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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
יתם בי ג ח ו טו ם דמי בי ו ר תשל ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39 (א)(2), 39 (ג) ו־115 לחוק .הביטוח הלאומי,
, אני מתקין תקנות אלה:  תשי״ד—1953 ג

, תיווסף י 1. אחרי תקנד5 5ג לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח), תשי״ד—1954 2  הוספת תקנה 5

 תקנה זו:

ו 5ד. לענין הסעיפים 37 ר38 לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבוץ לתקופה י ת ם מ  ״הערכת ה
 ׳518 חבר קיבוץ י , , ,

! שבין כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) לבין כ״א באדר ב׳ תשי״ט י נ 8 ה ׳ פ ו ק ת 5 

 41954•! ?בי! (31 במרס 1959) את הסכום כפי שהצהיר עליו הקיבוץ לפי תקנה 8, כש

 סכום זה מחולק בכלל מםפר חברי הקיבוץ, הוראה זו באה לגבי קיבוץ
 במקום ההוראות שבתקנה 5 כפי שהיתה בתוקף לפני כ״ב באדר ב׳ תשי״ט

 (1 באפריל 1959),״
ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), תשכ״א— ש  ה

 1960״,

ל ט פ ם ו א י ר ו י  ג
 שד העבודה

 כ׳ באלול תש״ך (12 בספטמבר 1960)
 (חמ 75033)

 1 ס״ח 137, תיטי׳׳ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמ׳ 649; ק״ת 1023, ת׳ע״ר, עמי 1396.

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
ת מים ק ו פ ם עד ת י ר י ק ס ת ת ש ג ה ם ו ת פרטי ר י ם ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 / אני מתקין תקנות
 אלה

. בתקנות אלה — ! 
, לרבות  ״מפיק״ — כל אדם המפיק מים ממקור מים כמשמעותו בחוק המיס, תשי״ט—1959 2
 אדם שבידו השליטה, הפיקוח או החזקה על מיתקן שאיבה. שבאמצעותו מפיקים את

 המים.
- ץ

 2. מפיק יגיש לנציב, אחת לחודש, בשבוע הראשון שבו, תסקיר על כמויות המים
 שהופקו או סופקו ממקור מים בחודש הקודם.

 3. לא הופקו או לא סופקו מים באמור בתקנה 2, יודיע המפיק על כך בכתב לנציב במועד
 הקבוע בתקנה האמורה בציון סיבת אי־ההפקה.

 ופסים 4. התסקיר יוגש בטופס שאפשר להשיגו בנציבות המים, הקריה, תל־אביב־יפו, או

 במקום אחד שעליו יודיע הנציב.

ם 5. הנציב דשאי לדרוש ממפיק למסור לו פרטים נוספים על אלה שבטופס. י ט ר  ׳0ירי1 פ

 1 ס״ח 182, תשט״ו, עמ׳ 82.

 2 ס״ח 388, ת׳6י״מ, עמי 166,

 זורעה ע5
 !י ההפקה

 קונץ התקנות 4094 ח׳ כת׳6רי ת׳38״א, 20,9.1880



 6. :-מפיק! חייב.להכזיב על כל פרט שבטופס או על בל פרט. שנדרש על ידי •הנציב למםדו*..: .״.!?״•יי״* יי •-׳•
: ! , 1 •י •• י י - • ת׳טובה נכונה • ׳ . .  י

% • • • ׳ . ׳  תשובה מלאה ונכונח. • ״. ;, ׳

 7. • הנציב רשאי לפטור אדם או סוג הפקד, או הספקה, מחובת הגשת תסקיר, לחלוטין. פטור
׳ 7  או לתקופה מסויימת. י י

, : י ל ו ט י  :8. תקנות מדידת מיס (מצוירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת בארות), תשט״ז— ב
 31956— בטלות.

 9. ׳'לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת השם
 מים), תשכ״א—1960״.

א י ו ם פ ט ל ר ו י  כ״ו באלול תש״ד (18 בספטמבר 1960) ג
) שר העבודה 7 3 7 3  >חמ 4

, • י ממלא מקום שר החקלאות י •  י

 כמות הטיט
נות  5הש?את גי

 או&1 ההשיןאה

 השם

 חוק המים, תשי״ט—1959
נות ת גי א ק ש ה ם ל ם לשימוש במי כללי ו ת. רמו ו  נ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—959!!, ולאחר התייעצות עם
 מועצת המים, אני קובע נורמות וכללים אלה:

 1. כמות המים להשקאת גנים ציבוריים, גינות נוי וכל דשא (להלן — גינות) בתחום
 הרשויות: המקומיות שנוקבו בתוספת בטור א׳ (להלן — הרשויות המקומיות) לא תעלה
 בחדשים אפריל עד מבמבר בכל שנה על הכמות הנקובה לצדן בטור ב׳, לכל דונם או

 לחלק ממנו.

. .ההשקאה בגינות בתחום הרשויות המקומיות תיעשה באמצעות צינור בלבד, אלא 2 
 אם הותקן לאותן גינות. מד־מים נפרד ומיוחד.

 3* ,לנורמות וכללים אלה ייקרא ״נורמות וכללי מים (שימוש במים להשקאת גינות),
 תשכ״א—1960״.

ת פ ס ו ת  ה
 טור ב׳
 מט״מ

 טור א׳
ות  העירי

600 
800 
600 
800 
600 
600 
600 

ל ט פ ס ו א י ר ו י  ג
 שר העבודה

 ממלא מקום שר החקלאות

 בני־ברק
 בת־ים

 גבעתיים
 חולון י

 פתח־תקוה
 רמת־־גן

 תל־אביב־יפו

 כ״ו באלול תש״ד (18 בספטמבר 1960)
 (חט 73763)

 1 פ״ח 288, תשי״ט, עט׳ 166.

 סובין התמנות 1054, ח׳ בתערי תשכ״א, 20.9.1960 7־



 פקודת החברות
ת ו ר ג ר א ב ד  :,::",, , ץ־: צו ב

) לפקודת ד ) 2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 244 לפקודת החברות והסעיפים 14 (א) ר
, אני מצווה לאמור: ״ סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 7 , 

• \ • י • ׳ • • ־ . 
, אחרי סעיף קטן (ג), יווסף םעיז* 1 1. בסעיף 10 לצו החברות (אגרות), תשי״ט—1959 3  הי?•! =עייז 0

 קטן זה:
 ״(ד) נדחה סילוק של אגדת רישום או של אגדת הון לפי צו החברות (דחיית
 סילוק מסים), תש״ט—41$49׳ לפני כ״ה באלול תשי״ט (28 בספטמבר:1959),
 רשאי שר המשפטים להאריך את מועד התשלום של האגרות האמורות אם

 ראה טעם מיוחד לכך.״

, תשכ״א-1960״. ( ן ם 2. לצו זה ייקרא ״צו החברות(אגרות)(תיקו ש  ה

ן ז ו ס ר ח נ  כ״זבאלולתש״ך (19 בספטמבר1960) פ
) שר המשפטים 7 0 4 5 מ 5 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד א׳, פרק כ״ב, עמי 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טסי 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 945, תשי״ט, עט׳ 2061.

 4 ע״ר תש״ט, תום׳ ב׳ מס׳ 48, עט׳ 168.

 פקודת הנמלים
פה בים לות נמל חי ז על גבו  צו המכרי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הנמלים 1 (להלן — הפקודה), וסעיפיט 14 (א)
, הנני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 'נ׳בו?ות ש5 נט5 1. (א) גבולות המים של נמל חיפה ישתרעו מנקודת החיתוך של הקו היוצא בכיוון

פ 045° ממרכז המגדלור אשר בסטלה מריס על ראש הכרמל עם החוף ליד בת גלים־ ועד < ' ב ר פ <  ח

 לנקודת החיתוך של הקו האמור ע? קו האורך של ״12׳00 35° מזרח ומכאן בכיוון 090° עד
 לנקודת החיתוך בה קו זה חותך את החוף במפרץ חיפה עכו מצפון לחוות המיכלים של

 בתי הזיקוק.
 (ב) כדי להסיר ספק נקבע בזה כי המים הכלולים בתוך אזור מפעל הקישון
, גם הם בתחום  כאמור בצי נמל חיפה (גבולות) (אזור מפעל הקישון), תשט״ו—1955 3

 מימי נמל חיפה.

— בטלה.  כ יטו? 2. המודעה על פי סעיף 3 לפקודה 4

. לצו זה ייקר& ״צו נמל חיפה (גבולות בים), תשכ״א—1960״. t > m 1 3 

ן א ה ר ק ב ן ־ ח צ  כ״ב באלול תש״ך (14 בספטמבר 1960) י
מ 75549< שד התחבורה ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קי״ר, עמ׳ 1146.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א,׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 507, תשט״ו, עט׳ 748.

 4 ע״ר 1935, חוס׳ 2 טס׳ 511, עט׳ 456.

 8 קובץ התקנות 1054, ח׳ בתשרי ת׳עכ״א, 29:9.1960



י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית חבל מעון

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

, במקום פרט יי׳  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
- - • : ״־פו

 (בג) יבוא פרט זה:

 ״(כג)

 ־••.׳׳ הבל־מעון
 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור חבל מעון הערוכה בקנה מידה 1:100,000

 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960) ושהעתקים ממנה,
 נמצאים במשרד הפנים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד המועצה האזורית.

 : טור א׳ טור ב׳

 בארי השטח המסומן במפה באות ״א״
 גבולות השטח המסומן במפה באות ״ב״
, השטח המסומן במפה באות ״ג״ ע ש  י
 כסופים: השטח המסומן במפה באות ״ד״
 מבטחים השטח המסומן במפה באות ״ד.״
 מגן השטח המסומן במפה באות ״ו״
 נירים השטח המסומן במפה באות ״ז״

 ניד יצחק השטחי המסומן במפה באות ״ח״
 ניר עוז השטח המסומן במפה באות ״ט״
 עין השלושה השטח המסומן במפה באות ״י״

 עמי עוז השטח המסומן במפה באות ״יא״
 צאלים השטח המסומן במפה באות ״יב״
 רעים השטח המסומן במפה באות ״יג״

 י השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל מעון, תיקון), השם

 תשכ״א—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ב באלול תש״ך (4בספטמבר1960) ח
 >חט 8001) שד הפנים

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

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א,׳ טס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256.

ת 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960 9 ו  מוצץהתקנ



1934 , ת ו י ר י ע ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר לירושלים בדבר:•אספקת מיס-.-

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934׳; מתקינה מועצת עירית
 ירושלים חוק עזד זה:

ת 1. בחוק עזר זד. —  הגדרו

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!
 ״ביודמלאכה״ — מפעל העוסק בייצור, והמשתמש במנועים של יותר מ־2 כ״ם או, המעסיק

 בקביעות בתהליך הייצור לפחות 2 עובדים!
 ״מועצה״ — מועצת העיריה!
 ״עיריה״ — עירית ירושלים!

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים המסופקים לנכס>
ל מחלקת הספקת המים של העיריה, לרבות אדם אחר, שנתמנה לענין חוק ה נ מ  ״מנהל״ —

 עזר זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!
 ״מפעל־מים״ — באר, בריכה, מינהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה,
 וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים,

 לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;
 ״מפעל־תעשייתי״ י— מפעל העוסק בייצור תעשייתי והמשתמש'במנועים של יותר 3ר10

 כ״ם או המעסיק בקביעות בתהליך הייצור לפחות 10 עובדים
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, קרקע תפוסה או פנויה!

 ,צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית בכולה או במקצתה;
 ״ראש העידיד,״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו, על ידי ראש

 העיריד.{
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן על ידי ראש העיריה לאדם שמלאכתו בכך לבצע עבודות

 שרברבות של רשת פרטית!
 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגידה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן
 כל מיתקן או מכשיר אחר, למעט מד־מים׳ המצוי בנכס והמשמש או המיועד.לשמש

 : י לאספקת מים לנכס.

 מפעלי מים 2. לא יקים אדם בתחום העיריד, מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא לפי

 רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 ,חיבור ?מטע? 3. , (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש

 •°>"'•'•. לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס, או המחזיק בו, הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מיס, הרחבת
 החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

(ג) הבקשה תוגש על טופס שיקבע המנהל. עבור הטופס ישלם המבקש אגרה . 
 כנקוב בתוספת.

 (ד) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש לעירית מראש —

 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

פ׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.  1 ע״ר 1934, תו
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 (ה) בעד הנחת קו מים זמני ישלט המבקש לעיריה *מראש חוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

, (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישגה רשת פרטית קיימת, לא,יסירנה ולא יטפל רשת פרשית | : 

 בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר
 בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכנית הרשת המוצעת,
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין. בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם לעיריה אגדה בשיעור שנקבע בהוספת.
 \י (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי מבקש ההיתר ועל

 חשבונו.
 ; (ד) הרשת הפרטית תוחזק! במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, כדי הנחת 1

י  דעתו'של המנהל. -
 י (ה) בעל נכס ארצרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת :

 ,הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכם, והמנהל ימלא בקשה זו. המבקש ישלם לעיריה
 את הוצאות הבדיקה לפי חשבון שהגיש לו המנהל.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבי
 זרים שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

י (ז) המנהל דשאי להודות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בםעיף י : 
) באביזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא ו )  קטן

 אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה.במצב תקין או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים ׳•••.-.•׳:׳-.
 או אביזר, או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומס.

ה לספק התקנת טד-מיט , י ד מ ו ו ע  5. (א) המנהל ׳רשאי להתקין מדי־מימ עבור כל נכס שלו מספקים א
 מים, ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקם, לתקנם, להחליפם או להסירם.

 (ב) מד־המימ הוא רכוש העיריה. \
 \ (ג) לא יותקן מד־מיס, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסד אלא על ידי ,

 המנהל. י
 י•? (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מים הכוללת את הוצאות מד־המים והתקנתו

 בשיעורים שנקבעו בתוספת.
 ־ (ה) בעד השימוש במד־מים, בדיקתו, תיקונו והחלפתו מחמת התבלות ישלם .

 הצרכן לעידיה דמי שימוש בשיעורים שנקבעו בתוספת.
 (ו) צדפן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־המים או לאבדנו, מלבד אם נגרם :י

 הנזק• באשמתו של אחד מפקידי העיריה או מפועליה בשעת מילוי תפקידם.
 ^ (ז) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמדי,
 המים ייבדק על ידי המנהל* בעד בדיקת מד־המים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה אגרת

 ׳בדיקה בשיעור •שנקבע בתוספת, זולת אם הבדיקה.העלתה שמד־המיס פגום.

, פ י ט ת ו ר ג  6. (א) בעד אםפקת־מים לנכס ישלם צרכן לעיריה אגדת מים בשיעור שנקבע בתוספת. א
 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי הוא

 לחייב או לזכות את הצרכן בעד כמות המים שיקבענה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני י
 .:;החדשים שקדמו לאותה תקופה או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, .

 כפי שימצא לנכון.
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 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים דשם אותה, בתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
 (ד) בעד אספקת מים לגינת נוי שמנהל אישר אותה לצורך זה; ישלם המחזיק

 אגדת מים בשיעור הנקוב בתוספת.
 (ה) משמש מד־מים אחד צרכנים אחדים, ישלם כל צרכן חלקו באגרת המים,
 דמי השימוש, והוצאות התקנת מד־המים ואגרת התקנתו, ובכל תשלום אחר המגיע לפי חוק
 עזר זה, את החלק המתאים ליחס שבין מספד החדרים המוחזקים על ידיו לבין המספד הכולל
 של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שחדרי שירות המשמשים את החדרים המוחזקים
 על ידי הצרכן ייחשבו כחדר אחד לצרכי חישוב האגדה, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
 המינימליים שנקבעו בתוספת. רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין

 הצרכנים, על פי הסכמת כולם.
 (ו) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לאותו נכס, והיה
 הפרש ברישום ביניהם — יחולק המפרש בין הצרכנים באופן יחסי למדידה של מדי־המים

 הדירתיים, אלא אם כן הגיעו כל הצרכנים להסכם עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המנהל רשאי באישור המועצה ושד הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד
 לאספקת מיס ולקבוע בו תנאים.

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

 8. המנהל דשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון כפי שיקבע, בגבולות
 הסכומים הנקובים בתוספת, להבטחת תשלום אגרת מים, אגרת מד־מים, דמי שימוש במד־
 מים, או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו, ולגבות מתוכו בלי לפגוע בדרכי גביה

 אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה, כדמי שימוש, או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מים וכן כל יתר התשלומים והאגרות שלא נקבע להן בחוק עזר זד, מועד
 לתשלום, ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור
 בכתב.

 11. המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחר המגיעים לפי חוק עזר זה או
 לוותר עליהם מתוך התחשבות במצבו ד-חמרי של החייב בהם, או אם החייב בהמ הוא

 מוסד לצדקה, לדת, לחינוך, לתרבות לאמנות או לספורט.

 12. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לדעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד־

 מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
 (ב) לא שעה הצרכן לאתראה, דשאי המנהל, כתום חמישה ימים מיום מסירת
 האתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו של הצרכן ובין

 יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 3, או שחיבורה חודש בניגוד

 לסעיף 17, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לא יחודש אלא לאחד תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור׳ או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים,או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבורי שנותק לפי סעיף

(ב) תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.  קטן
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 13. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או לחפםיק את אספקת המים, כולה

 או מקצתה.
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום. האגרות.

 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זח• •
 (ג) חלפה הסיבה לניתק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן(א),

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 14. (א) המנהל, או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 8.00 ר17.00, ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק; לתקן׳ לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
 או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו*
 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או פגיעה במים,

 ׳..׳ או לברר אתכמות המים שסופקה לצרכן!
 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה ז

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב או להפסיק אספקת המים לפי סעיף 12
 או 13«

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ז
 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל, או למי שהורשה על ידיו, מהשתמש בסמכו
 יותיו לפי סעיף קטן(א).

 15. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.
 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר, ישתמש במים שברשותו
 אלא לצרכים לפיהם משתלמת אגרת המים, או שלמענם אושרה אספקת המים ע״י המנהל.
 י (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם

 לתנאי ההיתר.
 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום או ירשה
 להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להם״

 רעה לאספקת המים.
 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות מים דלוחים, מי שופכין, מי תעשיה

 כימית או כיוצא בזה.
 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה, אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום העיריה.
 (ח) לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל המים.

 (ט) לא יפתח אדם ברז שריפה, אלא לצורך כיבוי שריפה.
 (י) לא יפתח אדם, פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו, ברז המיועד להשקאת נטיעות

 ציבוריות.
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 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד, פרט לאדמ שנותקה, עוכבה
 . או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 13, אלאי לפי היתד בכתב מאת המנהל.

 מכירוז מים
 והעברתם

 17. (א) חיבור של רשת פרטית, שנותק לפי הוראות חוק עזר זה, לא יחודש אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

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

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 מים.

 19. (א). ראש העיריה רשאי לחייב, בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או:
 , בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה,.לתקן. או לסלק

 כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור, חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית העידיה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי או תיקון ולא
 יתקן מד־מים אלא אם ניתן 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 העיריה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמ
 ציא מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 21. מסירת. הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה, תהא כדין, אם נמסרו
 לידי האדם שאליו הם מגוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי אדם בוגר העובד או המועסק
 שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או
 במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגו במקום בולט על הנכס הנדון במסמך.

 22. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות, ובמקרה של
1 קנם נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי -  עבירה נמשכת, דינו י

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת דאש העיריה.

 23. חוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשט״ו—1955 - — בטל.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשכ״א—1960״.

 חידוש חיבור
 .;שניתק -

י  שמירה מפנ
 זיהם

 דרישת
נים  תיקו

ח שרברב י ש  ו

 ׳טסידת מםטכיפ

 ענשיפ

 ניטו?

 זשמ׳

 ק״ת 504, תשט״ו, עט׳ 704.

1 קובץ התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א;• 9.1960;29 ' 



 תופפת
 5ירות

1.00 ( ( ג  1. אגרת טופס בקשה (סעיף 3 (

2 מגרש פנוי 0.30  2. אגרת חיבור (סעיף 3 (ד) (1)) לכל מ
2 בנין המיועד לבניה, בהתאם לתבניות שהוגשו 1.00  ; וכן לכל מ

 ובתנאי שלגבי תוספת בניה תשולם האגרה רק עבור
 תוספת הבניה :

 3. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 4 (ב)׳•) 5.00

: ( ( ד  4. אגרת מד־מים (סעיף 5 (

: ר ו ב י ח ר ה ט ו  ק
 ״1/2 לבית 44.00
 לדירה 40.00

 ״3/4 לבית 47.00
 לדירה 43.00

 ״1 לבית 54.00
 לדירה 50.00

 "v/z יי לבית 74.00
 לדידה 70.00

 ״2 ומעלה לבית 104.00
 לדירה 100.00

) לבל צרכן לחודש: ה)  5. דמי שימוש מד־מים (סעיף 5 (

 בנכס שיש בו צרכנים —
 עד 2 0.50
0.40 4—3 

0.35 8—5 
0.30 12—9 
 13 ומעלה 0.25

 מפעלים או מוסדות לחודש:
 עד ״3/4 2.00
 ״1 3.00

l J 2/4.00״ 
 ״2 5.00

 למעלה מ־״2 על פי הסכם מיוחד.

 Yi)p התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960 15



 ?ירות

6.50 

0.35 
1.75 

0.29 

2.50 

2.00 
3.00 

18~6 
25—10 

200—60 
50—10 

150—25 

4.00 

10.00 

( ( ז  6. אגרת בדיקת: מד־מים (סעיף 5 (

( א)  7. אגרת מים (סעיף 6 (
3  (1) במקום שהותקן מד־מים, למ

 א. לצרכי שימוש ביתי ולבניה
 ובלבד שאגרת המים החדשית לא תפחת מן

 ב. במוסדות צדקה וחסד, בתי חולים, בתי ספר
 וקופת חולים

 ג. למפעל תעשייתי, בתי מלאכה, בתי מרחץ ציבוריים,
 מקוואות ובריכות שחיה, בית הקברות הצבאי,

 הפארק בקבר הרצל והגנים העירוניים, 75% מהאגרה
 הנקובה בסעיף 7 (1) (א) לתוספת,

3 לחודש  ובלבד שבעלי תצרוכת מים למעלה מ־1000 מ
 ישלמו:

 עד 1500 מיי לחודש, 70%
 למעלה מ־1500 מ' לחודש 65%.

 (2) במקום שלא הותקן מד־מים, לחודש —
 א. לדירה בת חדד אחד, כולל שירותים

 ב. לדירה בת שני חדרים ויותר, עבור כל חדר, כולל
 שירותים

 ג. לכל חדר בחנות או במשרד

( ( ד ף 6 ( י ע ס ) 2  8. גינות נוי עד 1000 מ
2 של גינות נוי, 54 מיי לשנה, 75% מהאגדה  לכל 100 מ

 הנקובה בסעיף 7 (1) (א) לתוספת.

 9. סקדונות לאגרת מים (סעיף 8)
 לשימוש ביתי ולגופים הנקובים בסעיף 7 (1) (ב) לתוספת

 גינת נוי
 בניה

 בית עסק
 לגופים הנקובים בסעיף 7(1) (ג) לתוספת

( ד)  10. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

 11. אגרת רשיון לשרבדב סעיף 20 (ה)

ם ו ־ ש ל  מ. א י ש
 ראש עירית ירושלים

 נתאשר.
 ה׳ בתשרי תשכ״א (26 בספטמבר 1960)

 (חמ 878013)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 הוביז התקנות 1054, ח׳ בת׳!)וי תשב״א, 29.9.1960



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר להרצליה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934.•י, מתקינה מועצת עירית
 הרצליה חוק עזר זה: ;

, במקופ ״ט׳ בתשדי תיקו! פעי!* 22  1. בסעיף 22 לחוק עזר להרצליה (אספקת מים), תשי״ט—1959 2
 תשכ״א (30 בספטמבר 1960)״ יבוא ״י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961)״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״א—1960״. השפ

ה ר פ  נתאשר. פ. י
 כ״ו באלול תש״ו (18 בספטמבר 1960) ראש עירית הרצליה

 (חט 821117)

' א ! ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 עייר 1034, תום׳ 1 מט׳ 414, עט׳ 1.
 2 ק״ת 872, תשי״ט, עט׳ 801 ; ק״ת 1000, תש״ו, עט׳ 918.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר;לעכו בדבר אספקת מים

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

, יבוא הח?פת פעי!* 2  1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לעכו (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), תשי״ח—1958 2
 סעיף זה:

 ״תחו5ה 2. תחולתו של חוק עזר זה היא עד י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס

 1961)״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2) תשי״ח—958! השם
 (תיקון), תשכ״א—1960״.

ש י ד  גתאשר. י. ג
 ד׳ בתשרי תשב״א (25 בספטמבר 1960) ראש עידית עכו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 •;•׳ ,' שר הפנים" ׳

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 411, עט׳ 1.

 2 ל״ה 825, תשי״ח, עט׳ 1951.; ק״ת 1000, תש״ו, עמ׳ 914.

 :סוב׳ו התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960 17



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

 חוק עזר לאור־עקיבא בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אור־עקיבא חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאור־עקיבא (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן—
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפו!
 שיעורי הטם לשנה

 החלפת התוספת

ר המלאכה או העסק המס בלירות  תיאור המלאכה או העסק ־ המס בלירות תיאו

 גלנטריה או הלבשה 10
 ירקות 10

 מכולת —
ח המעברה 25 ט ש  ב
 בכל מקום אחר 50

ה 100 י  מאפ
 מספרה 10

ן משנה לעבודות כבישים, ביוב, ן או קבל  קבל
  בנין, חשמל, נגרות, אינסטלציה סניטרית ועבו
צא באלה — שהיקף עבודתו לשנה ו י ת כ ו  ד

ת — ו ד י ל  ב
 מ־5,000 עד 10,000 י 50 י
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 200
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 300
 למעלה מ־60,000 עד 100,000 500
 למעלה מ־100,000 750
 קולנוע 50
 ריפא, רופא שיניים או מרפא שיניים 25
ת ומעלה 20  רפת המכילה 4 פרו

ת אוטובוסים 300״ ו ר י  ש

80 
100 

60 
120 
250 
400 
500 

1000 
30 
10 

600 
600 

10 
30 
20 

20 
50 

 אספקה לבעלי חיים או לצרכי חקלאות
 בית חרושת לייצור קרח

ת מלאכה, המעסיק עובדים  בית חרושת או בי
 שמספרם —

 עד 5
 6 עד 10

 11 עד 20
 21 עד 30
 31 עד 40
 41 ומעלה

 בית קפה, בית אובל, מסעדה או מזנון
 עגלה

 חברה לאספקת מים
 חברה לאספקת חשמל

קת —  חלו
 חלב
 נפט
 קרח

 חנות —
 בשר או דגים

 בשד ודגים

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 הודאות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1960/61 והוא

 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א—
 1960״.

ה כ ר ס ב ו מ  ע
 ראש המועצה המקומית אור־עקיבא

 נתאשד.
 ח׳ באב תש״ד (1 באוגוסט 1960)

 (חמ 81126)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

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

 3 ק׳׳ת 672, תשי״ז, עט׳ 795.

 18 קובץ התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960



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

 חוק עזר לגעתון בדבר מם עסקים

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

3 לחוק עזר לגעתון (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1958* (למלן _ החלפה התוספת  1, במקום התוספת
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלידות

 צרבניה — .;
 עם רשיון למשקאות משכרים ;..'־ 50
 ללא רשיון למשקאות משכרים ׳37.50

ת בנין, דו  קבלן ארצי, אזורי או מקומי המבצע עבו
 חריש, חקלאיות שונות, ניקוז, קידוח, ביוב,
 סלילת כבישים, הכשרת קרקע, קווי־מים, צבע,
 אינסטלציה סניטרית, אינסטלציה חשמלית או
ם ת בין שהנהלתם בתהו  כל עבודות עפר אחרו
 המועצה ובין שהיא במקום אחר, או קבלן משנה
 העוסק באותן העבודות אשר היקף עבודתו לשנה

י  י בלירות הוא —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה «־10,000 עד 15,000
 למעלה מ־15,000 עד 20,000

ת של- 10 פ ס ו ת או חלק מהן — ת ספו ו  לכל 1000 נ
 ם המו  . קודח בארות — בין שיש לו משרד בתחו

 עצה ובין אם אין לו 125
 קיוסק כפרי 10

נית משא או בטנקרים 20״  . הובלה במכו

ת רו ר המלאכה או העסק המס בלי  תיאו

50 
100 
150 
200 

 אוטובוסים — שירות הסעה 475
 אטליז כפרי 10

 בית חרושת לברגים 125
 בית קפה כפרי 10

ם המועצה 437.50 ת חשמל בתחו ק פ ס מ  חברת חשמל ה
 חברה לאספקת מים 125

 כוורות — לכל כוורת 0.50

ת 10 ר  מחלק ק

 מחלק נפט 10
 מחצבה —

ן 1 375 כו  עם מי
 בלי- מיכון 90

לת כפרית —  מכו
 ללא רשיון למשקאות משכרים 10
 עם רשיון למשקאות משכרים 25

ת למעלה מ־50 ראש 125  מכלאה לפיטום בהמו
 נגריה לעבודות חוץ 125

 תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ד (1 באפריל 1960). 2. תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1960/61 והלא הוראות מעבר
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשכ״א—1960״. השט

ר י א ף מ ס ו  י
 ראש המועצה האזורית געתון

 נתאשד.
 ב׳ באב תש״ך (26 ביולי 1960)

 (חמ 81012)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים וי

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

 2 ע״ר 1915, תום׳ 1 טס׳ 1430, עמי 115.

 3 ק״ת 781, תשי״ח, עמ׳ 988.

 4 ק״ת 642, תשי״ז, עט׳ 142.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו ר רשי ב ד ר ב  הוק עזר לחצו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, וסעיף 25 (1) (ד)
, מתקינה המועצה המקומית חצור חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 חגייי" 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעיפ בכוח מיכני

 ״המועצה״ — המועצה המקומית הצור! •
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן 5
 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים %

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה,

! ?אופניים 2, (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־ י  מי
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לודוית־מםפד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

, דינו — קנם עשרים וחמש לירות. (א)  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי ליתן
, או לסרב לתתו. ב) )  את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים
 בפנס אוד קדמי, ברפלקטור—אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
ב) תינתן חינם. )  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן. י
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות, אולם אם הרשיון ניתן

 אחרי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספד והוא יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספד תשולם למועצה אגרה של 25 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (רשיונות לאופניים), תשכ״א—1960״.

 בקשת
 ?מתן רש י ו!

 ?ווזית־מספר

 השט

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

 אני מסכים.
ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שד התחבורה

 נתאשד.
 י׳ באב תש״ד (3 באגוסט 1960)

 (תט 827506)

ם מ ש ה ש פ י ר א י י  ח
 שד הפנים

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 2 חוקי א״י, ברד ב; פר? קכ״ח, עט׳ 1271.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עמקים), 1945

 חוק עזר ליסוד־המעלה בדבר מם עסקים: •

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

 זה: ׳ י

3 לחוק עזר ליםוד־המעלה (מם עסקים מקומי), תש״י—1950 * החלפתיתתיםפת ספת  1. במקום התו
 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 תיאור המלאכה או ד!עסק המם בלידות

 ״ז?תופ8ת

 שיעורי המס לשנה
 תיאור המלאכה או:'העטה הטם בלירות

45 

75 

54 

10 

1.50 

3 

10 

30 

45 

36 

72 

50 

25 

6 

 י• 24

0.30 

1.50 

24 

36 

 100״

ות הלבשה, סדקית, כלי בית וצעצועים  חנ

לת  חנות מכו

 טרקטור —

 זחל

 על גלגלים

פות שמספרם — .  לול שיש בו עו

 עד 50

 51 עד 100

 101 עד 300

 301 עד 500

 501 ומעלה

 מאפיה

 מחלבה או תחנה לריכוז חלב

 נפט — מכירה

רת דיג עובדת  סי

 צבעי —

 שאינו מעסיק פועלים

 המעסיק פועלים

 צאן —

 לכל ראש כבש או כבשה

 רפת — לכל ראש בקר

 שרברב

 קולנוע

 תחנה למכירת דלק

 &גודה שיתופית — לשיווק לתוצרת והספקת מצרכי
 : חקלאות 150

 אגודה שיתופית לדיג ׳, 150

 אכסניה עם הארחה —
ת ׳.. 40  עד 3 מיטו
 למעלה מ־3 מיטות 60

 בית אריזה 48

 בית מלאכה —
 .שאינו מעסיק פועלים 24
 המעסיק פועלים 48

 הובלה —
 לכל ג׳יפ 10

ית משא (בטונות) — נ  •לכל טנדר או מכו
 עד 1.5 30
 למעלה מ־1.5 עד 3 42
 למעלה מ־3 עד 8 84

 למעלה מ־8 100
 שידות אוטובוסים 100

 השכרת קומביין 16

 השכרת אוטוקומביין 36
 חברה —

 לאספקת מים 750

, לאספקת חשמל 375 . 

 : ייצור זבל 150
 גידול ירקות 100
ת 150  : גידול פרו

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

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

 3 ק״ת 924, תשי״ט, עמ׳ 1653.

 4 ק״ת 87, תש״י, עט׳ 928.
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 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן' תש״ך (1 באפריל 1960).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 בעד שנת 1960/61 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 יראו אותו כאילו שולם על פי

 חשבון המם לפי,חוק עזר זה.

 השט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליסוד־המעלה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א—
 1960״.

י ד ד ף ה ס ו  נתאשר. י
 י״א בתמוז תש׳׳ך (6 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית יפוד־המעלה

 (חט 83160)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד א ב ת א ־ ר פ כ  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
 המקומית כפר־אתא חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־אתא!

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

 ״המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה וכן כל
 אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ו

 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש־
 תמשים בה, או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחד ולמעט בית

 מלאכה או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקדם שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה כל בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה«
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה!
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניידות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום

 לכלוך או אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין!
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה >

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה או זבל.

 כלי אשפה. 2. (א) בעל בנין חייב להתקין בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה,
 לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב

 תקין ולתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה. ,
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי האשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1151, עט׳ 119.
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 העברת אשפה

 מת! היתר

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה הייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת כלי קיבול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע.המפקח,
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים׳ הכל לפי דרישת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים . 4 .

 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דדך, אשפה, זבל או פסולת
 .ממין, מאודווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתד מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו
 או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

  יקבעו  (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 י
 (!) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת ז

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם >

, . . ־ ; . .  (4) תקופת ההיתר. -

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח דשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה. או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה׳ זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח דשאי להיכנס לכל בנין> אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחדי דרישת המפקח
 לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו

 בעל או מאותו מחזיק.
 8. 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 בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 ךשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות, ואם עבד עלי
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתד! העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא (הוצאת אשפה), תשכ״א—1960״.

 זכות כניסת
 של פוע5י

 המועצה

ות המפקח י  סמכו

 מסירת הודעות

 עונשים

 השם

ד ר י ה ב  צ
 ראש המועצה המקומית כפר־אתא

 נתאשד.
 כ״ח בםיון תש״ך (23 ביוני 1960)

 (חמ 834407)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר פיקוח על כלבים ב ד א ב ת א ־ ר פ כ  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 המקומית כפד־אתא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה, —
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו ן

 ״לוחית־מםפר״ — לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־אתא;
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2, (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לוחית־מםפר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך, אישר ראש המועצה את
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר.

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

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

 4, (א) ראש המועצה יגבה אגדה של שתים וחצי לידות בעד כל רשיון וכן אגרה של
 50 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

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

 (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה —
 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי ז

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!
 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
 לפקודת החוק הפלילי, 21936, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות

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

.  תשט״ז—1955 3

 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי

.5 

 סעיף 4.

 עייר 1941, תום׳ 1 מט׳ 1154, עמ׳ 119.
 1 עייר 1936, תום׳ 1 מפ׳ 652, עמי 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ו, עמ׳ 242.

 הגדרות

בת דשיוז  חו
 :ולוחית־מםפר

 בקשת רשיו!
 ותקפו

 אגרות

 :־סירוב למת!
 רשיו! וביטולו

 24 קובי! התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960



 כקב שסירבו
 ?יתז עליו

 רשיון,או .
 שבוטל הרשיון

 דהזקת בלב

 תפיסת כלב
 ; שאי! עליו י•
 רשיון, מעצרו:

, י, ו ת ד מ ש ה  ו

 ענשים

ל טו  בי

 השפ

 6. (א) בעל כלב, שסירבו ליתן לו רשיון או הרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך
 ארבעה ימיט את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו

.  על בך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקדים שבסעיף 5 (א) (3), (4)
5) ובעליו הודיע למועצה, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות המועצה, )  או
 על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם
 בית •המשפט יחליט על, כך, בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של עשרים
 ואחד יום, שלפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 20 אגורות׳ בעשרים ואחה

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אס הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחיודמםפר או המוחזק שלא
 בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם •אי

 אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

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

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה אלא לאחד
 שימציא עליו רשיון, תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות

 לכל יום מימי החזקתו.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמישים לירות! ואם היתה
 העבידה נמשכת, דינו — קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 בדין.

 10. חוקי עזר לכפר־אתא (רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם), 1944 5 — בטלים.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־אתא (פיקוח על כלבים), תשכ״א—1960״.

ר ד י ה ב  צ
 ראש המועצה המקומית כפר־אתא

 נתאשר.
 י״א בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960)

 (המ 834409)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 4 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 481, עט׳ 242.

־ע״ר 1944, תום׳ 2 מס׳ 1344, עמי 461. 5 
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה על הצומח נ ג ר ה ב ד  חוק עזר לנוה־אפריש ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומיתנודראפרים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נוה־אפדים!

 ״צמח״ — עץ, שתיל׳ שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או
 בגן ציבורי וכל חלק מהם:

 ״רחוב״ — לרבות רחבה, ככד ומגרש שבבעלות המועצה וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום
 המועצה«

ך — גן ציבורי, שדדה או חורשה הנמצאים בתחום המועצה: ג  ״
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנד. נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

 2. לא יעקור אדם צמח, לא יפחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממני
 את קליפתו, לא ידרוך עליו ולא יזיקנו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 לא ישחק אדם בכדור משחק —

 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה!
 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.
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 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 6. לא יקשור אדם בעל חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או גדר, משוכה, שעד או
 סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

 7. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

 8. בהמות העוברות בתחום המועצה, ימנע אותן האדם ששמירתו עליו מלפגוע בצמח.

 9. ממונו? על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 10. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנוה־אפרים (הגנה על הצומח), תשכ״א—1960״.

ם י ן  א. ק ד
 ראש המועצה המקומית נוה־אפרים

 נתאשר.
 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960)

 (חט 84196)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

ות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960  סובץ חתסנ



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר מ&געי ת ב ד נה ב  חוק עזר לקרית־שמו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 ,לפקודו; המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קריתישמונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שופבין״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
ר  של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחריה, לרבות כל סוג של בו
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחד הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

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

 משותפים וכיוצא באלה ז
 ״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 ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכסים

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

 לאחד 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, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו^
 ״המועצה״^— המועצה המקומית קרית־שמונה >

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

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

 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
 למלא תפקיד של מפקח ז

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים ז
 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחרים, וכן כל ביב

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 2. ״מפגע״-־
 (1) פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח

 אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או שאין הם מתאימים כל צרכם«
 (2) פגם בנכסים מחמת שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 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 מגיח את דעת המפקח $

 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 116.
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 (3) גג, תקרה או קיר שהם לקויים, בכללם או בחלקם, באופן שעלולים לחדור
 דרכם מים, רטיבות, טחב או דוח במידה שלדעת המפקח יש בה משוס נזק

 לבריאות >

 .(4!) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעתו של המפקח, מזיק או
 עלול להזיק לבריאות«

 (5) צפיפות מרובה בנכסים שהיא, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו ^

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהם, לדעת
 המפקח, לקויים, בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזם היעיל של
 הנכסים, וכן ביב, בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת

 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם ז

 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע
 בהם מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחסומם 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 ז

 (10) באד, בוד מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 או שהם, לדעת המפקח, נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם«

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 תא בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמרים

 אחרים עלולים ליפול לתוכם ז

 (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 במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

i שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח 
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחד,
 שלדעתו של המפקח, הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו ו

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

 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, מערכת הסקה, מיתקן חימום
 או מערכת צינורות מי גשמים ומים אחדים, וכן ארובה, תריס, חלון, אשנב,
 דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעתו של המפקח, בלתי תקינים או
 במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או רוח בבנין או בבניו סמוך!

ן ובין בסביבתו, הגורם או העלול י מ  (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך ה
ן ז י מ  לגרום לרטיבות או לטחב ב
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 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
t זבל וכיוצא באלח אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות 

 (19) חוסר ארובה בנכסים, שלדעת המפקח יש בח צורך, או ארובה בנכסים
 שהיא שבורה או לקויה באופן אחר, או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות ן
 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינם מאכלים כראוי את

 העשן העולה מהם, בין שהם משמשים למלאכה ובין לתכלית אחרת >

 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לבל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16«
 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעתו של המפקח, מזיק לבריאות ו

 (23) צריף או מבנה שלרגלי העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים שהם, לדעתו של המפקח, מזיקים לבריאות»

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

 י בהם תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות«
 (25) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעתו
 של המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות«

 (26) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת«
 (27) עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב ז

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או האויד
 לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות ז

t (29) דבר הגורם לרעש, ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות 

 (30) דבר אשד, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה בחוש
 הראייה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית ז

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאםפקה זו>

 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של הנכסים מבחינה
 סניטרית או מבחינה אחרת > .

t (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים 

 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטדאות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
t אחר הפונה לצד הרחוב 

 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבוריים,

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

יות ל סמכו ילףק כ  3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם ם
 המפקח

 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
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 ׳(ב) המפקח רשאי, לאחד 24 שעות מזמן מתן הודעח 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 אחר, 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 אשר, לדעתו של המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנס־
 פחותיהם או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר
 משתמשים בו או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו,'אולם אם הבעל
 נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר

 שנדרשו על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלד. ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים

 הם כולם יחד או כל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

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

 הישנותו בהתאט לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) 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 אגשים 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
 והתמרים 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 זה או מחלק ממנו.

 9. (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחר 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 בנכסים ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וביוצא באלה חייב
 להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמד העבודות
 לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של

 המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זד-

 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה, פרט לאשפה יבשה.

ב  (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחו

 אחריות
 ?סילוק טפגע

 הודעות
 ?םי?וק מפגע

 פילוס מפגע
י המועצה ד י ל  ע

 הח?טת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 ׳!וטירה ע?
 הנקי וו

 עבירות
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 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם

 אותם בצורה אחרת.
 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.

 (ו) לא ישפוד אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שבר זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות אר־ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן

 או פסולת כל שהיא.
 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רבב ברחוב.

 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם אר.
 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 ןמבנין שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.
א םםירח הודעות י ו ה י ל א  11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם ש

 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, אס נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות *3*י*
 סעיף 5 (ג) והמועצה! לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד! העבידה נמשכת, דינו—
 קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 :בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

נים  13. חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר. ׳־!טירת די
 י אחרים

—בטל. ביטו?  14. חוק עזר לקרידדשמונה (מניעת מפגעים), תשט״ז—1956 2

 15. לחוק עזר זה |ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה (מפגעי תברואה), תשכ״א—1960״. השם

י ר ז ר נ ש  נתאשר. ! א
 כ״ד בתמוז תש״ך (18 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית קדית־שמונה

 (חט 85299)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 2 ק״ת 617, תשט״ז,!עט׳ 968.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים נ י ות־מםפר בבנ חי ת לו ע י ב ר ק ב ד י ב ת־טלאכ ק עזר לקרי  חו

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית קדית־מלאכי חוק עזר זה:

 הגדרות 1. 'בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי!

 1 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה«
 ״.בניו״ — כל בניו ומבנה בתחום המועצה!

ן או שהיה מקבלה אילו היה הבניי  ״בעל בנין״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ממי
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הבנין ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה של

 למעלה משלוש שנים.

ן ות 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין, לקבוע על גבי המי  קביעת לוחי

ן י מ  *""1י לוחית־מספד, או להחליף לוחית־מספד מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו, ובעל ה
 חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.

 (ב) ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות־המםפד והן יותקנו בהתאם להוראותיו.
, או נמסרה במקום ן  (ג) מסירת ההודעה תהא כדין, אם נמסרה לידי בעל המי
 מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגר העובד או
ן לפי מען מקום י מ  המועסק באותו מקום, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל בעל ה
 מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על גבי הבנין

 הנדון בהודעה.

 איסיי 3. לא יקבע אדם לוחית־מספר על גבי בנין, לא יסירנה ולא יחליפנה אלא ברשות
 בכתב מאת ראש המועצה.

ן אחרי הדרישה או אחדי ההודאות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים  סמכויות יא* 4. לא מילא בעל המי
) לסעיף 2, או עבר על הוראות סעיף 3, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו ב ) ו ה (א) א צ ע י ט  ה

ן כל הוצאה  של אותו בעל בנין את לוחית־המספר, להסירה או להחליפה, ולגבות מבעל המי
 ג1קשר לעבודות אלה.

־ קנם חמישים לירות. י  ענשים 5. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), (ב) ר3, דינו -

, ים) נ  השם 6, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי (קביעת לוחיות־מספד במי
 תשכ״א—1960״,

ש ז ו ם ג י י  נתאשר. ח
 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

 (חמ 853102)

א ר י פ ם משד, ש י י  ח
 שר הפנים

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

 הודעה בדבר:׳
ב יית בי  בנ
 ציבורי או

 בדבר פעולות
 ניסוז

 הוצאות
 בנייתו ׳52

רי ב ציבו  בי
 בשל ניקוז

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ב וניקוז ו ר בי ב ד י ב ת-מלאב  חוק עזר לקרי

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה ממועצה
 המקומית קרית־מלאכי חוק עזר זה!;

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית ביבים >

 ״.ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד >
 ״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פרטי!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה ז

 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ז
 : ״הוצאות בניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה המועצה לתשלום
 הוצאות הבניה וכן ריבית המשתלמת לקבלן.בהתאם להסכם אתו בדבר אותה בניה,

 בניכוי. כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ,,בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או היה
 זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן כנאמן כבא
 כוח, ביו שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין אם לאו, בין שהוא המחזיק בהם למעשה

 ובין אם לאו ז
 ״ניקוז״ — לרבות כל פעולה לסילוקם של עודפי מים או עודפי רטיבות שעל פני הקרקע
 ושמתחת להם ולהנמכת מפלס מי.תהום, פרט לבארות, וכן כל פעולה של ייבוש אדמות,
 ביצות, הסדר זרימה של מי הגשמים, מניעת חדירה של מי הביוב או הסדדתם, מניעת

 י שטפונות וכל פעולה אחרת של התאמת הקרקע לצרכי חקלאות.

 2. החליטה המועצה לבנות ביב ציבורי או לבצע פעולות ניקוז,.יודיע ראש המועצה
 בכתב על ההחלטה האמורה לבעלי אותם הנכסים שחביב ישמש אותם או שהניקוז ייעשה

 בנכסיהם או ישמש.אותם. צ»?

 3י (א) בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ושל ניקוז ישאו בעלי הנכסים שניתנה להם
 .הודעה כאמור בסעיף 2, לפי גודל השטח של הנכם שחביב משמש אותו או לפי גודל השטח

 המגוקז או השטח שהניקוז משמש אותו, הבל לפי הענין.
 (ב) עם סיום עבודת בניית הביב או הניקוז, ימציא ראש המועצה, לכל אחד מבעלי

 ; הנכסים החייבים לשאת בהוצאות לפי סעיף קטן (א), חשבון ההוצאות החלות עליו.

 (ג) בעל נכסים שנמסר לו חשבון כאמור, חייב לסלקו תוך ארבעה עשר יום מיום
 מסירתו.

 (ד) התחילה המועצה בבניית ביב ציבורי או בביצוע פעולות ניקוז לפני פרסום
 חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), רשאית היא להמשיך ולסיים את הבניה או
 הביצוע כאמור ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי נכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות

 עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום, תוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
 (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאית המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי
 הנכסים החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי, או בהוצאות הניקוז לפי סעיף זה, לשלם
 למועצה, תוך חדשיים מיום הדרישה של חשבון ההוצאות, סכום שלא יעלה על 75% אחוזים

 מםכום ההוצאות המשוערות.

 1 ע״ר 1841, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמ׳ 110.
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 4. לא יבנו? אדם ביב פרטי ולא יבצע פעולת ניקוז, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש
 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל הנכסים —

 (1) לבנות בנכסיו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי?

 (2) לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכסיו?
 (3) לבצע פעולות ניקוז בנכסיו.

 (ב) ההודעה לפי סעיף קטן (א) תכלול את התנאים ואת הזמן לביצוע העבודה.
 (ג) בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 6. (א) לא מילא בעל הנכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5 (א) תוך הזמן
 המפורט בהודעה, רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות

 הביצוע מאותו בעל נכסים.

 (ב) אדם שבנה ביב או ביצע פעולת ניקוז שלא.לפי הוראות סעיף 4 או בעל נכסים
 שביצע עבודה מעבודות המפורטות בסעיף 5 (א) שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה, דשאי
 ראש המועצה לבנות את הביב או לבצע את פעולת הניקוז, להרוס או לשנות מה שנבנה
 או בוצע, או לבצע את העבודות כהלכה ולגבות את ההוצאות מבעל הנכסים שבהם נבנה

 הביב או בוצע הניקוז.

 7. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל־זמן סביר לכל נכס כדי לברר את ממלאים
 אחדי הוראות חוק עזר זח או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי הורי

 אות חוק עזר זה.

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

 8. .מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס הנידון בהודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

,  היומיים הנפוצים בתחום המועצה. י

' קנם מאתיים וחמישים • י  9. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 4, 5 או 7 (ב), דינו -
 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5 (ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה

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

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי(ביוב וניקוז), תשכ״א—1960״.

ן ש ו ם ג י י  ח
 ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

 נתאשד.
 ב׳ באב תש״ך (26 ביולי 1960)

 (ו(ט 853104)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 3 קובץ דותקנווז 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960



 הנדרות

 חמלת מם

 תשלום המס

ות ראש י  סמכו
 המועצה

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

 1 •• חוק עזר לרכסים בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית רכסים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רכסים«•

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ז

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת «
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו

ן או מקצתן ז  לפי חוק עזר זה, מל
- שנת כספים.  ״שנה״ י

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחדי 30 בספטמבר או חדל לעסוק לפני 1 באוק

 טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 (ב) העוסק באותו עסק, במקומות שונים, ישלם מס 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 המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המם בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

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

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון. תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק־

 טובר 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
 תור חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4; (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שהוא — לדעת ראש המועצה — עוסק, שימסור לו, תוך הזמן

 הנקוב באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע חוק עזר זה ו
 (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 לבדר אם עוסקים בו.

 * ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 110.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.
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 עבירות ומנעים 5. אדם שעשה אחת מאלה —

 (1) לא מילא אחרי דרישת דאש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב בה?
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 דינו — קנם עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת׳ קנס נוסף שתי לירות בעד
 כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב •מאת ראש המועצה,

 או אחרי הרשעתו בדין.

 פטור 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

ה 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960). ל י ח  ת

 מוראות מעבר 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס לשנת 1960/61

 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות. .

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (מם עסקים מקומי)׳ תשכ״א—1960״.

 תופפת

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 משאית —
ת 30 ו נ  עד 3 טו
 למעלה מ־3 טונות 50

 נגריה —
 שאינה מונעת בכוח מיכני 30

 המונעת בכוח מיכני 100
 נפחיה 20

ות לאספקת דלק בישובים 100 כנ  מו
 צבעי 20
וסק 10  קי
 קולנוע 59
 קפה, מסעדה׳ מזנון 50

דות אחרות, המבצע עבו  קבלן בנין או קבלן לעבו
ם המועצה, והיקף עבודתו לשנה  דתו בתחו

 בלירות —
 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 ' 200
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 400
 למעלה «־40,000 עד 100,000 700

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1000
 למעלה מ־250,000 2000

 רוכל 10
 שירות אוטובוסים 500
בלת משאות 100  שירות להו

 תעשיית —
 מוצרים כימיים 50

 שומן חלב 30״

ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

 אגודה צרכנית שיתופית 50
 אטליז 20

ת המעסיק עובדים שמספרם —  בית חרושת לבורסקאו
 עד 3 60

 4 ומעלה 120
 חברה לאספקת חשמל 500
 חברה לאספקת מים 400

ת — ו  חנ
 אריגים 50
 גלנטריה ובגדים 30
רות 30 ת או פי רקו  י
 כלי מטבח 20
 כלים והמרי חשמל 50
 בולים 25
 מכולת 50
 נעליים 50
 מחלק חלב 20
 מחלק קרח 20

 מחסן —
 נפט 40

נורות 150  צי
 חמרי בנין 80
 מסגריה 50
 מספרה .20
ת נוסעים או טנדר עד טונה י 10 י נ מכו , 

 י. ז ב ו ל ו נ י
 ראש המועצה המקומית רכסים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 נתאשר.
 י״א בםיון תש׳י׳ך (6 באוגוסט 1960)

 (חמ 85503)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ,
 חוק עזר לשדרות כדבר הוצאת אשפה

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

 1¿ בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות«

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדמ שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר.זה׳
 . כולן או מקצתן ?

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח

 העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמשל
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבגין כגינה, כחצר או לצורך אחד ולמעט בית

 מלאכה או אדווה ז
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אגשים

 ובכלל זה בית חרושת, .מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה ן
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה!
ת מ י  ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שבדי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פ
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין 5
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה «

 ״פסולת״ - פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חיינ: להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם

 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 3, (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הוראות המפקח בנוגע, לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקו במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחדים, הכל לפי דרישת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.

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

 קובץ התקנות 1054, ח׳ בח׳ערי תשנ״א, 29.9.1960



 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין.

 4. לא יוביל אדם'— פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת,
 מבנין, מאורווה, או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתד לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 ו ע ב ק י  (ב) בכל היתד שניתן לפי סעיף 4 י
 (!) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם ז

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, :זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח
 לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו

 בעל או מאותו מחזיק.

 8. 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 מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם עבר על הוראות
 הסעיפים 2 או'3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבידה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (הוצאת אשפה), תשכ״א—1960״.

 העברת אשפה

 טת1 היתר

 זכות כניסה
 שלפוע5י

 המועצה

 םטבויות הטפקח

 מסירת הודעות

 ענשים,

 השם

י א כ  י. ז
 ראש המועצה המקומית שדרות

 נתאשר.
 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960)

 (חמ 856800)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנינו

 38 קובי! התקנות 1054, ח׳ בתשרי תשכ״א, 1860;29.9



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לתמר בדבר מפגעי חב׳רואה

 .׳!׳. בתוקף סמבותה לפי סעיף 9: לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה ממועצה
 האזורית תמר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שופכין, 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 שופכין, 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 ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 : לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 :. משותפים וכיוצא באלה! ־
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילי
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 . י הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר

- את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים 5
 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר מכן;
 ׳״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׳ משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,
 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המגנה ובין בסביבתו;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית תמר;
 ״ראש המועצה״ — לדבות 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

 : אחד, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו

 למלא תפקיד של מפקח;
פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!  ;,נכסים״.— מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין 1

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

 2. י ״מפגע״ — י . *
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם!
 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
 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!

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

 קובץ התקנות 1054, »׳ בתשרי תשכ״א, 29.9.1960



 (3) גג, תקרח או קיר שחוא לקוי, בכללו או בחלקו׳ באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק

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

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

 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקח היעיל של
 הנכסים, וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם >
 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא

 נקבע בו מחסום או אשר׳ לדעת המפקח, אין מחםומו 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, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור איוורוד, מחדיר אוויר, בור שופכין,
 תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן
 שאוויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם,

 או שחמרים אחרים עלולים ליפול לתוכם!

 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור. דלוחים,
 מערכת הסקה, מיתקן חימום, 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 במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אוויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!

 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומד 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 או מים אחרים, וכן כל ארובה, תריס,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח׳ בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או רוח בבנין או

 בבנין סמוך!
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או

 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!
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 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי בלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, חצטברות זו מזיקה לבריאות?

 (19) חוםר ארובה בנכסים, שלדעת.המפקח יש בהם צורך, או ארובה בנכסים
 שהיא.שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות ?
 ׳ (20) תנור, אח׳ קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את.

 ׳ העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת!
 (21) מרבד, שטיח אוי מחצלת אשר חובטים, 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 המןחזק באופן שהוא, לדעת המפקח׳ מזיק לבריאות! :
 (23) צריף. או"מבנה שמחמת העדר גוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,

 שוררים בו תנאים אשד> לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (24) בית חרושת, ב*ת מלאכה או מקוםעבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או מפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים, אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות! י

 ^ (25) בית חרושת, בית מלאכה, או מקום עבודה מכל םוג שהוא, אשר, לדעת
 ׳ המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע בי האבק׳ או הסיגים.

האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות? ! 

 (26) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת ?
 (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר רחוב? :

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

 (29) דבר הגורם לרעש ואשד, לדעת. המפקח, עלול להזיק לבריאות!
 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה

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

 האנשים הנהנים מאםפקה זו!
 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה 1

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

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

 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפד״ לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבוחיים!

 (36) בסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר המוחזקים
 ברחוב.

 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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 (ב) •המפקח רשאי, לאחד 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת׳ ביבים, צינורות, או תשמי
 שים 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 אחר, 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 אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנםפחותיהש,
 או בסידורי הנוחיות שבהם׳ או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמ־
 שים בו או נהנים ממנוי דוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל
 נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחי

 שנדרשו על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים

 הם צולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

 5. (א) ראש המועצה דשאי 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.
 (ב) ההודעה ;תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

 קטן (א).
 (ג) החייב בסילוק מפגע 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 האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם

 לחוד. •

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

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

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

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיצא באלה, חייב
 להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמד העבודות
 לסלק ולבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו, ולנקות את המקום להנחת דעתו 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.

 אחריות
 ?סילו?

 מפגע

 הודעה לסילוק
 ־טפ נע

 סיילוס טפגע
 על־ידי הטועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק עזר

 שטירה
 על הנקיוז

 עבירות
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 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום ,
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק במקומות אלה ולא

 יזהם: אותם בצורה אחרת. ,

 : (ה) לא ישים אדם נייד או אשפה ברחוב.
ן להם להישפךיכאמוד. ת י א ל  : (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחדים לרחוב, ו
 : (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שבדי זכוכית, מסמר, חומר חד׳ אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומד 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 בעל 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 3 מטר ולא סמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום

 :ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח. י; ,
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.
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 מכוונת, או נמםרל, 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 מקום 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
 ידאו כאילו נערכה כהלכה, אס נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכםימ ללא כל שם או תיאור נוסף.

ל עונשים ר ע ב  12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם ע
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד, העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליון

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מ^נוחו של כל דין אהל, תחולה

ם ש  14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר (מפגעי תברואה), תשכ״א—1960״. ה

ג ו מ ל  נתאשד. י. א
 כ״ב בסיון תש״ך (17 ביוני 1960) י ראש המועצה האזורית תמר

 (חט 85815)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לתל־מונד בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ וסעיף 25 (1) (ד)
, מתקינה המועצה המקומית תל־מונד חוק עזד זה:  לפקודת התעבורה 2

׳ (ה) , בסעיף קטן 3 1. בסעיף 3 לחוק עזר לתל־מונד (רשיונות לאופניים), תשט״ו—1955 3 ^ י ע  'תיקיי ט
 במקום ״לירה אחת׳-׳ יבוא ״שתי לידות׳•/ ,

- א ״ כ ש ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק.עזר לתל־מונד (רשיונות לאופניים) (תיקון), ת ש י  י

 1960״.

ד צ י ב ו נ י י ד ל ת פ  נתאשר. נ
 י׳ באב תש״ד (3 באוגוסט 1960) ראש המועצה המקומית תל־מונד

 (חמ 85805)
 אני מסכים,

ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י
 שד התחבורה

, א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עמי 1271.

 3 ק״ת 503, תשס״ו, עמי 687,

 תיקון טעות
 בחוק עזר להדר־השרון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1960, שנתפרסם
 בקובץ התקנות 1043, תש״ך, עמי 1788, בפריט קבלן שהיקף עבודתו בלידות לשנה —

 לצד ״למעלה מ־50,000 עד 100,000״, במקום ״100״ צ״ל ״500״.
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 המחיר 60 אגורות הודפס ע׳״ המדפיס הממשלתי, ירושלים


