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 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959
ם י ר ו ע ר ע ן ב ו ת די ו נ ק  ת

ופש),תשי״ט— נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ו
ן תקנות אלה:  1959 י, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקי

 1. ערעור לפי סעיף 15 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה (להלן —
, ותקנות סדרי הדין בדיון אזרחי,  הבקשה) והוראות תקנות הפדוצידורה האזרחית, 1938 2

, יחולו על הבקשה ון^דיון בה, בשינויים המחריבים לפי הענין.  תשי״ב—1952 3

 2. המשיבים בערעור יהיו —
 (1) בכל ערעור — ועדת הערר!

 (2) בערעור בענין אומדן ועדת שומה — גם ועדת השומה!
י גם  (3) בערעור בעניו תשלום היטל או קביעת דרגה למוסד או שינויה —

 הדשות המקומית או העורר לפני ועדת העדר, כשאינם מערערים,

 3. החליט בית המשפט לתת רשות ערעור על החלטתו, יציין את הנקודה המשפטית
 שעליה ניתנת רשות הערעור.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (ערעור לפני
 בית המשפט המחוזי), תש״ך—1960״.

 הנ׳עת הערעור

 המשיבים
 בערעור

 ריעות ערעור

 השם

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 כ״א בטבת תש״ך (21 בינואר 1960)
 (חט 765200)

 ס״ח 291, תשי״מ, עמי 215.

 עייר 1940, תום׳ 2 מס׳ 978, עמי 29.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—1954
ם י ר כ ש ת מ ו א ק ש א מ צו ר י ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—954! !
: ה ל ות א  ובהתייעצות בועדה המייעצת, אני מתקין תקנ

 1. . בתקנות אלה —
! 2  ״משקה״ — כמשמעות ״משקאות משכרים״ בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
יעצת״ — הועדה המייעצת ליצוא משקאות שמונתה על ידי שר המסחר  ״הועדה המי

: !  והתעשיה לפי סעיף 4 לחוק 3
 ״ועדת טעם״ — ועדה לבדיקת טעמו של משקה, שמונתה על ידי המנהל לפי תקנות אלה!

 ״פקח״ — מי שהמנהל מינהו להיות פקח לצורך תקנות אלה.

 2. המילוי של המשקה בכלי הקיבול׳ שבו הוא ייוצא, ייעשה בהשגחתו של פקח.

 3. כלי הקיבול שמולאו כאמור בתקנה 2 ייסגרו בפקקים, או באמצעי סגירה אחר שאו־
 שד על ידי המנהל — ופרט לחביות — ייארזו בתיבות עץ או בקרטונים, כשנסורת עץ או
 קש או קרטונים גליים נקיים, מפרידים בין כלי הקיבול בינם לבין עצמם ובינם לבין

 התיבות או הקרטונים.

 ם״ח 157, ת׳מי״ד, עמ׳ 137; י״פ 5:11, וושי״ז, עמ׳ 273.
ת ישרא? 4, תשי״ט, עמי 74. נ  דיני מדי

 י״פ 533, תמי׳׳ז, עמי 793.

 הנדרות

 טי?ו:י 6שסה

רת כ5י י  י םנ
 הקיבו? ואריזתם
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: הפקקים, כלי הקיבול, החביות, התיבות או הקרטונים, שבהם ארוזים המשקאות י • : .4 
 ליצוא יהיו שלמים, נקיים, חזקים ועשויים להגן הגנה מספקת על המשקאות שבתוכם.

ט חבית — שבו ארוז המשקה ליצוא יודבקו בהשגחת ע מ ל  5. על כל כלי קיבול —
 פקח—

 (1) תווית, שגדלה, צורתה והפרטים הכלולים בה אושרו על ידי המנהל ואשר:
 עליה צויין מונח סתר או סימן סתר, כפי שנקבעו על ידי המנהל לשם זיהוי

 יום המילוי«

 (2) תג בקורת׳ אשר גדלו, צורתו ותכנו אושרו על ידי המנהל, ואשד עליו
 צויין התוכן האמור בעברית או באנגלית או בצרפתית, או בשפה לועזית:
ר ק ב  אחרת שאושרה על ידי המנהל ובלבד שהמנהל רשאי להתיר שצורת תג ה
 דת תודפס או תוטבע על ידי חותמת על התווית שהודבקה על אותו כלי קיבול.

 6. על החבית, שבה נמצא המשקה ליצוא או על התיבה, שבה נארזו כלי הקיבול של
 ^המשקה, יצויינו באותויות דפוס ברורות, שגבהן לא פחות מ־20 מילימטר, פרטים אלה:
 (1) המלים Produce of Israel או תרגומן בצרפתית או בשפת ארץ היעוד,

t או בשפה לועזית אחרת, שאושרה על ידי המנהל 

 (2) שם היצואן או סימן המסחר שלו הרשום כדין לפי פקודת סימני המסחר,
ניות!  41938, באותיות לטי

 (3) סוג המשקה ומינו בשפה האנגלית או הצרפתית, או בשפה לועזית אחרת,
 שאושרה על ידי המנהל!

 (4) על תיבות — מספר כלי הקיבול שבהן׳ על חביות — המספד הסידורי
 של החבית ומשקל הטרה שלה.

 7. עשרים יום לפחות לפני העברת המשקה ממחםנו לשם ביצוע היצוא או תוך תקופה
 שהיא פחותה מהתקופה האמורה שנקבעה על ידי המנהל אם בוצע במשקה מבחן כימי

 מוקדם לפי תקנה 20, ימלא היצואן אחרי הוראות אלה:

 (1) ימסור למנהל הודעה בכתב, חתומה בחתימת ידו ובחתימת יד של פקח
: ה ל  . (להלן — ההודעה) ובה פרטים א

 (א) שם היצואן ומענו?

 (ב) אריץ היעוד של המשלוח!
 (ג) התאריך המשוער של היצוא >

ו וחזקו ¡ נ  (ד) מספר היחידות שבמשלוח תוך פירוט סוג המשקה, מי
s (ה) מקום הימצאו של המשלוח 

 (2) יצרף להודעה חשבון פדרפורמה ותעודה לפי תקנה 15א לתקנות המשק
ו בארץ היעוד — בדבר — ז דהכ — אם נדרשת תעו 5 ם י ר כ ש מ  , אות ה

 (א) ארץ מוצאו של המשקה, או

 (ב) גילו>

 (3) ימסור העתק מההודעה לפקח.

 4 עייר 1938, תום׳ 1 מם׳ 843, עמ׳ 103.

 5 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 1786; ?׳׳ת 439, תשי״ר, עמ׳ 634.
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 8. היצואן חייב לקבל אישור מאת המבקר לפיו המשקה ראוי ליצוא וארוז כמלכה
 (להלן י-האישור).

 9. המשקאות״המפודטים בתוםפו^ לא יהיו ראויים ליצוא אלא. אם נתמלאו לגבי 5ל אחד
 מהם — נוסף לתנאים האמורים בתקנות אלה — התנאים המפורטים בחלק התוספת חמת־

 ייחם אליו. !

 10. לא ידביק אדם תג בקורת או תווית עליה מודפס או מוטבע תג בקורת על כלי קיבול,
 שבו נמצא משקה, לפני קבלת האישור מאת המבקר.

 11. עם קבלת העתק ההודעה יטול פקח מכל סוג ומין של המשקאות הכלולים במשלוח
 דוגמה בכמות כפי שתיקבע על ידי והמבקר, יחלק אותה לארבעה חלקים שווים ויכניס כל

 רבע לכלי קיבול נפרד שייסגר ויוהתם על ידיו.

 12. לא יחזיק אדם משקה, שממנו ניטלה דוגמה לפי תקנה 11 אלא באותו כלי קיבול,
 שבו הוא נמצא בזמן נטילת הדוגמה; !ואלא אם בהשגחתו של פקח.

 13. נעשה במשקה האמור בתקנה: 12 שינוי או טיפול כלשהו, יודיע הפקח על כך למבקר
 בציון מהות השינוי או הטיפול, ולצרכי תקנה 14 רשאי הפקח ליטול דוגמה מחדש כל פעם

 שנעשה שינוי או טיפול כלשהו, ויחלקה כאמור בתקנה 11.

 14. מארבעת חלקי הדוגמה שנלקחו לפי התקנות 11 או 13 ישלח הפקח —
 (1) אחד למנהל ואחד ליצואן לאחר שהודבקה על כל חלק פתקה חתומה

 בחתימת ידו של הפקח וחתימת ידו של היצואן ובה פרטים אלה:
»I(א) שם היצואן 

t (ב) תאריך נטילת הדוגמה 
 (ג) סוג המשקה, מינו וחזקו, כפי שנמסרו על ידי היצואן;

 (ד) סימון המשלוח שממנו ניטלה הדוגמה.
 (2) אחד למבחן כימי! לפי תקנה 15 ואחד למבחן טעם לפי תקנה 18 לאחד
 שהודבקה על כל חלק פתקה חתומה בחתימת ידו של הפקח ובה היפרטימ

 שבפסקה (1) (ב) (ג) ו־(ד).

 15. מבחן כימי של דוגמה יבוצע במעבדה שאושרה לכך על ידי המנהל. בין היתר ייבדק
 אם משקה מהמשקאות המפורטים בתוספת הוא בעל כל התכונות המצויינות בצדו. המנהל
 רשאי להורות שהמבחנים יבוצעו \ בהתאם לשיטות המפורטות בספר לשיטות הבדיקות
 .A.O.A.C הוצאה 1955, וכן שיבוצעו מבחנים נוספים אם הם דרושים, לדעתו, לצורך
 תקנות אלה. מנהל המעבדה שבה בוצע מבחן כימי של משקה ירשום את התוצאות בספרי
 המעבדה ויעביר תעודת התוצאות, מאושרת בחתימת ידו, אל המנהל. המנהל ימציא העתק

 מתעודה זו ליצואן.

 16. המנהל ימנה ועדת טעם של: לפחות שלושה מתוך רשימת מועמדים שנבחנו על ידי
 בוחנים בדבר כושר הטעימה וההבחנה שלהם והוא ימנה גם את הבוחנים.

 17. מינוי ועדת טעם יכול להיות כללי או לסוג מםויים של משקאות או למשלוח מסויים
 של משקאות.

 18. מבחן טעם של דוגמה יבוצע! על ידי טעימה מהדוגמה על ידי כל אחד מחברי ועדת
 הטעם.

 קכ5ת אישור

 משקאות
 הטפודטיפ

 כתוספת ראויים
 ?יצוא

 זמן הדבקת
 התווית או תג

 חבקודת

 נטי5ת דוגמאות

 5השגחה ע
 הט׳18קה

1W01 י ו נ  שי

רת ת5י.י  מסי
 הדוגמאות

 טבח! כימי

י ועדת טעם ו נ  מי

י כ55י או ו נ  מי
ייפ  5םו4 טסו

 מבחן טעם
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 חוות דעת

 מבח! מוקדם

 דיו מבחן מוקדם

 אישור המבקר
בו :]׳:  או םירו

 הוראות המבקר

 ביטו? אישור

 העברת אישור

 פקיעת האישור;

 אריזה מחדש

 בדיקה מחדש

 אגדות

. רה  פטור מאג

ח י ס ת נ  משלו

ד של כל חבריה ותע־  19. ועדת הטעם תתן את חוות דעתה בכתב מאושרת בחתימת י
ה אל המנהל. ־ ת י  ב

 20. לבקשת היצואן דשאי המנהל להתיר עריכת מבחן כימי מוקדם, כולו או מקצתו,
ד לפני המילוי המפורט בתקנה 2, אם נחה דעתו של המנהל  במשקה בעודו במיכל עו

ד העברת המשקה ממחםנו של היצואן לשם ביצוע היצוא.  שזהותו של המשקה תישמר ע

נו כדין מבחן כימי לצורך תקנות  21. נערך מבחן כימי מוקדם כאמור בתקנה 20 יהא די
ות 13,12, 14 ו־15 יחולו על משקה  אלה׳ כולו או מקצתו, הכל לפי היענין, והוראות התקנ

 •.שנערך בו מבחן כימי מוקדמ לפי תקנה 20.

 22. לא יאוחר מחמישה עשר יום מיום קבלת ההודעה יבדוק המבקר את המשלוח
 ובהתחשב בתוצאות המבחן הכימי או מבחן הטעם, שבוצע במשקה, יודיע ליצואן בכתב על

 החלטתו —
 (1) בדבר מתן האישור לגבי כל המשלוח! או

 (2) בדבר סירוב מתן האישור לגבי המשלוח, כולו או בחלקו, ברשות לארוז
 אותו מחדש * או

 (3) בדבר סירוב מתן האישור לגבי המשלוח, כולו או בחלקו, בלי רשות
 לארוז אותו מחדש.

 23. המבקר שהחליט לפי תקנה 22 (3) רשאי להודות בהתאם לפרטי החלטתו על םילוק
נית והמסמן את  כיסוי או ביטול כל סימן, הנמצא על כלי קיבול או על פני אריזה חיצו

 המשקה ליצוא.

ו במידה שהשתכנע כי חלו שינויים  24. המבקר רשאי לבטל את האישור שניתן על ידי
 במשקה׳ או באריזתו בתקופה שבין מתן האישור לבין ביצוע היצוא.

 25. האישור יהא מיוחד ליצואן, שניתן לו, ואינו בר־העברה אלא ברשות המנהל.

 26. האישור יפקע בהתאם להחלטתו של המבקר, שתיכלל באישור עצמו, ובלבד שתקופת
 תקפו #ל האישור לא תעלה מיום נטילת הדוגמה לגבי יין ובירה על חצי שנה ולגבי כל

 משקה אחר על שנה.

 27. אריזה מחדש של משלוח או של חלק ממנו, תיעשה על חשבון היצואן בהשגחת פקח
 ובהתאם להוראות המבקר שיתן את האישור אם קויימו כל התנאים לפי תקנה זו.

נו ארוז כהלכה׳ אף כי עמד בבדי־ נו ראוי ליצוא או אי  28. קיים יסוד לחשוד שמשקה אי
 קה, דשאי המנהל או המבקר להודות על בדיקתו מחדש והודאות תקנות אלה יחולו על

 בדיקה זו.

 29. בעד בדיקת משקה ליצוא ישולמו אגדות אלה:
 (1) לכל ליטר בירה מיוצא במיכל כלשהו ולכל ליטר משקה אחד מיוצא

;  בחבית — אגורה אחת
 . (2) לכל שני מיכלים של משקה מיוצא במיכלים שקיבולו של כל אחד מהם

 הוא פחות מליטר — שלוש אגורות.

 30. י בדיקה מחדש לפי תקנה 28 אינה חייבת באגרה.

ות אלה לא: יחולו על משקה מיוצא. שאושר על ידי המנהל כמשלוח  31. הוראות תקנ
 נסיון.

בטבת תש״ד, 1.1960;28 577 ות 979, ;ב״וזי־  ק1צץ התקנ



 32. תקנות אלה אינן באות לגרוע •מכוחו של כל דין.

— א משקאות משכרים), תשי״ז—1957 6 צו י ) ו צרי מו  33. תקנות לפיקוח על יצוא תצמח ו
 בטלות.

 34. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא משקאות משכ־
 דים), תש״ד—1960״.

ת פ פ ו  ת
 (תקנה 9)

ת ו נ י — י ׳  חלק א
 1. בחלק זה —

 ״יין״ — משקה מותסס, העשוי ממיץ של ענבים טריים בהוספת אותם החמרים אשד לפי
 חוקי ארץ הייעוד מותר להוסיפם או בלעדיהם.

 י 2. החומציות הנדיפה — פרט לדו־תחמוצת הגפרית — והמבוטאת בחומצת חומץ לא
 תעלה על 1.2 גרם לליטר ביין אדום ו־1.0 גרם לליטר ביין לבן.

 3. כמות הגפרתים (<SO) —מבוטאת כגפרת האשלגן — לא תעלה על 2 גרם לליטר יין.

 4. כמות דו־תהמוצת הגפרית (־SG) הכללית ביין לא תעלה על 350 מיליגרם לליטר אי
די חוקי ארץ הייעוד.  על אותה כמות לליטר כפי שמותרת על י

 5. דוגמה של יין תישאר יציבה בעת חימום במשך 48 שעות בטמפרטורה של 55 מעלות
 צלזיוס וכן במשך פרק זמן דומה בטמפרטורה שהיא שתי מעלות מעל לנקודת הקפאון של

 אותו סוג של יין.

ים נ  שמירת די
 אחרים

 ביטו?

 השם

 הגדרה י

ות  חומצי

 נפרתים

 דו־תחמוצת
 ה גפר י ת

 יציבות הייז

נות 6. טיפוסי היינות על סוגיהם המפורטים מטה יהיו בעלי התכונות שצויינו לצדם:  תכו

׳ לליטר) ר נ ) י ל ל  סוכר כ
 מבוטא כםוכר מהזר

 שיעור הכוהל 65י
 טיפוס היין סוג הייז נפח (ב־15° צלוי)

 לא יותר מ־4,9 גרם

 מ־5 גר׳—39.9 גרם

 מ־40 גר׳— 300 גרם

 מ־40 גר׳— 300 גרם

 לא פחות מ־10%

13.9%—10% 

13.9%—10% 
17%—14% 

24%—17.1% 

13.9%—10% 
17%—14% 

24%—17.1% 

 ״נגב״
 ״אדום״

 ״נגב״ — חצי יבש
 ״אדום״ — חצי יבש

 ״קיסריה״

 ״קדש״

 (1) יין לבן יבש
 (2) יין אדום יבש

 (3) יין לבן חצי יבש
 (4) יין אדום חצי יבש

 (5) יין לבן—מתוק
 קל

 . רגיל
 חזק

 (6) יין אדום—מתוק
 קל

 רגיל
 חזק

 ק״ת 697, תשי״ז, עמי 1302.
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 סוכר כללי (גר׳ לליטר)
 מבוטא בםוכרימחזר

 שיעור הכוהל לפי
 טיפוס היין נפח (ב־15° צלוי)

 15%—24% לפי דרישת הקונה

:עט תמציות ן י  (ד) י
 ארומטיות (אפרי־

 טיבים וורמוט וכוי)
 יבש

 חצי־יבש

 לפי דרישת הקונה

 לפי דרישת הקונה

14%—10% 

15%—10% 

 (8) יין מבעבע
צת  (מכיל דרתחמו

 הפחמן הנובעת
 מתסיסה טבעית

 שניה בכלי
 : הקיבול)

 (9) יין מבעבע
 (מכיל דרתדןמוצת

 הפחמן מוספת)

ה הסוג מ י א ס ך ל א ; ם י מטד לי ת שגדלן הוא לפחות שלושה מי ו י נ  7. סוג היין יצויין על התווית באו
ותר מחמישה מילימטרים.  י

צת הפחמן תסומן ההוספה על התווית באותיות סימוז הוספת  8. ביין המכיל הוספה של דרתחמו
 , , , . דו־תחמוצת

 שגדלו הוא לא פחות משני מילימטרים. הפחטו
 9. : הוספו החמרים המותרים לפי חוקי ארץ הייעוד ינהל הפקח הנמצא במקום הייצור ניהול רישום

 רישום מדוייק בדבר הכמויות וסוג החמרים שהוספו וכן בדבר כלי הקיבול שבהם מוחזק
 אותו טיפוס של יין.

 חלק כ׳—וודקה

 1. בחלק זה —
 ״כוהל ניטרלי״ — (neutral spirit) — מוצר מזוקק המופק מהמרים עמילניים, סוכרים -

 או ח מרי לואי שלהם בלבד וחזקו בכוהל אתילי לא פחות מ־95%, לפי נפח!
רות״— (neutral fruit spirit) — מוצר מזוקק, המופק כולו מפירות, מפי טרלי י הלנ  ״כו
 או בחלקו מפירות ובחלקו מחמדים עמילניים, סוכרים או חמרי לואי שלהם, וחזקו

 בכוהל אתילי הוא לא.פחות מ־95%, לפי נפח.

 הגדרות

 2. וודקה תכיל כוהל ניטרלי או כוהל ניטרלי מפירות או תערובת של שניהם. וודסה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המפחד והתעשיה

 י״ז בטבת תש״ך (17 בינואר 1960)
(73717 fon) 

 קובץ התקנות 979, ב״ח בטבת תש״ד, 28.1.1960



 פקודת הנמלים

 תקנות בדבר אגרות בעד שימוש בנמל חיפה ובמיתקניו על ידי מפינות דיג

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 ד17 לפקודת הנמלים ג
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ה—1948 2

 1. בתקנות אלה —
 ״ספינה״ — ספינת דיג או סירת דיג >

 ״הנמל״ — נמל חיפה!

 ״המנהל״ — מנהל הנמל או מי שהוסמך על ידיו לצורך תקנות אלה.

ו על ידי ספינה תשולם למנהל אגרה כמפורט בתוספת. י  2. בעד שימוש בנמל ובמיתקנ

 3. תקנות אלה אינן באות לגדוע אלא להוסיף על כל דין אחר ובלבד שהוראות תקנות
פה (אגרות קשירה, אגרות מנגש חי , תקנות נמל.  הנמלים (אגדות עגינה), תשי״ג—1953 3
לא יחולו על ׳ , 5 , ותקנות נמל חיפה (מקומות קשירה לאני קטן), 1947 4 ( ף י צ  ואגרות ר

 ספינה המשתמשת בנמל ובמיתקניו.

 4. המנהל רשאי לפטור מחובת תשלום האגרות לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן.

ו על  5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה (אגרות שימוש בנמל חיפה ובמיתקני
 ידי ספינות דיג), תש״ך—1960״.

 תופפת
 חלק א׳ — אגרה שנתית

 האגרה בלירות

 1. לספיגת משוט 30

 2. לספינת מנוע בעלת כוח סוס •

ד 10 60  ע
 למעלה מ־10 עד 20 90

ד 100 180  למעלה מ־20 ע

 למעלה מ־100 עד 150 240

 למעלה מ־150 עד 200 360

 למעלה מ־200 עד 250 480

ד 500 1000  למעלה-מ־250 ע
 למעלה פר500 1500

 הגדרות

 אגרות

 שטירת תוקף

 פטור

 1,שם

/ פרק קי״ד, עמ׳ 1146.  1 חוקי א׳׳י, כרד ב

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 361, תשי״ג, עמ׳ 1031.

 4 חוסי א״י, כרד ג׳, עמ׳ 2051.

 5 ע״ר 1947, חום׳ 2 מם׳ 1575, עמ׳ 519.
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י חלק ב׳ — אגרה ליממה  י
 האנרה בלירות

 1. לספינת משוט 0.60
 ס ו  2. לספינת מנוע בעלת כוח ס

 עד 5 !

 למעלה מ־5 עד 10 2

 למעלה מ־10 עד 20 3

 למעלה מ־20 עד 100 4

 למעלה מ־100 עד 160 5
 למעלה מ־160 עד 200 י 7

 למעלה מ־200 עד 250 10

 למעלה מ־250 עד 500 20

 למעלה מ־500 30

 בחלק זה ״יממה״ — פדק זמן של 24 שעות מחצות עד חצות איו חלק ממנו.

 י״ג בטבת תש״ד (13 בינואד 1960) י צ ח ק ב ן ־ א ה ר ן
) שר התחבורה 7 5 5 4 0 ט ז ח ) 

 פקודת הדיג, 1937

ות בדבר מכירת,אלמוגים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1947 / והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני מתקין תקנות אלה:

ט— הוספת ״ י ש  1. אחרי תקנה 2 לתקנות הדיג (הגנה על אלמוגים ודגים אחדים בחוף אילת), ת
א 2 ה נ ק : ת ו ווסף תקנה ז ,תי 3 1958 

 ״פכירת 2א. לא ימכור אדם אלמוג או כל חלק ממנו אלא לפי היתר בכתב מאת

ג'הראשי ובהתאם לתנאי ההיתר.״ ם פקיד הדי י ג ו מ ?  א

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג (הגנה על אלמוגים ודגים אחרים בחוף אילת) השפ
 (תיקון), תש״ד—1960״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 י״ז בטבת תש״ך(17 בינואר 1960)
 (חט 73870)

 >ךת 850, תשי״ט, עט׳ 431.

ות 979, כ״ח בטבת תשייר, 28.1.1860 581  קובץ התקנ



 עונות זריעה
 לזרעים

 חוק הזרעים, תשט״ז—1956
ם ת ר י כ מ ה ו ע י ר ז ה ל ם ד א ־ י ה ו פ דול ת י ר ג ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפיפ 3 ר4 לחוק הזרעים, תשט״ז—&1195, אני מתקין
 תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה —

 ״זרעים״ — פקעות של תפוחי אדמה המיועדות לזריעה;
 ״עונת האביב״ — עונת הזריעה לגידול תפוחי אדמה למאכל שבין אחד בדצמבר לבין

לז  עשרים באפרי
 ״עונת הסתיו״ — עוגת הזריעה לגידול תפוחי אדמה למאכל שבין חמישה־עשד באוגוסט

 לבין אחד באוקטובר!
 י ״המנהל״ — מי ששר החקלאות מינהו בהודעה שפורסמה ברשומות, להיות מנהל לענין

 תקנות אלה.

 זרעים משובחים 2. הזרעים שקויימו בהם הוראות תקנות אלה מוגדרים בזה כמשובחים.

ו ייזרעו בתקופה שבין אחד י  3. (א) זרעים המיועדים לגידול תפוחי אדמה בעונת הסתי
 בדצמבר לבין עשרים בפברואר וזרעים המיועדים לגידול תפוחי אדמה בעונת האביב

ן עשרים באפריל. י י  ייזרעו בתקופה שבין אחד במרס ל
 (ב) המנהל רשאי להתיר גידול זרעים המיועדים לגידול תפוחי אדמה למאכל

 שלא בעונות האמורות בתקופות שלא נקבעו בתקנת משנה (א).
 (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על גידול זרעים ליצוא.

 4. (א) המתכוון לגדל זרעים למכירה (להלן — מגדל) יודיע על כך בכתב למנהל —
 (1) עד האחד בפברואר לגבי זרעים שמתכוון לזרעם בין האחד בדצמבר .•

 לבין העשרים בפברואר!
 (2) עד האחד במרס לגבי זרעים שמתכוון לזרעם בין האחד במרס לבין

 העשרים באפריל.
 (ב) ההודעה תכלול את הגודל המשוער של השדה ואת מועדי הזריעה המשוערים.
 (ג) המנהל רשאי לקבוע טופס להודעה ולכלול בו פרטים נוספים על אלה שפורטו

 בתקנה זו.
 (ד) שבוע לאחר מועד זריעת השדה יודיע המגדל בהודעה בכתב למנהל את מועד

 תחילת הזריעה ושטחו המדוייק של השדה•
 5. (א) מפקח חייב לערוך לפחות שתי בדיקות שדה שהראשונה מהן תהיה לא יאוחר

 מ־40 יום מהצצת הגידול.
 (ב) . בין בדיקה לבדיקה יהיה ריווח זמן סביר.

 (ג) כל בדיקה תבוצע ב־200 צמחים ל־10 דונם הראשונים וב־10 צמחים על כל
 דונם נוסף.

 6. . לא קויימו בשדה הוראות התקנות 7 עד 13, יודיע המפקח למגדל כי הזרעים
 מהשדה לא יאושרו למכירה, בין שאי קיום ההוראות נתגלה בבדיקה הראשונה של השדה

 או בכל בדיקת השדה שלאחריה.

 7. לא יגודלו זרעים בשדה ששטחו פחות מ־10 דונם.

 הודעה על
 גידול זרעים

 ־בדיקת שרה

 הורעה על אי
 קיום הוראות

ימלי נ  •גודל מי
 של השרה

 1 ם״ח 207, תשט״ז, עמי 97.
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ל סודם מ י  ג
 ממשפחת

 הםולניים -
 טוהר חזז ׳.>

 גידול-זרעיס
 מזרעי יבוא

ט רי ריטאםו ו  אז
 לגידול

 מחלות

 8. לא יגודלו זרעים בשדה בו גודלו תוך השנתיים חאחרונות צמחים ממשפחת הפולניים.

 9. לא יגודלו זרעים מזנים שונים באותו שדה אולם מותרת סטית עד אחוז אחד של
ו המפקח את הזנים האחרים. ד תוך זמן שיורה עלי  :זנים אחדים אם המגדל ישמי

ני ארץ היצוא ועל ידי  10. (א) לא יגודלו זרעים מזרעי יבוא, אלא אם אושרו לפי די
דות לביקורת זרעים שבמשרד החקלאות.  השי

 (ב) צאצא ראשון של זרעי יבוא שנתקיימו בו הודאות תקנת משנה (א) ייזרע
 בין אחד בדצמבר ועשרים בפברואר.

 11. לא יגודלו זרעים —
:  (1) באזור החולה שגבולותיו הם

 בצפון — הגבעות שמסביב לשטח הבקעה!
 בדרום — גבול שטח מפעל החולה;

 , במזרח — הגבול של ישראל וסוריה!
ת שמסביב לבקעה ן ו ע ב ג ה  במערב —

 (2) בשטח המוחזק על ידי אותו אדם אשר נמצא בו או ברצועה של 500
: ,{Pseudomonas Solanacearuni)מטר מסביבו צמח הנגוע בדקבון חום בקטריאלי 
 :־, (3) בשטח אשר הוא או רצועה של 100 מטר מסביבו, ידועים כנגועימ

 .- בנמטודות. ג

 12. (א) לא יאושרו בזרעים משדה שאחוז הצמחים הגדלים בו שנמצאו בעת הבדיקה
על שיעור לה. נה נגועים באחת המחלות המפורטות להלן, או בכמה מהן יחד, עו :הראשו ; 

 :!הסבילות הנקוב לצדן
 שם המחלה ־ שיעור הסבילות

1% (Sclerotium rolfsii) 
3%, (Brwinia carotovora) 
3% (Fusarium sp.) 
3% (Rhizoctonia solani) 
3% (Pythium) 
.4% 

 קשיון רולפסי
 רגל שחורה

 מגלת
 מק שורש
.  פתיום י

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 כמה מהמחלות האמורות יחד (סבילות כללית) (6)

 (ב) לא יאושרו בזרעים משדה שאחוז הצמחים הגדלים בו שנמצאו בעת הבדיקה
 הראשונה נגועים באחת ממחלות הנגיף המפורטות להלן, או בכמה מהן יחד, עולה על שיעור

: ן  הסבילות הנקוב לצד
Streak) 1 % )  (1) סטריק ;

Leaf roll) 1 %  (2) התקפלות (
Mosaic) 2 %  (3) מוזאיקה (

 (4) כמה מהמחלות האמורות יחד (סבילות כללית) 2%.

 (ג) לא יאושרו כזרעים משדה שאחוז הצמחים הגדלים .בו שנמצאו בעת הבדיקה
 השניה או כל בדיקה שלאחריה נגועים במחלות הנגיף המפורטות להלן, או בכמה מהן

 יחד, עולה על שיעור הסבילות הנקוב לצדן •־
: 0 , 5  (!) סטריק י י %
0,5% . ־ • ' •  (2) התקפלות ־
 (3) מוזאיקה 1%

 (4) כמה מהמחלות האמורות יחד (סבילות כללית) 1%.

 *שובץ התקגות 979, כ״ח בטבת תש״ד, 28.1,1900



 (ד) לענין תקנה זו מחווים כל 10 דונם של השדח שיחולק לפי שיקול דעתו של
 המפקח יחידת ביקורת.

 (ה) איסוד הגידול ביחידה או בכמה יחידות בהתאם להודאות תקנות משנה (א)
 עד (ד) חל גם על רצועה ברוחב שייקבע על ידי המפקח סביב השטח כדי לשמור על בידודו

 משאר יחידות השדה.
, יושמדו ( ג )  (ו) נמצא שיעור הסבילות בגבולות הנקובים בתקנות משנה (א) ד

 הצמחים הנגועים בשלמותם על פקעותיהם עד לתאריך שייקבע על ידי המפקח.

ם 13. לא יאושרו זרעים משדה אלא אם הושמדו הצמחים הנגועים באחת מהמחלות המפו־ י ת ט ת צ ר ט ש  ה

 הנגועים במחלות , ,
 רטות בתקנה 12 באותו שדה או בכל שדה אחר במרחק של 5 מטר מהשדה.

ד חלקה 14, לא יאושרו זרעים מרצועה ברוחב 5 מטר הגובלת עם שדה הזרוע זן תפוחי־אדמה דו  בי

 אחר או הזרוע בזרעים שמקורם אחר מאלה שנזרעו בשדה.

 י׳ייעה«5 האפיר, 15. מגדל יודיע בהודעה מוקדמת של 7 ימים לפחות למפקח על תאריך התחלת האסיף,

 תקן זרעים 16. (א) זרעים למכירה יהיו נקיים לחלוטין מרקבון חום בקטריאלי, גמטודות וקשיון
 למכירה ,

 רולפםי.
 (ב) אחוז הזרעים הנגועים במחלות, בפגמים ובמזיקימ המפורטים בטור א׳ של
 התוספת (להלן — פגמים) לא יעלה לגבי כל פגם ולגבי כמה מהם על השיעור שנקבע

 לצדם בטור ב׳.

ר זרעים 17. (א) לא קויימו הוראות יתקנה 16, יודיע המפקח למגדל כי הזרעים לא אושרו רו  בי

 למכירה.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מפקח להורות על בידודם מחדש של
נו עולה על  !זרעים ששיעור הפגמים בהם עולה על שיעור המותר לפי התקן אולם אי

 השיעורים המפורטים בטור ג׳ של התוספת.
 (ג) לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי תקנות משנה (א) ו־(ב) אלא לאחר שבדק
 לפחות 10% מהזרעים העומדים לבדיקה במקרה שלא ניתן אישור, ו־5% מהזרעים העומדים

 לבדיקה במקרה של דרישה לבירור מחדש.
 (ד) בירור ואריזה מחדש של זרעים ייעשו לפי הוראות המפקח,

ת שתיראה לו, זרעים למכירה בשדה, באיםום, בקירור  בדיקת זרעים 18. מפקח רשאי לבדוק, בכל ע

 ובכל מצב של החסנה.

פ 19. (א) זרעים למכירה יהיו ארוזים בשקים או במיכליס חדשים — או בהסכמת י ע ר ת ז

י

י י י  א

' המנהל בכתב — בשקים משומשים שלא השתמשו בהם לפני כן לאריזת תפוחי־אדמח.  מ י

:  (ב) כל שק של זרעים למכירה ישא עליו תווית שתכלול פרטים אלה
! ן  (1) שם הז

 (2) שם המגדל, או סימן הזיהוי שלו כפי שאושר בכתב על ידי המנהל!
 (3) סימון זיהוי של השדה בו גודלו הזרעים כפי שנמסר בהודעה בכתב

 למנהל!
 (4) הצהרה שהזרעים אושרו למכירה על ידי מפקח על פי תקנות אלה!
 (5) שם הגוף המשווק שבאמצעותו משווק המגדל את הזרעים אם הוא משווק

 כאמור!
 (6) השנה ועונת הגידול להן מיועדים הזרעים.

 (ג) העתק מהתווית יושם בתוך השק או המיכל בחלקו העליון.

 584 קובץ התקנות 979, כ״ח בטבת תש״ר, 28.1.1000



 •י איםום

 מכירת זרעים

 דרכי הבדיקה

 ערר על החלטת
 מפקח או מנהל

ת רו  אנ

 תחילה

 השם

ם באיםום,•׳־•לפי.•'-הוראות המפקח. נ ו מ י ס ו ם ת מ ד :'(א<יירזרעים• למכירה ייוחזקו לאחר א

:'^20'' 
 (ב) .הזרעים המיועדים לגידול בעונת אביכ יאוםמו בבתי קירור, בטמפרטורה
 של 3° צלסיוס.,מותרת הםטיה של 1°. בבית הקירור ייעשו סידורים לרישום הטמפרטורות

 לפחות פעמיים ביממה בהפרש של 12 שעות.
ו יאוסמו בבית קירור או בסככה  (ג) הזרעים המיועדים לגידול בעונת הסתי

 מאווררת כשהם מואבקים בד.ד.ט. בתוך השק או המיכל ומחוצה לו.

 21. לא ימכור אדם זרעים אלא אם קויימו לגביהם הוראות תקנות אלה והם נבדקו על
 ידי מפקח לא יאוחד משלושים יום לפני המכירה ואושרו על ידיו למכירה.

 22. מפקח רשאי בתהליך הבדיקה לפי תקנות אלה להיעזר על ידי אחדים בין שהם
נה ובין שהם ממוסדות מקצועיים או מדעיים.  עובדי המדי

 23. (א) על החלטת מפקח לפי תקנות אלה רשאי הנפגע לערוד בכתב בפני המנהל
 תוך 7 ימים מהיום שהחלטת-המפקח נמסרה לו.

 (ב) המנהל יודיע החלטתו בכתב תוך שבעה ימים מיום הגשת הערר.
 (ג) על החלצזת המנהל דשאי הנפגע לערוד בכתב בפני ועדת ערד האמורה בתקנת.

 משנה (ה).
 (ד) הועדה תתן את החלטתה תוך 10 ימים מיום הגשת הערר.

 (ה) שד החקלאות ימנה ועדות עדר של שלושה לענין תקנה זו.

 24. (א) בעד בדיקות שדה .תשולם עם מסירת הודעה לפי תקנה 4 אגרה בסך של
 0.50 לירה לדונם.

 ; (ב) בעד בדיקת זרעי& תשולם עם הכנסת הזרעים לאיסום אגרה בסך של —.5

 לירות הטונה. • ״ .

ל תקנות אלה כתום שלושים יום לאחר פרסומן ברשומות.  25. תחילתן #

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול תפוחי־אדמה לזריעה ומכירתם), תש״ד
 1960״.

ת פ ם ו  ת
 (תקנות 16 ר17)

ר ב׳ טור ג׳  טור א׳ טו

 שיעור התק, גבול שיעור הפנמים

10% 5% (Second Growth) 1. גידולי משנה 
3% 1% (Sclerotium batatioola) 2. מק שורש הבטטה 
3% 1% (Phytopiitora infestans) ן י  3. כמשו

10% 3% (Phtorimea operculella) 4. עש הבולבוםין 
3% 0,5% (Fusarium sp.) 5. מגלת 
1% 0 (Sclerotium rolfsii) 6. קשייון רולפסי 

 7. זרעים מתקלפים מעל לשליש משטח קליפת הפקעות 15% 20%
 8. כמה מהפגמים האמורים יחד בנוסף לסבילות ביחס

 לזרעים מתקלפים כאמור בפרט 7 5% 10%.

ן י י ה ד ש  ל׳ בכסלו תש״ך (31 בדצמבר 1959) מ
 (חט 73931) שר החקלאות

 קוב? התקנות 979, כ״ח בטבת תש״ד, 28.1.1960 585



 פקודת החברות
ת ו ר ג ר א ב ד  צו ב

1 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת ת ו ר ב ח  בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לפקודת ה
, אני מצווה לאמור:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בסעיף 10 לצו החברות (אגרות), תשייט—1959 י-, אחרי סעיף קטן (א) יווסף סעיף
ה:  קטן ז

 ״(א1) אגרות רישום ואגדות הון שתשלומן נדחה על פי צו החברות (דחיית
 סילוק מסים), תשייט—41949, או על פי החוק לעידוד השקעות הון, תש״י—
, ושמועד פרעונן  51950, או על פי החוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959 6
 לא חל עדיין, יראו אותן, לענין סעיף קטן (א), כאילו שולמו! כדי להסיר
 ספק נאמר בזה, כי אין צו זה בא לפגוע בהתחייבות לתשלום אגרות כאמור
ערב תחילתו של הצו ואין הצו בא להקטין את הסכום שהתחייבו ה. תנ י  שנ

 בתשלומו״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה באלול תשי״ט (28 בספטמבר 1959).

 3. לצו זה ייקרא ״צו החברות (אגרות) (תיקון), תש״ד—1960״.

ן ז ו ס ר ח נ ת תש״ך (18 בינואר 1960) פ ב ט ב ח ״  י
) שר המשפטים 5 1 3 1 ט 9 ח ) 

׳ מם׳ 48, עט׳ 168. } ׳ ם ו  1 חוקי א״י, כרד אי, פרס כ״ב, עמ׳ .155 4 עייר תש״ט, ת

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי .1 5 ם״ח 41, תש״י, עט׳ 129.

 3 ק״ת 945, תשי״ט, עמ׳ .2061 6 ם״ח 293, ת׳צ)י׳׳ט, עמ׳ 234.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
י מצווה לאמור: , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ  הכנסה), תשט״ז—1956 2

 1. איגרות חוב למוכ״ז ואיגרות החוב הרשומות על שם, שכל אחת מהן צמודה מחציתה
 לשער הדולר ומחציתה למדד יוקר המחיה, של ״רסקו״ חברה להתישבות חקלאית ועירונית
 בע״מ, נושאות ריבית של 6% לשנה בסכום כולל של 3 מיליון לירות ושיעמדו לפדיון
 בשנים 1962 עד 1971 — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ
 מן המס בשיעור של .25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מס הכנסה,

.21947 

—בטל. ר ממם הכנסה) (מסי 13), תשי״ט—1959 8 (פטו ן  2. צו לעידוד החסכו

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 5), תש״ך—1960״.

 כ״א בחשון תש״ך (22 בדצמבר 1959)
 (חמ 72650)

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עט׳ 77.

 3 ק׳׳ת 935, תשי״ט, עט׳ 1840.

 קובץ התקנות 979, כ״ד1 בטבת תשייר, 28.1.1960

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
ז קו י ת נ ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״חי-1957
ד:  ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמו

 8רק ראשון: הוראות כלליות

 1. מוקמות בזה רשויות ניקוז (להלן -י רשות) שנוקבו בתוספת בטור א׳ שתחומה חסמת רשויות
 של כל אחת מהן כולל שטח שצויין לצדה בטור בי.

. חפקדתתרשיש ל ת ע מ ם תחומה של רשות וכן תרשים אזור הניקוז בו היא פועלת יופקדו ב  2. ,תרשי
 •המים> תל־אביב, הקריה, ,והיעתקיהם — במשרד הרשות ובמשרדי הרשויות המקומיות,

ל מעונין זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות. ו  ו

 פרק שני: חברי רשות

 : חברי רשות

ת ו י  נציגי רשו
ת : ו  מקומי

 תקופת כהונתם:
 של חברי רשות

 מיעד ישיבתה
 הראשונה;
 של הרשות

ת, ו ל י  ישיבות רג
 של רשות ;

 מנין חוקי
 וסדרי עבודה

/  3. . (א) כל רשות תהיה במספר חברים כפי שצויין בתוספת בטור ג
 (ב) הודעה על הרכב של כל רשות שתכלול שמות חבריה תפורסם ברשומות.

וצגת ברשות.תבחר את נציגה מבין חברי מועצתה, או מבין  4. כל: רשות מקומית המי
 עובדיה, או תמנה נציג אחר שלדעת מועצתה עשוי לייצג עניניה ברשות. לא בחרה רשות
יית שר החקלאות (להלן — השר) אליה, רשאי הוא ר תוך 30 יום מפנ  מקומית נציגה באמו

 למנות נציגה מבין חברי מועצתה או עובדיה.

 5. (א) תקופת כהונתו של חבר דשות היא 5 שגימ.
ד לא ־נבחרו או  (ב) חברי רשות ימשיכו בתפקידם אף אם תמה כהונתם כל עו

ו חברים חדשים.  נתמנ

 6. (א) דשות תזומן לישיבתה הראשונה על־ידי המנהל, לא יאוחד מ־30 יום לאחר
 פרסום צו זה ברשומות.

ה מנין חוקי בהתאם להוראות צח זה בישיבה שזומנה' כאמור בסעיף  (ב) לא הי
 קטן (א), יזמן המנהל ישיבה נוספת לא יאוחר כר15 יום ממועד הישיבה הראשונה: והיא

חוקית בכל מספד הנוכחים. ה,  תהי

 7. (א) יושב ראש של רשות רשאי לכנס בכל עת ישיבות הרשות ובלבד שתתקיים
 ישיבה אחת לפחות אחת לשלושה חדשים.

די  (ב) יושב ראש יכנס ישיבות הרשות אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בי
 שליש לפחות מחבריה או על פי דר^שת השר.

 8. (א) רוב חברי רשות הם מנין חוקי בישיבותיה, והחלטותיה מתקבלות ברוב קולות
 רגיל של חבריה הנוכחים בישיבותיה, חוץ מהחלטות שנקבע להן בצו זה דוב מיוחד.

 (ב) רשות רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה במידה שלא נקבעו הוראות
 אחרות בצו זה,

 ם״ח 236, תשי״ח, עט׳ 4.
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 9. (א) רשות מקומית רשאית לבטל את בחידת נציגת ברשות ולבחור באחר במקומי ן
 לביטול כאמור יהיה תוקף: מיום בחירתו של נציגה החדש של הרשות המקומית האמורה.
 (ב) נציג דשות מקומית יחדל מחברותו ברשות באם הורשע על־ידי בית המשפט

 בעבירה שיש בה משום קלון.

 10. נציג דשות מקו!מית^רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית
 שבחרה בו וליושב ראש הדשות! התפטרות תהיה בת תוקף מיום שנבחר נציגה החדש של

 הרשות המקומית האמורה.

 11. (א) הופסקה חברותו של נציג רשות מקומית, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו
 חבר אחד במקומו. לא בחרה הרשות המקומית נציג אחד תוך שלושים יום מיום שנפסקה
 החברות כאמור׳ רשאי השר להתרות בה! לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי

 השר למנות חבר חדש: מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה דשות מקומית.
 (ב) לא יפעל: השר כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם שר הפנים.

ת ו י ח  ביטול ב
 נציג רשות

 וחדילת. חברותו

 התפטרות נציג
 רשות מקומית

 מקומות פנויים
 של נציגי

 רשויות מקומיות

 פרק שלישי: הנהלה

 12. רשות תבחר, בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, בהנהלה שמספר חבריה לא יעלה
 על חמישה ובאחד מהם ליושב ראש.

 13. (א) לא נבחרו ההנהלה או היושב ראש בישיבתה הראשונה של רשות יזמן המנהל
 ישיבה שניה לבחירתם! לא נבחרו בישיבה זו, ימנה המנהל הנהלה ויושב ראש שתקופת
 כהונתם תהיה שנה אחת מיום המינוי או עד לבחירת הנהלה ויושב ראש כדין, הכל לפי

 המועד המוקדם יותר.
 (ב) בתום השנה: האמורה ייערכו, לפי הזמנת היושב ראש או המנהל, בחירות

 הרשות ודינן של בחידות אלה כדין בחירת ההנהלה והיושב ראש הראשונים.

 14. תקופת כהונתה של הנהלה ושל יושב ראש תהיה כתקופת כהונתה של הרשות.

 15. הנהלה תפסיק כהונתה אם —
 (1) הגישה התפטרות לרשות ולמנהל!

 (2) התפטרו שלושה מחבריה לפחות, או היושב ראש וחבר נוסף, או חדלו
 להיות חברים!שלהדשות! י

 (3) הועברה! מכהונתה על ידי הרשות.

 16. יושב ראש יפסיק כהונתו אם —
 (1) חדל להיות חבר הרשות!

 (2) התפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב למנהל ולרשות וההתפטרות
 אושרה על ידי השר או המנהל!

 (3) הועבד מכהונתו על ידי הרשות.

 17. (א) החלטת דשות להעביר הנהלה או יושב ראש מכהונתם לא תהיה בת־תוקף.
 אלא אם נתקבלה בישיבה! שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל

 .החברים של הדשות. י
 (ב) אם ההעברה: מכהונה של היושב ראש היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק דין

 סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
 (ג) העברת יושב: ראש מכהונתו דינה כדין העברת ההנהלה מכהונתה.

 בחירת הנהלה
 ויו׳׳ר

 הנהלה ויו״ר
 זמניים

 תקופת כהונתה
 של הנהלה ויו״ר

 הפסקת כהונתה
 של הנהלה

 הפסקת כהונתו
 ׳!56 יו״ד

 תנאים /
 להחלטות רשות
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 התפטרות חבר .-
ן  הנהיה ופיטורי

 בחירות חדשות

־ ת ו י ו כ מ  ס
 ההנהלה

 ותפקידיה

יות יריד  סמכו

 סגן יו״ר

 אי יכולת
 של יו״ר

 למלא תפקידו

ם י ד י ק פ  העברת ת
יות  וסמכו

 של יו״ר

 משכורות
 והוצאות

 18. (א) חבר הנהלה רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה ליושב ראש ולמנהל,׳ התפטרות
 תהיה בת־תוקף מיום החלפתו או כתום חדשיים מתאריך ההודעה האמורה, הכל לפי

 התאריך המוקדם יותר.
 (ב) רשות רשאית להחליט על העברת חבר הנהלה מתפקידו! ההחלטה לא תהיה
 בודתוקף אלא אם נתקבלה בישיבה. שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה

 ממחצית כל חברי הרשות. י-
 (ג) אם העברת חבר הנהלה מתפקידו היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק דין סופי על

 עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

 19; (א) הופסקה כהונתם של הנהלה או יושב ראש מכל סיבה שהיא, תבחר הדשות
 במקומם הנהלה, או יושב ראש, מבין חבריה, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי

 המנהל.
 (ב) הופסקה כהונתו של הבד הנהלה מכל סיבה שהיא, תבחר הרשות במקומו חבר
 אחר מבין חבריה בישיבה שתיקרא במיוחד לענץ זה על ידי היושב ראש. הודעה על

 הבחירה תישלח למנהל.

 20. (א) בידי הנהלה כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לרשות אלא אם הרשות החליטה
 כי הם ישארו בידיה, ובלבד שהחלטות בדבר תכנית ניקוז או השינוי בה ובדבר התקציב

 השנתי וארנונות הניקוז יתקגלו על ידי הרשות עצמה.
 (ב) הנהלה תקיים הנהלת פנקסים סדירה לכל פעולות הכספיות של הרשות.

 21. (א) יושב ראש ישב בראש כל הישיבות של דשות והנהלה וימלא את שאר התפ
 קידים המוטלים עליו על פי צו זה.

 ׳ (ב) יושב ראש יעשה כל האפשר שהחלטות הדשות וההנהלה יבוצעו כדין ושכל
 הוצאה של.הרשות תהא בהתאם לתקציבה או על פי כל דין. המתיר את ההוצאה.

 22. (א) ליושב ראש יהיה סגן הנבחר על ידי הרשות ברוב קולות רגיל.
 (ב) סגן יושב ראש רשאי למלא את התפקידים ולהשתמש בסמכויות של, היושב
 ראש, במידה,ותפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על ידי היושב ראש באישור הרשות.

 23. נבצר מיושב ראש לפעול או שפסק לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש,
 במקומו, ימלא את מקומו —

 (1) סגן יושב ראש, או
 (2) חבר רשות שיתמנה על ידיה — אם נבצר מסגן היושב ראש לפעול או

 אם הסגן פסק לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

 24. חבר רשות רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש ולהשתמש בסמכות מסמ
 כויותיו במידה ותפקיד וסמכות כאמור הועברו אליו על ידי יושב ראש באישור הרשות.

 25. (א) יושב ראש של דשות או סגנו או חבר רשות אחר, אם הם ממלאים תפקיד או
 י משמשים בסמכות של יושב ראש רשות, בהתאם להוראות צו זה, רשאים לקבל מקופת

 הרשות משכורת בשיעור שתקבע הרשות באישור המנהל.
 (ב) חבר ועדה מועדות הרשות זכאי לתשלום עבור הוצאות שהוצאו בקשר

 לתפקידו.
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 פרק רביעי: ועדות

 26. (א) רשות רשאית לבחור — אם מבין חבריה ואם מבין אנשים אחדים — ועדות
 קבועות או ועדות ארעיות ןלענינימ או למקרים מםויימים.

 (ב) לפחות מחצית מחבריה של ועדה יהיו חברי רשות.
 (ג) יושב ראש ועדה ייבחר על ידי הרשות.

 27. (א) המלצותיה של ועדה טעונות אישור רשות.
 (ב) הרשות, !בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים ממספר חבריה, רשאית

 להעביר ענין מסרים או סוגי ענינים להנהלה או לועדה להחלטתם הסופית.
 (ג) ועדה רשאית, בשים לב להחלטות הרשות, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה

 ודיוניה.

 28. (א) ועדה קבועה: של רשות תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של הרשות שבחרה
 בה! ועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר העבודה שלשמה נבחרה.

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לבטל בכל
 עת את בחירתה של ועדה שנבחרה על ידיה או לשנות את הרכבה.

 29. חבר ועדה שהוא !חבר של רשות יחדל מחברותו באותה ועדה כשנפסקה חברותו
 ברשות, אולם רשאית הרשות להשאירו בתפקידו.

 30. לרשות תהא ועדת ביקורת קבועה שמתפקידה לבדוק ולבקר את חשבונות הרשות
 ועניניה, את פעולת ועדותיה, מפעליה ועובדיה.

 31. ועדת הביקורת תיבחר על ידי רשות אם מבין חבריה ואם לאו, ובלבד שלא ישתתפו
 בה חברי הנהלת הרשות ונציגי הממשלה ברשות.

 32. (א) ועדת ביקורת תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של רשות שבחרה אותה
 ועד אשר תמונה ועדת ביקורת חדשה או — אם הרשות מתפרקת — עד לאחר פירוקה

 של הרשות.
 (ב) אין בהוראות סעיף קטן(א) כדי לגרוע מסמכותה של רשות לבטל בכל עת,
 בהחלטה שנתקבלה ברוב| של שני שלישים ונתאשדה על ידי השר, את בחירתה של ועדת

 הביקורת או לשנות את הרכבה.

 33. דין חדילת חברות בועדת ביקורת היא כדין חדילת חברות בועדה כאמור בסעיף 29.

 34. סדרי עבודתה: ודיוניה של ועדת הביקורת ייקבעו על ידיה.

 35. (א) רשות תמנה ועדת מכרזים שתפקידה להשגיח על הצעות מחירים המוגשות
 לרשות ולחוות דעת עליהן.

 (ב) ועדת המכרזים תהא מורכבת מחברי הדשות שאינם נציגי הממשלה ושיהיו
 דוב, מנציג המהנדס המתכנן ומנציג המנהל, אשר אינו חבר ברשות•

 36. (א) עמדה רשות לעשות חוזה עבודה או חוזה אספקה, תפרסם הודעה על כוונתה
 להתקשר בחוזה ותזמין הצעות מחירים•

 (ב) בהודעה יפורטו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, ציון התקופה
 בה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.

 ועדות

ות ועדה י  סמכו
 ו6דרי עבודתה

 תקופת כהונתה
 ש? ועדת הרשות

 :דודילת חברות
 בועדה

 תפקידה של
 ועדת ביקורת

 הרכב ועדת
 הביקורת

 תום״תקופת
 כהונתה של

 ועדת הביקורת

 חדילת חברות
 בוערת בקורת

 סדרי עבודתה
 ; של ועדת הבקורת

 ועדת מכרזים

 הזמנת הצעות
 מחירים
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 קבלת הצעות
 והדיון בהן

 דחיית הצעות

 השתתפות רשות
 מקומית

 (ג) בסעיף זה ״פרסום7׳ —
 (1) משלוח הודעה בכתב לארבעה קבלנים לפחות אם העבודה או האספקה
 מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 5000 לירות או על סכום אחד

 שנקבע על ידי השד ו
 (2) פרסום במשרדי כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום הרשות וכן
 פרסום בשלושה עתונים יומיים לפחות אם העבודה או האספקה מצריכה
 הוצאה משוערת העולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר.
 (ד) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות ברג׳י, תפנה בכתב לשלושה קבלנים

 לפחות לשם קבלת הצעות מחירים וועדת המכרזים תדון בהן.

 37. .(א) ההצעות המתקבלות יונחו במשרד הרשות בתיבה נעולה על שני מנעולים
 שמפתחותיהם יהיו שמודים אחד אהד בידי שני חברי הרשות שנתמנו לכך על ידיה.

 (ב) כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת המכרזים ויירשמו על ידי מזכיר הרשות.
 (ג) ׳ אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או לאחר תום התקופה שנקבעה.

 • (ד) ועדת המכרזים רשאית להמליץ על ההצעה הנמוכה ביותר, ובלבד שהמחירים
 המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על הצעה שאינה הנמוכה

 ביותר, תרשום את הנימוקים להחלטה זו.
 (ה) הנהלת הדשות תעיין בהמלצות ועדת המכרזים ותקבל את ההצעה הנראית לה,
 החליטה הנהלה לא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או את ההצעה שועדת המכרזים

 המליצה עליה, תרשום את הנימוקים להחלטה זו.

 38. הנהלת רשות רשאית לדחות את כל ההצעות שהוגשו לה, ומשעשתה כן, תפורסם
 הודעה שניה כאמור בסעיף 36.

 39. (א) רשות מקומית המיוצגת ברשות רשאית להגיש הצעות מחירים לביצוע עבודה
 אם הודיעה בכתב לרשות ולועדת המכרזים על כוונתה להגיש הצעות כאמור לפני
 הישיבה הראשונה בה ידונו בהצעה. הוראה זו חלה גם על תאגיד שרשות מקומית כאמור

 חברה בו.
 (ב) נציגה של רשות מקומית כאמור לא ישתתף בדיונים על הצעות המחירים

 בועדת המכרזים ולא יצביע בכל הדיון בה.

 פרק חמישי־: עובדים

י מ  40. (א) רשות תמנה מהנדס שינהל את המשרד הטכני של הרשות ושתפקידיו הם — משרד ט
 (1) להחזיק במצב תקין את המכשירים, המכונות, כלי הרכב על כל אביזריהם

 (להלן — ציוד טכני) של הרשות!
 (2) להכין תכנית עבודה לרבות סימון שטח המפעל לצורך ביצוע תכנית

 מפעל שאושרה 5
 (3) לבצע עבודות הקמת מפעל במסגרת תקציב הביצוע השנתי של הרשות
 בין באמצעות יחידת ציוד טכני של הרשות ובין באמצעות מסירת העבודה

 לאחר?
 (4) הכנת החומר ההנדסי והשרטוטים לצרכי חשבונות הביצוע והכנת החומר

 ההנדסי לדין וחשבון השנתי של הרשות.
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ד ב ע  (ב) רשות שברשותה או בשליטתמ ציוד טכני, רשאית למשתמש בו,לביצוע מ
 דות להקמת מפעל !או להחזקתו. החליטה הדשות כאמור תגיש הצעתה לועדת מכרזים או
 למנהל כדי לפטור [אותה מהוראות הםעיפים 36 עד 38. אישר המנהל את הפטור, ימנה
 ועדה שתקבע את !מחילי העבודות לפרטיהן ותבדוק כל פרט הנוגע לביצוע העבודות.

ה מהנדס כאמור בסעיף 40, תמנה הרשות מבין חבריה או מבין עובדיה  41. לא נתמנ
 אדם שינהל את המשרד הטכני.

 42. (א) סדרי עבודתו של המשרד הטכני ומספר עובדיו ותפקידיהם ייקבעו על ידי
 הנהלה הרשות.

י יומן עבודה בהתאם  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יתנהל במשרד הטכנ
 להוראות המנהל. מעתקים מרישומי יומן העבודה יימסרו למנהל ולמהנדס המתכנן לפי

 דרישתם.

 43. (א) רשות:תמנה, מבין חבריה, חברי ההנהלה או עובדיה, גזבר ומזכיר ותקבע
 את תפקידיהם וסמכויותיהם בשים לב להוראות צו זה.

 (ב) הפסקת עבודתו של גזבר, מזכיר או מהנדס טעונה החלטת רוב חברי הדשות
נה חלה אם ההפסקה באה בעקבות ן זה. הודאה זו אי  בישיבה שנתכנסה במיוחד לעני

 הרשעה על עבירה שיש בה קלון.

 ם  44. רשות תבחר:מהנדס מתכנן שתפקידיו ה
י ניקוז ובועדתה נ י  (!) להכין תכנית מפעל לשם דיון בה במועצה הארצית לענ
 ההנדסית, בועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ולשם אישורה על ידי השר ז

ת! י  (2) לייצג! את הרשות בכל הדיונים ההנדסיים שיתקיימו לגבי התכנ

 (3) לפקח פיקוח עילי על ביצוע תכנית מפעל!

 (4) לעשות כל דבר אחר שהוטל עליו בהסכמתו על ידי הדשות.

ן ייבחר על ידי רשות בישיבתה הראשונה או בזו שלאחריה  45. (א) .מהנדס מתכנ
 ברוב קולות רגיל •י של! חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שלא ייבחר לתפקיד מהנדסי

ן אדם שהוא חבר הרשות.  מתכנ
ן ואופן תשלומו ייקבעו בחוזה בין הרשות ובינו.  (ב) שכר מהנדס מתכנ

ן או לפטרו על פי  (ג) הרשות רשאית להפסיק זמנית עבודתו של מהנדס מתכנ
ן זה.  החלטה שנתקבלה על ידי דוב חבריה בישיבה שנתכנסה במיוחד לעני

 46. גזבר של רשות יגיש ספרי החשבונות של הרשות לרואה חשבון, שיתמנה על ידי
 הרשות, במועד שנקבע על ידי השד.

 47. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת רשות יהיו חתומים ביד יושב ראש הרשות
 וביד הגזבר. /

 48. (א) גזבר של רשות אחראי להנהלה תקינה של ספרי החשבונות של הרשות בהתאם
 להוראות המנהל ולבטחונה של קופת הרשות.

 (ב) כל הכספים השייכים לקופת הרשות או המתקבלים למענה או לחשבונה
 ישולמו מיד לחשבון הרשות בבנק שהרשות תקבע לכך, אולם ההנהלה יכולה להרשות

 לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של הרשות.

 ניהול המשרד
י הטכנ : 

 סדרי עבודה
 של הטשוד

 הטכני

 נזבר, מהנדס
 ומזכיר

 מהנדס מתכנן

ס ד נ ח מ ת ר י ח  ב
 מתכנז

 דואה חשבון

 חתימה על
 פקודת תשלוט

 הנהלת חשבונות
 ומופת הרשות
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 עריכת. ־.׳-.
 פרוטוקולים

 היעדרות
 מישיבות

 שינוי הרכב
 רשות

 עריכת חוזה

 חוזים קיימים

 חתימת הוזים

 חבר רשות,
 ועדה או עובד

 המעוני! בחוזה

 פרק ששי: הוראות שונות

 49. :מכל ישיבות רשות, הנהלה או ועדת הביקורת של הדשות, ייערך פרוטוקול שייחתם
ו יישלח" אל המנהל והעתק שני יישאר  על ידי יושב ראש אותה ישיבה, והעתק אחד ממנ

 בתיק מיוחד במשרד הרשות! תיק זה יהיה פתוח לעיון לחברי הרשות.

 50. חבר של דשות, הנהלה, וועדה של הרשות, שנעדר ללא רשות משלוש ישיבות
 רצופות, שלא מסיבות מחלה או שירת בצבא־הגנה לישראל — יראוהו כמתפטר מתפקידו

 בהם.

 51. השתנה הרכבה של רשות על ידי הצטרפותה של רשות מקומית נוספת לרשות או
 על ידי פרישתה של רשות מקומית שהיתה חברה בה, או על ידי החלפת רשות מקומית
 אחת בחברתה, יזמן היושב ראש לא יאוחר מ־14 יום מהשינוי האמור, ישיבת הרשות

 לשם הכנסת שינויים בהנהלתה וועדותיה למיניהן.

 52. (א) יושב ראש רשות רשאי להתקשר בשמה בחוזה, אם נתקיימו תנאים אלה:
 (1) קיבל הסכמת ההנהלה!

ועדת לה הקצבה  (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מי
 מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה.

 (ב) כל חוזה אחר טעון החלטת הרשות. אם אין בתקציב המאושר לשנת הכספים
 שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב

 מאת השר.
 (•ג) כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מטעם הרשות טעון אישור בכתב מאת השר.

 (ד) כל חוזה הנוגע לעסקה במקרקעין טעון אישור בכתב מאת המנהל,

י נ י  53. חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לענ
עת שטפונות, ידאו אותו כאילו נעשה על ידי הרשות אם הרשות החליטה על י מנ  ניקוז ו
 כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ובכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב״דשות מקומית״

 יראו כאילו מדובר בו ב״דשות ניקוז״.

 54. (א) כל חוזה של רשות הכרוך בהתחייבות כספית מצדה ייחתם על ידי היושב
 ראש והגזבר שלח.

 (ב) כל חוזה אחר של הרשות ייחתם על ידי היושב ראש וחבר הנהלה אחר.

 55. (א) חבר רשות או חבר ועדה מועדות הרשות שיש לו, במישרין או בעקיפת,
על ידי בן זוגו, סופנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל ,  בעצמו או
  חוזה או עסק שנעשה עם הרשות, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשי

 רותים שרשות מספקת לתושבים:
 (1) יודיע על כך בכתב לרשות ולועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה

!  הראשונה בה ידונו בו
 (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק ברשות או בועדה ולא

 יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
) יחולו על עובד הרשות, בשינויים המחוייבים 1 ) ( א ) ן ט  (ב) הודאות סעיף ק

 לפי הענין.
 (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הבד רשות או ועדה או על עובד רשות
 מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או
 בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי

 בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.
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 56. (א) כל הכספים המתקבלים על ידי רשות או על שמד׳ יהוו את קופוו׳ הלשות.
 (ב) קופת !הרשות תשמש לתשלום כל סכום שהרשות רשאית או חייבת להוציאו

 כדין.

 57. כל םכום המגיע לרשות שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב
 אבוד, רשאית הדשות על פי החלטה מיוחדת לותר עליו ולמחקו מהפנקסים. אם היתה סבורה

 שהדבר לטובת הציבור! בכל מקרה אחר טעונה החלטת הרשות אישורו של השר.

 58. יושב ראש :רשות אחראי לסדרי השמירה על ספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה.

 59. לרשות יהיה משרד שהוא מענה. הקבוע למסירת מסמכים ולשם עיון במסמכיה.
 משדד הרשות יהיה פתוח לקהל במשך שעות קבועות לפי החלטת ההנהלה.

 60. (א) ספרי הרשות׳ מסמכיה וניירותיה, יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר
 רשות, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר

 אחר ממשרדי הרשות בלי הסכמה בכתב מאת המזכיר או יושב ראש הרשות.
 (ב) לועדות הרשות תהיה, בזמן ישיבתן, גישה לספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה

 הנוגעים לעבודתן.

 61. במשרדי הרשות יימצאו לעיון:
 (1) מפה בקנה מידה לא קטן מ־1:50000 של אזור הניקוז;

 (2) !מפה: בקנה מידה לא קטן מ־1:10000 של תחום הרשות המפרט את
 הגושים והחלקות הכלולים בו!

 (3) העתק התכנית שאושרה כאמור בפרק הרביעי לחוק.

 62. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשת ניקוז), תש״ך—1960״.

 קופת הריעות

 מחיקת חובות

 שמירת מסמכים

 משרד הרשות

 גישה 5פפרי
 הרשות ומשמניה

ת ותכניות  מפו

 השם

 טור ג׳ — הרכב הדשות

 א) נציגי הרשויות המקומיות 8
 1• מועצה אזורית גלבוע 5
 2• מועצה אזורית יזרעאל 2

 3• מועצה מקומית עיר יזרעאל
 עפולה 1

 ב) נציגי הממשלה 3
 1• נציג משרד החקלאות 1
 2• נציג משרד הפנים 1
 3• נציג משרד הבריאות 1

 םה״כ־ י• 11

 א) נציגי הרשויות המקומיות 14
 1• מועצה אזורית זבולון ׳ »
 2• מועצה אזורית געמן 1
 3• עירית חיפה 2
 4• מועצה מקומית כפר־אתא 1
 5• מועצה מקומית נער 1
 6• מועצה מקומית קרית־בניטץ 1
 ד• מועצה מקומית קרית־ביאליק 1
 8• מועצה מקומית קרית־מוצקין 1

ת פ ס ו ת  ה
 טור ב׳ • תחזה הרשות

 השטח של האזור מספר 3
 כנקוב :בתוספת לאכרזת
 הניקוז וההגנה מפני שטפו
- ך  נות (אזורי ניקוז), תש״

 21959 (להלן-התופפת)

 השטח של האזור מספר 6
 כנקוב בתוספת

 טור א׳ — שם הרשות

 1• רשות ניקוז גלבוע

 2• רשות ניקוז עמק זבולון

 ק״ת 964, תש׳׳ד, עט׳
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י ׳ — הדנב 1!-יש1ת י י ג רי  טור אי — ש& הרשות טור ב' — תוזו8 הרשות טו

 2• רשות ניקוז עמק זבולון ב) נציגי הממשלה - 3 .
 (המשך) ) 1• נציג משרד החקלאות 1
 2• נציג משרד הפנים -. 1

 3• נציג משרד הבריאות 1:
• ־ . : ; -  ג) נציגי בעלי קרקעות לפי י - •

: ;2 :  סעיף 11(ד) לחוק •••:•.־.־ :
 בכדה 19

 3• רשות ניקוז נעטן השמח של האזור מספר 7 א) נציגי הרשויות המקומיות •׳׳־׳11»
 כנקוב בתוספת 1• מועצה אזורית נעמן.

 2• מועצה מקומית תמרה •• ,2: ־•-»?&
 3• מועצה מקומית קרית־ביאליק 1• .-.׳״:׳<:׳
 4• עירית עכו 2 •י.־•־ !?
.. יל3&5 • •••׳ ׳ • : ר  ב) נציגי הממשלה - "
 1• נציג משרד החקלאות .-•׳• • 1 •:״•:•:י-&

: -־•׳־:״־־ 1  2• נציג משיד הפניה ׳
 3• נציג משרד הבריאות . •

 ג) נציגי בעלי קרקעות לפי
 סעיף 11(ד) לחוק 1

 כבדה ,- 15

1 » : : ת ו י מ ו ק מ  4• רשות־ ניקוז הגליל המערבי השטחישל האזור מספר 8 א) נציגי הרשויות ה
 כנקוב בתוספת 1• מועצה אזורית געתון 4 ׳:>:-׳&
3 י>>5  2• מועצה אזורית סולם צור ׳

 ,•• • 3• מועצה מקומית נהריה ־ 2
 4• מועצה מקומית שבי־ציון 1 "י״•׳

 ב) נציגי הממשלה - ״».-3.״¿
 . 1• נציג משרד החקלאות 1

 2• נציג משרד הפנים 1 •י••׳.-
 3• נציג משרד הבריאות 1 ׳׳/:;־

 ג) נציגי בעלי קרקעות• לפי
ע  סעיף 11(ד) לחוק .:׳•י- 2׳

 גמ״ה 15

 5• רשות ניקח נחל תנינימ השטח של האזור מספר 10 א) נציגי הרשויות המקומיות . 18
 כנקוב בתוספת 1• מועצה אזורית מנשה ־ ־3•
 2 מועצה אזורית אלונה 3

 3־ מועצה אזורית חוף הכרמל 2 :- .־ ׳.::
 4• מועצה מקומית זכרוךיעקב 2
 5• מועצה מקומית בנימינה 2
 6• מועצה מקומית ׳גבעת־עדה 2

 7• מועצה מקומית פרדס־חנה 1 י
 8• מועצה מקומית כרכור 1

״:־?  9• מועצה מקומית אור עקיבא 1 י •'
 10• מועצה מקומית כפר קרע 1

 ב) נציגי הממשלה - 3
 1• נציג משרד החקלאות 1 ־.׳־&

 2• נציג משרד הפנים 1
 3• נציג משרד הבריאות 1

 ג) נציגי בעלי קרקעות לפי -
 סעיף 11(ד) לחוק 2

 בס״ה י 23
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 טור א׳.— שם הרשות טור |ב׳ — תחוט הרשות טור ג׳ — הרכב הרשות

 6• י רשות ניקוז נחל שורק , השטח! של האזור מספר 15 א) נציגי הרשויות המקומיות 23
 כנקוב! בתוספת 1• מועצה אזורית נרנר 3
 2• מועצה אזורית גזר 3
 3• מועצה אזורית גיזו 2
 4• מועצה אזורית גךרוה 2
 5• מועצה אזורית אבךהעזר 1
 6• מועצה אזורית נחל שורק 1
 7• מועצה אזורית חבל יבנה 1
 8• מועצה אזורית באר־טוביה 1
 9• מועצה אזורית יואב 1
 10• מועצה אזורית גדרות 1
 11• עירית רחובות 1
 12• עירית ראשוךלציון 1
 13• מועצה מקומית נם־ציונה 1
 14• מועצה מקומית גדרה 1
 15• מועצה מקומית מזכרת־בתיה 1
 16• מועצה מקומית כפר־יבנה 1
 17• מועצה מקומית באר־יעקב 1

 ב) נציגי הממשלה - 3
 1• נציג משרד החקלאות 1
 2• נציג משרד הפנים 1
 3• נציג משרד הבריאות 1

 ג) נציגי בעלי קרקעות לפי
 סעיף 11(ד) לחוק 1

 בס״ה 27

 7• רשות ניקוז נחל אבטח השטח!של האזור מספר 16 א) נציגי הרשויות המקומיות »1
 כנקוב!בתוספת 1• מועצה אזורית חוף אשקלון 5
 2• מועצה אזורית שפיר 1
 3• מועצה אזורית באר־טוביה 1
 4• עירית אשקלון 3

י ב) נציגי הממשלה - 3  י
 1• נציג משרד החקלאות 1
 2• נציג משרד הפנים 1
 3• נציג משרד הבריאות 1

 בס״ה 13

 כ״ז בכםלו תש״ד (28 בדצמבר 1959) מ ש ה ד י י ן
 >חט 75138) שר החקלאות
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר חלב פרות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 אני מצווה לאמו

ף1  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פדות), תש״ך—1959 3 (לחלן _ תיקו! פעי
: ו  הצו העיקרי), בסופו תיווסף הגדרה ז

 י ״ ״רשיון״ — רשיון לכך לפי צו הסחר והייצור״.

wc3 !יווסף סעיף קטן זה : תיקי ( ב ) ן ט  .2 בסעיף 3 לצו העיקרי אחרי סעיף ק
 ״(ג) לא יעביר רפתן, מרכז או קמעונאי, לא ירכוש מרכז או קמעונאי ולא

 יחזיק, חלב המכיל פחות מאשר 8.3% חומר יבש חסד שומן.״

: : . החלפתסעי!־!5 ה  3. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא סעיף ז
 ״שוט! חלב 5. (א) לא יעביר רפתן, מרכז אוי קמעונאי חלב המכיל פחות גר3%

 שומן חלב.
) לא יחולו על — א ) ן ט  (ב) הוראות סעיף ק

 (1) רפתן המעביר חלב לבעל תחנת איסוף או לבעל מחלבה
ון!  שלהם ניתן רשי

 (2) בעל תחנת איסוף שלו ניתן רשיון המעביר חלב לבעל
v . . - ! ן ו  מחלבה שהוא בעל רשי

 (3) בעל מחלבה שלו ניתן רשיון המעביד חלב לשם עיבודו
 או לשם ייצור מוצרי חלב לבעל מחלבה אחר שהוא בעל

 רשיון.״

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פדות) (תיקון), תש״ך— השם
 960i.״

ר י פ ס ס ח נ  כ׳ בטבת תש״ד (20 בינואר 1960) פ
ר המסחר והתעשיד. ש 3 ( m74 מ ח ) 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 958, תש״ד, עט׳ 189.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ו ב ו ש י ן ח פ או ל ו ט י ר ה ו ע י ת ש ע י ב ר ק ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירומ (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ד:  אני מצווה לאמו

 1. בסעיף 1 לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3), תשי״ח—1958 2 (לד׳לו — תיקון פעיו־ 1
ג) — )  הצו העיקרי), בסעיף קטן

, אחרי ״משומשים״ יווסף ״או מיושנים״.  (1) בפסקה (6) 3

 V ס״ח 288, תשי״ט, עט׳ 18.
 ״ ק״ת 772, תשי״ח, עט׳ 776.
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: ו  (2) אחרי פסקה (6) תיווסף פסקה ז

 ״(7) על נורות פלואורםצנט עגולות שיובאו על פי רשיונות יבוא, אם התאי
 דיך המצוייך על רשיון היבוא כיום מתן הרשיון הוא לפני יום כ״ב באדר א׳

 תשי״ט (2 במרס 1959).״

/ בפרט 431, במקום ״840״ יבוא ״42  2. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק א
 אגורות״,

 3. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק ב׳, בפרט 5 יי, אחרי ״4.500 לירות בניכוי
 המכס ומס קניה ששולמו״ יווסף ״או 12 לירות ליחידה, הכל לפי הסכום הגדול יותר״.

 4. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 2),
 תש״ך—1960״.

 תיקיז התוספת
 הראשונה

 חלק א׳

 תיקו! התוספת
 הראשונה

 חלק כ׳

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ד בטבת תש״ך (24 בינואר 1960)
 (חמ 74043)

 4 ק״ת 820, תשי״ח, עמ׳ 1831; ק״ת 869, חשי״ט, עמ׳ 724; ק״ת 909, תשי״ט, עמ׳ 1409.

 5 ק״ת 909, תשי״ט, :עמי 1409.

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954

י ל א ר ש ומן י ת י ג צ ר ה ב ד ו ב  צ

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

 1. בתקופה שבין יום כ״ח בטבת תש״ך (28 בינואר 1960) לבין יום ל׳ בניסן תש״ד
 (27 באפריל 1960) 1יהא! כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות

:  מ־90 דקות ובכלל זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו
 (1) בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש היומן, או

 (2) בהודעה בכתב שנמסרה למציג, או
 (3) במודעה שפורסמה ברשומות.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי (הצגת יומן ישראלי) (מס׳ 2), תש״ך—
 1960״.

 הצגת יומז
 ישראלי

 השם

 א. מ י ר ש ב ר ג
 דשות מוסמכת

 כ״ב בטבת תש״ך (22 בינואר 1960)
 (חמ 760920)

 1 ם״ח 158, תשי״הועמ׳ 143.
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מט׳ 651

 ז בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת.המסחר עכו האויב,

, שהועברו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  1939 *, הסעיפים 14 (א) ר
ד:  אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמו

 1. צו הקנייה מס׳ 90 מיום 13.5.1943, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1267 מיום 20.5.1943
) מרודס (מם׳ סידורי 13). טו (קפלו טו  יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של ראובן קפבו

 2. צו הקנייה מס׳ 115 מיום 11.12.1943, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1306 מיום
יכנבדג (מס׳ סידורי ין מדי  16.12.1943, יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של הנם אדלשטי

(א) 2). רי דו ׳ סי מס ) ברג כנ י  (א) 1) ופאול אדלשטיין מרי

 3. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בטבת תש״ך (17 בינואר 1960).

 י. ד ג ו ן
 הממונה על רכוש האויב

 תיקון טעות
 בצו המלאכות והתעשיות (הסדרתו) (תיקון התוספת), תש״ך—1959, שנתפרסם

 בקובץ התקנות 965, תש״ך, עמ׳ 332, בסעיף 1, במקום ״בקבוצה 2״ צ״ל ״בקבוצה 1״.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לברנר בדבר אספקת מים

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

 4 בחוק עזר זח —
 ״מפעל מים״ — באר, מנהרה, תעלה וסכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים, אגירתם

ת;  והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטי
 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחד, למעט מד־מים, המצויים בנכם והמשמשים לאס־

 פקת מיס לאותו נכס! ,,
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי ביקורת!

ד ס מ  ״מד־ימים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות מיס ה
כס;  פקים לנ

t ו או קרקע תפוסה או פנויה  ״נכס״ — בנין או חלק ממנ

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

 י״ז בטבת תש״ד (17 בינואר 1960)
 (חמ 72010)

 1 ע׳׳ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 923, עמי 79.

 2 ע״ר תש״ת, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.
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ד אווו*, #נממנח• •&נ?.'1&:&&׳ ל טיפ של המועצה, לרבות פקי ע ן מ ל ה נ  ״מנהל״ — מ
מקצתם! ;ואם ניתן רשיון להקים .  על ידי המועצה(למלא את תפקידי המנהל, בולם או

!  מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לםעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו
ת!  ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטי
! ר ת  ״המועצה״ — המועצה האזורית ב

 ״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
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) תקפו של הרשית הוא לשיה מיום נתינתו.
 (ג) המחזיק' במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,

 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.
 (ד) בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה

 אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
) לא תחול על — ד ) ן ט  (ה) הוראת סעיף ק

 (1) המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!
 (2) תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי

 משקיהם החקלאיים. י

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל י«ים יגיש למנהל בקשה

' ' 4 י  בכתב בצירוף מפה של אותה רשת. י
 (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 יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים התכופים הדרושים להזרמת מים סדירה,

 אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת דשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להח

 לפתה, אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו
ן או מנע  הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקי

 את פעולתו התקינה של מד־המיס.

 5. בעל נכס — פרם לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
 קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
 (ב) המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל, והצרכן 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 תמורתם של מד־המים

 והאביזרים בהתאם לחשבון.

 רשיוז להקמת
 מפעל מים
 ולהפעלתו

ר למפעל בו  חי
 מים

ת י ט ר פ ת ש  ר

 אגרת הנחת
נור מים  צי

 רכישת מר־מים
 והתקנתו
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 (ג) בעד התקנת מרימים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ד) לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן (ב), דשאי המנהל
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ה) בעת בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מימ ישלם צרכן אגדה 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, רשאי הוא
 לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המימ ללא תשלום נוסף. נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,

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

 7. (א) בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור אגרת מיש•:;
 שנקבע בתוספת.

א) תשולם אגרת מיס בעד מים שהשתמשו בהם ) ן  : (ב) על אף האמור בסעיף קט

 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או כל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס.

 (ג< לא פעל מד־המים 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.

. ט י מ ת ק פ ס  8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת א
ה ״ י ח ־ ־  מים ולקבוע בו תנאים. ?

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

 9. המנהל דשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת פמדונות
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת מים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 ממיס המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

פ מ ע ׳ ת ה ד ע ו  10. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש? אולם אם היתד• אספקת המים מ
 לפי מד־מיס, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר 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 ן 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.

 11. (א) הוראות סעיפים 7 ו־9 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר פמור
 אמצעים.

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

 (ג) הוראת סעיף 9 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
ות או ספורט.  בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנ
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 12. (א) המנהל יתדה בצרכן —
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה!
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע

 המנהל!
י המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו  (3) שמיתקנ

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

 אי־תיקון מיתקני המים שברשותו.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת
) ו־(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה 1 ) ( א ) ן ט  ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף ק
 לפי סעיף קטן (א)(3) ו־(4), לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר

 בחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל לפי העניו, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

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

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

 14. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק או לעכב או להפסיק את

 אספקת המים, כולה או מקצתה.

א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות )  (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן
 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

, ( א ) ן  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קט
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותקה.

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

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,
 לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה!
 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברר את

 כמות. המיס שסופקה לצרכן.

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

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

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

 המים.
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י השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום כ ר צ ל ו ת ו  5 ש

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

 י המים. ,
 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד — פרט לאדם שנותקה, מבירת מים

ר כ ס  עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את ה
תד בכתב מאת המנהל.  מים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 1.4 — אלא לפי הי

י  48 לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופבין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמור למפעל שמירה מפנ
 זיהום

 המים.

ן — ראש המועצה) רשאי לחייב, דרישת להל ) ו י ד  49 (א) ראש המועצד^או אדם שהוסמך על י
נים  « י * « תיקו

 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, תוך זמן שנקבע בדרישה,
 לתקן או לסלק כל מפגע שעלול 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
, רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את ( א ) ן קט . ף י  המועצה כאמור בסע

ו בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה, הכל לפי העניו. .  הוצאות הביצוע מן הצרכן א
 י 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של דשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן דשיידשרברב

 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 רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או

 להמציא מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.
 (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.

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

ו מסירת הודעה  21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אט נמסרה לידי האדם שאלי
 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 הרגי

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

, 6 (א), 13 (א), ענשים ( ב )  22. העובר על הודאה •מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ד
 15 (ב), 19,18,17,16 ו־20(א), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבד על הוראות סעיף 19 (ב)
 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבידה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף עשרים לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959). חחי?ה

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברנר (אספקת מים), תש״ך—1960״. השם
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 תוע8ת
 ׳שיעיר האגרון

 בלירות

) לשנה 150 ( ד )  1. אגדת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2
— ( ( ג ת (סעיף 3 (  2. אגדת חיבור דשת פדטי

 לצינור שקטרו —
 עד ״1 15
 למעלה מ־״1 עד ״2 30
 למעלה פד״2 50

 ו ב ו בנין ו  3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) — למגרש שמוקם עלי
 עד 2 חדרים 20
 לכל חדד נוסף — תוססת של 5

 לכל נכס אחר 15
5 ( ( ג  4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (
) — לחודש 0.60 ( ד  5. דמי שכירות מד־מים (סעיף 6 (
 6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ד.)) 5
 7. אגדת תיקון מד־מים (סעיף 6 (ד.)) — לחודש 0.40

 8. אגרת מים (סעיף 7) —
 א. במקום שהותקן מד־מים —

ד 5 מ״ק לחודש ,0.50  לתצרוכת ביתית ע
 לכל מ״ק נוסף עד 10 מ״ק לחודש 0.10
 לכל מ״ק נוסף עד 15 מ״ק לחודש 0.15
 לכל מ״ק נוסף עד 20 מ׳יק לחודש 0.22,5

 למשקי עזר עד גודל של 11 דונם בחדשים אפריל—נובמבר
 בהגבלה של 100 מ״ק לחודש לכל 100 מ״ר או חלק

 ממנו — לכל מ״ק 0.07
 לכל מ״ק נוסף מעל לנ״ל 0.10
 לחקלאות לכל כדק 0.05
 לבניה, לתעשיה ולכל שימוש אחר — לכל מ״ק 0.10

- לחודש —  ב. במקום שלא הותקן מד־מים -
 לשימוש ביתי — לכל דידה 3

 חנות דגים 10
 קיוסק, מזנון, בית־קפה וכל חנות אחרת 3
ו 5  לשימוש חקלאי או משקי עזר לכל i דונם או חלק ממנ

5 ( ( ג  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

) — לשנה 15 ה)  10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (

ת ר ב ם ד ו ל  נתאשר. ש
 י״ג בכסלו תש״ך (14 בדצמבר 1959) ראש המועצה האזורית ברנד

 (חמ 81358)

ל ב ר ־ י ה ו ד ה ד א  י ש
 שד הפנים
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 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


