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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 .
 תקנות בדבר ביטוח אמהות :

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י,
: ן תקנות אלה  אני מתקי

, בתקנת משנה (א),  1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד—1954 2
 במיקום ״חמישים ושש לירות״ יבוא ״ ששים לירות״.

ות אלה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).  2. תחילתן של תקנ

ת) (תיקון), תשי״ט—1959״. (אמהו מי  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

 כי* באייר תשי״ט (31 במאי 1959)
ר י מ י נ כ ד ר ) מ 7 5 0 3 ט 5 ח ) 

 שר העבודה

 1 ם״ח 137, ת׳צ&י״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 697 ; ק״ת 796, ת׳5)י״ח, עט׳ 1232.

 פקודת מם הכנסה, 1947

 תקנות בדבר פטור והנחות ממם על הכנסות של תושבים
 בישובים מםויימים ובהיאהזויות נח״ל

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 י, והסעיפים 14 (א)
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ן תקנות אלה: י מתקי  אנ

 1. בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאח־
, מתחת לכותרת ״שם הישוב״ יימחק ״שלח״.  זויות נח״ל), תשי״ז—21957

יקרא ״תקנות מט הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאח־  2. לתקנות אלה י
ן מס׳ 3), תשי״ט—1959״.  זויות נח״ל)(תיקו

 ב״ד באייר תשי״ט(1 ביוני 1959)
ל ו כ ש י א ו ) ל 7 2 3 1 1 0 מ ח ) 

 שר האוצר

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1568, עט׳ 77; ם״ח 178, תשט״ו, עמ׳ 58.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 692, תעי״ז, עט׳ 1216; ק״ת 871, תשי׳׳ט, עט׳ 753.

 קובץ התקנות 918, י״ב בסיוו תשי׳׳ט, 18.6.1959



 תיקו; התוספת
 הראשונה ־

 תיקח התוספת.
 השניה -

 תיקון התוספת
 הש5ישית

 השם

 פקודת מס הכנסה, 1947
 תקנות בדבר פטור והנחות ממס על הכנפה בשטחי התיישבות חדשה

 , . •י ובשטחי פיתוח • - ..

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 והסעיפים 14 (א)
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ן תקנות אלה; י ק ת מ י נ  א

 1. בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי
 התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשי״ז^-1956 * (להלן — התקנות העיקריות) — .

 (1) במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ״חודש״ שלצד שמות
 הישובים המפורטים להלן יבוא:

 מועד חיטת הישוב
 שפ הישוב שנה חודש י ׳ י י -

 מרם
 ספטמבר
 ספטמבר

 אוגוסט

1951 
1953 
1952 
1952 

 ארז
 : בית קציר(צופים זי)

 מבקיעים ׳־:
 \ ראש הנקרה

 (2) מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יווספו:

 מועד הקמת הישוב
 שנח חודש

 ספטמבר
 מרם

 ינואר

1952 
1954 
1959 

 שט הישוב

 כפר בן־נון
 מחניים

 שלח

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״
: ימחקו  י

 מועד הקמת הישוב
 שמהיישוב • . • שנה חודש

 ספטמבר
 מרם

1952 
1954 

 כפר בן־נון
 מחניים

 :3. 1 בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״
 יווסף ״אורות 1958 אוגוסט״.

סה (פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי הכנ  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס.
ן מם׳ 2), תשי״ט—1959״.  התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח)(תיקו

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״ד באייר תשי״ט(1 ביוני 1959)
 (חמ 723110)

 1 עייר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1568, עט׳ 77; ס״ח 178, תשט׳׳ו, עם׳ 58.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 643, תשי״ז, עמי 156; ק״ת 871, תשי״ט, עט׳ 753.

 סוג׳( התקנות 918, י״נ בםיח תשי״מ, 18.6.1959 1533



 חוק בנק הדואר, תשי״א—1951

ר א ו ד ק ה נ ב ם ב י ת ו ר י ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 ג
 אלה:

/ , בחלק א  תיקו! החוטפת 1. בתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשי״ד—21953
ה:  אחרי סעיף 5, יווםף סעיף ז

 ״6. טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון ולא כובד על ידי הבנק המשוך . 0.250״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מם׳ 3),
 תשי״ט-&195״.

 כ״ד באייר תשי״ט(1 ביוני 1959)
י ל י ז ר ל ב א ר ש < י ז 6 0 1 מ 2 ח ) 

 שר הדואר

 1 ם״ח 79, תשי״א, עט׳ 219.

 2 ק׳׳ת 400, תשי״ר, עט׳ 118; ק״ת 500, תשט״ו, עמי 604 ז ק״ת 894, תשי״ט, עמי 1178.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל, 1943 1 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ג

 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 148.760—138.400
 בקירוב, על הכביש עוקף רמלה ומסתיימת בנקודת ציון 149.550—139.360 בקירוב, על
 הכביש ללוד המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ/3552 ערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות מחוז תל אביב והמרכז בשכונת
 אברכביר, תל אביב־יפו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש עוקף בית הסוהר
 רמלה), תשי״ט—1959״.

 תחו5ת הפקודה
 ע5 הדרד

 רשות לעיי!
 כהעתק הטפה

 השם

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

״ט(4 ביוני 1959)  כ״ז באייר תשי
 (חמ75050)

 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עט׳ 40 ; ם״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 1534 קובי{ התקנות 918, י׳׳ב בסיון תשי״ט, 18.6.1959



 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״

(1947—1922 , ישראל ה על ארץ־ צ ע ו מ ב ד ך ל מ ה ־ י ר ב  (לפי ד

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 47 מטר מרובע הידוע כחלקה 53 בגוש 30168
״(להלן — הקרקע האמורה) ז רי  רשום בלשכת רישום הקרקעות בירושלים כקרקע מסוג ״מי

 והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״;
 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— י  ישראל׳ 1922—1947 1
 1948 כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום

,  הקרקעות של ירושלים. ; .

 כ״ז באייר תשי״ט (4 ביוני 1959)
ר ו ו ן י , פ נ ח ם :

 ( T 0 m מ ח ) 

 שר המשפטים

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״

(1947—1922 , שראל י ה על ארץ־ צ ע ו מ ב ־ ך ל מ ה ־ י ר ב  (לפי ד

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 569 מטר מרובע הידוע כחלקה 90 בגוש 6187
 רשום בלשכת רישום הקרקעות בתל־אביב־יפו כקרקע מסוג ״מידי״ (להלן — הקרקע

 האמורה);

 והואיל ואני מוצא לנכון שקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״;

 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948 כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום

 הקרקעות של תל־אביב־יפו.

״ט(8 ביוני 1959)  ב׳ בםיון תשי
ן ז ו ס ר ח נ פ  >חמ0131ד< .
 שד המשפטים

 1 חוקי א״י כרד נ׳, עמ׳ 2738 ו־65ז2.

 2 ע״ד ת׳מ״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 קובץ התקנות 918, י״ב בסמן תשי״ט, 18.6.1959



 מדור לסלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת •חוף־הכרמל י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  ־צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, והסעיפים 14 (א)
ר: ׳ אני מצווה לאמו  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום פרט  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
: ה  (כה) יבוא פרט ז

 ״(כה)
־הכרמל ן ן  חו

 בפרט זה ״מפה״ המפה של אזור חוף־הכרמל הערוכה בקנה מידה של 1:50,000
ה נמצאים  והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ז באייר תשי״ט (25 במאי 1959) ושהעתקים ממנ

 במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
 מור ב׳

י א נושים וחלקות רישום קרקע י  ט

 בית אורן הגושים: 10691 עד 10693, 10695, 10701, 11737, 11738, 12275, 12276,
 12280, 12285,12283,12281 בשלמותם.

 החלקות: 7 עד 37, 46, 49, 67 וחלק מחלקה 66 (דרך) הגובל בחלקות 7
ד 14, 70 עד 85, 92 עד 94 וחלק  עד 13, 49 בגוש 10694 ! 1 ע

ד 4, 72,70 בגוש 11739.  מחלקה 91 הגובל בחלקות 2 ע
 בית חנניה הגושים: 10178 עד 10182, 10612, 10614, 10615 בשלמותם! 10222 פרט

 לחלקות 5,4.
 החלקות: 2 והחלק הצפוני של חלקה 3 שגבולו הדרומי הוא קו העובד
ה. הדרומית־מערבית של גוש 10177 בקו ישר עד נ  מהפי
 לנקודה הנמצאת..על הגבול המערבי של גוש 10175, 70 מטר
 צפונה מנקודה K/3 בגוש 110175 4, 7, 8 והחלקים הצפוניים
 של חלקות 2, 6, 9 שגבולס הדרומי הוא קו העובד מהפינה
ד לנקודה הנמצאת  הדרומית־מעדבית של גוש 10177 בקו ישר ע
K/3 על הגבול המערבי של גוש 70,10175 מטר צפונה מנקודה 

 בגוש 10176.
די גושים  הגושים: 11840 עד 11847 בשלמותם, והשטח המותחם על י

 11840, 11845 עד 11847.
ד 10941, 10944, 10953, 10954, 10963, 10966, 10967  , הגושים: 10938 ע

 בשלמותם.
ד 10988, 11782, 11783 בשלמותם. ד 10979, 10986 ע  הגושים: 10974 ע
ד 10720 בשלמותם, ואותו חלק מגוש  הגושים: 10705 עדי 10118,10711 ע

 10712 הנמצא מערבה לדרך כמםומן במפה.
 החלקות: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 29, והחלקים הצפוניים של

 חלקות 24, 25 בגוש 10704.

 גבע כרמל

 דור

 הבונים
 החותרים

 : החלפת
 : פרם (כה)

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 ע׳׳ד תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תש י ״ח, עט׳ 1256.

 yaip 1536 התקנות 918, י״ב בםיו! תשי״ט, 18.6.1959



 • , טור ב׳
 מור א׳ נושים •והלקות רישום קרקע

 11356, 11848, 11992, 11999, 12000, 12002 עד 12022, 12036,
 12044 עד 12046 בשלמותם! קטעי גושים 11354, 12023 כמסומן

 במפה, והשטח הבנוי של אימים.
 11802,11790,11330, בשלמותם.

 1, 36,27 וחלקי חלקות 26,3 (דרכים) הגובלים בחלקה 1 בגוש
 11276 ! 5, 7, 12, 14, 19 וחלק מחלקה 10 (דרך) הגובל בחלקה •י

 12 בגוש 11329 ; 24 עד 26, 35 וחלק מחלקה 27 (דרך) הגובל
 בחלקות 24, 25 בגוש 11331 ! 1 וחלק מחלקה 10 (דרך) הגובל
 בחלקה 1 בגוש 11332 ! 2 עד 8,4 עד 10 וחלק מחלקה 20 (דרך)

 הגובל בחלקה 8 בגוש 11333 ! 17,16,13,1 בגוש 11334.
 10698 עד 10702,10700, 10703 בשלמותם.

 3 עד 8, 12, 15 והחלק המזרחי של החלקות 10, 11 כמסומן
 במפה בגוש 10697 ! 30,27 עד 35 והחלק הדרומי של חלקה 24

,  בגוש 10704. י

 10183 עד 10190, 10196, 10396, 10611, 10957, 10959 עד 10961
 בשלמותם.

 101 בגוש 10397.

 10191 עד 10194, 10945, 10946, 10949 עד 10955,10951, 10956,
, s 10947 12 ,11 ,7 ,6 10958, בשלמותם? 10195, פרט לחלקות 
 פרט לחלקות 23, 24, 26, 27, 87, 88 ופרט 'לאותם החלקים
 מחלקות 69, 70 הגובלים בחלקות האמורות! 10948, פרט
 לחלקות 48 עד 55, 57, 58, 63, 66, 68 ופרט לאותו חלק מחלקה
ד 63,52, 68 ! 10952, פרט לחלקות 37,  56 הגובל בחלקות 49 ע

 38 ,־ 11300, פרט לחלקות 16,9 עד 24, 27.
 10547, 10990 עד 10995 בשלמותם. קטע מהגוש 10548 הנמצא

 מערבה למסילת הברזל חיפה—תל־אביב כמסומן במפה.
 12 עד 14, 24, 27 וחלקי חלקות 7 עד 11 כמסומן במפה בגוש
 10546 ! 13 בגוש 10545 ! וחלקי חלקות 4,1 (חצר משק נודרים)

 כמסומן במפה בגוש 10543.

 10931 עד 10937, 10942, 10943, 10962, 10964, 10965, 10982,
 10985 בשלמותם.

 10559, 11940 עד 11958, 11993 עד 11998, 12001, 12042, 12284
 בשלמותם 5 והשטח הבנוי של עין חוד.

 12 עד 23, 47 וחלקי חלקות 32 (דרך), 43 (נחל) הגובלים בחל
 קות 20 עד 23 בגוש 10531! 4ז$ד 8 וחלק מחלקה 18 הגובל

 בחלקות הנזכרות בגוש 10532.

 11786 עד 11789, 11791 עד 11798, 11803 בשלמותם! והשטח
 הבנוי של עין רזל.

 10980, 10981, 10983, 10984, 11780, 11781 בשלמותם.

 כרם מהר״ל הגושים:

 הגושים:

 החלקות:

 הגושים:

 החלקות:

 החלקה;

 הגושים:

 הגושים:

 החלקות:

 הגושים:

 הגושים:

 החלקות

 הגושים:

 הגושים:

 מאיר שפיה

 ׳מגדים

 מעגן מיכאל הגושים:

 מעין צבי

 נוה ים

 נחשולים

 ניר עציון

 : עופר

 1 עין אילה

 קובץ התקנות S91, , י״ב נסיו! תש י״ט18,6.1959



 טור ג׳.•
 טור א׳ גושים וחלקות רישום מרקע

 עין כרמל הגושים: 10555, 10556, 10558, 10560, 10563 עד 10566 בשלמותם ן
 10557, פרט לחלקות 1 עד 6 וחלק מחלקה 57 (דרך) הגובל

 בחלקה 1 ! והשטח הבנוי של אל מזר.
 צרופה הגושים: 10996 עד 11785,11784,11001,בשלמותם.

ד 10627,  שדות ים הגושים: 10177, 10613, 10616, 10617, 10619, 10620, 10623 ע
 10634 עד 10670,10669,10638 בשלמותם.

ת: 5, 10 וחלקי חלקות 9,6,2 שאינם כלולים בתחום הישוב בית  החלקו
ו כלול בתחום נ  חנניה, בגוש 10176 ! 4 וחלק מחלקה 3 שאי

 הישוב בית חנניה, בגוש 10175״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף־הכרמל, תיקון),
 תשי״ט—1959״.

דד! ־ י ה ו ל ג ר א ר ש  י״ז באייר תשי״ט(25 במאי 1959) י י
מ (1im שד־הפנים  ׳ ח

 פקודת העיריות, 1934
ם ; י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ־ברק ב י נ ר לב ז ק ע ו  ח

׳ מתקינה עירית בני־ברק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934
: ה  חוק עזר ז

־ ־ ה  הגדרות 1. בחוק עזר ז

ך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומד אחד, לרבות יסוד, קיר, י נ ב  ״
 גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור

 כל אדמה או שטח!

ן או שהיה מקבלה אילו היה י מ  ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מ
 : .' י הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוה או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום 5

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבניו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר 1

 ״מהנדסי׳ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהנדס העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ,,העידיה״ — עירית בני־בדק{
 ״דאש העיריה׳׳ — לרבות אדם שראש העירית העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

. ״  כולן או מקצתן

ת בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת  עריכת בדיקה 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק א
 שלום הציבור.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מפ׳ 414, עט׳ 1. ¿
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 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 העיריח

 אישור םכו6
 ההוצאות

 יסטכות ראש .
 העירית להימס

 לבניו

 מסירת הודעות:

 ענשים

 השם

 >ב< חושד בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש העיריה. •

 (ג) ראש העיריה יודה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה׳ מייד
 אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב). המהנדס
 שערך את תבדיקת, חייב להגיש דין וחשבון לראש העירית תוך 24 שעות לאחר עריכת

 תבדיקת.

ן מהוות סכנה  3. (א) סבור ראש תעידית על פי דין והשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בני
 ׳למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות

 בת תוך תתקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) בעל בנין שקיבל תודעת כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העירית לפי סעיף קטן(א) או ביצע את
ת העבודות ולגבות. מ3על  העבודות שלא באופן המפורט בהודעת, רשאית תעירית לבצע א

ת הוצאות הביצוע.  הבנין א

ן במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזיקים  ׳4. : אישר המתנדם לאחר בדיקת כי בנין נתו
 או לציבור, רשאי ראש תעירית, באישורו של תממונת על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבגין ולגבות את תוצאות הביצוע מאת בעל תבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, יכריע המהנדס בדבר
 הסכום באישור בכתב.

ן כדי לברר את מצב  6. (א) ראש העירית רשאי להיכנס. בכל זמן סביר, לכל בני
 הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

. א) )  (ב) לא יפריע אדם לראש העירית מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן

ו היא מכוונת  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאלי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים 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 הבנין שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום העיריה.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו ^דין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק (הריסת מבנים מסוכנים), תשי״ט—1959״.

ו נ ג ה ב ש  מ
 ראש עירית בני־ברק

 נתאשר.
5 באפריל 1959) ״ט(  כ״ו באדר ב׳ תשי

 (חט 862014)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד הפנים

 סוב,{ .התקנות 918, י״ב בטיח תשי״ט, 18.6.1959 1539



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחולון בדבר הוצאת אשפה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 !, מתקינה מועצת עירית חולון
 חוק עזר זה:

, בסעיף קטן(א) לאחר  תיקון םעיףי2 1. בסעיף 2 לחוק עזר לחולון (הוצאת אשפה), תשי״ט—1959 2
 ״בעל בנין חייב להתקין״ יווסף ״בו או״.

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון(הוצאת אשפי׳) (תיקון)׳ תשיי׳ט—1959״,

ן ו ל ס א י ח נ  נתאשר. פ
 . ר׳ בניסן תשי״ט (12 באפריל 1959) ראש עירית חולון

 (חמ 874123)
ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.
 2 ק״ת 873, תשי״ט, עט׳ 825.

 ו פקודת העיריות, 1934

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לרמת־גן בדבר העמדת רכב וחנייתו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934/ וסעיף 25 לפקודת
, מתקינה מועצת עירית רמת־גן חוק עזר זה:  התעבורה 2

, במקום ״מאה  תיקו! סעיף 14 1. צסעיף 14 לחוק עזר לרמת־גן(העמדת רכב וחנייתו), תשי״ז—1957 3
 לידות״ יבוא ״500 לירות״.

 השם 2. . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשי״ט—
 1959״.

י צ י נ י ם ק ד ה ר ב  נתאשד. א
 כ״א בכסלו תשי״ט(3 בדצמבר 1958) ראש עירית רמת־גן

(897023) 
 אני מסכים.

ל מ ר ה כ ש ד ה' מ ו ־ י ה ל ב ר א ר ש  י
 שר הפנים שר התחבורה

 , ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.
 י חוקי א״י, כרד בי, פרק סכ׳׳ח, עט׳ 1271.

 ק״ת 698, תשי״ו, עמ׳ 1328.
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 פקודת העיריות, 1934

ינים, ר בבני פ ם ת מ ו י ח ו ל ת ו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ר ש ב ד ו ב פ י ־ ב י ל אב ת ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף םמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 1
ה: ׳  תל^אביב־יפו חוק עזר ז

י ר י ג  1. בחוק עזר זה — ה

, או שהיה מקבלה אילו ן י מ ד — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מ י נ  ״בעל ב
 * היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו
^ בין שהוא הבעל הרשום של. הבנין ובין שאיננו ו ן כסוכן, כנאמן או כבא כ  הוא ובי
ם! י ן לתקופה שלמעלה מעשר שנ י  הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנ

״המועצה״— מועצת העיריה? . 

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל!

 ״העיריה״ — יעירית תל־אביב־יפו! ,

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, .
 כולן או מקצתן.

 2. חוק עזר זה חל על שטח תכנון העיר הכולל את תחום העי־ריה. י תחולה

 3. (א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין׳ לציון שם רחוב או מספרי
 בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של, רחוב, בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 4. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
.או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים  המנויות להלן, כולן

ם שנקבעה על ידיו — י נ י מ  ל

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין,•

׳ ן המחובר לרשת החשמל! י  (2) להתקין מספר מואר על גבי מ

 (3) לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן
 הנושא עליו מספר מואר, במרחק של לא יותר מ־10 מטר מרשות הרבים? .
 (4) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר או מספד מואר או מיתקן

 כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבד. יש לבצעה. . .

 • (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א), אלא בשני אלה ^

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש העידיה ?

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה. ׳

 1 עייר 1¡:(!!, תום׳ 1 טפ׳ 414, עמי 1.

 שלטים לציו!
 שמות רחובות,

 דרישה להתקי!
 לוחית־מפפר

 ומספרים
 מוארים

 מונץ התמנות 918, י״ב נסיו! חשי״ט, 18.6.1959 1541



 ו  5. ראש העירית רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנ
ות בסעיףי4, בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אמ לא נמסרה׳ ולהיכנס לשם כך  י
 לכל מקום שיידרש. ביצע ראש תעיריה עבודה כאמור, רשאית העירית־ לגבות מאת בעל

ן את הוצאות תביצוע או אגרת בשיעור 3 לירות, תכל לפי תסכום תגדול יותר. י  הבנ

 6. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספד מואר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש העירית ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו.

ו נקבע מספר מואר, יאיר את המספר מדי ערב בערב, משקיעת נ י  ן 7. בעל בנין שעל בנ
 תחמה ועד זריחתה, במנודה שכוח תאורתה לא יפחת מ־15 וואט לשעה.

 :.התקנת ?וחיות
 מספר ומספרים
 מוארים על ידי

 ראש העיריה

 מספרים מוארים
 ?בנינים חדשים

 חובה ?האיר

 החוקה תקינה
 ש? שלטים,

 ,?וחיות מספר
 ומספרים
 מוארים

 איסור פניעה
 בשלטים, ?וחיות

 מספר ומספרים
 מוארים

 איסור הפרעה

 מסירת הודעה

 8. בעל,בנין חייב —
נו במצב י  (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מספר או מספר מואר שהותקנו על בנ

 תקין וגלוי לעין ?
 (2) למסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־

 מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 9. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מםפר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטש־
 טשם ולא יםתירם מעין רואים, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או מספר מואר

 ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 10. לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד.
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי 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 הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 היומיים הנפוצים בתחום העיריה.

 עגשים 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו

 בדין או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

— בטלים. 2 1940 , ים) נ  ביטול 13. חוקי עזר לתל־אביב (קביעת מספרים למי

 השם 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (שמות לרחובות ולוחיות־מםפר
, תשי״ט—1959״. ים) נ  במי

ן ו נ ב ם ל י י  ח
 ראש עירית תל־אביב־יפו

 נתאשד.
 כ״ח בניסן תשי״ט (6 במאי 1959)

 (חט 899004)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 ע׳׳ר 1940, תוס׳ 2 טס׳ 1063, עט׳ 1446.

 1542 קובץ התקנות 918, י״ב בםיח תש י״ט, 18.6.1959



 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 •חוק עזר לחצור בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית הצור חוק עזר זה«

— ה  1. בחוק עזר ז

ז ר ו תחצ מי  ״המועצה״ — המועצה המקו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן«
 ״מהנדס״ — אדט שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדם

 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה«
 ״דחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

• .  בצדי רחוב.

ניח אדם ולא ירשה לאחר להניח, ברחוב או להבליט מעל לרחוב, כל דבר מכשו? ברחוב י  2. >א) לא,
 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע, לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות

 כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
ניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחד להניח או לתלות בחלון, במעקה,  (ב) לא י

ש בו סכנה שיפול לרחוב.  כגזוזטרה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שי
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר

 לכסותם או לחסמם.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים, לפי

 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 שינויים ברחוב

 פתיחת שוחות

 היתר ואגרות

 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. י (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב

 מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 >ב) אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים

 אדומים — ביום ובאורות אדומים — בלילה ז
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 5. (א< המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4, או לסרב לתתו, לבטל היתר
 שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד מתן היתד כאמור בסעיף קטן(א) תשולם אגרה של שלוש לירות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119*

 שובץ התקנות 918, י״ב גםמז תשי״ט, 18.6.1959 1543



 6. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א), חייב לתקן את הנזק.

 >ג< ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע'הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 7, (א) ראש המועצה רשאי לדךוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול!
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4 ו־6, לבצע

 את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול, או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.

 >ג) אדנו שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8, (א) ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיפים 4 או 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם כך בשעות היום לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור,
 רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות

 הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם לכל מקום
 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א<

 9, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו.במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים א1 הידועים
 לאחרונה, או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להצור(שימור רחובות), תשי״ט—1959״.

 נזק לרחוב

 הודעות

 סילוק מכשול
 לביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 ־־עבירות

 השם

ן מ ם ד נ ל ל ל  ה
 ראש המועצה המקומית חצור

 נתאשר.
 כ״ו באדר ב׳ תשי״ט (5 באפריל 1959)

 (חט 82759)
ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים

 1544- קובץ התקנות 918, י״ב בסי-וז תשי׳׳ט, 18.0.1050



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנשר' בדבר מודעות ושלטים

׳ המועצה ן נ ,מתקי 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941
: ה  המקומית נשד חוק עזר ז

- : ה , יבוא סעיף ז  1. במקום סעיף 6 לחוק עזר לנשר (מודעות ושלטים), תשי״ט—1959 2
 ״דרכי פרסום 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים

< להיות מפגע לרבים. ™ # 

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב
 • י או בעל חיים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (מודעות ושלטים)(תיקון), תשי״ט—1959״.

ט ו  נתאשר. י. ר
״ט(5 באפריל 1959) ראש המועצה המקומית נשר  כ״ו באדר ב׳ תשי

 (דכי 84178)
ה ד ו ה י ־ ד ב ל א ר ש  י

. שד הפנים ׳ י  י

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

יק״ת 862;תשי״ט, עמי 634. 2 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעתלית בדבר מפגעי תברואה

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
 המקומית עתלית חוק עזר זה?

 י • \

 1. בחוק עזר זה —
ך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם י פכ  ,,בור שו
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
ועד י אבן, לבנים, או ביטון, והמי ו  רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנ

! ן  לקיבולם או לאגירתם של שופכין, ולמעט ביב א) תעלת שופכי
ותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אןזרים  ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא י
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעבר׳ת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 משותפים וכיוצא באלה!
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה, או שהיה מקבלה אילו

.  הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 ר4 י הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה, ששכר את

ים!  הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנ
 ״ליקוי״ — לגבי -מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 .לאחר מכן?

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 הונץ התמות 918, י״ב נסיח תשי״ט, 18.0.1950



י בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא בין קבוע ובין ארעי, -־ ״מבנה״ —
 או כל חלק מהם על יכל נספהותיהם, לרבות בודות שופכין, ביבימ, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתור המבנה ובין בסביבתו(
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עתלית ?

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

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר,
 למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״מפקח״ מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה יאחר שהמועצה מינתה אותו
 למלא תפקיד של מפקח ן

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים?

 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחות אחרים, וכן כל ביב
 כמשמעותו בחוק עזר זה.

־ - ״ ע ג פ מ ת מפ-ע 2. ״ ו י  חנ
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח

 אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם(
 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
נה אחרת או משום  מבחינת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל.בחי
 שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר

 שאינו מניח את דעת המפקח!
 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק

 לבריאות!
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול

 להזיק לבריאות!
 ,. . (5) צפיפות מדובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות וכן

! עדו ו  שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נ
 (6< חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוזם היעיל של הנכסים,
 וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח

ם לתכליתם! מי  או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאי
 (7) בית כסא, צינור שופכין צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע

 בו מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחסומו קבוע כהלכה!
 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובי? שהוא בלתי חסום.

 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה׳ אפיק מים׳ בור מים׳ מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג,

 סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים

 או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ?
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בור שופכין, . ר, י  (11) צינור שופכין׳ צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר או
 תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן
ח החוצה או לחלחל מתוכם, או ר פ  שאויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים ל

 שחמרים אחדים עלולים ליפול לתוכם 1

 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא׳ צינור דלוחים,
 מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן סניטרי או ביב ו

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב ובל בור מים או
 מיכל מים-אחר, שהם חדירים או שאינם מצמידים במכסה ברזל או ביטון המונע
די המפקח או שאינם  חדירת אויר ויתושים או שמכםיהם אינם מאושרים על י

 מסוג מאושר על ידי המפקח 5
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
 שהוא, לדעת המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו ז

 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
ן! , בור שופכין או תעלת שופכי ן  בעקיפין עם כל ביב, צינור.שופכי

 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, מערכת הסקה, מיתקן חימום
 או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחדים, וכן כל ארובה, תריס, .חלון,
 אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם׳ לדעת המפקח, בלתי תקינים

 או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או רוח בבנין סמוך >

 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או
! ן י  העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנ

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אס, לדעת המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים לבריאות ו
 (19) חוסר ארובה בנכסים, שלדעת המפקח יש בהם צורך, או שהארובה בנכסים
 שבורה או לקויה באופן אחר או אינה גבוהה למדי או שהיא פולטת עשן באופן

 המזיק, לדעת המפקח, לבריאות ו

 {20) תנור, אח׳ קמין, או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את
 העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת?

 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים, או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות
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 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות ?

 (23) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת;
 שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר׳ לדעת
 המפקח, אין שומרים על נקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות ן
 (25) בית חרושת, בית מלאכה׳ או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשד, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות ו
 (26) שטח אדמה אשד לדעת המפקח אינו גדור במידה מספקת!

ב;  (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר רחו
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' ר ד א  (28) מבנה בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או ה
 לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח׳ עלול להזיק לבריאות•,
'לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה בחוש  (30) דבר אשר,

 הראייה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית ז
 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת

 האנשים הנהנים מאספקה זו!
 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה

 סניטרית או אחרת!
 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!

 (34) כביסה התלויה ברחובות, !גזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב!

 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה׳ לבתי עינוג ציבוריים אחרים* ולכלי רכב .
 ציבוריים;

 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, כלים או כל חומר אחר המוחזקים ברחוב. ־

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמד. עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק
 כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים •
 ולבעל הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אהדת׳ ביבים, צינורות
 או תשמישים סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק

 שנגרם כתוצאה מפעולת המפקח האמורה. יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
גד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר  נ
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחד שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את

 המפגע.

 >ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
 או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמשים
 בו או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחד שנדרשו

 על ידי,המפקח, לסלק את המפגע.

 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים הם
 כולם יחד או כל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק
 מפגע לפי הודאות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע

 ומניעת הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה. :י
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבהם יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

. (א)  קטן
ר חייב למלא אחריה•  ^ י (ג) החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמו

 6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5 או
 ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים
 בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות
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 החלטת 1המפקח

 הדבקת העתי!
 חוק העזר .

 שמירה על
 הנקיה

 עבירות

 מסירת הודעות

 הביצוע מאותו אדם•.ארי מאותם ׳•אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל
 אחד מהם לחוד.

 . 7. דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות
 והחמדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

 8. בעל בגין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק, במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 9. (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור
של המפקח, וכן לנקות ולסלק כל ,  על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.

 (ב< אדם המעסיק עובדים לעבודות י בניה, חפירה׳ חציבה וכיוצא באלה חייב
ת הנחוצה לעובדים, במקום  להבטיח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעי
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות
 לסלק ולבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של
. ״.:״•35¿ . . . : .  המפקח• '

ע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי,חוק עזר זה. מנ  10. י >א) לא יפריע אךם למפקח ולא י
דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.  (ב) לא יעוים אדם'

* . ;  (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב. >
עשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום י  (ד) לא/
ת כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם ו ל  עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור ד

 בצורר. אחרת.
 >ה< לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.

 (0 לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד׳ אבן, חול,

 , ברזל, עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניד. כל שהוא.
ת או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן או מ י  (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות פ

* \ . . י א י , ה ׳ ש ת ° ' ׳ ' ו ס  פ

 >ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים בלי רכב ברחוב.
 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בר הוא עלול לזהם את

 הרחוב.
 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור,

 לא ימיין ולא יחטט בהם.
 (יב) לא יבנה אדם בור,רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא סמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק

 , מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

 14. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
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 לאחרונה, או הוצגה במקום.בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת
 ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 >ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של

 אותם הנכסים ללא כל שם או תאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעתלית (מפגעי תברואה), תשי״ט—1959״.

 נתאשד. מ נ ם פ ד ו ה
״ט(9 במרס 1959) ראש המועצה המקומית עתלית  כ״ט באדר א׳ תשי

 (חט 86419)
ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים
 י •3»

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לפורידים בדבר אספקת מים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ,,מפעל מים״ — מעינות, בארות, בורות, בריכות, מיכלים, צינורות, אמות־מים, משאבות,
 ברזים ציבוריים, שקתות וכל המבנים, המיתקנים והאביזרים המשמשים לשאיבת מים,

 אצירתס, העברתם, אספקתם והסדרתם, למעט רשת פרטית,׳ י.
ו או  ״מפעל מים של המועצה״ — מפעל מים שהמועצה הקימה או רכשה את הבעלות עלי
ו בתחום המועצה ובין מחוצה לו, ובין  את זכויות החזקתו, בין אם הוא שואב את מימי
ו מופקים על ידי המועצה עצמה או על ידי אחרים ובין שהם נקנים על ידי  שמימי

 המועצה ממפעל מים אחד ן
 ״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים, למעט מד־מים, המצויים בנכס והמשמשים

כס;  לאספקת מים לאותו נ
 ,.מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת הפרטית לשם קביעת כמות המיס המסופקים לנכס)

 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, כולה או מקצתה ז
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, בריכות, מנהרות, מסננים, תעלות, סכרים ותאי

 בקורת»
 ״ברז ציבורי״ — כל מזרקה, צינור עומד, שסתום, ברז או מכשיר שמשתמשים בהם או
 שעומדים להשתמש בהם לאספקת מים לציבור או בקשר לכך ושהוקמו או הותקנו על

 ידי המועצה או המנהל והם רכושה של המועצה ן
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 ״תצרוכת ביתית״ — תצרוכת מים לאדמ או לבהמה, לכביסת בית, לשטיפוז, לניקוי ולהשקאת
ית רווחים > !ן מסחר או עשי  גינות פרהים שאינן משמשות לצרבי

ד מבנה או חלק ממנו, המשמש כיחידת דיור נפרדת, לרבות בית מלון, ן א  ״בנין״ — כל בני
 פנסיון, מחסן, בית סחורה, משרד, חנות, בית מלאכה,-בית חרושת וכל קרקע המשמשת

ן כגן, כחצר או באופן אחר ו י מ  או התפוסה ביחד עם ה
 ״,אדמה חקלאית״ — כל קרקע — שאינה בנין — שהיא מעובדת, לרבות אדמה ראויה

 : לעיבוד המוברת מזמן לזמן במסגרת מחזור הגידולים הרגיל!
 ״נכס״ — בנין, קרקע תפוסה או בלתי תפוסה או אדמה חקלאית שבתחום המועצה!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מן הנכסים, או היה מקבלה, אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא
ו הבעל הרשום וכולל שוכר, שוכר משנה, חוכר נ נ  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

t ר או חכר נכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים  או חוכר משנה ששכ
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או כחוכר, ובכל אופן אחד, למעט

 אדם הגד בבית מלון או בפנסיון >
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זד. %

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פודידיס!
 ״מנהל״ — פקיד המועצה שנתמנה על ידי המועצה להיות מנהל לצורך חוק עזר זה, לרבות
 אדם שהמנהל הע^יר אליו 5כתב את סמכויותיו, כולן או קקצתן, בהסכמה ראש המועצה!
דות שרברבות של  ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבו

 דשת פרטית.

 2. המועצה תמנה ועדת מים אשר לא פחות ממחצית חבריה יהיו חברי המועצה.

:  3. למנהל יהיו, נוסף לתפקידים שפורטו בחוק. עזר זה, תפקידים אלה
 (1) לנהל את מפעל המים של המועצה, לשקוד על שמירתו במצב תקין, לעשות
 בו את התיקונים הדרושים, להרחיבו או להשלימו, להסדיר ולארגן את עבודתו
 ואת עבודתם של העובדים המועסקים בו על ידי המועצה, ולפקח על חלוקת

 מימיו?
ן הקשור באספקת י  (2) לפקח על כל מקורות המים בתחום המועצה, ועל כל ענ

 מים, חלוקתם והשימוש בהם.

 4. המנהל יתקין ברזים ציבוריים במקומות שונים בתחום המועצה ויתקין לידם שקתות
 בהתאם לצורך, כפי שתקבע ועדת המים.

 5. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרד אחרת, פרט לצורך התיקונים הדרושים להעברת מים סדירה, אלא לפי היתר

 בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
 (ב) . לא ישתמש בעל נכס לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא

 י באביזרים שמידתם וסוגם נקבעו על ידי המנהל.
ו כאמור בסעיף  (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידי

 קטן(ב) באביזרים אחרים.

 6. (א) לא יחבר אדם רשת פרטית למפעל המים של המועצה, אלא אם הוא המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל המים של המועצה יגיש למנהל

 בקשה בכתב בצירוף מפה של אותה רשת פרטית.

 שובץ התקנות 918, י״ב נסיח תשי״ט, 18.6.1959



 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם למועצה מראש —
 (1) ; אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ? וכן
 (2) , הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

 * 7. (א) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים לפי דרישת
 המנהל, לשם התקנתם על ידי המנהל, והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תור ששים
 יום. לא מילא הצרכן אחרי הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה לרכוש מד־מים
 לשם התקנתו על ידי המנהל, ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים והאביזרים, בהתאם

 לחשבון.

 (ב) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי
 לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.

 (ג) לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שיקבענד. 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
 בתיקון באשמתו של המנהל או אחד מפקידי המועצה או מפועליה בשעת מילוי תפקידיהם.

 (ה) בעד התקנת מד־המים, תיקונו ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע
 בתוספת.

, ישלם דמי החזקת מד־ (א)  (ו) צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף קטן
 המים בשיעור שנקבע בתוספת.

 8. (א) לא יבזבז אדם מים מברז ציבורי ולא ישאיר ברז ציבורי פתוח.
 (ב) לא יתיר צרכן בזבוז מים הנגרם מחמת אביזר פגום, או מחמת שאביזר או ברז

 נשאר פתוח, או בכל צורה אחרת.

 (ג) לא ישתמש אדם ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו, אלא לתצרוכת
 ביתית או לצורך שקבע המנהל ובהתאם לתנאים שקבע.

 (ד) לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שאספקת
 המים נותקה לו, עוכבה או הופסקה לפי סעיף 18 או 19, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 9. (א) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו כל 3על חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 לאספקת המיס.

 (ב) לא ישקה אדם בעל חיים מברז ציבורי אלא מתוך שוקת מיוחדת שהותקנה
 לשם כך על ידי המנהל.

 (ג) לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך
 למפעל המים.

 10. (א) לא יפגע אדם במפעל מים ולא יעשה בו דבר העלול להפריע, למנוע, להפסיק
 או להטות את אספקת המים הסדירה.

 (ב) לא יעמוד אדם ולא יטפס על ברו ציבורי, או על כל מיתקן אחד של מפעל מים.

 11. צרכן חייב להודיע למנהל מיד על כל פגם או קלקול באביזרים ברשת הפרטית
 שבחזקתו.

 רכישתמד־
 מים וחתקנתו

 ׳השימוש במים

 ׳עמידה על
 נקיוו דומים

 פגיעה
 •במפעל המים

 הודעה על
 .קלקולים
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 השתתפות
 בהנחת.צינורות•

 אגרת טיט

 מועדי התשלום

 פקדונות

 פטור

 12. (א) המנהל דשאי לחייב צרכן, בדרישה בכתב, לתקן, תוך זמן שנקבע בדרישד״ דרישת תיקונים
 בל פגם או קלקול או לסלק כל מפגע באספקת מים סדירה.

 (ב) י צרכן שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

ת המועצה , רשאי (א)  (ג) לא מילא הצרכן אחדי דרישת המנהל כאמור בסעיף קטן

 לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מן הצרכן לפי החשבון שיגיש המנהל.

יחה המועצה רשת צינורות מים, ישתתף כל בעל נכס שהרשת משמשת אותו,  13. הנ
 בהוצאות הנחת הרשתי בשיעור שנקבע בתוספת. י

 14. בעד אספקת מים ישלם הצורך אותם למועצה את האגרות המפורטות בתוספת.

רת המים בעד תצרוכת ביתית, בעד השקאת גני ירקות ובעד צרכים אחרים,  15. (א) אג
 פרט לבניה ולהשקאת אדמה חקלאית, תשולם בארבעה תשלומים דבע־שנתיים שווים

 ורצופים.

 (ב) אגרת המים בעד בניה ובעד השקאת אדמה חקלאית תשולם לפני התחלת
 הבניה או לפני תחילת עונת ההשקאה, תוך שבעה ימים לאחד קבלת הדרישה לכך מאת

 ;המועצה.

דת המים רשאי המנהל, באישור ועדת המים, ?יחייב צרכן להפקיד  16. להבטחת תשלום אג
עצה פקדון שלא יעלה על השיעור שנקבע בתוספת. פתהמו  בקו

 17. (א) הוראות הסעיפים 14 ר16 לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד
ות או ספורט.  צדקה, סעד, דת, בריאות, חינוך, תרבות, אמנ

 (ב) הוראות הסעיפים 13, 14 ו־16 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו, על
 פי המלצת לשכת הסעד של המועצה, כמחוסר אמצעים.

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

 בו המנהל בכתב.

 >ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום חמישה ימים מיום קבלת
 ההתראה על ידי הצרכן׳ לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו

 ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים של המועצה.

 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן >ב} לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל
 ולאחר תשלום כל הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים
 תיקון בדי למנוע פגיעה במים כאמור׳ הכל לפי העניו, ולאחר תשלום נוסף של אגרת

 חידוש החיבור בשיעור •שנקבע בתוספת.

 (ד) חיבור שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן (ג), רואים אותו
 במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 . 19. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך בתיקונים במפעל מים או ברשת פרטית, הפסקת המים
 רשאי המנהל במידת הצורך לנתק, לעכב ולהפסיק את אספקת המים, כולה או מקצתה.

נו פוטר צרכן מתשלום האגרות  (3< השימושי בסמכויות: לפי סעיף קטן (א) אי
 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

 ניתוק החיבור
 וחידושו
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 20. (א). המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות בין 8.00 ל־17.00 — ובשעת חירום
 בכל זמן סביר — על מנת — - •

 (1) לבדוק, לתקן, לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש מד־מים, צינור,
 ברז או שסתום וכיוצא בהם!

 (2) לבדוק אם 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).

 21. צרכן הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת או דרישה לפי הסעיפים 5 (א), 8 (ג)
 ו־(ד<, 12 (א), או 18 (ב) — רשאי לערער עליה בפני ועדת המים• הכרעת ועדת המים

 היא סופית.

 22. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי או תיקון, אלא
 אם ניתן לו רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ולבעל הנכם שבו הוא מבצע עבודות
 שרברבות או למחזיק בנכס כזה, בכל עת שיידרש לכך.

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
ת הכשרתו כשדבדב.  מסמך המוכיח א

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 >ה< בעד מתן רשיון שרברב תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
 תקפו של הרשיון. .

 23. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה 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 הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה או בדרישה.

 24. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 5(א< ו־(ב), 6(א}׳ 7>א), 8, 9׳ 10, 11׳ 12 (ב),
 20(ב) או 22, דינו — קנס 200 לירות.

 25. חוק עזר לפורידיס(אספקת מים), תשט״ו—21955 — בטל.

 26. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפורידיס(אספקת מים), תשי״ט—1959״.

 רשותי •מיטה

 ערעור

 רשיון שרברכ

 משירת הודעות
 ודרישות

 ענשים

 ניטו?

 שיעור האגרה
 בלירות

5.000 

5.000 
3.000 
0.250' 

12.000 

 תופפת

 1. אגרת חיבור (סעיף 6 (ג)) — לכל יחידת דיור
 2. אגרות מד־מים —׳

 אגרת התקנת מד־מים (םעיף 7(ד׳))
 אגרת בדיקת ימד־מים (סעיף 7(ד׳))
 אגרת תיקון מד־מים (סעיף 7(ה))

 דמי החזקת מד־מים (סעיף 7(ו)) לכל שנה

 ק״ת, 508, תשט״ו, עמ׳ 774.
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 ..•-\ • . , , , י י שיעור האגרה
 בלירות.

 3. השתתפות בהנחת צינורות (סעיף 13) — לכל חדר שבנכס 20.000

 4. אגרות מים (סעיף 4!) ,

ד מים—  (א) במקום שהותקן מ
תית—  לתצרוכת בי

3 הראשונים או חלק מהם — לכל חודש 0.800  ל־6 מ
0.150 3 3 — לכל מ  למעלה מ־6 מ
0.100 3  להשקאה — לכל מ
0.200 3  לתצרוכת אחרת — לכל מ

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —

 לתצרוכת ביתית לכל יחידת.דיור — לכל חודש 1.000
 להשקיית בהמות— לכל חודש — לבל סוס, גמל*

 פרד, פר, פרה 0.100
 לכל כבש או עז 0.050

 להשקאה חקלאית —

 משתלות, וגני ירקות — לכל מטר מרובע של
 השטח, לכל עונה 0.080
 עצי פרי, לכל עץ לשנה 3.000

 לכל גידול אחר, לדונם לשנה » 80.000

ל חודש — כ ל — ת ר ח  לתצרוכת א

 לבית קפה, מסעדה, קיוסק או מזנון 1.500
 לחנות מצרכי מזון 1.000
 לחנות אחרת 0.800
 למאפיה 1.500
 למכונית או טרקטור 0.500
 לבניה — לכל חדר 4.000

נות בעד אגרת מים (סעיף 16) —  5¿•׳ פקדו
 לתצרוכת ביתית . 5.000

 להשקאה חקלאית 10.000
 לתצרוכת אחרת 2.000 י

 6. אגרת חידוש החיבור (סעיף 18(ג)) 3.000

 7. אגרת רשיון שרברב (סעיף 22 (ה)) — לשנה 12.000

ס . ב ו ב ג  נתאשר. ע ק א
 כ״ג באדר ב׳ תשי״ט >2 באפריל 1959) ראש המועצה המקומית פידידים

 (חמ 84823)
 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה

 שר הפנים

 קונץ התקנות 918,.י״ב בסיו! תשי״ט, 18.6.1959



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לראש־פינה כדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ^ ! - , ת ו י מ ו ק מ  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות ה
, מתקינה המועצה המקומית ראש־פינה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

: ה  עזר ז

 ן ל ה ל  1. במקום התוספת לחוק עזר לדאש־פינה (מס עסקים מקומי), תש״י—1950 3 (
: ו ר העיקרי), תבוא תוספת ז  . חוק העז

 החלפת
 התוספת

 המס בלירות

25 
20 

100 
18 

250 
100 
60 

30 
48 

18 

24 
48 

18 
6 
8 

12 
25 

250 
250 
25 
15 
10 
15 

."50 

 תיאור המלאכה או העסק

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 המס בלירות

 חנות —
 למכירת בשר

 למכירת עופות

 משאבת בנדן
 מחסני נפט לחלוקה

 שירות אוטובוסים
 שירות הובלת משאות

 מוסך

 מכוניות משא —
 2 עד 4 טונות

 למעלה מ־4 טונות
 מכונית טנדר

 מונית —
 עד 5 נוסעים

 6 נוסעים
 מרפאת שיניימ

 מספרד,
 סגדלריה

 רוכל
 מחלבה

 חברת חשמל
 חגרת מים

 חנות למכשירי חשמל
 מכבסה

 רמת שיש בה 2 פרות חולבות ומעלה
 דיר צאן מ־1ט כבשים ומעלה

 אגודות שיתופיות לאשראי

30 
60 
72 
 , 2ד
50 
60 
24 

60 
18 
18 

18 
24 
48 
72 

18 
30 
18 
60 
36 

18 
6 

18 
25 

 תיאור המלאכה או העט?
 מלון שיש בו מקומות לינה —

 עד 10
 11 עד 20
 21 ומעלה

 בית קולנוע
בית חרושת לגזוז . 

 נגריה
 מסגריה

 מאפיה —
 לחם

 כעכים
 תעשיית בלוקים

 חנות מכולת שמספר לקוחותיה י
 עד 150

 151 עד 250
 251 עד 400
 401 ומעלה

 חגות ירקות שמספר לקוחותיה —
 עד 150

 151 ומעלה
 חנות דגים

 מסעדה
 קיוסק

 חגות —
 לחמרי בנין

 לספרים
 לגלנטריד,
 להלבשה

 .תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט(1 באפריל 1959).

 ע״ו 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.
 : ק״ת 87, תש״ י, עמ׳ 931; ק״ת 791, תשי״ח׳ עמי 1173.
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 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס הוראות מעבר
 לשנת 1959/60 והוא ישולם תוך ׳שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם
ר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על  כל: סכום ששולם על פי חוק העז

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

_ העם ט ״ י ש  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה >מס עסקים מקומי)(תיקון), ת
 1959״.

ן י ט ש נ ב ו ב ר ק ע  נתאשר. י
5 באפריל 1959) ראש המועצה המקומית ראש־פינה ״ט( ו באדר ב׳ תשי י  כ

 (חט 85444) • \ .
ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ם ב י ב ש ה ־ ת ו מ ר ר ל ז ק ע ו  / ח

, מתקינה המועצה  ׳: בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ן
ה:  המקומית רמות־השבים חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

t ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים 
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.

 2• המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
 אגרה בסך שתי לירות.

 3. המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרה בסך 500 פרוטות.

 4. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה׳ לאשרה או לקיימה, בלי כל
 תשלום או בתשלום מופחת, כשהמבקש הוא עני, או מוסד לצרכי צדקה, תרבות׳ חינוך

ת שמטרתו אינה הפקת רווחים.  או ד

 5. חוק עזר לרמות־השבים (אגרת תעודת אישור), תשי״א—21951 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (אגרת תעודת אישור), תשי״ט—
 1959״.

ם י י ה  בתאשר. ו. מ נ
 ז׳ בניסן תשי״ט(15 באפריל 1959) ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 (חמ 85432)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד הפנים
 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי«11.

 2 ס׳׳ת 187, תשי״א, עמ׳ 1267. .'

 הגדרות

 אגרת תעודה

 אגרוזהעתק

 הנחות ו&טוד'
 מתשלום׳

 ניטול

 השפ

 הונ׳ז התקנות 918, י״ב בסיוז תשי׳׳ט, 18.6.1959 ?155



 פקודת המועצות המקומטות, 1941

 חוק עזר. לרמות־השבים בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

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

־ - ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים!

ה! די ראש המועצה לצורך חוק עזר ז  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על י
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג *

ת וכיוצא באלה!  ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאו
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

 למעט בית מגורים?
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה ן
, ת מ י — אפר ובדלי סיגריות,.קופסאות, קליפות. ושאריות של גרעינים, בטנים, פ ״ ת ל ו ס פ  ״

 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה.

 4. לא ימכור אדם במקום ציבורי ולא יפצח גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו במקומות הנראים לעין מודעות לענין חוק עזר זה,
 שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

 6. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 ועובר 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 לברר אם קדימו הוראות חוק עזר זה.

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

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השניים (שמירת הנקיון ואיסור העישון),
 תשי״ט—1959״.

 חגורות

 איסור עישון 2.

 איסור לכליו 3.
 חרישת פסולת

 איסור 4.
 מכירת גרעינים

 אן פיצוחם
 מודעות 5.

 חוגת התראה

 י רשות כניסה

 ענשים

 השם

י י ם ח  ו. מ נ
 ראש המועצה המקומית רמות־השבים

• . .  נתאשר
5 באפריל 1959) ״ט(  כ״ו באדר ב׳ תשי

 (חמ 854306)
ה ד ו ה ״ י ל ב ר א ר ש  י

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.

 1558 קוג׳ז התקנות 918, י״3 בםיוו תשי״ט, 18.6.1959
 המחיר 420 פרוטה הודפס ע״י המדפים הממשלתי


