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 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט״ז—1956

ות העזרה המשפטית למדינות זרות  תקנ

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 12 לחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט״ז—
 1956 *, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק ראשון: מבוא

 הגדרות 1. בתקנות אלה —

, ,היועץ המשפטי לממשלה״ — לרבות בא כוחו! י ׳ / 

 ״מנהל בתי המשפט״ — השופט ששד המשפטים מינהו על ביצועם של סדרי המינהל של
, לרבות כל מי שמנהל  בתי המשפט על פי סעיף 14 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 2

 בתי המשפט ייפה את כוחו לעניו תקנות אלה.

 שמירת תקנות 2. תקנות אלה לא יגדעו מכוחן של תקנות שהותקנו לביצוע הסכם בין ישראל לבין
 מדינה זרה בענין שהוא בגדר תקנות אלה, ולא יגרעו מכוחן של תקנות שאינן בנות פעל,

 תחיקתי שהותקנו לענין מתן עזרה משפטית לרשות שיפוטית במדינה פלונית.

 סמכות 3, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום מוסמכים לבצע כל פעולה משפטית
 לענין תקנות אלה.

 פרק שני: המצאת מפמגיש

 המצאת מסמר 4. מסמך הבא מרשות שיפוטית או מסמך משפטי חיצוני שהמצאתס מתבקשת לאדם
 הנמצא בישראל, יומצא על ידי שד החוץ או מי שנתמנה לכך על ידיו למנהל בתי המשפט.~

 תרגומים 5. היה המסמך שהמצאתו מתבקשת לפי תקנה 4 בשפה שאינה עברית, ערבית, אנגלית
 או צרפתית, יצורף למסמך תרגום לאחת השפות האמורות.

 תקנת הציבור 6. היה מנהל בתי המשפט סבור שעל המצאתו של מסמך כאמור בתקנה 4 עלולה לחול
 הוראת סעיף 8 לחוק, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה! לא הודיע היועץ המשפטי
 לממשלה למנהל בתי המשפט, תוך חמישה עשר יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה,
 שאין להמציא את המסמך, יעביד מנהל בתי המשפט, לבית המשפט שייראה לו את המסמך
 על תרגומו לשם המצאה! הודיע היועץ המשפטי לממשלה למנהל בתי המשפט שאין

 להמציא את המסמך, יחזיר את המסמך על תרגומו לשר החוץ.

 דרכי ההמצאה 7. בית המשפט ימציא את המסמך בהתאם לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 31938, או
 תקנות הפדוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 4, הכל לפי בית המשפט הממציא, בשינויים
 המחוייבים לפי הענין ולפי תקנות אלה, ובהתאם לנוהג המקובל באותו בית משפט ז אולם

 דשאי מנהל בתי המשפט להורות על המצאת מסמך פלוני בדרך אחרת.

 1 ס״ח 206, תשט״ז, עמ׳ 91.

 2 ס״ח 132, תשי״ג, עמי 149.

 3 ע״ר 1938, תוס׳ 2 מם' 755, עמ׳ 95.

. V 0 • 28 ,978 ' 0 1 ע״ד , Dtn׳ 2 0 9 4 0 1 
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 תעודת אישיר

 העברה
 לשרהחו׳ו

 8. בית המשפט שאליו העביר מנהל בתי המשפט• מסמך לשם המצאח יחזיר לו אחד

' י (1) אחד מטפסי המסמך, אם הומצא לו המסמך ביותר מטופס אחד, או העתק י ל א  מ

 מן המסמך שהמצאתו נדרשה, כשעליו חתימת המקבל המאשרת את ההמצאה,
 או שנרשם עליו, או במצורף לו, דין וחשבון של פקיד ההמצאה בדבר דרך
 ההמצאה, וכן תעודת אישור של בית המשפט על ההמצאה, דרכה ותאריכה,

 וחשבון האגרות וההוצאות שנגרמו על ידי ההמצאה!
 (2) את המסמך בצירוף תעודה של בית המשפט על אי־ביצוע ההמצאה
 בציון הסיבה שבגללה נמנעה ההמצאה, וחשבון האגרות וההוצאות שנגרמו

 בקשר לכך.

 9. מנהל בתי המשפט יעביר לשר החוץ או מי שנתמנה לכך על ידיו, את התעודה
 שקיבל מבית המשפט על נספחיה, כשהיא מאושרת בידו, ואת חשבון האגרות וההוצאות.

 תרגומים

 תקנת הציבור

ת ו ד ח ת א ו י ט פ ש לות מ ת ופעו ו ד ת ע י י ב : ג י ש י ל ק ש ד  פ

 10. בקשת חיקור דין או בקשה לבצע פעולה משפטית אחרת שנתקבלה מאת דשות כקשת חיקור דיו
ח או מי שנתמנה לכך על ידיו. ח  שיפוטית, תועבר למנהל בתי המשפט על ידי שר ה

 11. היתה בקשת חיקור הדין או הבקשה האחרת האמורה בתקנה 10 בשפה שאינה עברית,
 ערבית, אנגלית או צרפתית, יצורף לבקשה תרגום לאחת השפות האמורות.

 12. היה מנהל בתי המשפט סבור שעל ביצוע בקשה כאמור בתקנה 10 עלולה לחול
 הוראת סעיף 8 לחוק, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה! לא הודיע היועץ המשפטי
 למנהל בתי המשפט תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה, שאין לבצע את
 הפעולה המבוקשת, יעביר מנהל בתי המשפט לבית המשפט שייראה לו את הבקשה על
 תרגומה לשם ביצוע! הודיע היועץ המשפטי לממשלה למנהל בתי המשפט שאין לבצע את

 ,הפעולה המבוקשת, יחזיר את הבקשה על תרגומה לשר החוץ.

 .13. העובדה שבבקשה כאמור בתקנה 10 נקוב שמו של בית משפט פלוני או שבקשה
 כאמור מיועדת לבית משפט פלוני, אין. בה כדי לגדוע מסמכותו של מנהל בתי המשפט

 להעבירה לביצוע לבית משפט אחר.

 14. בוצעה פעולה על פי בקשה כאמור בתקנה 10, יעביד בית המשפט למנהל בתי
 המשפט תעודה על כך ויצרף אליה את המסמכים שנערכו עם הביצוע או המשמשים הוכחה
 לביצוע, וכן יצרף חשבון האגרות וההוצאות שנגרמו על ידי הביצוע) לא בוצעה הפעולה
 המבוקשת, יחזיר בית המשפט למנהל את הבקשה ויצרף אליה תעודה על אי־ביצוע ויציין
 את הסיבה שבגללה נמנע הביצוע, וכן יצרף חשבון האגרות וההוצאות שנגרמו בקשר לכך.

 15. ,,מנהל בתי המשפט יעביר לשר החוץ, או למי שנתמנה לכך על ידיו, את התעודה
 שקיבל מבית המשפט לפי תקנה 14, על נספחיה, כשהיא מאושרת בידיו, ואת חשבון

 :האגרות וההוצאות.
ת ו נ ו : ש י ע י ב ק ר ר  פ

 6ן1. פעולה לפי תקנות אלה שלא נקבעה לה אגרה, תהיה חייבת באגרה המשתלמת בעד
 אותה פעולה על ידי בעל דין הנזקק לבית המשפט! אולם רשאי מנהל בתי המשפט להודות,

 בענין פלוני או בדרך כלל, על דחיית תשלומה של האגרה עד לאחר הביצוע.

 17. פעולה שנעשתה לפני תחולת תקנות אלה ושהיתד. נעשית כדין אילו תקנות אלה
 היו בתקפן אותה שעה, רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

 יחוד בית
 המשפט

 תעודת ביצוע
 או אי־ביצוע

 העברה
 ?׳ער החוץ

 איעור פע51ות
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 פטמת מיוחדת 18. על אף האמור בתקנות אלה׳ רשאי מנהל בתי המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו
 על ידיו, לנהוג בענין פלוני שלא לפי הוראה מהוראות תקנות אלה, אפ הוא סבור בי מן

 הצדק לעשות כן.

5 19. תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, תשי״ז—1956 5 — בטלות. ו ט י  ב

ם 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, תש״ך—1959״. 8 ׳  ה

ן ז ו ס ר ח נ  כ׳ בכסלו תש״ד (21 בדצמבר 1959) פ
 >חמ 0610•" שד המשפטיפ

 5 ק״ת 653, תשי״ו, עמ׳ 382.

 פקודת הטלגרף האלחוטי
ד רשיון למקלט רדיו ע ה כ ר ג א ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי אני מתקין תקנות אלה:

,  החלפת התוספת 1. במקום התוספת השניה לתקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו), תשי״ז—1957 2
 השניה

 תבוא תוספת שניה זו:
 ״תופפת שכיה

 אגרת רשיון שתקפו מיום א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר 1960) או מכל יום אחרי
 תאריך זה:

 •לכל מסלט רדיו נוטל!
 המוחזק באותו מעז
 ע״י אותו בעל רשיון

 למקלט רדיו
 ראשו!

 לירות לירות

 לשנה תמימה —.10 — 5
 ל־11 חדשים 9.150 4.550
 ל־10 חדשים 8.350 4.150
 ל־9 חדשים 7.500 3.750
 ל־8 חדשים 6.650 3.300
 ל־7 חדשים 5.850 2.900
 ל־6 חדשים • —.5 2.500
 ל־5 חדשים 4.150 2.050
 ל־4 חדשים 3.350 1.650
 ל־3 חדשים 2.500 1.250
 ל־2 חדשים 1.650 0.850

 לחודש אחד 0.850 0.400״

 השט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו) (תיקון מס׳ 2),
^  תש״ך—1959״. -

 אני מאשי. ח י י ם ב ן ־ מ נ ח ט
 ב״א בכסלו תש״ך (22 בדצמבר 1959) המנהל הכללי של משרד הדואר

ד ב ן * ג ו ר י ו ן ו ) ד 7 6 0 2 ט 3 ח ) 

 שר הדואר

 2 ק״ת 694, תשי״ז, עמי 1268 ; ק״ת 758, תשי״ח, עמ׳ 521 ; ק״ת 965, תש״ר, עמ׳ 331.

 398 קובץ התקנות 970,כ״ג בכסלו תש!׳ר, 1859;24,12



 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 1 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) 1־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח—1948 2

• < ' . ־ ' . . • ' •  מצווה, לאמור: ^ •

, תחולת הפקודה ( ך ר ד , ,לן _ ד  1. הפקודה תחוליעל הדרך המתוארת בתוספת (לד

, עבודות שיפור ך ר ד מ ה ר מ פ מ י ד ט 1 מ ק 5 ח ד מ ע ב ב ל ק ר ש ו פ י ת ש ו ד ו ב 0 ע ד ע א צ ב < ,1א י 2 

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים (רחבן והתווייתן) (גשר רפאים השפלה), תש״ך—959!״, השט

 תופפת

 רצועת קרקע שבין נקודת ציון 129.870 — 151.750 בקירוב לבין נקודת ציון
 131.150 — 149.650 בקירוב על הכביש שער הגיא — בית גובדין, המסומנת לשם זיהוי

 בקו אדום במפה כ/10/2693 ערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר העבודה.
 העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת העבודות הציבוריות ירושלים, וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 ה׳ בכסלו תש״ך (6 בדצמבר 1959)
 >חמ 75040)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרה קכ״ט, עט׳ 1282.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 תחולת הפקודה
 על הדרד

 רשות לעיי!
 בהעתק הטפה

 8שם

 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(הגנה ופיתוח), 11943
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר

 21948, אני מצווה לאמור: ,

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 15 מטר המתחילה בנקודת ציון 212.449 —
 157.553 בקירוב, בגוש מס׳ 12157 חלקה 10 ומסתיימת בנקודת ציון 212.353 — 157.324
 בקירוב, בגוש 12157 חלקה 5, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/3888 ערוכה

 בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת העבודות׳ הציבוריות במחוז חיפה והצפון, שד׳ הכרמל
 פינת רח׳ המלכים, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה לתחנת
 המשטרה בכפר ערה), תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שד העבודה י

 ט׳ בכסלו תש״ך (10 בדצמבר 1959)
 (חט 75050)

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

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 .קוב׳ז התקנות 970, ב״ג בכסלו תש״ד, 24.12.1959



 פקודת המסחר עפ האויב, 1939
 צו הקנייה מם׳ 649

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, שהועברו ד ) 2 , הסעיפים 14 (א) ר  1939 ג

 אלי, ובתוקף שאר םמכויותי, אני מצווה לאמוד:

 1. צו הקנייה מס׳ 46• מיום 20.9.1941, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1132 מיום 25.9.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של שלמה מיוחס מבנגזי(מס׳ סידורי 13).

 2. צו הקנייה מס׳ 59 מיום 23.6.1942, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1204 מיום 25.6.1942,
 יבוטל במידה שהוא חל על כל הרכוש הרשום על שם שלמה מיוחס (מיוחס) המנוח מקודם

 מבנגזי(מם׳ סידורי ב׳).

 3. תחילתו של צו זה היא ביום ט׳ בכסלו תש״ד (10 בדצמבר 1959).

 י. ד ג ו ן
 הממונה על רכוש האויב

ר 10 1959) ב מ צ ד ב ) r ש  ט׳ בכסלו ת
 (חמ 72010)

 1 עייר 1939, תופ׳ 1 מס׳ 923, עמ׳ 79.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 תיקון טעות

 בצו סימני סחורות (סימון חוטי טכסטיל), תש״ך-1959, שפורסם בקובץ התקנות
 954, תש״ך, עמ׳ 101, בסעיף 5 (6) (ב), במקום ״לאריזה״ צ״ל ״לאריגה״.

ר י פ ס ס ח נ  ט״ובכסלותש״ד (16 בדצמבר1959) פ
 (00 74133) שר המסחר והתעשיה

 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
יימים ם מסו י כ מ ס ה על מ מ י ת ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 95 ר134 לפקודת העיריות, 1934 ג
 אלה:•

 קביעת תעודות 1. המסמכים המפורטים להלן הם תעודות טעונות חתימות כאמור בסעיף 95 (1)
 לפקודה:

 (1) תעודה שיש בה הוראה להנהלת חשבונות לחייב את תקציב העיריה
 ולזכות צד שלישי!

 (2) כתב מינוי לעובדים במשכורת!
 (3) הזמנת עובדים בשכר;

 (4) כתב ערבות.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1 ; ם״ח 291, תשי״ט, עמי 218

 400 קובי,־ התקנות 970, כ״ג בכם5ו תש״ד, 24.12.1950



 2. לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום של שלושת אלפים לירות רשאי הגזבר, י הסמכת עובד
 באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף׳95 (1)
 לפקודה. הסמכה זו אינה גורעת מאחריותו של הגזבר לגבי פעולות שייעשו על ידי העובד

י ־ , י•";•--  שהוסמך. י

ט ש ז  3. : לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש״ך—1959״. י

ה ד ־ י ה ו ל .ב ר א ר ש  ו׳ בכסלו תש״ך (7 בדצמבר 1959) י
• שר הפנים . . ׳ " . ( 7 6 8 5 1 • 0  (י!

 פקודת העיריות, 1934
הו . ב למשנ י צ ק ת ד ב ח צאה א ם מסעיןן הו ת כספי ר ג ע ר ה ב ד  צו ב

י מצווה לאמור: נ א v 1934 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 80 (2) לפקודת העיריות 

 1. עיריה רשאית, ללא אישור הממונה על המחוז, להעביד מסעיף הוצאה אחד בתקציב העברה מסעיןי
י י ע פ  למשנהו סכומים הכלולים בסעיפים 4 עד 7 וסעיפי משנה שלהם המפורטים בתוספת: י

, ובלבד שהסעיפים  הרביעית לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט״ו—1955 2
 האמורים באותו פרק יהיו כמפורט בתוספת השלישית לאותן תקנות.

 2. כל ההעברות בשנת הכספים מסעיף או סעיף -משנה אחד לסעיף או סעיף-משנה אחר הנבלה בהעברה
 כאמור בסעיף 1 לא יעלו על 20% מהסכום המאושר לאותו סעיף או סעיף משנה בתקציב

 לאותה שנת. כספים,

תש׳יך— השם י :  3. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (העבדות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו)/
 1959״.

ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  ו׳ בכסלו תש״ך (7 בדצמבר 1959) י
) שר הפנים . p r o 76551 

 1 ע״ר 1934,תוס׳ 1 מסי 414,עמ׳ 1 ; ס״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 218

 2 ק״ת 517, תשט״ו, עט׳ 920.

 פקודת בניו ערים, 1936
 : צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של הגליל העליון — יסוד־המעלה —

 מטולה — קרית-שמונה

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 י
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 ולתכנון עיר, מחוז הצפון(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז. הצפון, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף 2, קביעת גבולית
 יהיה שטח תכנון עיר. ןעמזתכ״ז

 * ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עט׳ 153.
 2 ע״ד תש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 970, כ״ג בכסלו תש״ו, 24.12.1959 401



. גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מם׳ 380 הערוך בקנה מידה 2 
 1:50000 והחתום ביום ו׳ בכסלו תש״ך (7.12.59) ביד שד הפנים וביד יושב ראש הועדה.
 הקו מקיף את תחומן של הרשויות המקומיות הגליל •העליון, יסוד־המעלה, מטולה וקריית־
 שמונה כפי שתוארו בפרט (נדו) לתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 תשי״ח—31958, צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 2), תשי״ז—41956, צו המועצות
, צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—  המקומיות (א) (תיקון מם׳ 13), תשי״ג—1953 5
, ואת הגושים 13012, 13022, 13015, 13023, 13025, 13045, 13026, 13033 עד 13035, 8 1953 
 13221, 13223 עד 13226, 13360, 13380 עד 13382, העתק התשריט הופקד במשרדי הועדה
 המקומית לבניה ולתכנון עיר הגליל העליון — יסוד־המעלה — מטולה — קרית־שמונה

 בצפת, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. צו תכנון ערים (הגליל העליון — יסוד־המעלה — מטולה קרית־שמונה), תשי״ח—
 71957 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (הגליל העליון — יםוד־המעלה — מטולה — קדית־
 שמונה), תש״ך—1959״.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שד הפנים

 ו׳ בכסלו תש״ך (7 בדצמבר 1959)
 (חמ6511ז<

 ק״ת 797, תשי״ה, עט׳ 1256.
 * ק״ת 642, תשי׳ץ, עט׳ 187.
 5 ק״ח 345, תשי״ג, עמ׳ 791.

 6 ק״ח 369, תש י״ נ, עט׳ 1174.

 7 ק״ת 745, תשי״ח, עמי 164.

 ת׳&ריט והפקדת
 העתק טמנו

 ביטול

 השט

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית כנרת

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 ר2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני מצווה לאמור:

, אחרי הפרט (לג) יווסף  הוספת פרט 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
ת פרט זה: פ פ י ת ? ( ר ל ) 

 ״(לד) המועצה המקומית כנרת,-
 תאריך הקמתה: ל׳ בחשון תש״ך (1 בדצמבר 1959)

,  תחום המועצה: י
: 15307׳ 15308 בשלמותם! 15306 פרט לחלק מחלקה 7 הכלול בתחום ם י ש ו ג  ה

 ת.ב.ע. 170.
: 1, 4 עד 8, חלקי חלקות 2, 3, 205 עד 207 שאינם כלולים בתחום ת ו ק ל ח  ה

 עירית טבריה בגוש 15346״.

 השס 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון), תש״ך—1959״.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  ב״ט בחשון תש״ך (30 בנובמבר 1959) י
) שר הפנים 8 0 3 מ 1 ח ) 

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

 1 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 369, תש י׳׳ג, עט׳ 1174.

 402 קובץ התקנות 970, כ״ג בכסלו ת׳15״ד, 24.12.1959



 פקודת העיריות, 1934
; ־חוק עזר ללוד בדבר.מודעות ושלטים : . • - ־ י  י• •־־. י

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״העידיה״ — עידית לוד!

 .״המועצה״ — מועצת העיריה! • .
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!

 ,,פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או
 הפצה או במסירת תכנ! דדך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה אוכיוצא:

 באלה!
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!1

 ,״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העיריה לשם הדבקת מודעות או מקום אחדי

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא־ יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
 להציג. שלט בתחום העיריה, אלא לפי רשיון מאת ראש העירית ובהתאם לתנאי.הרשיון
 ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית בלבד או בחלקם עברית ובחלקם לועזית ווד
 עברית תופסת לא פחות משני שלישים משטח המודעה או השלט, ואת חלקו העליון,

 והאותיות העבריות הן גדולות מהלועזיות.
 י א ש  (ב) ראש העיריה ר

 (!) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים כאלה!
2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן, )  ־

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו.ברשיון.
 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא'לראש העיריה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא

 תשלום. /
 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת הראשונה.
 (ז) !תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר.

 3. (א) ראש העיריה יגבה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרס לפרסומה.
 (ג) . אגרת מודעה דדך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, מכולה או ממקצתה.

 1 ע״ר 19314, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.

 קוכץ התקנות 0ז9, כ׳׳ג בכסלו תש״ר,,24.12.1959



 ל  4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות ע
 (!) מודעות ושלטים של הממשלה׳ של בתי המשפט או של העיריה«

 (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 2(
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 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 או בעלי חיים. .

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צ ויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש העידית חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או הציג שלט ללא רשיון
 או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א), דשאי ראש
 העיריה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש העיריה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להודות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהעיריה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) העיריה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושילמה

 לה אגדה בשיעור הקבוע בתוספת השניה.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואס היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העידית או אחרי הרשעתו בדין.

 11. חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), תשי״א—81951— בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), תש״ד—1959״.

 תחולה

 שמירת
 מודעות

 דרכי פרסום
 אסורות

 מסירת
 פרטים

 סמכויות
 ראש העיריה

 פרסום על לוח
 מודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

 תופפת ראשונה

 (סעיף 2 (ו))
 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקת בלוח מודעות

 אורדבס״ט רוחבבם״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 2 חוקי א״י, כרד ב׳ פרק סט״ז, עמי 1191.

 3 ק״ת 181, תשי״א, עמ׳ 1165.
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 ••ו*וספ־וו שניד!
 (סעיף 3 (א) ) שיעור האגרה

 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דדך הסרטה — לבל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי (ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל קולנוע 1.500

 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מ׳ רץ או חלק מהם —
 לכל קולנוע 3.000

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה.על ידי חשמל, זרחן או כל
 אמצעי אחר, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר
 אורך או אם ׳הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק

 'ממטר — לשנה 3.500
 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל 100 ס״מ מרובעים

 או חלק מהם — לכל חודש או חלק ממנו 0-150
 5. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 מודעה גדולה — עד שלושה ימים 200•3
ף 1.400 ס ו  לכל יום נ

 וכן 4.000 לירות בעד הדבקה עד 50 טפסים,
 מעל ל־50 טפסים — לכל טופס 0.80 לירות

 'מודעה בינונית — עד שלושה ימים 1-900
 לכל יום נוסף 0.650

 וכן 3.000 לירות כעד הדבקה עד 50 טפסים,
 מעל ל־50 טפסים — לכל טופס 0.70 לירות

 מודעה קטנה — עד שלושה ימים 1-400
 לכל יום נוסף 0.450

 וכן 2.500 לירות בעד הדקבה עד 50 טפסים.
 מעל ל־50 טפסים — לכל טופס 0.60 לירות

 מודעה זעירה — עד שלושה ימים 0.900
 לכל יום נוסף 0.300

 וכן 2.000 לידות בעד הדבקה עד 50 טפסים,
 מעל ל־50 טפסים — לכל טופס 0.60 לירות

 6. מודעה על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה מםויימת —
 לכל חודש או חלק ממנו — לכל מטר מרובע 8.000

 7. שלט המותקן מעל לעסק — לכל מטר אורך או אם הרוחב
 ארוך יותר לכל מטר רוחב או חלק ממנו — לשנה 2.500

 8. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העיריה מחוץ לשטח
 התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו—לשנה 50.000

 9. .שלט המותקן מעל לכל שטח אחר, באולם שעשועים,
 מגרש ספורט ושעשועים, או על גבי בנין שאינו קשור עם

 העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה 20.000

ל י ר •ק מ ד נ ס כ ל  נתאשר. א
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר מפגעי ת ב ד  חוק עזר לאפיקים ב

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

ת 1. בחוק עזר זה — ו ר ד ג  ה

 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שופבין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 לקיבולם או לאגירתם של שופהין, ולמעט ביב או תעלת שופכין!
 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחרים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש בתים או של מקומות משותפים

t וכיוצא באלה 
 ״בעל נכסים״ — 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 הרשום של
 הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכסים

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

 לאחר זמן«
 ״מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, מעשנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים;

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

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

 ״מפקח״ — רופא המועצה, מנהל מחלקת התברואה של המועצה או פקיד אחר שהמועצה
 מינתה אותו למלא תפקיד של מפקח!

t ״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

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 הגדרת מפנע 2• ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעת המפקח

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

 מניח את דעת המפקח ז

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 (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 שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות

 או עלול להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכסים שהיא עלולה, לדעת המפקח, להזיק לבריאות

 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין, שהוא, לדעת:
 המפקח, לקוי, בלתי מתאי£1 לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכ
 סים וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואינם מתאימים, לדעתו, לשמש לתכליתם;
 (7) בית כסא, צינור שופכין, ציבור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא

 נקבע בו מחסום, או, שלדעת המפקח, אין מחסומו קבוע כהלכה!
 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין 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, ובל מקום המשמש לאגירת מיס שהם מגולים
 או שהם, לדעת המפקח, נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ו

 (11) צינור;שופכין, ,צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 תאי.בדיקה, בור 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 אחרים עלולים ליפול לתוכם!

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

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
 או מיכל מים אחר, שהם חדירים או שאינם מצויירים י במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמבםיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!

 (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!

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

 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים ומים אחרים, וכן כל ארובה, תריס, חלון,
 אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים, שהם, לדעתו של המפקח, בלתי

 תקינים או שהם במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או רוח בבנין,
 או בבנין סמוך*

 (17) הצטברות חומד כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או
 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!

 הונ״ו התקנות 0ז9, כ״ג ננ0?ו ת׳8״ו, 24.12.1959



 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכג,
 זבל וכיוצא בזח, אם, לדעתו של המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות!
 (19) חוסר ארובה בנכסים, שלדעת המפקח, יש בהם צורך, או שארובה
 בנכסים היא שבורה או לקויה באופן אחד או שאינה גבוהה למדי או שהיא

 פולטת עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!
 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשד, לדעת המפקח, אינו מאכל בראוי את
 העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש לתכלית
 אחרת וכן תנור חמר (תבון) לאפית פיתות וכל מוצרי לחם וכן לבישולי חמין!
 (21) מרבד, שטיח או מחצלת שחובטים, מנקים, או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16!
 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (23) צריף או מבנה שלרגלי העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים, שלדעת המפקח, הס מזיקים לבריאות!

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעתו
 של המפקח, אין שומרים על הנקיון שבחם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים

 בהם תנאים, שלדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!
 (25) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה, מכל סוג שהוא, שלדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
 (26) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדוד במידה מספקת!

 (27) נכסים שיש בהם עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים
 לעבר כל רחוב!

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או
 האויר לאותו בנין באופן, שלדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (29) דבר חגורם לרעש ושהוא, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!
 (30) דבר אשד, לדעת המפקח עלול להביא לידי הרגזה׳ או לידי פגיעה

 בחוש הראיה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית!
 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת

 האנשים הנהנים מאספקה זו!

 (32) דבר המפריע, לדעת המפקח, להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת!

 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!
 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום

 אחר הפונה לצד הרחוב 5
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחדים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחד המוחזקים

 ברחוב.

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

 הודעות לסילוק
 מפגע

 סילוק המפגע
 על ידי המועצה

 החלסת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 שמירה על
 הנקיה !

 עבירות

 (ב) המפקח דשאי, לאחד 24 שעות מזמן מתן מודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה — בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת — 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 נגד
 אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים ׳לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע הנובע, לדעת המפקח, מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנםפחותיהם או
 בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשד משתמשים
 בו או נהנים ממנו דוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר מן
 הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר 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 הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה
 (!:) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

,  קטן (א)
 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 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 הביצוע
 מאותו אדם או 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
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

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

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

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכםים ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה חייב
 להבטיח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
 בהתאם לדרישת המפקח ולמשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא, לאחר גמר העבודות,
 לבער ולסלק כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום לשביעת רצונו של המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
 (ד) לא יעשה'אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחד אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יזהם אותם בצורה אחרת.
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 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
 (ו) 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 בניה כל שהוא.

 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן
 או פסולת כל שהיא.

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
 (י) לא ישאיר אדם בעלי חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו 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 שלושה מטר

 . ולא סמוך לבור מים אלא במרחק של לפחות שמונה 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.

 טסירת הודעות 11. (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 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 תיאור נוסף.

 ׳55׳"י0 1,2. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות, ואם עבר על
 הודאות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד. העבירה נמש
ו נמשכת ה*בירה אחדי שנמסרה לו עליה  כת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לבל יום שי

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

פ 13. חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר. י : , ת ד י י ט ! ? 

ם 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (מפגעי תברואה), תש״ך—1959״. מ  י

ן י ק ד י ר פ ב  נתאשר. ד
 כ״ו בתשרי תש״ך (28 באוקטובר 1959) ראש המועצה המקומית אפקים

 (חט 811445)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה י א ו ר ב ר ת ב ד ת אי1-כרמל ב י  חוק עזר לדאל

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

 פרק ראשון: הוראות כלליות

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן או אוהל או חלק מהם, המשמש כיחידת־דיוד נפרדת, וכל
 מבנה אחר, לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם הבנין.כגינה, כחצר

. י .  או כמקום אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה! ן .
 ״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה, לרבות ביודחרושת, מוםך,

 • מח6ן או חצר הקשמשים יחד עם בית מלאכה!
 ״אורווה״ - מקום גדוד או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי.חיים,

 ; לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בו יחד עם האורווה!•
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או.פנויים, ציבוריים או פרטיים!
 ״בעל נכסים״. — אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה. אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק

 י• בהם!:

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק:,למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!
 ,,אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברים, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, ,סמרטוטים ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך

 או אי נקיה, למעט זבל, פסולת והמרי בנין!
 ״זבל״ —גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לאאשפה ולא זבל!
 ״רחוב״ — לרבות מדרכה, ככר,, רחבה, םימטא, מעבר, גשר, מורד של ואדי, וכל מקום

 אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבד!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דאלית אל־כרמל!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר:

 זה, כולן או מקצתן! ,.־'
 ,המפקח״' — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח, לרבות אדם שהמפקח העביר

 אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקה בבית־הבד אחרי הוצאת

 השמן.

 2. (א) המועצה תקבע, בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
 מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת וזבל (להלן — המזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 פרק שני: נקיץ הכניניש והוצאת אשפה

 3. המחזיק בבנין, אורווה או בית מלאכה חייב —

 (1) להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח ז
 (2) לנקותם ולסלק מהם כל מרבד של סחי, פסולת, זבל או אשפה שבהם.

 4. המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כםא ובור שופכין סניטריים, להחזיקם במצב
 ,תקין, לתקנם, לשמור על נקיונם, ולהריק את בור השופכין, הבל לפי הצורך או לפי הוראות

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 5. (א) המחזיק בבנין חייב להתקין בו או בחצרו כלי סגור לאשפה, להחזיקו במצב
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ

 לכלי האשפה.
 (,ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

 6. (א) המחזיק בבית־מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת, להחזיקו
 במצב תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך

 הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת

 מחוץ לאותו כלי קיבול.

 7. המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה או את
 הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום, מלבד אם הוציא מהם המפקח

 את האשפה או את הפסולת באותו יום.

 8. בעד הוצאת אשפה ופסולת על־ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית מלאכה
 למועצה את האגרה הנקובה בתוספת.

 נקיה •ככני

 בית כסא ובור
 •שופכי!

 כלי אשפה

 כלי־פסולת

 הוצאת אשפה
 ופסולת

 פרק שלישי׳: הוצאת זבל

 כלי-זב? 9. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין,
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות המפקח, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו
 כלי קיבול.

 במ־־זנ? 10. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום
 הבור, צורתו, עמקו, ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.

 (ב) המחזיק בבור־זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו׳— לכשיתמלא או לפי
 הוראות המפקח.

 הוצאת זבל 11. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום
 והוא רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה

 שברצונו לזבלו.
 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א) או שלא העביר

 את הזבל כאמור באותו סעיף קטן, חייב להעבירו למזבלה.
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 פרק.,ד&יעי:; גקייון ד!רחוהות:

 12. (א) לא יטאטא אדם, לא יסיר, לא ישליך, לא ישים ולא יפזר ברחוב נייד־פסולת נסיוז תרךוובות
 או פסולת אחרת מבית מלאכה, או אשפה מבנין, מאודווה ומבית מלאכה׳ מעגלה, ממכונית

 או מכלי קיבול שברשותו.
 (ב) לא ישים אדם, ולא יפזר ברחוב מודעה, נייר או חפץ אחד לשם מסירת

 וץדעה או כדי לעשות פרסומת, אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
 (ג) לא ישים אדם, לא ישליך, ולא יפזר ברחוב קליפות, גרעינים או שיירים של
 פרי או ירק או איבר או עצם של בעל חיים או בשר, אדרת דגים או עצם או נוצה של עוף.
 (ד) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב, בקבוק, זכוכית או חרם׳ או שבד
 זכוכית או חרס, או כל חפץ אחד או גרוטאות מתכת, שברי כלים או חלקי מכונות או

 כלי רכב.
 (ה) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת.

, צינורותמוח?. ב ו ח ר ב ׳ ו 3 ו ח ר , ל ד ר א ב ת ה י ב ,ל מ ד 1 מ  13. (א) המחזיק בבית־בד חייב למנוע נזילת׳

 פרט לתעלה המיועדת למי הגשם.
 (ב) המחזיק.בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם ברחוב, הכל להנחת דעתו

 של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותו,

 לתקנו ולהחזיקו במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.

 פרק חמישי: קבורת נבלות

 14. אדם שברשותו נבלת בעל־חיים חייב להודיע על כך למפקח תוך 12 שעות ממותו
 של בעל־החיים! וכמו־כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו, או שהמפקח ידאג לקבורתה.

 15. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו, חייב הוא לעשות זאת במקום שיקבע
 המפקח ותוך הזמן שיקבע, ובהתאם להוראות המפקח.

 16. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה, ישלם למועצה אגדה בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 פרק ששי: מפגעיפ תבדואייפ

 17. בפרק זה— ״מפגע״ —
 (1) בעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה, או שהוא, לדעתו של ראש

 המועצה או המפקח, מזיק לבריאות!
 (2) הצטברות של זבל או חומד אחר שנודף ממנו ריח רע!

 (3) באר, בור־מים או בית־קיבול אחד המשמש לאגירת מים אוי לאספקת
 מים, שהם נמצאיםבמצב העלול לזהם את ד^ים שבתוכם:!

 (4) תעלה, צינור, מרזב, ביב, צינור שופכין, מרזב תחתי של בנין שאינם
 מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוד!

 (5) חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים
 לחדור דרכו מים, רטיבות או טחב לבנין!

 הודעה על
 ננלת כעל־חייס

 קבורת נבלות

 אנדה
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 (6) צינור שופכין, צינור מי־־פסולת או מרזב שהם סדוקים, שבורים, דולפים,
 סתומים או פגומים באופן אחד!

ו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ראש המועצה! נ  (7) . בור שופכין שאי
 (8) בית חרושת׳ בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו
 של ראש המועצה, אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח דע
 העולה מתעלה, ביורכסא, עביט, משתנה או מפגע אחר, או שאינם מאווררים,
 במהלך העבודה והמזיקים לבריאות, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים
 לדעתו של ראש המועצה, במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים

 בהם תנאים אשר, לדעת ראש המועצה, הם מזיקים לבריאות!
 (9) כיריים, פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואינו

 מתאכל באופן שלדעת ראש המועצה מזיק לבריאות!
 (10) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או המפקח, עלול לסכן את חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע
 אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה לחוש הראיה,

 הריח או השמיעה.

 18. (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים, או המחזיק בהם, למפגע
 שיהא קיים בהם.

 (ב) נמצא מפגע בנכסים, רואים את בעל הנכסים או את המחזיק בהם כאדם
 שעבד על הוראות סעיף קטן (א)! היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד

 או את כל אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.
 19. (א) המפקח דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 18
 לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו בהתאם

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע או לבצע את העבודות

 כאמור בסעיף קטן (א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 גרימת־מפנע

 דרישה לסילוק
 מפגעים

 פרק שביעי: הוראות שונות

 20. המפקח רשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין, אורווה או בית־מלאכה על מנת לבדוק
 אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה או הוראות שניתנו על ידיו, או כדי לסלק כל מפגע או

 מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.
 21. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ולמלא את תפקידו

 לפי חוק עזר זה,
 22. לא מילא אדם אחרי הוראה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים 4 עד 6, 9, 13,10,
 או 19, או מילא אחרי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
 לפי סעיף 19 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי המפקח לבצע את העבודה

 הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 23. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסר 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 מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים.

 רשות כניםה

 י הפרעה בשימוע
 בסמכויות

 .ביצוע עכורות
 על־ידי המפקח

 מסירת הודעה
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 24. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס׳עשרים לירות) ואט עבר על ע״־'6
 הוראות סעיף 18 והמפקח.לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 22 והיתד. העבירה נמשכת,:.
 דינו — קנם נוסף שתי לירות בכל יום שבו נמשכת העבידה לאחד שנמסרה לו עליה הודעה:

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין.

 25. חוק עזר לדאלית אל־כדמל (הוצאת אשפה ונקיון), תשט״ו — 1955 2—בטל. ביטול

ם ש ז  26. לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לדאלית אל־כרמל (תברואה), תש״ך—1959״. [

 תופפת שיעור האגדה
 בלירות

 1. אגדת הוצאת אשפה (סעיף 8) — לשנה . 2.000

 2. : אגדת קבורת נבלות (סעיף 16) :
 לכל סוס, חמור, פרד או חזיר 1.000
 לכל תאו או ראש בקר 1.000

 לכל גמל 1.000
 : לכל ראש צאן 0.500
 לכל כלב או חתול 0.250

י ב ל ם ח א ז ן ע א ט פ ו  נתאשר. ק
 כ״ג בתשרי תש״ך (25 באוקטובר 1959) ראש המועצה המקומית דאלית אל־כדמל

 (חט 81905)
ה ו ד ה ־ י ד ל ב א ר ש  י

 שד הפנים

 ק״ת 493, תשט״ו, עט׳ 325.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר ליזרעאל בדבר מם עסקים

 .בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית יזרעאל חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1, במקום התוספת לחוק עזר ליזרעאל (מס עסקים מקומי)., תשי״ח—1958 3 (למלן _•׳ החלפת התוספת
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1151, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 817, תשי״ח, עט׳ 1751.
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 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה
 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 בית דפוס 100 מכונה חקלאית לעבודות חוץ 25
 בית חרושת לנקניק 75 מכוגית משא לעבודות חוץ 25

 בית חרושת למכבשים 75 מפעל מים 400
 בית חרושת למגרםות 75 קבלני מים וכבישים המבצעים עבודות בתחום המו

 חברה המספקת דלק למשקי האזור . 100 עצה, כשהיקף העבודות לשנה בלירות הוא —
 חברה להולכת נוסעים 400 עד 25000 150
 חברת חשמל 600 למעלה מ־25000 עד 50000 250
 חנות מכולת 50 למעלה מ־50000 עד 75000 350
 טחנת קמח 75 למעלה מ־75000 עד 100000 600

 מאפיה המוכרת לחם למשקי האזור 25 למעלה מ־100000 1000
 מחצבה 75 קואופרטיב להובלת משאות 250
 מוסך לתיקון מכוניות, פרט למוסכים לשימוש תעשיית בלוקים 50"

 עצמי 100

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

 הזראותטעבר 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1959/60 והוא
 ישולם תור שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1959״

ע ו ן מ ־ ש  נתאשר. ג ב ר
 כ״ח בחשון תש״ך (29 בנובמבר 1959) ראש המועצה האזורית יזרעאל

 (חס 83121)
ד ה ו ־ י ה ד ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

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

ר מם עסקים ב ד ו ב נ  חוק עזר לקרית־או

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית קדית־אונו חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־אונו !

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!

 ע״ר 1911, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי
י  חוק עזר זה, כולן או מקצתן ו . •

 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעול הטלת טס -
 הקבוע מתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחדי 30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני 1
 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום,

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד, והוא
 העסק ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק׳ לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

;  מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש. י

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר תשלופהמם
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 . (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי ה־1י באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר, ישלם
 את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר., ...
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר׳ ישלם את מחצית המס בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב — סטטיות
 • . , ראש הטועצה

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק׳ שימסור לו, תוך הזמן
 הנקוב באותו כתב׳ כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המם, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המם.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברד אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה — עבירות
 , , . , . וענשים

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תור הזמן הנקוב
 בה;

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע.אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 4 (ב),
נוסף עשרים לירות  דינו — קנס מאה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס.
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה,

 או אחרי הרשעתו בדין

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

 7. תחילתו של חוק ?גזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959). תחילה
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 הוראות טעבר 8. הודאות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם בשנת 1959/60, והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

— בטל.  ביטול 9. חוק עזר לקרית־אונו(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3

 השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו (מס עסקים מקומי), תש״ר—1959״.

ת פ פ ו ת  ״

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות

 אגודה שיתופית לאשראי 100 חנות אריגים ומלבושים.חדשים 60
 אספקת •מים 100 חנות גזוז עם רשיון למכירת משקאות משכרים 18

 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעירוני 1200 חשמל — חברה לייצור, לאספקה או לחלוקה 1200
 אטליז. 75 טכנאי שמיים 30
 אופניים וחלקיהם — מכירה ותיקון 20 כלי בית חשמליים — מכירה או תיקון 50
 בית מרקחת 50 י כלי בית ומטבח 30

 בית מלון או בית נכים — לכל חדר 10 לול שיש בו עופות —
 בית חרושת לקרח 100 51 עד 100 10
 בית חרושת לבלוקים, לבנים ומוצרי מלט — 101 עד 200 15
 המעסיק — עד 2 עובדים 20 201 עד 300 25
 שלושה עובדים ומעלה — לכל מועסק 10 301 ומעלה — לכל ראש 0.080

 בנק או סניף של בנק 150 מחסן לחמרי בנין 75

15 
20 
40 
20 

 מזנון
 מחסן זרעים או חנות
 מחסן מספוא או חנות
 מכבה סיד — מכירה

 15 בית קפה ומסעדה —
20 
40 
20 

 מזנון
 מחסן זרעים או חנות
 מחסן מספוא או חנות
 מכבה סיד — מכירה

15 
20 

 ללא רשיון למשקאות משכרים
 :עם רשיון למשקאות משכרים

15 
20 
40 
20 

 מזנון
 מחסן זרעים או חנות
 מחסן מספוא או חנות
 בית מלאכה או בית חרושת — שאינם מעסיקים מכבה סיד — מכירה

15 
20 
40 
20 

 מזנון
 מחסן זרעים או חנות
 מחסן מספוא או חנות
 : עובדים שכירים או שותפים 10 מכבה סיד — מכירה

 מכבסה המשתמשת במכונות המונעות בכוח מכני 40
 : עובדים שכירים או שותפים

 20 חנות לקבלת כביסה 15
10 

 המעסיקים עובדים שכירים או שותפים —
 עד 2

 מחלק — לחם 18 3 ומעלה לכל מועסק
20 
10 

 המעסיקים עובדים שכירים או שותפים —
 עד 2

 3 ומעלה לכל מועסק
 *!רקטורים, דחפורים וכיוצא באלה — לכל מכונה 70 חלב 15
 גלנטריה וצעצועים — בבית מגורים 12 נפט וקרח 12

 בחנות פתוחה 18 מאפיה —
 דקורטור 20 עד 2 עובדים 20
 זגג — שאינו מבצע עבודות ליטוש 20 3 עובדים ומעלה — לכל אחד 10

 המבצע עבודות ליטוש 50 מהנדס או אדריכל —
 חנות לחמרי בנין — שאינו מחזיק משרד 15
 ששטחה עד 16 מ״ר 35 המחזיק משרד 50
 מרפא שיניים 50

 משקאות משכרים —
 למעלה מ־16 מ״ר 45

 חנות —
 לצרכי כתיבה 20 מכירה בסיטונות 70
 לצרכי כתיבה ועש ספרים וצעצועים 45 מכירה בקמעונות 20

 20 משתלה 30
5 

 למכירת בשר עוף
 פרחים

 דגים 20 מייצר רעפים או מרצפות 75
 צבעים, כלי ביית ומטבח 50 ספר — שאינו מעסיק פועל שותף 20
 רהיטים 30 המעסיק פועל או שותף 30
 י, לירקות ופירות 25 ספריה 10
 לקרח 20 מכולת בסיטונות 50
 לציוד סניטרי 25 סלון ליופי 30
 .לצבעים ושמנים 25 עורך דין 50
 : מכולת 50 עתונימ — משרדים, באי כוח וסניפים 15

 , נעלים 26 פנסיון 30

 3 ק״ת 680, תשי״!, עט׳ 979. י
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 הטפ בלירות תיאור הטלאבה או העסס הטס בלירות
 601 עד 750 200
 751 ומעלה 300
 קונדיטוריה — שאינה מעסיקה פועלים ל« 25
 המעסיקה פועלים 50

" ל י: 5 ; כ  ״
 רפת שיש בה — - ,

 עד 6 פרות — לכל ראש 2
 7 פרות ומעלה — לכל ראש 3

 רופא — עם משרה חלקית 20
 רופא — עם משדה מלאה . 40
 שירות מוניות — לכל מונית 25

 שען — מכירה ותיקון —
 בבית מגורים 8

 בחנות 20
 שרברב 20
 בריכת שחיה 50

 תיאור הטלאכה או העסק

ב פ ה ן ק ע  י
 ראש המועצה המקומית קריודאונו

20 
15 

15 

 5ד
150 
310 
435 
625 
60 

130 
150 

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 צבעי — יחיד
 שניים או יותר — לכל אחד

 קיוסק וחנות לגזוז ללא רשיון למשקאות
 משכרים

 קבלן לעבודות בניה, שרברבות, חשמל, כבישים
 וכיוצא באלה שהיקף עבודתם בתחום המועצה

 לשנה בלירות — עד 10000
 למעלה מ־10000 עד 20000

. .  למעלה מ־20000 עד 50000 • י
 למעלה מ־50000 עד 100000

 למעלה «־100000
 קבלן לחפירות בורות שופכין

 קולנוע שיש בו מקומות ישיבה —
 עד 500

 501 עד 600

 נתאשר.
 י׳ בחשון תש״ד (11 בנובמבר 1959)

 (חט 852703)

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

 חוק עזר לקרית-טבעון בדבר מס.עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

, מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 זה:

 1; כמקום התוספת לחוק עזר לקדית־טבעון (מס עסקים מקומי), תשי״ט—958! 3 החלפת התוספת

 (להלן—חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תוספת
 ו  בתוספת ז

 ״סוג״ — הסוג שייקבע על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה!
.  ״חנות״ — חנות ששטחה עולה על 10 מ2

 שיעורי המס לשנה
 תיאור הטלאכה או העפק הסכוט בלירות
 בית מלאכה לסריגה 100
 בית מלון, שבו אין מגישים ארוחות ללקוחות 50
 בית מרקחת 96

 בית קפה, בית אוכל או מסעדה —
 סוג 1 או 2 2ד

 סוג 3 108
 סוג 4 144

 תיאור המלאכה או העסק הסכום בלירות
72 

144 

250 
200 

75 
150 

 אטליז
 אטליז ומכירת דגים או עופות

 בית חרושת —
 לקרח

 למי סודה או גזוז ,
 בית מלאכה — לחמרי בנין, המע6יק עובדים —

 עד 2
 ."' 3 ומעלה

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

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1430, עט׳ 115.

 3 >ן״ת 838, תשי״ט, עט׳ 218.
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 תיאור המלאכה או העסק • . י, can בלירות
 מחלק נפט 20
 מחלק קרח 72
 מחסן אספקה, לעופות 38
 מכבסה או ניקוי כימי 80
 מכבסה — סוכנות 24

 מסגריה מיכנית 100
 מספרה —

 לגברים שאינה מעסיקה עובדים שכירים 12
 המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד שכיר —

 תוספת של 5
 לגברות —

 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 24
 המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד שכיר —

 תוספת של 20
 משרד —

 הנהלת, חשבונות או ביטוח 40
 לתיווך 24

 משתילת עצים או פרחים ששטחה בדונמים —
 למטה מ־1 48
 I עד 2 96

 למעלה מ־2 120
 מתקן אופניים, חשמלאי, מסגר, נגר, מתקן פרי

 מוסים, סנדלר, צבע או חייט —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 10
 המעסיק עובדים שכירים — לכל עובד שכיד 20

 נגריה מיכנית 140
 פנסיון, בית מלון שנהם מגישים ארוחות ללקו
 חות, אכסניה, קייטנת ילדים, או בית מרגוע —
 לכל מיטה בחדרי הבנין המשמשים את המוסד

 בקביעות 5
 בחדרים אחרים 2

 צילום או מכירת צרכי צילום 40
 צרכניה — שמוכרים בה —

 מכולת 100
 מכולת וירקות 160
 מכולת, בשר ודגים 300
 מכולת, בשר, דגים והמרי בנין 400

 קבלן בנין או עבודות ציבוריות — משרד, חברה,
 • אגודה שיתופית, שותפות, מוסד או יחיד —

 המעסיק בממוצע ליום פועלים שכירים —
 עד 5 72

 6 עד 10 150
 II עד 15 250
 16 עד 20 350
 21 ומעלה 500
 קולנוע 300

 קומפרסור — לכל כלי —
 עם 2 פטישים 60
 עם 3 פטישים ומעלה 96
 קיוסק למכירת משקאות 6

 קיוסק אחר או חנות ששטחה עד —
 10 מ״ר 24
 רופא, טכנאי שיניים או אדריכל גנים 50

 רופא שיניים, מרפא שיניים, אדריכל או מהנדס 100.
 שירות אוטובוסים 2000

 שען 12״

 י תיאור המלאכה או העסק - המס בלירות
 בנק, אגודה לאשראי או סניפיהם 180
 מ, סוכנות אזורית לאספקה 300

 גן ילדים או גנון (פרטיים) 6
 ת ו כ ר ד  גנן או סולל מ

 : שאינו מעסיק עובדים שכירים 12
 המעסיק עובדים שכירים 36
 דחפור או טרקטור — לכל כלי 96

 הובלה — משדד, חברה, אגודה שיתופית, מוסד,
 שותפות או יחיד בעלי מכוניות טנדר או משא—

 לכל מכונית —
 עד 2 טונות 20
 ל״מעלה מ־2 טונות 36
 הובלה — בעגלה משוכה על ידי בהמות 12

—  זגג י
 'שאינו עובד בחנות 6

 העובד בחנות 12
 חברה לאספקת חשמל 2000
 חברה לאספקת מים 2000
 חברת בנין ומשכנתאות 1200

 חנות •י-
 לבגדי גברות או שמלות 100
 לבדים 72

 / י. לבדים וגלנטריה 100
- לדגים או עופות ,־ 72

 לחמרי בנין 120
 טכסטיל ומלבושים מוכנים 120

 לירקות או פירות —
 בככד חדות או אורנים 100
60 • ר ח  במקום א

 לכלי בית, צרכי חשמל או מיתקני גז לבישול 100
 מכולת —

 בככר חרות 130
 בכל מקום אחר 100
 מכשירי כתיבה או עתונים 72

 מכשירי כתיבה וצעצועים 120
 נעליים 60
 רהיטים 60

 רהיטים ובדים לריפוד 100
 חשמלאי ומתקן רדיו 40

 לול שמספר העופות בו —
 50 עד 100 10
 101 עד 300 20
 301 עד 500 40
 501 ומעלה 60

 מאפיה —
 ללחם 200
 לעוגות 100
 . מונית 24

 מזנון —
 במקום שאינו מרוחק יותר מ־100 מ׳ מציר

 הכביש הראשי חיפה—נצרת 150
 במקום אחר 36

 מחלק חלב המספק ללקוחותיו בממוצע ליום
 ; •בליטרים —

 עד 300 6
 למעלה מ־300 12
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י • י ? י ח  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959) . ת

א הוראות מעבר ו ת 1 ו 9 5  3. הוראו״ת סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 9/60
 ישולם תור שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ד— השט
 1959״.

ל ג  נתאשר. א. ס
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959) ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

(829001 pn) 

ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות. המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמת־ישי בדבר אספקת מים

, מתקינה המועצה  :••׳.־ בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית רמת־ישי חוק עזר זה:

ת י י ד ג  1. בחוק עזר זה— ה
י באר, בריכה, מנהרה, תעלה, סכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,  ״מפעל מים״ —

 . אגירתם והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטית ז
 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחד, למעט מד־מים, המצויים בנכס והמשמשים לאספקת

 :מים לאותו נכס!
 ,;אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים מסננים ותאי ביקורת;

 ״מד־מיס״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של.כמ1ת המים המםופ־
 : קים לנכס!

 ,,נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנויה«
 .״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקיד אחר, שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ואם ניתן רשיון להקים

 מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו*
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־ישי!
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.

 2. : (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים׳ אלא י!1*!
 מפע? מים

 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון. ולהפעלתו

 (ב) תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.
 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 115-1, ענו׳ 110.

 קובץ,התקנות 970, :כ״4 בכסלו תש׳׳ד, 24.12.1959



 (ג) 'המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש גו,
 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יופ מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.

 (ד) בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלמ המחזיק במפעל מיפ לקופת המועצה אגדה
 בשיעור שנקבע בתוספת.

(ד) לא תחול על —  (ה) הוראת סעיף קטן
 (1) המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!

 (2) תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי
 משקיהם החקלאיים.

 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 מסה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —

 (1) 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 יסידנה ולא יטפל
 בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים התכופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי

 היתד בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להחל־

 פתה, אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל דשאי להורות על החלפת אביזרים! הורה המנהל כאמור, לא יחולו
 הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע

 את פעולתו התקינה של מד־המיס.

 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימה כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מיס — הגובל
 קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגדת הנחת צינורות בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
 תוך עשרים יום. לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה
 לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים וה־

 אביזרים בהתאם לחשבון.
 (ג) בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן (ב), דשאי המנהל
 להתקין את מד־הםים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשית בשיעור"שנקבע בתוספת.

 (ד.) בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי עובד

 המועצה או — את הוצאות התיקון אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
 (ו) היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, דשאי הוא
 לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף. נתגלה שמד־המים פעל כהלכה׳

. (ה)  ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן

 חיבור ?מפעל
 טיפ

 רשת פרטית

 אגרת הנחת
 צינור טיפ

 רכישת מד־מיפ
 והתקנתו
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 אספקת מים.
 לפי חוזה

 פקדונות

 מועד התשלופ׳

 7. (א) בעד אספקת מים לגבס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור אגרת טיפ
 שנקבע בתוספת.

 : (ב) ^5ל אף האמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם,
 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לבל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל. הנכס.

 , (ג) לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מםויימת', רשאי המנהל לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
 במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשייס שלאחריה או לפי' אותה

 התקופה בשנה הקודמת.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושד הפנים, להתקשר עם 1צרכן בחוזה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים. • י : • י •

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

 9. המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
 המועצה פקז־ון להבטחת תשלום אגדת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

 10. (א) אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד, אספקת המים
 לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחד קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם, עם מתן הרשיון לאותה בניה, על חשבון
 האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל? אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם

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

9 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר פטור  11. (א) הוראות סעיפים 7 ר
י  אמצעים. י

 (ב) המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה, בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות
 או ספורט מתשלום לפי סעיף 7, כולו או מקצתו.

 (ג) הוראת סעיף 9 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה, ברי
 אות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.

 12. (א) המנהל יתרה בצרכן — ניתוק החיבור
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זר*
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע

 המנהלי!
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשוס בך המים המסופקים לו

 מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
 (4) שזיהס או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי

 אי־תיקון מיתקני המים שבדשותו.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת ההת־
 דאה לידי הצרכן לפי סעיף קטן (א) (1) ר(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התדאד,
, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר  לפי סעיף קטן (א) (3) ר(4)

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

 בתוספת.

 חידוש חיבור 13. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף 12 (ב) לא יחודש אלא לפי היתר
 שנותק ,
 בכתב מאת המנהל.

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן(א),
 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 הפסקת מים 14. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך תכוף בתיקונים במפעל המים או. ברשת
 הפרטית, דשאי המנהל, במידת הצורך ובתכיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את י

 אספקת המים, כולה או מקצתה.
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגדות

 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן (א),

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 רשות מיסה 15. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום —
 בכל זמן סביר — על מנת—

 (1) להתקין מד־מימ, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן׳
 לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה ן

 (2) לבדוק אם יש בזבוז, שימוש לדעה'או זיהום של מיס, או לברר את כמות
 המים שסופקה לצרכן.

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

 השימוש במים 16. (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
 בית או לצורך שקבע המנהל.

 (ב) לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתנכו ולא יורשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת

 מים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו

 לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.

 (ה) לא יטפל אדם, למעט המנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המיס,למד־
 המים.

 מכירת מיס 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה.
 עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את
 הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14 — אלא לפי היתר בכתב מאת

 המנהל.

 ׳״מייי׳ 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 מפגי זיהום

 המיס.
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׳ דרישת ב י  19. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש: המועצה) רשאי לחי
! י : י ק י  בדרישה בכתב, בלי צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, תוך זמן שנקבע בדרישה, ת

 לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה׳ שנמסרה לו דרישה כאמור, חייב

 למלא אחריה.
 (ג) לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה אחרי דרישת ראש
 המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את

 הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה, הכל לפי העניו.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן רשיוז^
 לו רשיון שרברב.

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

 (ג) ראש המועצה דשאי לדרוש ממבקש רשיון.שרברב להתייצב לבחינה או להמ* -
 ציא מסמך המוכיח את הכשרתו כשוןברב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב.הוא עד ל־31 במרס של השנה שלאחר נתינתו.
 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו•

 בתוספת. י
 (ו) שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

 תקפו של הרשיון.

 21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלין מסירת
ח י ע ר ו  היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ליךי ה

 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 הרגי־

 לים או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה. :

 22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ו־(ב), 6 (א), 3! (א), ענשיט
 15 (ב), 19,18,17,16 ו־20 (א), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב)
 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבירה נמשכת, דינו קנס
 נוסף 20 לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום י׳ בחשון תשכ״א (31 באוקטובר 1960), תחיל״

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־ישי (אספקת מים), תש״ך—1959״. ה׳עם

ת שיעור האנרה 8 פ ו  ת

־ גלידות י  י

) — לשנה 100 ( ד  1. אגדת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (

100 ( ( ג  2: אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (
 3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) —

 לנכס ששטחו עד 1000 מ״ד 100
 לכל מ״ר נוסף על 1000 מ״ר תוספת של 0.050
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 שיעור האגרה
 בלירות
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12 

( ( ג  4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (
) — לחודש ד)  5. דמי שכירות מד־מים (סעיף 6 (

(  6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ה)
) — לחודש ה)  7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (

: ש ד ו ח ל -  8. אגרת מים (סעיף7) -
 (א) במקום שהותקן מרימים —

 (1) לשימוש ביתי ולעסק — עד 10 מ״ק
 לכל מ״ק נוסף על 10 מ״ק — תוספת של

 (2) למשקי עזר — עד 800 מ״ק לשנה לדונם -
 לכל מ״ק

 לכל מ״ק נוסף על 800 מ״ק לשנה לדונם
 (3) לתעשיה ולבניה — לכל מ״ק

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —
 לכל יחידת דיור או עסק

( ( ג  9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 12 (

 10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)) — לשנה

י א נ  א. י
 ראש המועצה המקומית רמת־ישי

 נתאשר.
 א׳ בחשון תש״ך (2 בנובמבר 1959)

 נחט 85497)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 קובץ התקנות 970, כ״ג בכסלו תש״ו׳, 24.12.1959

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליס
426 

 המחיר 480 פרוטה


