותו חלק משטח הרחוק מהכביש יותר מ־50 מטר והוא ישולם
ד עם השלמת הסלילה > ואולם אם נסלל הכביש שלביפ די כל אהד מהם, מי  למועצה על י
ד עם השלמת כל שלב את  שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים מי

 סכום השתתפותו. בהוצאות אותו שלב, או השלבים שהושלמו לפניו, בשיעור האמור,

 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק
 עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, .רשאית • היא
ת הכספים  לגבות את דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנ

 שבה חל יום הפרסום.
י יום הפרסום ולא השלימה  (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפנ
ד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר  את סלילתם ע
 זה מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

עצה כביש, אלא לפי כתב היתר מאת המועצה,  7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמו
 ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההיתר. התנאים, הפרטים והאופן

 המפורטים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס 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

 לשם כך.
 (ג) ניתן היתד לפי סעיף קטן(א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 כדי 25%.
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 ם5י5תטדרבה 8. החליטה המועצה —

 ונטיעת ע,יים (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפר מדרכה לאורך
 הנכסים או לטפל בה!

 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם ז
 (3) לבנות אבני שפה,

 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף
 ־ 5 שיחולו בשינויים המתוייבים לפי הענין.

 אישור פליט 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 ההוצאות המפורטות בסעיף 8, יכריע המהנדס באישור בכתב.

* 
א מכוונת,  מסירת הודעזח 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו הי
י  או נמסרה במקום מגוריו אוי במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

ם 11, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות. י ש נ  ע

׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958). ה . 12. תחולתו של חוק עזך זה היא עד יום י ל ו ח  ת

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה(סלילת רחובות), תשי״ח—1958״.

ת ר ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ח בטבת תשי״ת(10 בינואר 1958) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (ח« 81138)

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים .

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו ש י ע ר ה ו ס י א ן ו ו י ק נ ת ה ר י מ ר ש ב ד ם ב י ר לבת- ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
: ה  המקומית בת*ים חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בת־ים!

ש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה א ר , 
נוג! ת עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עי י ב , 

ת תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה > ו  ״עינוג״ — הצג
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש, למטרה ציבורית

 למעט בית מגורים *
ו!  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עלי

 השם

 1 עייר 1941, תום׳ 1 משי 1154, עמי 119.
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 איסור עישו!

 איסור מבירת
 גרעינים

 או פיצוחם

ר לנלוד  איסו
 וזריקת פסולת

 מודעות

 חובת התראה

 רשות כניסה

 עיש• ם

 השם

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פימת,
 נייד, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה*

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך תוק

 עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 5» בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות, לענין חוק
 עזר זה, שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה או מי שראש המועצה העביר

/ . ה  אליו את סמכויותיו לצורך סעיף ז

 6. בעל מקום ציבורי, או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 והעובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) • המפקח רשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו ׳לפי סעיף קטן(א).

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד,לבת־ים (שמירת חנקיון ואיסור העישון), תשי״ח-
."1958 

א ר י  ד. ב ן ־
 ראש המועצה המקומית בת־ים

 נחאשר.
 כ״ז בכסלו תשי״ח(20 בדצמבר 1957)

 (חט 8133016) ־ -
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 ־ שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגדרה בדבר ביעור קוצים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית גדרה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הנדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה ן

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על• ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 . 2,' לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת, או כל חומר אחר, בשדה או תחת כיפת ביעור קוציפ

 השמים בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה,

 עייר 1941, חום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 3. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות.

ר קוצים), ת״שי״ח—1958״. עו  4. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לגדרה(בי

ל ק נ ר ו פ ה י ל  נתאשר. א
״ח(10 בינואר 1958) ראש המועצה המקומית גדרה  י״ח בטבתתשי

(S16510 oro 

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד עקב ב י ־ ן כרו ר לז ז ק ע  חו

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקי
: ה  המקומית זכרון־יעקב חוק עזר ז

 1. במקום סעיף 1א לחוק עזר לזכרון־יעקב (מודעות ושלטים), תשי״ב—1952 2 (להלן —
ה:  חוק העזר העיקרי), יבוא סעיף ז

 ״1א, הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר לטבעו! כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהין
 סעיפים 2 עד 6 גם לחוק עזר זה.״

: ה  2. אחדי סעיף 6 לחוק העזר העיקרי יווםף סעיף ז
 ״פרטים שימסיי6א, (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של

ם המפרסם, ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה. כ י פ  ־ מ
 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה
ו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.״  המודעה למסור את שמו ואת מענ

: ה  3. אחרי סעיף 6א לחוק העזר העיקרי יווםף סעיף ז
ו  ״6ב. הסעיפים ד ר8 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהי

 סעיפים 7 ו־8 גם לחוק עזר זה.״

ה:  4. אחרי סעיף 8 לחוק העזר העיקרי יווסף סעיף ז
נו — קנס 500 לירות,  ״ענשיט 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 ואם היתד. העבירה נמשכת, דינו — קנם נוםף 20 לירות לכל יום שבו
 נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו בדין.״

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (מודעות ושלטים) (תיקון), תשי״ח—
 1958״.

י ב ר ו נ ש ט י ן ב  נתאשר. צ
 כ״ז בכסלו תשי״ת(20 בדצמבר 1957) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 (תט 82506)

ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י
 \ שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ס״ת 233, תשי״ב, עטי 380.

S6.2.195 ,ט׳׳ז כ׳עבט תשי״ח , גוח ז  07קונ־ן דזתי)



 ׳פקודת המועצות המקומיות, 1941
 י׳ חוק עזר לכפר־גנים בדבר ביעור קוצים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ה:  המקומית כפר־גנים חוק עזר ז

ת , 1 י י נ  1. בחוק עזר זה - , ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפד־גנים *

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

ר קיצים עו י  2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת, או כל חומר אחר, בשדה או תחת כיפת נ
 השמים בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

ם י ש נ נו — קנם מאה לידות• ע  3. העובר על הוראות חוק עזר זה, די
פ ש י  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־גנים(ביעור קוצים), תשי״ח—1958״. י

ן מ ד ל פ ' ף ס ו , י ר ש א ת  ב

״ח בטבת תשי״ח(10 בינואר 1958) ראש המועצה המקומית כפר־גבים י  ־
 >חמ 834504)

 י ש ד א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
 שר הפנים

 1 ע״ר 1841, חום׳ 1 טס׳ 1154, עשי 119.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ג ו נ י ל ע ט י ר ה ב ד ה ב נ ו י ־ ר פ כ ל ' ר ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ב

 המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:

, בסעיף 1, במקום תיקו! החוטפת  1. בתוספת לחוק עזר לכפר־יונה (היטל עינוגים), תשי״א—21951
ה:  סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן ז

 .״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקובצרט:

 כרטיס שמחירו י שיעור ההיט5
 פרוטת

ד 223 66,5 פרוטה  ע
 224 עד 263 80 פרוטה'

• 40% ממחיר הכרטיס.״ ז ל ע מ  264 ו

 2. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לכפרייונד, (היטל עינוגים) (תיקון), תשי״ח—1958״. השם

, x כ ץ י פ ד׳ - ר ש א ת  נ
נה ו י ״  י״ח בטבת תשי״ח(10 בינואר 1957) ראש המועצה המקומית כפו

 >ו!מ 83121)
ד ה ו ד ־י ה ל ב א ר ש  י

 שר הפנים
 1 ע״ר 1911, תום׳ 1 טסי 1154, עט׳ 119.

 קוב״) התקנות 767, ט״ז ב׳שבט חשי״ח, 6.2.1058 699



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־שםריהו בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
: ה  המקומית כפר־שמריהו חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

 עזר זח :
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לחולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, וכולל

 אבני שפה וקירות תומכים!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:
( ים נ ו י  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים על

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, הריסת
 מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים וכבלי חשמל!

נת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות, ^  (3) התאמת רחוב, מבחי
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן, קירות
} לתו  •גבול וסורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה לםלי

נטיעת עצים וצמחים ו  (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ומדשאות ו
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה %

 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה ן

י האדמה כיסוד לכיסוי או  ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר שהונח על פנ
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה ן

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחד, בין שהוא מצופה אספלט• או חומר אחר,
ד מפלםו הסופי של הכביש,  ובין שאינו מצופה, וכל חומר אחר שהונח על תשתית ע

 כפי שיקבע המהנדס ן
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילוות
 שקיבלה המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם
 להסכם אתו בדבר אותה סלילה, בניכוי כל הסכום י שבו השתתפה הממשלה בהוצאות

 אלה *
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא
ננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי
ו מחזיק בהם, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של נ  ובין שאי

ים! -י  למעלה משלוש שנ
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־שמריהו«

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
!  עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמחנדס העביר
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 1 עייר 1941, חום' 1 טסי 1154, עטי 119.

 קובי! ד!ו7ק;זת 767, ט״ ן ביעבט חיעי״ח, 2.1038.»



 כביש וטדרכה

 שי^וי רוחב
 שלכבוש .

 סלילת ככייש

 שיעור דמי
 ההשתתפות

 ונבייתם

 רחובות סלולים
 והשלטת סלילה

 סלילת כביש
 או מדרכה על
 ידי הבעלים

 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא להקצות
 . חלק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחד שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה
ין בסעיף 5. י  הובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצו

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן" שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
 המועצה. הסלילה תבוצע בבת אתת, או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת

עצה:  המו

ון  (1) - ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העלי
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ז  של התשתי

 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

ת והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש ז  (3) סלילת התשתי
ת או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו  (4) השלמת סלילתם של התשתי

 המלא של הכביש.

לת-כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה  (ב) נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלי
 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 ,5, ־ בעלי הנכסים הגובלים. רחוב שבו נסלל כביש(; לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות
הט ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים י נ י  סלילתו כדי 75%. סכום השתתפותם זה יחולק ג
 את הרחוב וישולם למועצה, על ידי כל אחד מהם, מיד עם השלמת הסלילה ז ואולם אם
ד עם .הנכסים, מי  נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות• מכל אחד מבעלי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם שלבים שהושלמו

 לפניו, בשיעור האמור

י יום פרסום חוק עזר  6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפנ
דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את ' למו  זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שו
דות.שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל  ׳ דמי ההשתתפות בהוצאות אותן העבו

 יום הפרסום.

י יום הפרסום ולא השלימה נ לפ  (ב) •התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה.
 את סלילתם עד אותו יום, רשאית היא לחמשיר ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עור
י יום הפרסום  זה מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפנ

ת הכספים שבה חל •יום הפרסום.  בתוך שנ

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתד מאת
 המועצה, ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההיתר.: התנאים, הפרטים

 והאופן המפורטים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים
 בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתד לפי סעיף קטן(א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 כדי 25%.

 קובץ התקנות 707, ט״ו בשבט תשי״ח, 0.2.1058 701



 ס5י5ת מדרכה 8. החליטה המועצה —

ט (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפר מדרכה לאורך י צ ת ע ע י ט נ  י

;  הנכסים או לטפל בה
 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם!

 (3) לבנות אבני שפה,
 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף

 5, שיחולו בשינויים המהוייבים לפי הענין.

 אישור •בום 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 ההוצאות

 המפורטות בסעיף 8, יכריע בדבר הסכום המהנדס באישור בכתב.

 ==ירת הודעות 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא׳

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר  מבנ
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או שהוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתובים

 הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנם עשרים לירות. ט 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די י ש נ  ע

— בטל. 5 12. חוק עזר לכפר־שמריהו(סלילת רחובות), תשי״א—21951 י ט י  ב

לת רחובות), תשי״ח—1958״. (סלי הו  השם 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפרישמרי

 נתאשר. ב ר ו ך ו י י ל
 י״ח בטבת תשי״ח(10 בינואר 1958) ־; ראש המועצה המקומית כפר־שמריהו

 (תמ 83401)

 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
 שד הפנים

 2 ק״ ת 154, תש י״ א, עט׳ 676. •

 תקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים) ^תשט״ז—1956
 חוק עזר לכפר-תבור בדבר הסדרת השמירה

ה 2 לתקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים),  בתוקף סמכותה לפי תקנ
ן — התקנות), מתקינה המועצה המקומית כפר־תבור, חוק עזר זה: ל ה ל ) x 1956—תשט״ז 

 הגדרות 1, בחוק עזר זה —

 ״מפקד אזור(מא״ז)״ — אדם שנתמנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור(מא״ז)
;  או רכז בטחון שוטף(רב״ש)

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־תבור{
נח אתר תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות(א), תשי׳יא—  י לכל מו

.21950 

 ועדת השמירה 2, המועצה תקים ועדת שמירה(להלן — הועדה).

 5 ק״ת 603, תשט״ז, עט׳ 766.

 2 ק״ת 127, תשי״8, עטי 178.
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ן תושבי תחום חמועצח בעלי זכות לבחור הרכב הועדה  3. (א) הועדה תתמנח על ידי חמועצד. מבי
 למועצה.

 (ב) מספר חברי הועדה ייקבע עלי ידי המועצה, ובלבד שלא יעלה על תשעה.

ל תושבי תחום המועצה שנמצאו על ידיה מסוגלים רשימת השמי רד . (א) הועדה תערוך רשימה ש 4 
 להשתתף בשמירה(להלן — הרשימה).

מה(להלן —  (ב) הועדה תקבע את חיום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשי
 השומר) לצאת לשמירה, ובלבד שזמן^השמידה שייקבע כאמור לא יפגע בחובתו של השומר
, או לשירות קבע בצבא־הגנח לישראל,  לשירות לפי חוק שירות בטחון, תש״ט—1949 3

 או בשירותו כשוטר.
 (ג) השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה.

 "י (ד); סידור השמירה לפי סעיף קטן(ב) ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור(מא״ז).

 5. (א) הרשימה וכל הסידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו במשרדי המועצה ובכל הצנת רשימה
ה ח י י ם י מ דה הועדה. א  מקום ציבורי אחר שתו

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי מפקד האזור (מא״ז) לדרוש שהועדה
 תמסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהםידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו

 סעיף קטן.

 6. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות מפקד האזור (מא״ז) הוכה להישמע
 , _! י למפקד אזור

( י ״ א מ ן הנוגע לשמירה בתחום המועצה. ( י  בכל ענ

ו מתושבי תחומה. ועדת עררים ה ועדת עדרים בת שלושה, שחבריה יהי  7. המועצה תמנ

 8. (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעיף 4, דשאי — תוך ערר
 חמישה ימים מיום הצגת הרשימה או מסירתה לפי סעיף 5 — להגיש לועדת עררים ערר

 . מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה:
ו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן מסויים! נ  (1) - שאי

 (2) שהועדה נהגה שלא לפי התור!
 (3) שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמידה.

 (ב) החליטה ועדת עדרים לדחות את הערר, היא תודיע על כך בכתב לעורר, לועדה
ד האזור(מא״ז). ק פ מ ל ו : 

א תורה לועדה ם להיענות לערר, בשלמותו או בחלקו, הי עדרי עדת'  (ג) החליטה ו
 בהתאם לכך ותודיע על כך•לעורר ולמפקד האזור(מא״ז).

 9. הועדה וועדת עררים רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן בשים לב סדרי עבודה
 להוראות המועצה. ־ - ׳ י • :-

נו — קנם 300 לירות או מאסר שלושה חדשים עבירות  10. העובר על הודאות חוק עזר זח, די
פ כאחד.  או שני הענשי

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־תבור (הסדרת השמירה), תשי״ח—958!״. הי»ם

ן מ ד ל ד ג ו ו  נתאשר. ד
 כ״ג בטבת תשי״ח(15 בינואר 1958) ־ ראש המועצה המקומית כפריתבור

 (חמ 83415) י

ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ד ש  י
 שר הפנים •

, ומנ״ט, עפ׳ 271. 2  ס״ח 5

 קובץ התקנות 767, ט״) בשבט תשי״ת, 6.2.1958



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ז קו י נ ל ו ו ע י ר ת ב ד ה כ ש נ מ ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
ה:  האזורית מנשה חוק עזר ז

 הגדרות . 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן *

ניה וקרקעות שבתחום המועצה > •י י  ״נכסים״ — בנ

ה  ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או הי
, כנאמן או ן.כסוכן  זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובי
ן שהוא ננו הבעל הרשום, בי  כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ו מחזיק בהם! נ  מחזיק בהם למעשה ובין שאי
 ״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות לרבות עבודות ופעולות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוק כבלי חשמל,
 טלגרף וטלפון והתקנתם מחדש׳ עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים
 אחרים, בנייתם. מחדש, בנייתם ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה, פירוק
 כבישים ומדרכות והתקנתם מחדש, הנחת צינורות, פירוק צינורות והתקנתם מחדש,
 בניית תאי בקורת, תאי קיבול למי גשם או רשתות, כיסוי תעלות, תיקון נזקים

 שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול ן
 (2) הכנת תכניות התיעול וההשגחה על ביצוע העבודות!

 (3) כל עבודה אד פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה ן

 ״ניקוז״ — לרבות כל פעולה לסילוקם של עודפי מים או עודפי רטיבות שעל פני הקרקע
 ושמתחת להם ולחנמכת מפלס מי התחום, פרט לבארות, וכן כל.פעולה של ייבוש אדמות,
נות יעת חדירה של מי ביוב, מניעת׳ הצפות, שטפו  ביצות, הסדר זרימה של מייגשמים, מנ
 או סחף וכל פעולה אחרת כיוצא בזה, הדרושה להשבחת קרקע, התאמתה לצרכי חקלאות

 או כדי למנוע נזק לבריאות הציבור ז
 ״הוצאות התקנת תיעול וניקוז״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה המועצה
ת תיעול וניקוז ובן ריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם  לתשלזפ הוצאות התקנ
 אתו בדבר אותה התקנה ואותו ניקוז, בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בתוצאות

 אלה!
 ״תעלה״ — תעלה המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים וכן תעלת שופכין לרבות
 ציגור, אביזר, תא בקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מתעלה או

 הקשור בה >
 ״תעלה פרטית״ — תעלה המשמשת נכס אחד בלבד!

 ״תעלה ציבורית״ — תעלה שאיננה תעלה פרטית ן

ו נקווים המים העליונים אל תעלה ציבורית!  ״אזור איסוף״ — שטח שממנ

 .,תעלה ראשית״ — תעלה המשמשת אזורי איסוף אחדים.

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119,

 704 קובץ התקנות עוד, ט״ז ב׳ענט תעי״ח, 6.2.1938



 הורעה על
 החלטה ?התקין

 תיעול או
ז  לבצע ניקו

 הוצאות
 תיעול וניקוז

 התקנת תעלה
 פרטית

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 טיפול בתעלה

 2. החליטה המועצה• להתקין תעלה ציבורית, תעלה ראשית או לבצע ניקוז, יודיע
 ראש המועצה בכתב על ההחלטה האמורה לבעלי הנכסים הנמצאים באזור איסוף בו יש
 להתקין תעלה או לבעלים שחניקוז ייעשה, כולו או בחלקו, בנכסיהם או ישמש אותם או

 ישביחם או עלול, לדעת המועצה, להשביתם.

 3. (א) בהוצאות התקנת תיעול וניקוז ישאו בעלי הנכסים שניתנה להם הודעה כאמור
 בסעיף 2 לפי גודל השטח של הנכס בו מתקינים תעלה או לפי גודל השטח המנוקז או השטח

 שהניקוז משמש אותו, משביחו או עלול להשכיחו, הכל לפי הענין.
ת התיעול או הניקוז, ימציא ראש המועצה, לכל אחד מבעלי  (ב) עם סיום התקנ

 הנכסים החייבים לשאת בהוצאות לפי סעיף קטן(א), חשבון ההוצאות החלות עליו.
 (ג) בעל הנכסים שנמסר לו חשבון כאמור, חייב לסלקו תוך ארבעה עשר יום

 מיום מסירתו.
לו בהם לפני  (ד) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם על התקנת תיעול או ניקוז שהתחי
ת  תחילתו של חוק עזר זה והשלימום לאחר מכן, ובלבד שבעלי הנכסים ישאו בהוצאות התקנ
 תיעול וניקוז שבוצעו לפני תחילתו של חוק עזר זה בתוך שנת הכספים שבה חל יום תחולתו.
 (ה) על אף האמור בסעיף קטן(ב), רשאית המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי הנכסים,
 החייבים בהוצאות התקנת תיעול וניקוז לפי סעיף זה, לשלם למועצה תוך חדשיים מיום
 הדרישה על חשבון ההוצאות סכום שלא יעלה על 75 אחוזים מסכום ההוצאות המשוערות.

 4. (א) לא יתקין אדם תעלה פרטית ולא יבצע ניקוז אלא לפי היתר בכתב מאת ראש
 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכסים:
 (1) להתקין לנכסיו תעלה פרטית שתחובר לתעלה הציבורית ! ״

ו! (2) לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסי  ׳
 (3) לבצע ניקוז׳ בנכסיו.

 (ג) ההודעה לפי סעיף קטן(ב) תכלול את התנאים ואת הזמן לביצוע העבודה.

 (ד) בעלי נכסימי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן המפורט
 בהודעה.

ן • מ  5. (א) לא מילא בעל הנכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (ב) תוך מ
 המפורט בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות

 הביצוע מאותו בעל נכסים.
ן תעלה או ביצע ניקוז שלא לפי הוראות סעיף 4 (א) או בעל נכסים  (ב) אדם שהתקי
 שביצע עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 4 (ב) שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה,
 רשאי ראש המועצה להתקין את התעלה או לבצע את הניקוז, להרוס או לשנות מה שהותקן
 או בוצע או לבצע את העבודות כהלכה ולגבות את ההוצאות מבעל הנכסים שבחם הותקנה

 התעלה או בוצע הניקוז.

 6. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינורות ולא ישתמש במים הזורמים
 בתוכה אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא י יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מיט דלוחים, מי פסולת תעשיה או כל
 נוזל אחד.

 (ג) עבר אדם על הוראות סעיף זה, רשאי ראש המועצה לדרוש, בהודעה בכתב,
 מאותו אדם לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתד. גתונח
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 לפני שנעברה העבירה כאמור. ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע
 העבודה כאמור וכן את הזמן לביצועה.

 (ד) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן המפורט בהודעה,
 (ה) לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(ג) חוף הזמן המפורט
 בהודעה או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים המפורטים בהודעה או
 בכתב ההיתר, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה ולגבות מאותו אדם את הוצאות ביצוע

 העבודה.

ת 7. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לכל נכס כדי לברר אם ממלאים ו י  סמכו

" אחרי הודאות הוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי " ? « 3 ^ 5 

 נכס , הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתטש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

ת הודעות 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ר י פ  ס

 או 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
 העריך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או שהוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה, או שנתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

, העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לידות, ואם עבר על הוראות a , B 9 ׳ 5  ״
 סעיף 4 (ד) או 6 (ד) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 5 או 6 (ה) והיתד!
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף של 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 השם 10, לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר למנשה (תיעול וניקוז), תשי״ח—1958״.

 י נתאשר. - ה ל ל ג ר ב י ה
 ס״ז בטבת תשי״ח(7 בינואר 1958) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חט 830005)

. ד ד ו ה י י ר ב ל א ר ש  י
 שר הפנים

ת, 1941 ו מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר למרום־הגליל בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9'לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 האזורית מרום־הגליל חוק עזר זה:

ת 1, בחוק עזר זה — י ר י ג  ה

 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו ן
 ״לוחית־מםפר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ז
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרום־הגליל.

 1 ע׳׳ר 1041, תום׳ 1 מס׳ 1151, עטי 119.
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ר פ ם י מ ־ ת " ^ " * * 1 3 ' י י ^ 1 י י ש י י י ל ו ע ת י ם נ א א ל ה א צ ע ו מ ז ט י ו ח ת ב ב ל * כ י  2. • (א) •לא•יחי*? *
חית־מספר. יי _ י יי' י לו וארו עלצו  ו

ית בתהום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה  (ב) אדם השוהה זמנ
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

ח י ש  3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך. אישרה המועצה את בקשתו, בקשת ו
י פ ק ת  תתן לו, לאחד תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר. י

 (ב) המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא למועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתה.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

, ת ו ר ג  4. (א) המועצה תגבה אגרה של לירה וחצי בעד כל רשיון, וכן אגרה של 250 פרוטה א
 בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.
 עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

: • סירוב. ־  5. (א) המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה
 ל י תן רשיון

 CD הכלב הוא בעל מזג פראי ו

ן הציבור י . י  (2) הכלב מהווה סכנה לבטחו

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים ז
 (4) י בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אתת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור >  החוק הפלילי, 1936 ־

 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

 תשט״ז—31956.

 (ב) המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה, לא תחזיר את האגרה ששולמה לפי

 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך כלב שסירבו
,, '?,, '"J' .ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה 

ף 5 (א)(1) או(2), שבוטל חושיי!  (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעי
תן צו על כך  לא יושמד הכלב, לאחד שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נ

 לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 41934.
 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(3), (4) או
 (5), ובעל הכלב הודיע למועצה, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות המועצה,
גד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם  על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נ
 בית המשפט יחליט על כך בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של עשרים
 ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 200 פרוטה בעשרים ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי, החזקת כלב
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום לפיו.

. ע״ר 1036, תום׳ 1 מם׳ 652, עט׳ 263. 2 

 3 ק״ת 568. תשט״ן, עמי 242.

 * ע״ר 1034, תום׳ 1 מם׳ 481, עט׳ 242.
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ו רשיון או שאיו על צווארו לוחית־מםפר. או המוחזק שלא בהתאם  תפיסת נלב 8. (א) כלב שאין עלי

י לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי יאפשר לתפסו ! 1 7 ן י ש  ד

 מעצרו והעמדתו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן(א) לא יושמד, אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמםר. המועצה רשאית להאריך את

ד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.  התקופה האמורה ע

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) לא יוכל בעליו לקבלו חזרה, אלא לאחד שימציא
 עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 200 פרוטה לכל יום

 מימי החזקתו.

ט 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש לירות! ואם היתד! העבירה  ענש<

נו — קנם נוסף לידה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שהורשע בדין.  נמשכת, די

4 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרום־הגליל (פיקוח על כלבים), תשי״ח—1958״.  השם 0

ץ י ב ו מ ו ל י ש ל  נתאשר. א
 י״ח בטבת תשי*ח(10 בינואר 1958) ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

 (חט 83944)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמתיהשרון בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
: ה  המקומית רמת־השרון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״מפעל מים״ — בארות, מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים, אגירתם והעברתם,
 למעט רשת פרטית!

 ״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים, למעט מד־מימ, המצויים בנכם והמשמשים
 לאספקת מים לנכסי,

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, בריכות. מנהרות, מסננים, תעלות, סכרים ותאי
 בקורת!

! ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השרו
 ״מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס ו

 ״נכס* — בנין או קרקע, תפוסה או בלתי תפוסה, בתחום המועצה! י י״1*
 ״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה, לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר
ת תפקידי המנהל, כולם או מקצתם•,-וכל מי שקיבל רשיון ה על ידי המועצה למלא א  ז

 להקים מפעל מים או להשתמש בו, בהתאם לסעיף 2!
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

ק חוק עזר זה על ידי ראש המועצה ז  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענ

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 708 קובץ התקנות 767, ט״ז בשלט חשי׳׳ח, 6.2.1953



 הקמת מפעל
פ והפעלתו  טי

ד ו נ י  ח
פ י  למפעל ט

 רשת פרטית

 השתתפות
 בהוצאות הנחת

נור מים  צי

 התקנת
 מרימים

די ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות  ״רשיון שרברב״ —<" רשיון שניתן לאדם על י
 •י של רשת פרטית.

 2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) המחזיק במפעל מים ביום פרםום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
ך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.  חייב להגיש למועצה, תו

 (ג) יי בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה
 אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

) לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית במשק ג )  (ד) הוראת סעיף קטן
 חקלאי לצרכי המשק הנדון בלבד.

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

 >ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה
 בכתב בצירוף מפה של אותה רשת.

ה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —  (ג) בעד חיבור לפי סעיף ז
 (1<י אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2< הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל. ׳

 4. • (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
ז פרט לצורך התיקונים הדרושים להזרמת מים סדירה״ אלא לפי  יטפל בה בדרך אתרת

 היתר בכתב מאת המנהל,
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת י רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה, אלא

 באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיי כאמור בסעיף

(ב) באביזרים אתרים.  קטן

ת מחוברת למפעל מים — הגובל  5. , בעל בכם — פרט לנכס שקיימת בו כבר רשת פרטי
 קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע בתוספת,

 6. (א) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עס אביזרים, לפי דרישת
ל ידי המנהל והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תוך ע תם.  המנהל, לשם התקנ
 ארבעים יום. לא מילא הצרכן אחדי הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה לרכוש
 מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים והאביזרים,

. ן  בהתאם'לחשבו
 (ב) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־ המים שבחזקתו אינו פועל בהלכה, רשאי

ם ייבדק על ידי המנהל.  לדרוש שמדיהמי
 (ג) לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמות המים שיקבע אותה לפי התצרוכת הממוצעת במשך ארבעת

 החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה.
 (ד< הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים, מלבד אם נגרם הצורך

 לתיקון באשמתו של פקיד המועצה או פועליה בשעת מילוי תפקידם.
 (ה) בעד בדיקת מד־המיס ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

(א} ישלם דמי החזקת מד־  (0 צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף קטן
 המים בשיעור שבקבע בתוספת.
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 אספקת מים
ת ח  לפי ת

נות  פקדו

 מועד התשלום

 אגדת מים 7. (א) בעד אםפקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגדת מים בשיעור

 שנקבע לו בפרט (א) לחלק ב׳ של התוספת, אולם אם המנהל התקין מד־מים ישלם המחזיק
 כאמור אגרה בשיעור שבקבע לו בפרט(ב) לחלק ב׳ של התוספת.

(א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 להשקאת גבים, לניקוי חצרות או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכם.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בהתה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

 (ב) היתד. סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזר״

ת להפקיד בקופת ת פרטי ש  9. המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל ר
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד

 צריבת המים של הצרכן במשך שלושה חדשים.

 10. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתה אספקת המים,
 לפי מד־מים תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכף מאת המועצה.

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בניד״
 אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר המועצה להחזיר חלק האגרה שלא יעלה על

 80% מסכום האגרה ששולמה כאמור, אס נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
ה מועד לתשלום יש לסלקם  (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף ז

 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

 11. הוראות הסעיפים ד ו־9 לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט וכן לא יחולו על אדם שהמועצה

 אישרה אותו כמחוסר אמצעים.

 12. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי הוראות חוק
ע בהם בצורה אחרת, יתרה בו  עזר זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פג

 המנהל בכתב.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, דשאי המנהל, בתום חמישה ימים מיום מסירת
 חהתדאה לידי הצרכן, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בחזקתו

 של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש, אלא לאחר תשלום כל הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל לפי הענין, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

 הפסקת מים 13. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית

המים, כולה או מקצתה,  רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת'
 י (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קת (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות

 והתשלומים האחדים שהזא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

 ושית בץסח 14, (א) המנהל רשאי להיכנס לבל בכם בשעות שבין 8.00 ל־00.ד1 ובשעת חירום —

 בכל זמן סביר — על מנת —
 (1) להתקין מד־מים, לבדוק, לתקן, לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש

 צינור, ברז או שסתום וכיוצא בהם ן

 פטור

 ניתוק החיבור
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 שימוש כמים

 (2) לבדוק. אס היה בזבוז, שימוש לרעה, או.זיהום של מים, או לברר את
 כמות המים שסופקה לצרכן. • • ״ •

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 15. (א) לא יבזבז אדםיולא יניח לאחר לבזבז מים שברשותו.
 (ב) לא ישתמש אדם ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי בית

 י או לצורך שקבע המנהל.
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץיולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת או הפרעה לאספקת

 המים. יי
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכיי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
 שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

 המועצה.

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת מים
 או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 13, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 17. (א) חיבור של רשת פרטימ שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי חידוש
 , חיבור שנותק

 היתר בכתב מאת המנהל.
 . (ב< חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן(א<׳

 רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 שמירה
י זיהום  מפנ

 י 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין> בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 •.המים,

נים  19. (א) ראש המועצה רשאי לחייב, בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטית ״ דרישת תיקו
 או של חלק ממנה, תוך זמן שנקבע בדרישה,'לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע

 באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה'לו דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא הצרכן. או בעל הרשת הפרטית אחרי דרישת ראש המועצה כאמור
 בסעיף קטן (א}< רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע

 מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית, הכל לפי הענין.

ג י 3 י ע ן ו י ( ־ ׳  '20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי ולא יתקן ו
 מד־מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.

 (ב< בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע ,
 עבודות שרברבות או למחזיק בנכם כזד״ בכל עת שיידרש לכך.

 (ג< ראש המועצה,, רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או
 להמציא מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב

 (ד) תקפו של רשיץ שרברב הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופוד המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו

 בתוספת.
 >ו) שרברב .המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

 תקפו של הרשיון.
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רת הודעות 21. , מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו - מסי

 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לירי כל אדם בוגר או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשופ הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

ם 22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ו־(ב), 14 (ב), 15, 16,  ענעי

 17 (א), 19,18 ר20(א), דינו — קנס 20 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב) והמועצה
 לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג} והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי
דה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבי . 

 המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

א מיום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז (1 באפריל 1957) עד יום  תחולת 23. תחולתו של חוק עזר זה הי

׳ בניסן תשי״ח (31 במרס 1958).  י

ן(אספקת מים^ תשיי׳ח—1958״,  השם 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרו

 תוספת
 חלק א' שיעור האנרת

 בלירות

 1. אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2(ג)) — לבל שנה —1000
ף 3 (ג)(1<) למגרש — • ת(סעי  2. אגרת חיבור רשת פרטי

ד דונם —.75  ע
ד 35 מ״ר 750.—  ונוסף לזה לכל מ״ר בדירת פרטית — ע
 בדירה בשיכון עולים — עד 35 מ״ר 600.—
 בדירה למעלה מ־35 עד 60 מ״ד 900•—

 בדירה למעלה מ־60 עד 100 מ״ר —י1
 בדירה למעלה מי100 מ״ר 1.500
 בבית מסחר או בבית עסק —1

 כבניני חרושת ומלאכה 700.—
ורות(סעיף 5) — לכל מ״ר של המגרש 130.— נ  3. . משתתפות בהנחת צי
 4. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6(ה)) —.10
 5. דמי החזקת מד־מים לחודש (סעיף 6 (0) 700•—
 6. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12(ג<) —•5

ף 20 (ד.)) — לכל שנה —.10 סעי  7. אגרת רשיון שרברב(

 חלק ב׳

ף 7(א)) — ם(סעי דת מי  אג
ם: מי  (א) י במקום שלא הותקן מד־

 1. דירה בת חדר אחד — לכל שנד. —.12
ה י —,16  דירה למעלה מחדר אחד — לכל שנ
 בית עסק ומלאכה — לכל שנה —.12
 בית קפה, מסעדה וקיוסק למשקאות — לכל שנה —.25
 2. השקאה — לכל דונם ירקות — לכל שנה —.45
 לכל דונם פרדס — לכל שנה —.26
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: שיעור האגדה ס י מ ־  מ< במקום שהותקן מד
ע ביתי• — ־ בלירות מו  1. לשי

 ליחידת דיור בת חדר אחד עד 15 מ״ק לחודש —
1 2 •  לכל שנה —
 לכל •מ׳׳ק מים, נוסף 025.—

 ליחידת דיור בעד 2 חדרים ומעלד, עד 15 כדק
 לחודש — לכל שנה —16
 לכל מ״ק מים, נוסף 025 —

 2. לשימוש חקלאי — לכל מ״ק °25•־־ . .,
יתי או מסחרי — לכל מ״ק 050—  3 לשימוש תעשי

י פ ס ק כ ח צ . י ר ש א ת  נ

ן  כ׳ באייר תשיי׳ז(21 במאי 957!) ראש המועצה המקומית רמת־השרו
 (חם 854002) . -

ה ־ ד ו ה י - ד ל ב א ר ש * 
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ה י ל ח ע ו ק י פ ה ם ו כלי ת לרו ו נ ו י ש ר ר ב ד ד ב נ ו מ - ל ת ר ל ז ק ע ו  י ח

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

: ה  המקומית תל־מונד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זח —

נד ן עצה המקומית תל־מו  ״המועצה״ —המו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה!

'*2 (  ״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות(הסדרתן
 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה{

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב או הנדחף בכוח אדם או בכוח בעלי חיים או בכוח י
 מיכבי!

 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ן
יימת ן  ״רשיון עונתי״ — רשיון ארעי שתקפו לעונה מסו

 ״רשיון רגיל״ — רשיון שאינו עונתי ז
ך — רשיון עונתי או רשיון רגיל שניתן לפי חוק עזר זה. ו י ש ר ״ ' 

י רשיון לרוכל א נ ת פ ל א ת ה ב ״ ו צ ע ו מ ש ה א ״ י א ן מ ן י ש י ר א ^ פ 1 , ל א כ ו ר ם כ ד ק א ו 0 ע א י 1, ( א ) 2 

. ן ו  ,הרשי
 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון. !

^ ^ ר ל נ ע ^ ב
ף *ל "י^1  ם י ׳ נ ו לי ת י ם נ א א ל ׳ א י ? ס י ע י ו צ ה ל ל ג ע ל ב כ ש יו מ ת ש א י  3• >א) ל

 סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה מאת ראש המועצה.
 (ב) הודאות סעיף קטן(א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש

.  . רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

 הגדרות

׳ 1154, עט׳ 119. ם  1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 •

 ־ חוקי א׳׳י, כרו בי, פרס קט״נ. עט׳ 1427.

ו ב', פרק קכ׳׳ח, עט׳ 1271. ד  3 חוקי אי׳י, כ
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 שיעור האגרה
 בלירות

ות נ ו  טתן רשי
 גתנאיוזט

 בקשהלרשיח 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך

י וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה. מ י י י ח  י

 (ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונה יגיש בקשה לכך חדשיים לפני פקיעתו.
 5. (א) מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים

 לשיקול דעתו של ראש המועצה.
 . (ב) לא יינתן רשיון לרוכל, אלא על פי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו —

 על פי המלצת לשכת הסעד המקומית.
 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדיה אלא לאתר

 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.
 6. רשיון רגיל יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ורשיון עונתי יפקע

 בתאריך שצויין בו.
 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו, ויראהו למפקח או לשוטר

 בכל עת שיידרש לכך.
 8. רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו, במקום נראה לעין, מספר

 שבקבע לו על ידי ראש המועצה.
 אנרת ושיו! 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם

 ניתן רשיון רגיל לאחר 30 ביוני, תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.
 10. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש

 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.
 ו ק ס ע  11. לא יעסוק רוכל ב

t ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים (!) 
 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד רוכל ולא יניח, לא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או סחורה שלא בשעת עיסוקו או כשאיבו נמצא־ במקום.
 13. (א) שוטר או מפקח רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו או את דוכנו ממקום

 שהם מצויים בו אם יש בכך משום עבירה על הוראות חוק עזר זה.
 (ב) י לא סילק רוכל עגלתו או דוכנו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף קטן(א)׳
 רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על ידי אחדים,

 למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אחד שבו התנועה לא תופרע.
 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם),
 תשי״ח—1958״.

 ! תוםפת
 (סעיף 9)

 אגדת רשיון לפי סעיף 2 3
 אגרת רשיון לפי סעיף 3 (א) 3

 פקיעת הרשיון

 הצנת רשיון

 מכפר ענלת

 תבניתן של
 ענלות

 איסור עיסוק

 איסור העמדה

 סילוק עגלות

 ענ׳עיט

 השט

י ד י נ ו ב י צ ר . ל ת פ  נ
 ראש המועצה המקומית תל־מונד

 נתאשר.
 כ״ז בכסלו תשי״ח(20 בדצמבר 1957)

 (תט 858003)

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 714 קובץ התקנות 767, ט״ז בשיט תשי״ח, 6.2.1958

 המהיר 480 פרטה הודפס ?״י המדפיס הממשלתי


