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 חוק ארגוז הפיקוח על העבודה, תשיי׳ד—1954

ת ו ח י ט י ב נ מ א נ ת ו ו ח י ט ת ב ו ד ע ר ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

- ד ״ י ש  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 20 ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודזז׳ ת
: , אני מתקין תקנות אלה  1954 ג

י בטיחות נ י  1. נציגי עובדים בועדת בטיחות (להלן — נציגי העובדים) או נאמנים לענ
 וגיחות (להלן — הנאמנים) יתמנו על ידי ועד העובדים במפעל.

 2. בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד .העובדים, ואם יש במפעל מועצת
 ייצור, גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה! חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור, לא

ו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר.  יטיל עלי

 3. אין במפעל ועד עובדים, ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים
 במפעל, באסיפה שהכונס לצורך זה, על ידי בא־כות המוסד לבטיחות ולגיהות.

:  4. במינוי ם או בבחירתם של חברי ועדת בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה

 (1) ותק במפעל ובמקצוע!
 (2) עירנות והבנה לבטיחות בעבודה.

 5. חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם
 או לבחרם מחדש! ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת בטיחות שהוא חבר
 ועד העובדים או נציג העובדים במועצת ייצור, תסתיים לפני המועד האמור אם חדל

 להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור.

 6. פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת בטיחות, שתקופת כהונתם נסתיימה ושהיתד׳
 כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם, רואים אותה כאילו נעשתה כדין•

ו או נבחרו לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, יראו  7. חברי ועדת בטיחות שנתמנ
ו או נבחרו• ו או נבחרו לפי תקנות אלה בתאריך שנתמנ  אותם כאילו נתמנ

י  8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמנ
 בטיחות), תשכ״א—1960״.

י נציגי ו נ  מי
 עובדים

 ונאמנים

 ק׳^ר בין ועדת
ת ובי!  . בטיחו
 •; ועד עובדים

 ומועצת ייצור

 בחירת נציגי
 עובדים

 ונאמנים

ת חברי ו ל ו ג ם ' 
 ועדת בטיחות

 ונאטניים

 תהופת כהונה

 אישור פעולות

 הוראות מעבר

 השם

ל ט פ ס ו א י ר ו י  ג
 שד העבודה

 י״ב בחשון תשכ״א (2 בנובמבר 1960)
 (חמ 75143)

 1 ם״ח 164, תשי״ר, עמ׳ 202•
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  . צו• ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד

י מצווה לאמור: אנ , 2 1948 

לת הפקידה ו  1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה מהגבול על יד מגדל ועוברת ת־
. , - י י ? ד  •את אשדוד ויבנה עד ראשון לציון כהסתעפות מכביש בית דגון — מסמיה, המסומנת לשם ע

 זיהוי בקו ׳אדום במפה מספר פ/1200 ערוכה בקנה מידה 1:250,000 והחתומה ביד שר
 העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות תל־אביב־יפו ובמשרד הממונה על רשות •לעיי;
. ה פ מ < בהעתק ה ת ו 1 , י ג י ה ה ך ו ב ע ן ת ן ו ע ש ו ב ן ב , י ע י ל א כ ר ז ב ד ב ן י נ ו ע מ  מחוז תל־אביב, וכל ה

, י ש ש ן — ה ו  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות.הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש ראשוךלצי
 יבנה — אשדוד — מגדל), תשכ״א—1960״.

 י״ב בחשון תשכ״א (2 בנובמבר 1960)
ל ט פ ס ו א י ר ו י  (חמ 5050ז) ג

 שד העבודה

 1 ע״ר 1043, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; סי׳׳ח 71, תשי׳׳א, עמ׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת ו נ ו ב ש ח ם ו י נ י ר ד ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
י מצווה לאמור:  1957 •י, אנ

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ך—21960 תיקו! סעיף 1
. ׳ . - .  (להלן — הצו העיקרי) — ׳

: ו  (1) לפני ההגדרה ״יצרן״ תיווסף הגדרה ז
 ״ ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בתוספות״ 5

 (2) בהגדרה ״יצרן״ יימחק ״או במזיגתו״!
 (3) בהגדרה ״פנקם מלאי״, בסופה יווםף:

 ״:ולגבי יצרן, כל מסמך אחר שיירשמו בו כל הפרטים הנדרשים לפי הטופס״.

 2. ,בסעיף 2 לצו העיקרי, בסופו, יווסף ״הוראה' זו לא תחול על יבואן• לגבי מצרכימ תיקו! פעיו״2
 שהוא העביר אליו. כסיטונאי״.

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק׳׳ת 1010,תש״ד, עמ׳ 1096.

ח תשכ״א, 10.11.1960 ־253 ע ת  קובץ התקנות •1067, ב׳ ב



 מלאי של יצרן
 ושל בעל בית

 אריזה

ם &*ין*־4 -לצ1- העיקרי יגוא-0ע*ף זד!1 ו ק מ ! 3 - - ־ י 3 — ^ ^ ת פ 5 1 ו 8 , 

 ״ניהול פנקס 4. (א) יצר! ~ למעט בעל מאפיה, בעל מגדניה ובעל בית אריזה —

 ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה במצרכים המפורטים בתוספת
 הראשונה ובמצרכים המיוצרים על ידיו, פרט לאלה המפורטים בתוספת

 השניה.

 (ב) בעל בית אריזה ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה בסוכר
 ובקמח בלבד״.

ה:  החלפת סעי!־ 5 4. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא סעיף ז

גו כל עסקה  ״ניהול פנקס 5. סיטונאי ינהל פנקס מלאי במקור ובהעתק -וירשום.

י א! בסוכר, אורז בכל צורותיו, אבקת חלב מלא, בשר משומר מיבוא, שמנ נ טו  סי

 מאכל, קפה ירוק ושעועית״.

. קרי—בטל  5. סעיף 10 לצו העי

 6. בסעיף 12 לצו העיקרי יימחק ״או דין וחשבון, הכל לפי הענין״.

. ״ ימאן  7. בסעיף 14 לצו העיקרי, במקום ״למעט יבואן״ יבוא ״למעט יצרן ו

ה:  8. במקום סעיף 19 לצו העיקרי יבוא סעיף ז

״ 19. סיטונאי ובעל מאפיה יגישו את המקור מדפי פנקס המלאי למנהל 8 ־ , ג י  ״סקופ י

5 במשרדו במחוז שבו נמצא מקום עסקם היחידי או מקום עסקם הראשי״. ע ב ? ו א ^  י
 מאפיה

: ה  9. הנאמר בסעיף 22 לצו העיקרי יהיה סעיף קטן (א) ואחריו יווסף סעיף קטן ז
 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי סיטונאי לרשום בכל יום ראשון
 של השבוע את העסקאות מהשבוע שחלף, תוך ציון בנפרד של הכמות הכוללת
 של כל אחד מן המצרכים המפורטים בסעיף 5 והמספרים הסידוריים והתאריכים
 של חשבונות הקניה והמכירה המתייחסים לעסקאות אלה, ובלבד שאחרי הרי־
 שום של העסקאות, המתייחם לשבוע האחרון של החודש, ירשום בהמשך באותו

 דף גם סיכום העסקאות שבוצעו ביתד הימים של אותו חודש״.

 10. בתוספת הראשונה לצו העיקרי יימחקו —

 (1) הספדה 5 שבכותרת;

 (2) המלים: קמח בשר, קמח דגים, קמח חלב, כוםפאות מכל המינים.

 11. התוספת הרביעית לצו העיקרי — בטלה.

 12. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות) (תיקון),
 תשכ״א—1960״.

? סעיף 10 טו י  נ

 תיקון סעיף 12

 .תיקון סעיף 14

 החלפת סעיף 19

 תיקון סעיף 22

 תיקו! התוספת
 הראשונה

 ביטול התוספת
 הרביעית

 השס

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י׳ בחשון תשכ״א (31 באוקטובר 1960)
 (חמ 740115)
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 . פקודת מם הרכוש העירוני, 1940
 צו בדבר שינוי האזור העירוני של טבריה .״<

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940 והסעיפים 14 (א)
ד: , אני מצווה לאמו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח—1948 2

 1. בתוספת לצו מס הרכוש העירוני (שינוי האזור העירוני של טבריה) (תיקון),
, אחרי החלקות ״1, 2׳ 7, 8 וחלק מערבי של חלקה 6 בגוש 15038״ יווסף:  תש״ד—1960 3

 ״חלקה 17 בגוש 15039.״ .

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש העירוני (שינוי האזור העירוני של טבריה) (תיקון),
 תשכ״א—1960״.

 י . « ־

ל ו כ ש י א ו  י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960) ל
) שר האוצר 7 2 3 5 0 מ 4 ח ) 

 1 עייר 1940, תום׳ 1 טס׳ 1065, עמ׳ 218.

 2 ע׳׳ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1004, תש״ד, עט׳ 980. • , •

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מם׳ 660

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר, לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  1939 הסעיפים 14 (א) ר

ר:  אלי ובתוקף שאד םמבויותי, אני מצווה לאמו

 1. צו הקנייה מס׳ 51 מיום 27.12.1941, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1159 מיום 1.1.1942,
נר מקונשטנצה (מספדים סידוריים  יבוטל במידה שהוא הל על רכושם של משה וסופיה די

.  6 ד7)

 2. צו הקנייה מם׳ 115 מיום 11.12.1943׳ שפורסם בעתת הרשמי מם׳ 1306 מיום
 16.12.1943, יבוטל במידה שהוא חל על ארבעה מתוך חמישה חלקים מרכושו של מדיום פפר
 מקוזיצה, באשר החלקים הנ״ל מגיעים להרמן צבי שפירא ולאירנה ביאליםקי לפי צו ירושה

 (מס׳ סידורי 7).

ה היא ביום ט׳ בחשון תשכ״א (30 באוקטובר 1960).  ״ 3. תחילתו של צו ז

 י. ד ג ו ן
נה על רכוש האויב  הממו

 1 עייר 1939, חוס׳ 1 מס׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ד תש״ח, תום' א׳ מסי 2, עט׳ 1.

 ט׳ בחשון תשכ״א (30 באוקטובר 1960)
 (חט 72010)

 קובץ התקנות 1067, כ׳ בחשו! תשכ״א, 10.11.1960



 מדוד לשלטון מקומי

 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ם ב י ד ב ו ת ע ל ב ר ק ב ד ו ב  צ

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

 1. בצו זה —
 ״דשות מקומית״ — מועצה מקומית או מועצה אזורית!

 ״השד״ — שר הפנים«
 ״נציגות עובדי הרשויות המקומיות״ — ארגון המייצג את ה־מםפד הגדול ביותר של עובדי

 הרשויות המקומיות.

 2. השר ימנה נציב שירות הרשויות המקומיות (להלן — נציב השידות) והודעה על
 המינוי תפורסם ברשומות.

 3. השר ימנה׳ ועדה של תשעה לועדת שידות הרשויות המקומיות (להלן — ועדת השי־
 רות), ובכללם נציב השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד מהם להיות יושב

 ראש. הודעה על מינוי הועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

גי  4. כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שנים מחבריה שהם נצי
 רשויות מקומיות׳ לפי סדר שיקבע השר, והוא ימנה במקומם נציגים של רשויות מקומיות

 אחרות.

 5. החלטות ועדת השירות יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה
 חברים ובהם נציב השירות.

 6. ועדת השירות תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בצו זה.

 7. החלטות ועדת השירות יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו,
! ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי השר או על ידי ועדת השידות  לשנותן או לבטלן

 יבצע אותן נציב השירות.

 8. ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שיורה
 עליהם נציב השירות, רשימת משדות בשירות הרשות המקומית, על הדרגות הצמודות להן,

ת(להלן — תקן). מי  רשימה רשימה לכל יחידה מיחידות הרשות המקו

 9. תקן טעון אישור נציב השירות. לא אישר הנציב את התקן שהוצע כאמור בסעיף 8,
 יביאו אותו לפני ועדת השירות׳ אשר תשמע את ראש הרשות המקומית או נציגו ואת נציגות
 עובדי הרשויות המקומיות •׳ החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, תודיע
 על כך לראש הדשות המקומית והוא יהיה דשאי להגיש ערר לשר, תוך 14 יום מיום קבלת

 ההודעה.

י י>*ש^ 10. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן. ו ע  מ

 נציב שירות

 ועדת שירות

 חילופי גברי

 מני! חוקי

 סדרי עבודת
 הועדה

 החלטות הועדה

 תק1

 אישור תק!

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.
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י ו נ  11; מינוי עובד דשות מקומית יהיה בכתב חתופ ביד ראש הרשות המקומית וגזברה. . דרד המי
י ו נ  כתב המי

 מכרז

 פטור ממכרז

 לשכות העבודה

 כללי המכרז

ת ו נ  במי

נות  היקףי הבחי

 ניהול •בחינות•־•

 תעודות השכלה
 או הכשרה

ת ללא ו נ  בחי
 מכרז

 כושר רפואי

ות י  שמירת זכו
 נכים

 קביעת נוהל •׳•.•
 הבדיקות

 12. כתב המינוי ליפי םע^ף11 ישמש ראיה לכך שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד
 ובדרגה שפורטו בו.

 13. לא יתמנה אדמ עובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי
 שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המשרה בפומבי, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה

 להתפנות.

 14. השר רשאי, על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע משדות
 וסוגים של משרות שעליהם• לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 13.

 15. לא תחול חובת, מכרז לפי סעיף 13 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות
.  עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 3

עדת השירות תקבע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים  16. ו
 של משרות.

 17. מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 13, חייב לעמוד בבחינות ומבחנים
 להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבין

 הכשירים.

ת היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 17, לכל המשרות  18. ועדת השירות תקבע א
דות לאצול מסמכותה זו לנציב  ;לםיוגיהן, ובמידה שלא קבעה כאמור׳ רשאית ועדת השי

 השירות.

ב השירות או מי שהוסמך על ידיו יהיה יושב ראש הבוחנים בכל בחינה לפי סעיף צי  19. נ
 17 ? נציב השירות ימנה יתר הבוחנים מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות

 ובלבד שבין הבוחנים יהיה לפחות נציג אחד של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

 20. ועדת השירות רשאית לקבוע לענין השכלה או הכשרה פלונית, כי בעלי תעודות
נות או ממקצתן.  ממוסדות שהועדה תכיר בהם לעניו זה יהיו פטורים מבחי

נה ומבחן גם למוע־ עדת השירות רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מםויים, בחי  21. ו
מד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי הסעיפים 14 ר15. , 

 22. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחד שרופא או ועדה של רופאים׳ שמונו
 לכך על ידי הרשות המקומית בהתאם לכללים שנקבעו על ידי ועדת השירות, קבעו שהוא
נה; המועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא דו  כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנ

 או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבד או בהווה.

ו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין. נ  23. שום דבר האמור בסעיף 22 אי

 24; ועדת השירות רשאית לקבוע כללים ונוהל לבדיקות ולמבחנים רפואיים לעניין צו זה.

 ם״ח 270, תשי״ט, עט׳ 32.
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 25. ועדת השירות תקבע סייגים למינויו שלידנו למשרה ביחידה מינהלית שברשות
 מקומית כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין
 לגבי מינויו של עובד למשרה ברשות מקומית כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין
 עובד באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחםי כפיפות ביניהם או כשקיימים יחסי
 קירבה כאמור בינו לבין חבד המועצה של אותה דשות מקומית ן את מידת הקירבה המש

 פחתית תקבע ועדת השידות בכללים.

 26. שולמה משכורת מקופת הרשות המקומית לאדם שנתקבל לשירות הרשות המקומית
 בניגוד לצו זה או על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה להחזיר לקופת הרשות המקומית כל

 סכום ששולם.

 27. המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות רשות מקומית, לעצמו או לאחר, במסירת
 ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים

 פסולים אחרים, דינו—מאסר ששה חדשים.

 28. על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק
 ברשות המקומית במקרים ולפי תנאים שיקבע השד על פי המלצת ועדת השירות. הוראות

 צו זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.

 29. על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית
 אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי או שהוא בעל עבר פלילי
 ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.

 30. על אף האמור בצו זה ובהוראות וכללים על פיו יהיו ועדת השידות, נציב השידות,
 וראש רשות מקומית חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול
 ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי הרשויות המקומיות בכל ענין לפי צו זה אשר
 בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום).

 31. העובד בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ויש בידו כתב מינוי מטעם רשות מקר
 מית שניתן לפני אותו יום, רואים אותו כאילו נתמנה לפי צו זה? מי שהיה עובד קבוע
 בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו ראש הרשות

 המקומית כתב מינוי ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי צו זה.

 32. צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים: צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
 41950, צו המועצות המקומיות (ב), תשיי׳ג—1953 5 וצו המועצות המקומיות (מועצות

.  אזוריות), תשי״ח—1958 6

 33. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (קבלת עובדים), תשכ״א—1960״.

 קירבה
 משפחתית

 עובד שנתקבל
ד לצו ו ג י  בנ

 קבלת משרה
 שלא כחוק

וחד  חווה מי

 מועמד בעל עבר
 פלילי

 חובת
 התייעצות

יים ו נ  אישור מי
 קיימים

 צווי המועצות
 המקומיות

 השם

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 ו׳ בחשון תשכ״א (27 באוקטובר 1960)
 (חמ 765002)

 4 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178.

 5 ק״ח 869, תשי״ג, עמי 1174.

 8 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256.
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 ־ צ5קודת המועצות המקומיות, 1941
ה •י ׳ ג ו ל ת פ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ה ו ט י ר ב ב ד ו ב  , י• ־ צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

 1. צו המועצות המקומיות (פלוג׳ה), 1937 8 — בטל. ביטו5

 2. כל הנכסים שבבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית פלוג׳ה, מקרקעים ומטל־ העברת רבו׳פ
 טלים, כל זכות ראויה או מוחזקת, וכל טובת הנאה שיש לה בכל נכס, כל החובות שחייבים
 לה וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיה, החובות שהיא חבה בהם וההתחייבויות הקיימות
ד פרסום צו זה ברשומות למועצה האזוריות שפיר,  שקיבלה על עצמה כדין, עוברים מתאדי

.  שהוקמה על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—41958

זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (פלוג׳ה) (ביטול)׳ תשכ״אi—960״. השפ י .  3. לצו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י א (19 באוקטובר1960) ח ״ כ ש ת י ר ש ת ב ח ״  ב
) שר הפנים 8 0 0 ט 1 ח ) 

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 . a ע׳׳ד 1937, תזם׳ 2 מס׳ 718, עפ׳ 681. .••.--....•׳ •
 .* ק״ת 797, תש י״ח, עט׳ 1256.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית שפיר

, והסעיפים 14 (א) .׳"•״  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ר: י מצווה לאמו , אנ  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

( ט מ ) ט ר , בפרט (מט) — תיסו! פ  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
ך בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ — יימחקו ו  (1) שם הישוב ״כרמו

ב ״שפיר״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו׳ בטור בי,  (2) מתחת לקו שלאחד הישו
 במקום ״השטחים המסומנים במפה במספרים 3, 11, 15, 17, 18״ יבוא ״השטחים

 המסומנים במפה במספרים 18,17,15,11,3,1״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שפיר׳ תיקון), תשכ״א— השפ
 1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ו׳ בחשון תשכ״א (27באוקטובר1960) ח
) שר הפנים 8 0 0 נ • מ ח ) 

 1 «״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1. י

, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ?״ת 1004, תש׳׳ד, עט׳ 995. n 797״p 3 
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחולון בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

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

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

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״.העיריה״ — עירית חולון ז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
ת מלון או בפנסיון!  הגר בבי

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה׳ כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3 (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

 הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש העיריה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל .מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 6. 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, לאחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העחונים הנפוצים

 בתחום העיריה.

 הגדרות

 חובה להדביר
 טוואי התהלוכה.

 שליהאור!

 הוראות להדברת
 טוואי התהלוכה

 ;׳!51־ האז ר)

 הדברה
 ־יעל ידי העיריה

 ׳סמכות
 ראש חעיריה

 מסירת הודעות

 ע׳׳ר 1934, תום׳ 1, מם׳ 414, עמי 1.
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 7. , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות, ואם עבר על עונשים
יותיה לפי סעיף 4 והיתה העבידה נמשכת,  :הוראות סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכו
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

(הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א— השט ן ו ל  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחו
 1960״.

ל ו ן ס א י ח נ  ; נתאשר. פ
דית חולון  ט״ו באלול תש״ד (7 בספטמבר 1960) ראש עי

 (חט 874127)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ם י ג ו נ י ל ע ט י ר ה ב ד ן ב ר לחולו ק עז  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 -? מתקינה מועצת עירית חולון
ה:  חוק עזר ז

: החלפת התוספת י ו , תבוא תוספת ז  1, במקום התוספת לחוק עזר לחולון (היטל עינוגים), תשי״ז—1957 2

 ״תופפת
 (סעיף 2)

 (א) כרטיסים י להצגות תיאטרון, ,אופירה, קונצרטים והופעות אמנותיות אחרות,
 כשמופיעים בהם אמנים מקומיים או אמנים אורחים מחוץ לארץ (פרט בחסות התזמורת

. ־• . ניתהישראלית)  הפילהרמו
 שיעור ההיטל ׳

 באחוזים

 לכל כרטיס שמחירו — ממחיר הברטים
r 20% . עד 60 אגודות 

 למעלה מ־60 אגורות עד 1.50 ל״י 25%
ד —2 ל״י 30%  למעלה מ־1.50 ע
 למעלה מ״2.00 ל״י 35%

 (ב) הופעות ורסיטלים של אמנימ אורחים מחוץ לארץ בחסות התזמורת הפילהר
 מונית הישראלית — 5% ממחיר הכרטיס.

 (ג) הופעות ספורטיביות — 10% ממחיר הכרטיס.
 (ד) הופעות אמנותיות, נשפים, ריקודים, מוסיקה או קברטים בבתי־קפה וכן נשפים

 או ריקודים מחוץ לבית־קפה:
 שיעור ההיטל

 באחוזים

 לכל כרטיס שמחירו — ממחיר הכרטיס
 עד 1.50 ל״י 60%
ד —.2 ל״י י 70%  למעלה מ־1.50 ע
 למעלה מ־2.00 ל״י 75%

 1 עייר 1934, תום׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.

 2 ק״ת 714, תשי״ז, עמ׳ 1622.
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 (ה) עיינוגיס ציבוריים, פרט לקולנוע או ראינוע, הנערכים על ידי מוסדות צדקה,
 דת׳ חינוך או תרבות, שהכנסתם מוקדשת כולה לטובת המוסד ושאינם כוללים הופעות

. י  אמנים מחוץ לארץ: י

ר הכרטיס י ח מ מ - 5  (1) אם אינם כוללים ריקודים — %
 (2) אם כוללים ריקודים — 10% ממחיר הכרטיס.

 (ו) על אף האמור בפסקאות (א) עד (ה) יהיה ההיטל שישולם לגבי עינוגים,
 הנערכים על ידי התיאטרונים העבריים, האופידה הישראלית, התזמורת הפילהרמונית
 הישראלית ותיאטרונים לילדים בעברית — 5% ממחיר הכרטיס או בשיעור או בסכום אחד

 שייקבע על ידי המועצה.

ע: ו נ  (ז) הצגות קולנוע או ראי

 כרטיס שמחירו י
 באגורות שיעור ההיטל

ד 27.3 9 אגורות  ע
 27.4 עד 31.3 12.5 אגורות
 31.4 עד 37.3 20 אגורות

ד 50.9 85% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־5 אגורות  37.4 ע
 יהיו פטורות מהיטל.

 51 ומעלה 85% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.

 (ח) לגבי עינוגים ציבוריים אחדים שלא פורטו בפסקה אחרת בתוספת זו יהיה
טל:  ההי

 לכל כרטיס שמחירו —

 עד לירה אחת — 40% ממחיר הכרטיס
 למעלה מ־—.1 ל״י עד —.2 ל״י — 45% ממחיר הכרטיס
 למעלה מ־2 ל״י — 50% ממחיר הכרטיס.

 (ט) על אף האמור בפסקאות (א) (ד) ו־(ח), ישולם לכל כרטיס משפחה, כרטיס
: י ת נ ו  קיבוצי, או כרטיס ע

ח) — היטל של 25%  (1) לגבי העינוגים המפורטים בפסקאות (א) ר(
 ממחיר הכרטיס!

 (2) לגבי העינוגים המפורטים בפסקה (ד) — לכרטיס שמחירו עד 150
 אגודה — היטל של 30% ממחיר הכרטיס — לכרטיס שמחירו למעלה מ־150

 אגורה — היטל של 40% ממחיר הכרטיס.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״א-״1960״.

ן ו ס א י ל ח נ  נתאשר. פ
 י״ט באלול תש׳׳ך (11 בספטמבר 1960) ראש עירית חולון

 (חט 874103)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובי{ התקנות 1067, ב׳ בחשו! תשכ״א, 10.11.1.980



 ווגדרות

 הוזיטל ושיעורו

 הצגת חודעח

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות י

 ולנהל פנקסים

 י פקודת העיריות, 1934

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 ,
 חוק עזר לנתניה בדבר היטל םעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 וחוק הרשויות המקומיות
, מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר זה:  (היטל םעד,ונופש), תשי״ט—1959 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש ו

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בד, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים{ 1
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העידיה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ז

t עיריה״ — עירית נתניה,, 
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ז

 ״שירות״
 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ז

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
 רשות הכניסה למוסד«

 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
 של םפורט.

 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין — 3.
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות *

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש העירית דשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש העיריה דשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצודה שנקבעה.

 (א) ראש העיריה דשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב*

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו«
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו ז

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

.5 

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.
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 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
׳ לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר)׳ תש״ך—1960 3
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת העיריד,

 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענק.

ת לבדוק ולבקר כל חשבון,  7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנ
 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
נות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדד אם קויימו הוראות  חשבו
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו * כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!

 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 500 לידות.

 9. חוק עזר לנתניה (היטל לצרכי מעד), תשי״ד—1954 4 — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1960״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 פטור י

 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 פטור
5% 

1 \ % 
10% 
10% 

 10% מהתמורה המשתלמת,בעד כל שירותי

 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (1) במוסד שדרגתו 1 —
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים —
 (3) במוסד שדרגתו 2 —
 (4) במוסד שדרגתו 3 —
 (5) במוסד שדרגתו 4 —
 (6) במוסד שדרגתו 5 —

 (7) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו ב׳ —

 (8) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו א׳ —

 (9) במוסד שהוא מועדון קלפים —
 (10) במוסד שהוא אולם משחקים —

 ק״ת 974, ת׳ע״ו, עט׳ 508.
 ק״ת 472, תשי״ד, עט׳ 1314.
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 מופפת שנידו
 (סעיף 3)

 ד. ו ד ע ה

פש ו נ ד ו ע ל ס ט י  ה
 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 .׳במוסד חייב לשלם לבעי^ המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לנתניה (היטל סעד ונופש), תשכ״א—

 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ס ק ו ד פ ו  נתאשר. ד
 י״ט באלול תש״ך (11 בספטמבר 1960) ראש עירית נתניה

 (חט 886008)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ה בדבו־ מ י נ ת נ ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה מועצת עירית נתניה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
ה:  חוק עזר ז

_ הגדרות י , ד ר ז ז ק ע ו ח ב ' .1 
ה! י  ״עיריה״ — עירית נתנ

ה! . ,. י  ״מועצה״ — מועצת עירית נתנ
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על• ידיו בכתב!

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה או דרךהארה, הסרטה, צביעה׳ חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל  ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של.

 צירוף של אלה!
 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או מודעה י׳שלט
א טעונים רשיו ל א ן ן ן י ש ו ( י ן א נ ת ם ל א ת ה ב ה ו י ף י ע ש ה א ת ף א  להציג שלט בתחום העיריה אלא לפי רשיון מ

 אם המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית, או

י  (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משנ
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מדד

 .אותיות הלועזיות.

 1 ע״ר 1034, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.
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 י א ש  (ב) ראש העיריה ר
נתו ולהוסיף על תנאים אלד.) ות תנאים ברשיון בעת נתי  (!) .להתנ

 (2) לםדב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.
 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא
 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד יום 31 לדצמבר של אותה שנה בה ניתן
 הרשיון.

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

די מי שגרם להצגתו.  (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על י
 (ד.) המועצה רשאית לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה{

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

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

 6. (א) לא יפדםם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם, ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש העידיה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
ו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.  שמו ואת מענ

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה על ירי מתיחת סרט לרחבם של רחוב או מדרכה, או

 על ידי נושאי מודעות, בין שהם הולכי דגל בין שהם מוסעים.
 (ג) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

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

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

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

) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  סעיף ק

 אגרות

 תחולה

 שטירת מודעות

רת פדטים  מסי

 , דרכי פרסום
 אסורות

-סמכויות ראש
 העיריה

 חוקי א״י, כדר ב׳ פריו קט״ו, עט׳ 1191.
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ח ו ? 5 ת ו ע ד ו מ  9. (א) לא יפרסם אדם - חוץ פ!ד,עיריה - מודעה על לוח ממודעות. '
 (ב) העיריה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה •

 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

ה ענשים ר , ב ע !  10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה; דינו - קנס 20 לירות ואם היו״ן ד
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו  נמשכת׳ די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. חוקי־עזר לנתניה (מודעות), 31941— בטלים.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים), תשכ״א—1960״.
 ו • ׳• •

פפת ראשונה  תו
 (סעיף 2 (ו))

ת ו ע ד ו ח מ ו ה בל ק ב ד י ה ד ת על י ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 רוחב בס״מ אורד בפ״מ

? טו י  נ

 השם

 מודעה גדולה 95 63
4 נונית 63 ל  מודעה בי
 מודעה קטנה 47 32

 תופפת שניח
) שיעור האגרה ( ב ) 9  (סעיף 3 (א) ר

 ב5ירוו*

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום שישי (ועד בכלל) או חלק משבוע — לכל קולנע 1.20

 2: סרט פרסום בקולנוע לכל 50 מ׳ רץ, או חלק מהם —
 לכל קולנוע —2

 3. מודעה המתפרסמת דדך הארה, על ידי חשמל, זרחן או כל
ית ראווה — לכל מטר אורך  אמצעי אחר, וכל פרסום בצורת תבנ

 ברוחב עד 50 ם״מ — לשנה 50.ד

 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי, לכל 10 ם״מד או חלק מהם —
ו 10 —  לכל חודש או חלק ממנ

די הדבקה בלוח המודעות, או במקום אחד —  5. מודעה המתפרסמת על י
 מודעה גדולה — עד שלושה ימים —9
ד שלושה ימים —ד נונית — ע  מודעה בי
 מודעה קטנה — עד שלושה ימים —5

 מודעות אבל —
3 • ־  מודעה בינונית ־
 מודעה קטנה — 2

 3 ע״ר 1941, תום׳ 2 מם׳ 1096, עמ׳ 587.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 6. לוח מודעות לשימוש בלעדי — לחודש או חלק ממנו, לכל כדר —6

 7. שלט המותקן מעל לעסק — לכל מ׳ אורך, או חלק ממנו —
- לשנה 2.50 נו עולה על 50 ס״מ -  ברוחב שאי
 לכל 50 ם״מ רוחב נוספים׳ או חלק מהם 2.50

 8. שלט המותקן מעל מקום ציבורי מחוץ לשטח התפוס על ידי העסק —
ד 2 כדר, לכל כדר, או חלק ממנו — לשנה —50  ע

 מעל שני מ״ר — לשנה —.100

 9. שלט המותקן מעל לכל שטח אחר! באולם שעשועים, במגרש
 ספורט, או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק — לכל מ״ר,

 או חלק ממנו — לשנה —25

ס ק ו  נתאשר. ד. פ
ת נתניה די  י׳ כאב תש״ך (3 באוגוסט 1960) ראש עי

 (חמ 88605)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ם ה י ל ח ע ו ק י פ ה ם ו ת לרובלי ו נ ו י ש ר ר ב ד ת ב פ צ ר ל ז ק ע  חו

ת :נסת רי נה מועצת עי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 / מתקי
: ה  חוק עזר ז

 1. בסעיף 5 לחוק עזר לצפת (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ח—1957
ה: ) יבוא סעיף קטן ז א ) ן ט  במקום סעיף ק

י נתינתו, להתלותו א נ  ״(א) ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לקבוע את ת
 או לבטלו״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם) (תיקון),
 תשכ״א—i960״.

ן ה כ ם ה ה ר ב  נתאשר. א
ת צפת די  י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960) ראש עי

חמ 894005) ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ם׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.  1 ע״ ר 1934, תו

״ח, עמי 90.  2 ס״ת 741, תשי
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 הגדרות

 דרישה ?ניקוי

 חובה5מ?א
 אחרי הודעה

 ניקוי ע? ידי
 המועצה

 אגרת ניקוי,,

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ד י י נ י נ ת *ב ו ס י ג נ ת ו ו ר צ , ח ם י ש ר ג י מ קו י דה בזיבו־ נ הו י ר־ ר לאו ז ק ע ו  ׳ ח

׳ מתקינה.המועצה:  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
ה: ר ז  המקומית אור־יהודה חוק עז

 1. בחוק עזר זה - •
ן או מגרש 5 י נ  ״נכס״ —ב

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום
ננו הבעל הרשום, לרבות. שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה  של הנכם ובין שאי

 של למעלה משלוש שנים ו
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט אדם

; ן ו  הגר בבית מלון או בפנסי
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 י קיר, גג׳ ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה., סייג, גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מכוונים
 להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים

ה!  בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו מבנ
 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור המסונה על המחוז, כעל שטח בנוי

 לענין חוק עזר זה!
ע פנויה בשטח בנוי) ק ר ק  ״מגרש״ —

 ״המועצה — המועצה המקומית אור־יהודה!
ת סמכויותיו לפי חוק עזר ו א  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אלי

 : זה, כולן או מקצתן 1
ה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות  ״מפקח״ — אדם שנתמנ

 אדם שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן \
 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או שטח המיועד למדרכה.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות את החצר או הכניסה לבנין.

י ואת התקופה שבה ת התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקו  (ב) ההודעה תכלול א
 יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו, שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה׳ רשאית המועצה

ת הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.  לבצע א

 5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה כמפורט בתוספת. האגרה בעד ניקוי
 מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם
 בשיעור של 1/3 על ידי בעל הבניין ובשיעור של 2/3 על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין
 המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה, יראו את המחזיק

 בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.
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 6. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש, חצר או כגיסו!
 לבנין, כדי לברר את מצב הניקיון. בהם ואמ נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

ו היא מכוונת,  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו, הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכם בו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה,

נו — קנם 500 לירות׳ ואם עבר על  8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), די
 הוראות סעיף 3 והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4 והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהח־ה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
 תשכ״א—1960״.

 תופפת
 (סעיף 5) אגרת ניקוי

י בלירות י 3 1 

ד חצי דונם 8  1. בעד ניקוי מגרש ששטחו ע
 לכל חצי דונם או חלק ממנו — תוספת של 7

 2. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם 15
 לכל דונם או חלק ממנו — תוספת של 10

 . 3. בעד ניקוי כניסה לבנין 1

ר ת ו פ ־ ן , ב י כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (חמ 811310)
, א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ם־אל־פחם ב ר לאו ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
: ה  המקומית אום־אל־פחם חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זד. —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אום־אל־פחם«

 ״דאש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1, מם׳ 1184, עט׳ 119.
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 2. המבקש מאת• ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה אנרת תעודה
:  אגרות אלה

 (1) בענין הנוגע לנישואין, אירוסין, בנין, קרקעות וירושות — שלוש לירות!

ן אחד — לירד. אחת. י  (2) בכל ענ

 3. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום, או בתשלומ הנחות ופטוו•
י או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמטרתו אינה נ  מופחת, כשהמכקש הוא ע

 הפקת רווחים.

ם , ־ ׳ י  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום־אל־פחם (אגרת תעודת אישור), תשב״א—1960״. ד

 נתאשר. ש י י ח׳ ת ו ו פ י ק ע ס ל י י ה
 ט״ו באלול תש״ך (7 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית אום־אל־פחס

 (חט 81160) ׳

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר אספקת מים

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

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

 מים, אגירתם והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטית >

 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצויים בנכם והמשמשים

 לאספקת מיס לאותו נכס 5

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת >

 ״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס ו

 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנויה)
ד אחר, שנתמנה לעניו חוק עזר זה  ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקי
תן רשיון להקים י נ די המנהל, כולם או מקצתם, ואם.  על ידי המועצה למלא את תפקי

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב;
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.

 1 ע״ר 1941, תוט׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 בתהום המועצה מפעל> מים ולא ישתמש במפעל מיש קיים׳ אלא
 ובהתאם לתנאי הרשיון.
 לשנה מיום נתינתו.

 ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
 ־, עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.

 סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה

 מוא 1
 מים

 ׳נעה

 לא תחול על —
 המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד 5

 במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי

 2. (א) לא יקים אדם
 לפי רשיון מאת ראש המועצה

 (ב) תקפו של הרשיון

 (ג) המחזיק במפעל
 חייב להגיש למועצה, תוך אוי

 (ד) בעד מתן רשיון
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ה) הודאת סעיף קטן

 (1) המחזיק באר
 (2) תאגיד המחזיק

 משקיהם החקלאיים

 לפי

 ד)

 למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

 בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה

 יף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה •

 בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (א) חיבור רשת פרטית

 (ב) בעל נכס הרוצה
 בכתב בצירוף מפה של אותה ו

 (ג) בעד חיבור לפי סע

 (1) אגדת חיבור

 (2) הוצאות חיבו1־

 פרטית, לא ישגה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 ׳עזת
 לצורך

 להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,
ם נקבעו על ידי המנהל.  ה

 על החלפת אביזרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו
 אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע

 קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
 ; צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור

 שבו

ו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.  ׳־מים, לא יתקנ

 לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה
 התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה
 צילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית
 התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של

 לחשבון.

 ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן (ב), דשאי המנהל
 הצרכן בדמי שכירות חדשית בשיעור שנקבע בתוספת.

.3 

נס  נ

 4 (א) לא יתקין אדם ו
 יטפל בה. בדרך אחרת, פרט

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) לא ישתמש בעל
 אלא באביזרים שמידותיהם וסוג

 (ג) המנהל רשאי להורות
 הוצאות ההחלפה על הצרכן

 את פעולתו התקינה של מד־המים

 5. בעל נכס — פרט לנכס
 קטע רחוב שבו הניחה המועצה

 שנקבע בתוספת.

ד  6. (א) לא יתקין אדם מ

 (ב) המנהל רשאי
 מד־מים עם אביזרים לשם

 האמורה תוך עשרים יום. לא
 המועצה לרכוש מד־מים לשם

 מד־המים והאביזרים בהתאם

 (ג) בעד התקנת מד־המ^ים

 (ד) לא דרש המנהל מצרכן
ת מד־חמים ולחייב את  להתקין א

 רש יזו להקמת
 מפעל מים
 •-ולהפעלתו

 חיבור
ם  .למפעל מי

 רשת פרטית

 אנרת הנחת
נור מים  צי

 רכישת מד־מים
 והתקנתו
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ן  (ד.) בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקו
 מד־מים ישלם צרכן אגדה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־יהמים תוקן על ידי
.או את הוצאות התיקון — אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.  יעובד המועצה,

 (ו) היה לצדכן יסוד לחשושי שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי הוא
: י ׳ ; " . , ת מד־המים ללא תשלום נוסף. נתגלה שמד־יהמים פעל כהלכה, י  לדרוש מהמנהל שיבדוק א

. ( ה ) ן  ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קט

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

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

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

 התקופה בשנה הקודמת.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת אספקת מים ,
ה ז ו ח י פ  מים ולקבוע בו תנאים. ל

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

ות נ  9¿ המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת פקרו
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המיס בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

י חדשים.  .המים המשוערת של הצרכן במשך שנ

 10. (א) אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתה אספקת המים מועד התשלום
 לפי מד־מים, תשולם האגדה 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! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אס

 נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 (ג) התשלומים או האגדות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
 , תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לבך על ידי המועצה.

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

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

 ; (ג) הוראת סעיף 9 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,

 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.
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ן ־¬ דפ  12. (א) המנהל יתרה טנ
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את לסכומים שהוא חי־יב בהם לפי חוק עזר

 זה*

ת או שלא לצורך שקבע  (2) שהשתמש במיה שברשותו שלא לצרכי בי
 המנהל ?

י המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו  (3) שמיתקנ
ש, מו  מתבזבזים או עלול״ים להתבזבז גם בלי שי

 (4) שזיהם או הו;יח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
י דמים שברשותו.  אי־תיקון מיתקנ

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, דשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת
 ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן (א)(1) ו־(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת
 התראה 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.

 סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה
 ולאחד תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור

 ניתוק החיבור

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

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

 במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 14. (א) בשעת חירום, או
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת
 אספקת המים. כולה או מקצתה.

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

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת מים כאמור בסעיף קטן (א), חייב
 המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 (ג) חיבור שנותק לפי
 המגיעים מהצרכן כאמור, או

ן י  במים כאמור, הכל לפי הענ
 שנקבע בתוספת.

 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 ז
 (2) לבדוק אם יש בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לבדד את

 כמות המים שסופקה לצדכן.

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

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

ניח לאחר לעשות כאמור.  (ב) לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא י

 חידוש חיבור
 ,שנותק

 הפסקת מים

 רשות כניסה

 השימוש במים
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 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס י
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת

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

 לצדכי השקאה אלא בשעות.שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
 (ה) לא יטפל אדם, למעט המנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־

 המים.

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה, מכירת מים
 עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את הסכו

 מים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14 — אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר הסמוך למפעל שמירה
, ם ו ה י י ז  מפנ

 המים.

נים  19. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן —ראש המועצה) רשאי לחייב, דרישת תיקו
 !בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של דשת פרטית או של חלק ממנה, תוך זמן שנקבע

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

 חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחדי דרישת
 ראש המועצה כאמור בסעיף קטן(א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
 את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה, הכל לפי

 הענין.

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

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

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או
 להמציא מסמך המוכיח אח הכשרתו בשרברב.

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

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

 21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו מםירת הודעות
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.
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, 6 (א), 13 (א), ( כ )  הסעיפים, 2 (א), 3 (א), 4 (א) ד
 דינו — קנם 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב)
 לפי סעיף 19 (ג) והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנס
 שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 בדין.

 23. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (אספקת מים), תשכ״א—1960״.

 22. העובר על הוראה מהוראות
א)  15 (ב), 19,18,17,16 ד20(

 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 נוסף עשרים לירות בעד כל יוכו

 מראש המועצה או אחרי הרשעתו

 שיעור האנרה
 תוספת בלירות

50.— 
25 — 

100 — 
0.06 
5.— 
0.50 
5 — 
0.50 

1 — 
0.14 
0.18 

0.08 
0.18 
0.065 
0.14 
0.14 

2.— 
2.— 

5 — 

5 — 

) — לשנה ( ד  אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (
( ( ג  אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 3 (

 אגדת הנחת צינורות (סעיף 5) — למגרש, בין אם הוקם עליו בנין
 ובין אם לאו, ששטחו במטרים מרובעים —

 עד 1000 —
 למעלה מ־1000 — לכל מ״ד
( ( ג  אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6(

) — לחודש ( ד  דמי שכירות מד־מים (סעיף 6 (
( ה)  אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (

) — לחודש ( ה  אגרת תיקון מד־־מים (סעיף 6 (
 אגדת מים (סעיף 7) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי — לכל יחידת דיוד עד 7 מ״ק
 ל־3 מ״ק נוספים על 7 מ״ק — לכל מ״ק

 לכל מ״ק נוסף על 10 מ״ק
 (2) לגינות ומשקי עזר — בהגבלה של 10 מ״ק להודש
 בחדשים אפריל־נובמבר לכל 100 מ״ר או חלק מהם —

 לכל מ״ק
 לכל כדק שמעל 10 כדק

 (3) לשימוש חקלאי — במדידה נפרדת — לכל מ״ק
 (4) לתעשיה — לכל כדק

 (5) לבניה — לכל כדק

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —
 לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור

ות  חנ

( ( ג  אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

.1 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 
.7 
.8 

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

ן ., י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  א
 ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 נתאשר.
 י׳ באלול תש״ד (2 בספטמבר 1960)

 (חמ 81316)

: א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 קוב׳ו התקנות 1067, כ׳ בחשו! תשכ׳׳א, 10.11.1960



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

 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר ־מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה , מתקינה המועצה המקומית באר־יעקב חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לבאר־יעקב (מם עסקים מקומי), תשי״א-31950 (להלן — הח5פת התוספת::
: ו  חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת ז

 תיאור המלאכה או העסק המם בלידות־

 ״תופפת

 שיעורי המם לשנה
 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 אטליז 18 מפעל תעשיה המעסיק עובדים —
ת קפד. או מסעדה 36 1 ־ 18  בי

 בנק 300 2 36

96 3 
8 

18 

 בעל מלאכה המעסיק עובדים —
1 
 4 עד 10 200 2

8 
18 

 בעל מלאכה המעסיק עובדים —
1 
2 

 3 ומעלד, 48 11 עד 20 400
לת או צרכנית 30 21 עד 50 800 ת מכו ו  תנ

ות אחרת 30 51 ומעלה 1500  51 ומעלה חנ
 חברת חשמל 1200

 קיוסק — בשטח המושבה הותיקה 18 ו ת הישיבה ב מו  קולנוע שמקו
 עד 200 60 בשיכונים 12
 201 עד 400 96 רוכל 6

30 
 רוכל

 401 ומעלה 120
ר י 50 רופא או מרפא שיניים 30  טרקטו

נית 48 מחסן מספוא  30 שירות הובלת משאות — לכל מכו
ר י  טרקטו

 מחסן מספוא

ית 72 נ ניות — לכל מו לכת נוסעים במו ת מפעל מים המוכר מים בשנה — שירות הו י נ ניות — לכל מו לכת נוסעים במו  שירות הו
12 3  עד 40,000 מ

לכת נוסעים באוטובוסים 800 3 48 שידות הו 3 עד 100,000 מ  למעלה מ־40,000 מ
ת 24״ פו ת ריכוז לביצים או עו 3 480 תחנ  למעלה מי100,000 מ

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך 1( באפריל 960i), תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1960/61 והוא היראות מעבר
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א— השם
 960i.״

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  נתאשר. א
 כ׳ באלול תש״ך (12 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 (חט 81315) .

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

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

 3 ק״ת 132, תשי״א, עט׳ 316 ; ק״ת 670, תשי״ז, עמ׳ 751.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ר ו א ל ה ה ש כ ו ל ה ת י ה א ו ו ת ט ר ב ד ר ה ב ד רעאל ב ז י ר ל ק עז ו  ח

, מהקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  האזורית יזרעאל חוק עזד ז

 1. בחוק עזר זה —

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

ם, י  ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ

 ״המועצה״ — המועצה האזורית יזרעאל!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
ון!  הגר בבית מלון או בפנסי

ת)  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי

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

(להלן — רן  2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התלוכה של האו
 הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

ת העבודות כאמור בסעיף  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע א
 קטן (א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) דאש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
. ( א ) ן  סעיף קט

ו היא מכוונת,  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוף אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 הגדרות

 ו^ובה ?הדביר
 טמאי התהלוכה

 ש? האורן

 הוראות ?הדברת
 ,טוואי התהלוכה

 של האור!

 הדברה ע?
 ידי המועצה

 כמכות
 ראש המועצה

 ,מסירת הודעות

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ .1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות, ואס עבר על ענשים
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה,,או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (הדברת םוואי התהלוכה של האורן), השם
 תשכ״א—1960״.

י ז ו ג  נתאשר. י. א
 ט״ו באלול תש״ו (7 בספטמבר 1960) ראש המועצה האזורית יזרעאל

 (חמ 83128)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

 חוק עזר לראש־פינה בדבר מס עסקים ,

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941ג, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית דאש־פינד. חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה: !

 1. במקום התוספת לחוק עזר לראש־פינה (מם עסקים מקומי), תש״י—1950 3 (להלן החלפת התוספת;
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפת

 שיעורי המם לשנה
 המס גלידות:

18 
24 
48 
72 

18 
30 
18 
60 
36 

18 
6 

18 
25 

ר המלאכה או העסק ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאו  תיאו

לת שמספר לקוחותיה — ות מכו  חנ
 עד 150

 151 עד 250
 251 עד 400

 401 ומעלה
 חנות ירקות שמספר לקוחותיה —

 עד 150
 151 ומעלה

ות דגים  חנ
 מסעדה
 קיוסק

 חנות —
 לחמרי בנין

 לספרים
 לגלנטריה
 להלבשה

ץ ת לינה — מו  מלון שיש בו מקו
 עד 10

 11 עד 20
 21 ומעלה

ת לינה — מו  אכסניה — שיש בה מקו
 ־ עד 4

 5 עד 8
 9 ומעלה

 בית קולנוע
 בית חרושת לגזוז

 נגריה
 מסגריה

 מאפיה —
 לחם

 כעכים
 תעשיית בלוקים

30 
60 
72 

20 
40 
60 
72 
50 
60 
24 

60 
18 
18 

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

 2 ע״ד 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.

 * ק״ת 87, תש׳׳י, עמ׳ 931; ק״ת 918, תשי״ט, עמ׳
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ר המלאכה או העסק .;המם>בלירות ת תיאו ו ד י ל ר המלאכה או העסק הטם ג  תיאו
ות — מספרה 6  חנ
 למכירת בשר 25 םנדלריד, 6

ת 20 רוכל 12 פו רת עו  למכי
ת דלק ,. 150 מחלבה 25  תחנ

י נפט לחלוקה 18 חברת חשמל 500  מחסנ
 עזירות אוטובוסים 350 הברת מים 400
ות למכשירי חשמל 25  שירות הובלת משאות 100 חנ
 בי-פך 60 מכבסה 15
ות משא — רפת שיש בה 2 פרות חולבות ומעלה, לכל ראש 1 י נ  מכו
ת י 30 דיר צאן מ־5 כבשים ומעלה, לכל ראש 0.30 ו נ  ,', - 2 עד 4. טו

ות 48 אגודות שיתופיות לאשראי 50 נ  . 1 . למעלה מ־4 טו

 ,מכונית טנדר 18 .סוכנים להפצת מצרכי אוכל או שתיה 40

לות הארץ 50  24 חברה לתעופה בגבו
נית —  טו

 "עד 5 נוסעים
 י :6 נוסעים 48 מכוורת 10

לות 10" גו  מרפאת שיניים 18 לול מעל 100 תרנ

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק עזר 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 המס לפי חוק עזר זה.

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

ן י ט ש נ י ב ו ב ר ק ע  י
 ראש המועצה המקומית ראש־פינה

 נתאשד.
 ו׳ בתשרי תשכ״א (27 בספטמבר 1960)

 (חמ 85444)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תחילה

 הוראות מעבר

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לרמות-השבים בדבר היטל סעד ונופש
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית רמוודהשבים  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

ה:  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה—
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש >

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון׳לילה,
נו מתנהל לשם השגת  מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאי

 רווחים ו

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

 1 ם״ח 291, תשי״ט׳ עט׳ 215.

 הגדרות
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 ״המועצה״ — המועצה המקומית דמויודדושגיט! ^ - ן
די ראש המועצה להיות מפקח לעניו חוק עזר זה« מפקח״ — מי שמונה על י . 

 ,.ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולו או מקצתו«

 ״שידות״—
 (1) .אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם«

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
 רשות הכניסה למוסד«

וד או מיתקן  (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם צי
 של ספורט.

 בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה, !״!ימי ושיעורו

חנח  הצגת הו

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנה? פנקסים

י ר  ע

ות י  סמכו
 המפקח י

.2 

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר• לעין — 3.
 (1) העתק מהתוספת הראשוגה מודפס באותיות בדורות«

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשסיפקמ כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 ־•! (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למקבלי
 שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 ב ת כ  5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה ב
 (!) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב ז

! ו  (2) לנהל םפרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותי
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

יתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל מוסד למלא אחריה.  (ב) משנ

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום י ועדת ערר), תש״ך—1960 8  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפנ
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת המועצה

 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

ת לבדוק ולבקר כל חשבון,  7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנ
 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחה בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן,קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד העזבונות
 או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה
 או כדי לאפשר ביצועו! כן חייב מקבל שידות למסור למפקח כל חשבון או קבלה שקיבל

 מבעל המוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 ק״ת 674, חש׳׳ר, עט׳ 08«.
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 וענבים 8. מי שעשה אחת מאלו!:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!

 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!
 (3) מסד למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!

ד זה, ע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עז  (4) הפריע למפקח או מנ
 דינו — קנם 500 לירות.

—בטל.  9. חוק עזר לרמות־השבים (היטל לצדכי סעד), תשי״א—41951

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1960״.

פפת ראשונה  תו
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (4) במוסד שדרגתו 3 — 7.5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (5) במוסד שדרגתו 4— 10% מהתמודה המשתלמת בעד כל שירות
 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו א׳ 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳ 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

פפת שניה  תו
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

פש ו נ ד ו ע ל ס ט י  ה

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השידות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לרמות־השבים (היטל סעד ונופש),

 השכ״א—1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ן י מ ל ק ל א ו נ מ  נתאשר. ע
 ו׳ באלול תש״ד (29 באוגוסט 1960) ממלא מקום ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 (וומ 85435)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 4 ק״ת 200, תשי״א, עמ׳ 1552.

 קובץ התקנות 1067, כ׳ בחשו! תשכ״א, 10.11.1960

, ירושלים  אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


