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 ״חישוב
 הכנסות עובד
 עצמאי ?עניז

 םעיו*9 5תוספת
 הרביעית

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדברי ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 וסעיף 8 לתוספת הרביעית של החוק, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים
, תבוא תקנה זו:  עצמאיים), תשי״ז—1957 2

 3. (א) לא היו לעובד עצמאי הכנסות החייבות בדמי־ביטוח בתקופה
 הקובעת לתשלום דמי־ביטוח לפי סעיף 36 לחוק (להלן — התקופה הקו־
 בעת), יראו לענין סעיף 9 לתוספת הרביעית לחוק כהכנסתו את הכנסו
 תיו ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי הפגיעה
 (להלן — רבע השנה). לא היתה לעובד העצמאי הכנסה גם ברבע השנה
 האמור, יראו כהכנסתו את מחצית המכסימום כאמור בסעיף 36 לחוק,
 כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק. לא הגיעו הכנסותיו של
 העובד העצמאי ברבע השנה מסיבת מחלה, לידה, היעדרות מהארץ,
 שידות בצבא־הגנה לישראל (להלן — ימי היעדרות) להכנסותיו הרגילות
 אילו עבודתו היתה מלאה, יראו כהכנסתו את הכנסותיו הממשיות ברבע

 השנה בצירוף הכנסותיו המשוערות.
 (ב) לא הגיעו הכנסותיו של העובד העצמאי בתקופה הקובעת בגלל
 ימי היעדרות להכנסותיו הרגילות אילו עבודתו היתה מלאה, יראו לענין
 סעיף 9 לתוספת הרביעית לחוק כהכנסתו את הכנסותיו הממשיות בתקו־

 פה הקובעת בצירוף הכנסותיו המשוערות.

 • (ג) ״הכנסות משוערות7׳ —
 (1) לענין תקנת משנה (א) — הכנסה יומית ממוצעת ברבע
 השנה המתקבלת מחלוקת ההכנסה הממשית ב־75, כפול ימי

 היעדרות!
 (2) לענין תקנת משנה (ב) — הכנסה יומית ממוצעת בתקו
 פה הקובעת המתקבלת מחלוקת ההכנסה הממשית ב־300, כפול

 ימי היעדרות.״

 2. , לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים
 עצמאיים)(תיקון)׳ תשכ״א—1960״.

ל ט פ ס ו א י ר ו י  ג
 שד העבודה

 כ״ז בחשון תשכ״א (17 בנובמבר 1960)
 (חמ 75034)

 1 ס״ח 137, תשי״ר, עמי 6. .

 2 ה״ת 715, ת׳&י״1; עט׳ 635נ; גךת 1008, תש״ד, &׳ 1059.

 392 קובץ התקנות 1078, י״ב בפס5ו תשב״א, 1.12.1960



 חלק המים, תשי׳יט—1959

ת בדבר רשיון להפקת מים ממכון מים י , , ו  תקנ

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:

ת י י י ג - ה ה ל  1. בתקנות א
 ״מכון מים״ — מיתקן המשמש לשאיבת מים עיליים או להטייתם מאפיקם הטבעי, לרבות

 כל מבנה, תעלה או סכר ן
 ״טופס״ — טופס שנקבע על ידי נציב המים ואשר ניתן להשיגו בנציבות המים, הקריה, תל־

 אביב־יפו, ת.ד. 43.

ת אלד, הגשת כיושר ו נ ק ם ת ו ם ר ב פ ר מ ע י י ה ק י א ה ף ל ש ם א י ן מ ן כ מ מ מ י ת מ ק פ ן ה ן י ש ד 1 ה , ש ק  2 ב

 ברשומות או שספיקתו היתה קטנה מהכמות המבוקשת, תוגש בטופס לנציבות המים.

ם י פ ס י ם נ י ט י  3. נציב המים רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס. פ

ים חובר, ?תת  4. המבקש חייב להשיב על כל פרט שבטופס, או על כל פרט שנדרש על ידי נציב המ
 , , תיעובה נכונה

 למסרו, תשובה מלאה ונכונה.
! ת מ , 5

ו י

 5. רשיון ההפקה יינתן בתנאי שבעל הרשיון יתחיל בהקמת מכון המים או בעבודות "^י
!  להגדלת םפיקתו תוך ששה חדשים מיום מתן הרשיון, וינהל אותן ברציפות. י

עדים  6. נציב המים רשאי להאריך את המועד הקבוע בתקנה 5, אם ראה שאין לקיימו מסיבות חארכתפו
 שאין לבעל הרשיון שליטה עליהן.

ס ע ס פ ו  7. תוך שבעה ימים מגמד הקמת מכון המים יגיש בעל הרשיון את מיפרט המכון בטופס הנשת ט
וס עבודות  פי

 לנציבות המים.
 8. בעד רשיון הפקה הניתן על פי תקנות אלה ישלם המבקש אגרות אלה: אגרות

 אם ספיקתו של המכון היא — עד 50 מ״ק/שעה — 50 לידות.
 מעל ל־50 מ״ק/שעה — 100 לירות.

 9. לתקנות אלד״ ייקרא ״תקנות המים (רשיון להפקת מיפ ממכון מים)׳ תשכ״א—1960״. השם

 י״ד בחשון תשכ״א (4 בנובמבר 1960)
ן י י < משה ו  (חט 64ז73
 שד החקלאות

393 

 1 0״ח 288, תשי״ט, ע0׳ 166.

» התקנות 1073, י״ב בכם5ו תעכ״א, 2.1960נ.נ ו  ק



 פקודת בריאות העם, 1940
 תקנות בדבר מלחמה במלריה

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 52 ו־70 לפקודת בריאות העם, 1940 ג
 אלה:

 תיקו! תשנה 21 1. בתקנה 21 לתקנות בריאות העם, 21941, במקום תקנת־משנה (4) תבוא תקנת־משנה
 זו:

 ״(4) האגרה לכל רשיון מפקיד הדיג הראשי תהא עשר לידות לכל שטח מיס
 עד עשדה דונם. בעד כל דונם נוסף או חלק מדונם, לירה אחת נוספת. יש לשלם
 את מחצית האגרה עם הגשת הבקשה לרשיון והמחצית השניה עם קבלת

 הרשיון. אם לא ניתן רשיון יופקע הסכום ששולם עם הגשת הבקשה כאמור.״

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (מלחמה במלריה) (תיקון), תשכ״א—
 1960״.

ן מ י  אני מאשר. ש. ז
 כ״ג בחשון תשכ״א (13 בנובמבר 1960) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חט 77357)

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י
 שר הבריאות

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 ט0׳ 1065, ע«׳ 191.

 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1121, עמ׳ 1089.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 .פטמ־טמם 1. איגרות חוב למוכ״ז, שכל אחת מהן צמודה מחציתה לשער הדולר ומחציתה למדד

ח יוקר המחיה, של נחושתן סיטונאים ותעשיינים בע״מ, נושאות ריבית של לשנה, בסכום פ נ כ ן  י

 כולל של מאתיים וחמישים אלף לידות שיעמדו לפדיון בשנים 1961 עד 1970 ושהוצעו
 לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ו בחשון תשכ״א (16 בנובמבר 1960), ההכנסה מריבית
 המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכות

 מאותה ריבית לפי סעיף 31 (א) לפקודת מס הכנסה, 21947.

ו יזה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה), תשכ״א—960i״. צ ל  השם . 2

ל ו כ ש י א ו  כ״הבחשוןתשכ״א (15 בנובמבר1960) ל
 >חט 2680ז< שר האוצר

 1 ס״ח 201, ת׳!וטי׳ז, עט׳ 82.

 s ע׳׳ר 1947, תום׳ 1 טס׳ 1568, עט׳ 77.

 394 קובץ התקנות 1073, י״ב בכסלו תשכ״א, 1.12,1960



 חוק הריבית, תשי״ז—1957
. :  יי י צו בדבר קביעת שיעור הריבית המכפימלי י

, לאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הריבית, תשי״ז~1957 1
 'נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמוד:

י ו י י  1. בסעיף 1 לצו הריבית (קביעת שיעוד הריבית המכסימלי), תשי״ח—1958 2 (להלן — ת
 הצו העיקרי), בהגדרת ״מילווה״, במקום פסקה (3) תבוא פסקה׳זו:

 ״(3) מילווה צמוד עדך כמשמעותו בסעיף 4, שניתן על ידי חברה שעסקה
 או חלק מעסקה הוא מתן מילווה, מתוך כספים שנתקבלו על ידיה במטבע־חוץ
 או במטבע ישראלי הנובע מפדיון איגרות מדינת ישראל׳/מילווה העצמאות או
 איגרות מדינת ישראל מילווה, הפיתוח. תמורת הקצאת מניות באותה החברה,
 אם המפקח על מטבע־חוץ נתן רשות לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941, להק־
 צאת המניות, ולקבלת הכספים והתנה שהם ישמשו למתן המילווה האמור, או

 אם המפקח על מטבע־חוץ נתן אישור למילווה האמור.״
י ן , י  2. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה: ת

 ה י ה  ; ״(ב) ׳־׳שיעור הריבית המכסימלי למילווה שהוא כולו צמוד ערך י

 (!) אם הוא ניתן על ידי מוסד בנקאי, מוסד כספי, או על ידי חברת ביטוח —
 שמונה למאה לשנה?

 (2) בכל מקרה אחר — שבעה למאה לשנה.״

 3. לצו זה ייקרא ״צו הריבית (קביעת שיעוד הריבית המכסימלי) (תיקון), תשכ״א— השפ
 1960״.

ל ו כ ש י א ו  ג׳ בכסלו תשכ״א (22 בנובמבר 1960) ל
 (חט 72440) שר האוצר

 1 פ׳׳ח 210, תשי״ז, עמ׳ 50.

, ת׳עי״ט, עט׳ 1403. n 9 0 9 ״ p ; 998 תשי״ח, עט׳ , n 7 8 2 ״ p 2 

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״, )תש״ד 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 :960i1, אני מצווה בי שטח של 90 מטר מרובע מתוך הקרקע הידועה כחלקה 40 בגוש
 30157 והדשומה בלשכת רישום הקרקעות של ירושלים לפי שטר מס׳ 44 מיום 13 בספטמבר
 19146 כקרקע מסוג ״מתרוכה״ יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם

 לכד•

ן ז ו ס ל ח נ  כ״ד בחשון תשכ״א (14 בנובמבר 1960) פ
 >חמ 70130) שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תש״ו, עט׳ 92.

m 1.12,1960 ,מ1, י״כ גה0?ו ת׳!וכ״אnupnri 3 ונ׳ז? 



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתתכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 11960, אני מצווה כי שטח של 1021 מטר מרובע מתוך הקרקע הידועה כחלקה 48 בגוש
 30261 והדשומה בלשכת רישום הקרקעות של ירושלים לפי שטר מס׳ 657 מיופ 6 בנובמבר
 1956 כקרקע מסוג ״מתרוכה״ יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם

 לכד.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

 כ״ד בחשון תשכ״א (14 בנובמבר 1960)
 >חמ 70130)

 פ״וו 316, תש״ד, «ט׳ 92.

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
 אכרזה על תקן בתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—11953
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 373 — תשרי תשכ״א (אוקטובר 1960) — דבש״ הוא תקן
 רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן.

 3. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והיתעשיה, דח׳ מזא״ה 76, תל־

 אביב־יפו?
 . (2) במשרד מנהל חטיבת המזון׳ משדד המסחר והתעשיה, בנין פלס, ירושלים?
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב, משרד המסחר ותתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה, משרד המסחר והתעשיה, דדך העצמאות, חיפה?

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ דיזנגוף 200, תל־אביב־יפו?
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכחה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה, ברשומות.

 5. לאכדזה זו ייקרא ״אפרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 373 — תשרי תשכ״א (אוקטובר
 960i) — דבש), תשכ״אי-1960.״

ט ר ב ל  a ג
 הממונה על התקינה

 כ״ד בחשון תשכ״א (14 בנובמבר 1960)
 (חמ 74082)

 1 0״\ז 116, תשי״נ, עסי 30.

ו תשכ״א, 1.12.1960 ל ס כ כ ג ״ י ת 1073, , ו המקנ .* נ  396 קו



 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מס׳ 661

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

 אלי, ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 36 מיום 7.5.1941, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1096 מיום 8.5.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של ישראל חיים בורנשטיין מוורשה (מם׳ סידורי 5).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ב׳ בכסלו תשכ״א (21 בנובמבר 1960).

ו י ג  ב׳ בכסלו תשכ״א (21 בנובמבר 1960) י. ד
 >ח« 72010) הממונה על רכוש האויב

 \ ע״ר 1939, תופ׳ 1 טס׳ 923, עט׳(!7.
 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עמי 1.

 מדור לסזלסוז מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 :אכרזה בדבר תחום עירית נצרת

, והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934 1
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, \vt״ú—21948, ולאחד עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, אני מכריז לאמור:

׳ עי״ת ת ו י ר י ע ת ה ד י ק פ  1. תחום עירית נצרת, כמפורט תחת השם ״נצרת״ בתוספת הראשוני׳ ל
v. :31934, ישונה ובמקום הפירוט בתוספת האמורה יבוא פירוט זה 

 גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
 גושים: 16501 עד 16531,16529 עד 16533, 16544, 16581,16579, 16583 — בשלמותם.

 16530 פרט לכביש טבריה—חיפה וקטע מגוש הנמצא דרומית־מערבית לכביש.
 16540 פרט לחלקי חלקות 13, 14, 26 כמםומן במפה של אזור נצרת הערוכה בקנה
 מידה׳ של 1:10.000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ח בחשון תשכ״א (8 בנובמבר

 1960) (להלן—המפה).
 16543 פרט לכביש טבריה—חיפה.

 16578 פרט לחלקות 1׳ 16,3 עד 22, 24 עד 26, 33 וחלק מחלקה 12 כמסומן במפה.
 16580 פרט לחלקות 1 עד 6,5,3, 19, חלק מחלקה 4 (דרו) וחלק מחלקה 18 (נחל).

 קטעי גושים 16535, 16536 הנמצאים דרומה ומערבה לכביש טבריה—חיפה חלק מגוש 16541
 הנמצא צפונה לכביש טבריה—חיפה.

 * ע״ו 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ר תש׳׳וו, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ע״ו 1938, תוס׳ 2 מס׳ 844, עט׳ 1287,

נ ככס?ו תשנ״א, 1.12.1960 ״  >ןומ התהנות 1073, י

i 



 חלקות: 14,12 עד 35,28,24 בגוש 16534.
 20,19, 24,22 וחלקי חלקות 25,18 כמםומן במפה בגוש 16538.

 חלקי חלקות 12,9,4,1 כמסומן במפה בגוש 16539.
 חלקות: .5׳ 6 וחלקי חלקות 4, 9 בגוש 16542 הנמצאים צפונה לכביש שבריה—חיפה.

 חלקי חלקות 33,24 הנמצאים מערבית לכביש טבריה—חיפה בגוש 16556.
 חלקי חלקות 14,10,2,1 כמםומן במפה בגוש 16557.

 חלקה: 1 בגוש 16558.
 חלקות: 1 עד 5, 15, 22, 25,24 וחלקי חלקות 7,6, כמסומן במפה — בגוש 16561 חלקות

 9,8 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה בגוש 16577.
 2. )לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת נצרת (שינוי תחום העידיה, תשכ״א—960i״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״חבחשון תשכ״א (8בנובמבר1960) ח
 >חמ n>80 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 הוק עזר לגבעתיים בדבר החזקת יונים ועופות

, מתקינה מועצת עיריה גבע־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 תייס חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״—מועצת העידיה;

 ״העיריה״ — עירית גבעתיים .
 ״המפקח׳•׳ — מפקח במחלקת התברואה של העידיה, לרבות אדם שהמפקח העביר לו את

 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ו
 ״ראש העיריה״'— לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״עופות״ — לרבות תרנגולים, תרנגולות, ברווזים, אווזים, תרנגולי הודו וכיוצא באלה.

 החזקת עופות 2. לא יחזיק אדם בתחום העיריה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה, אלא

 או יונים עופות בלול ויונים בשובך, ולפי רשיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרשיון.
 מתי י׳"',1 3. (א). ראש העיריה רשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב לתתו או לחדשו.

 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו, תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים
 ותיאור מלא של המקום המיועד להחזקת העופות או היונים.

 (ג) תקפו של רשיון יפוג ביום 31 לחודש דצמבר של השנה שבה ניתן או חודש.
 (ד) בעד כל רשיון תשולם אגרה של 2 לירות.

 (ה) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני תום תקפו.

 ביטולהרשי״ 4. ראש העיריה רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעל הרשיון —
 (1) מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה ?

 (2) מונע את המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות או יונים ז
 (3) מפר או אינו ממלא אחרי הוראה של ראש העיריה או של המפקח, הנוגעת

 להחזקה תקינה של לול העופות או שובך היונים ולנקיון בהם.

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 דרישה ?תמו
 או 5נקות

ות הטפסת י  סמכו

 מסירת הודעות.

 עונשי!

 השם י•

 5. י (א) ראש חעיריה רשאי לדרוש, בחודעח בכתב, מאת מחזיק עופות או יונים לתקן
 את הלול או השובך בו/ הם מוחזקים או לנקותו תוך התקופה, באופן ולפי התנאים והפרטים

 שנקבעו בהודעה.
 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן(א), רשאית
 המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום העיריה, כדי לברר
 אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה.

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

 7. 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 1במקום בולט באחד המקומות האמורים׳ או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום העיריה. .

 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו—קנם מאה לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (החזקת יונים ועופות), תשכ״א—1960״.

י ז מן י  ק. ד
 ממלא מקום ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.
 י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960)

 (חט 810415)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחדרה בדבר אספקת מים

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

 1. בחוק עזר זה—
 ־״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה וסכה מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,

 אגירתם והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת׳ למעט רשת פרטית ז
 ״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצויים בנכם והמשמשים

 : לאספקת מים לאותו נכס ן
 ״אביזרים״ —ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת!

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

 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנויה ן

 1 ע״ר 1984, תופ׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 ״מנהל״ — מנהל מפעל מיהו של העיריה לרבות פקיד אחר, שנתמנה לענין הוק עזר זה
 על ידי העיריה למלא את תפקידי המנהל׳ בולם או מקצתם, ואם ניתן רשיון להקים

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

 ״העיריה״ — עירית חדדה!
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש העיריה לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.

 2. (א) לא יקים אדם בתחום העיריה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא
 לסי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

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

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ה) הוראת סעיף קטן(ד) לא תחול על —

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

 הם החקלאיים.

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

 בצירוף מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת העיריה —

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

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,

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

 מנע את פעולתו התקינה של מד־המים•

 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת העירית או באמצעותה מד*
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה

 ושיו! ?הקמת
פ י  מפעל ט
 ו^הפעילתו

 חיבור
 למפעל מים

 רשת פרטיו!

 אגרת הנחת
נור מיפ  צי

 רכישת מר
 טיט והתקנתו
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 אגרת מיט׳

ס  אספקת מי
 .׳•לפי חוזה

 פקדונות

 מועד הת׳שלומ

 פטור

 תוך •עשרים יום. לא מילא הצרכן .אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית העיריה
 ׳לרכוש מד־מים לשם התקנתו על־ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים

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

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

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

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

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

 7. (א) בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת העירית אגרת מים בשיעור
 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 הנכס.

 1 (ג) לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את 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 העיריה ושד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים. י * .

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

 9. המנהל רשאי, באישור העיריה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת העיריה
 פקדת להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת המים

 המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים. ו

 10. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש; אולם אם היתה אספקת המים
 לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת ראש העיריה.
 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם, עם מתן הרשיון לאותה בניה, על חשבון
 האגדה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל > אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 העיריה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 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 לכך על ידי העיריה.

 11. (א) הודאות הסעיפים 7 ר9 לא יחולו על אדם שהעיריה אישרה אותו כמחוסר
 .אמצעים.

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

 (ג) הודאת סעיף 9 לא תחול על מוסד, שהעיריה אישרה אותו כמוסד צדקה,
 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.
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 ניתוק החיבור 12. (א) המנהל יתדה בצרכן —

 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק: עזר זה?
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצדכי בית או שלא לצורך שקבע

 המנהל?
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו

 מתבזבזים או 1עלולים להתבזבז גם בלי שימוש 1
 (4) שזיהס או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי

 אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת
 ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן (א)(1) ו־(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת ההתראה
 לפי סעיף קטן (א)(3) ו־(4), לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד

 בחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 ־.׳׳'• .ץ (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 ״ המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה
 במים כאמור, הכל לפי העניו, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

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

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

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

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

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

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 רשות כניסח 15. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום —

 בכל זמן סביר — על מנת —
 (1) להתקין מד־מימ, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,
t לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה 
 י ״ (2) לבדוק אם יש בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברד את כמות

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

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

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

 לאספקת מים.

 חידוש
 חיבור שנותק

 הפסקת מים
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 מכירת מים

 שטירה
 מפני זיהום

 דרישת תיהוניט

 רשיון שרברב

 •סירת הודעות

 ענשים

 תחו5ת.

 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שבר
 שותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

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

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

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

 המים.
 19. (א) ראש העיריה או אדם שהוםמד על ידיו (להלן — ראש העידיה) רשאי לחייב,

 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה, תוך זמן שנקבע.
 בדרישה, לתקן או לסלק כיל מפגע העלול לפגוע באספקת מים 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 אחרי דרישת
 ראש העיריה כאמור בסעיף קטן(א), רשאית העיריה 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

 לו רשיון שרברב.
 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות

 שרברבות או למחזיק בנכס כזה, בכל עת שיידרש לכך.
 (ג) ראש העיריה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא

 מסמד המוכיח את הכשרתו כשדברה י
 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד 31 במרס של השנה שלאחר נתינתו.

 (ד.) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת העידיה אגרה בשיעור שנקבע לו
 בתוספת.

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

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

 הרגילים או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.
 22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ר(ב), 6 (א)׳ 13 (א),
 15 (ב), 16׳ 19,18,17, ו־20(א), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב)
 והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתד! העבירה נמשכת, דינו — קנם
 נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
 23. תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (אספקת מים), תשכ״א—1960״.
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J שיעזר האגרה l ñ D V í 
 בלירות

 1. אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (ד) ) — לשנה —100
 2. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (ג) ) — לכל חיבור כשהצינור

 הוא בעל קוטר —
 עד ״1 —40
 למעלה מ־״1 עד ״2 —60
 למעלה מ־״2 —.75

 3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) —
 לכל כדר משטח הנכס 0.30

 לכל מ״ק מנפח הבנין —
 עד 100 מ״ק 0.25
 למעלה מ־100 מי׳ק , 0.35
 בבתים משותפים 0.50

 4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (ג) ) —20
 ואם מיתקן צינורות מוכן להתקנת מדי־מים —.10

 5. דמי־שכירות מד־מים (סעיף 6 (ד) ) — לחודש —1
 6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ה) ) —.5

 7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (ה) ) — לחודש 0.30 .

 8. אגרת מים (סעיף 7) —
 (א) במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —

 (1) דירה — לכל חדר , —1
 (2) משרדים או מרפאות — לכל חדר 2.50
 (3) חנות —.3
 (4) חנות לממכר דגים —8
 (5) מסעדה, בית קפה או מזנון —.8

 (6) קיוסק לגזוז ־ —3 •
י  (7) בית חרושת או בית מלאכה -

 לכל מ״ר של בנין או סככה — לכל קומה 0.06

 (8) רפת — לכל סוס, גמל, פדה, פר 0.50
 לכל ראש צאן 0.25

 (9) לול — כשמספר העופות בלול הוא —
 60 עד 250 —.2
 251 עד 500 — 4
 501 עד 750 —.6

 751 ומעלה —10
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 שיעור האגרה
 בלירות

 (10) הצד או גיגה — ששטחן —
 עד 100 מ״ד 0.75
 לכל 100 מ״ר נוספים או חלק מחם — תוספת של 0.75

 (11) מכוניות —
 לכל אוטובוס 1.50
 לכל מכונית משא, מונית, מכונית ציבורית 0.75
 לכל מכונית פרטית או טנדר 0.50

 ם י מ  ד  (ב) במקום שהותקן מ
 (!) לתצרוכת ביתית — לחודש — !

 עד 10 מ״ק הראשונים 1.20
 ל־6 מ״ק נוספים, לכל מ״ק 0.20
 בעד כל מ״ק מעל 16 מ״ק 0.30

 (2) לגינות מעובדות —
 בתקופה שבין 1 באפריל עד 31 באוקטובר כשסופקו

 מים — עד 8 מדק לחודש —
 ל־100 נדר או חלק מהם — לכל כדק 0.07

 לכל מ״ק נוסף על 8 מ״ק לחודש —
 ל־100 מ״ר או חלק מהם 0.10

 (3) לשימושחקלאי — \
 עד 800 מ״ק לשנה לדונם — לכל מ״ק 0.07
 לכל מ״ק נוסף על 800 כדק לשנה לדונם 0.10
 (4) לתעשיה — לכל מ״ק 0.10

 (5) למסחד —
 עד 10 כדק הראשונים —.1
 לכל מ״ק נוסף 0.10
 (6) לבניה — לכל מ״ק 0.20

 9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 12 (ג) ) ! —.5
 10. אגדת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה) ) — לשנה —.10

ד דק ר י ק ו ח צ  י
 ראש עירית חדרה

א ר י פ  משה ש
 שר הפנים

 נתאשר.
 ד׳ בתשרי תשכ״א (25 בספטמבר 1960)

 (חמ 874215)

ם י י  ח
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר ללוד בדבר שחיטת עופות

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

, תבוא תוספת זו:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר ללוד (שחיטת עופות), תשט״ז—1955 2

 ״תופפת
ס י ת ו ר י ש ת ר ג  שיעורי א

מה מוכר ״הדרום״  בביתשחי
 באגורות

ם י ת ו ו י ש ת ר ג  שיעורי א
ני  בבית השחיטה העירו

 באגורות

 לכל יונה 1 —
 לכל תרנגול(ת) 4 3
 לכל עוף אחר 8 —

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (שחיטת עופות) (תיקון), תשכ״אי-1960״.

ל י מ ר ק ד נ ס כ ל  א
 ראש עירית לוד

 נתאשר.
 י״ב בחשון תשכ״א (2 בנובמבר 1960)

 (חמ 882019)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ק״ת 570, תשט״ז, עט׳ 297 ; ק׳׳ת 947, תשי״ט, עמי 2101.

 השם

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

 חוק עזר לאבן־יהודה בדבר מס עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אבן־יהודה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945 2

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

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 י החלפת התוספת

ר הטלאכה או העם? הטס בלירות ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאו  תיאו

י המעסיקה פועלים 200 מ י  נגריה עם כוח מ
 בית מלון שמספר החדרים בו —

 עד 8 25
 למעלה מ־8 35

ת חרושת לקרח שתפוקתו בבלוקים ליום —  בי
 עד 100 35
 למעלה מ־100 60

250 
24 

24 

60 
300 

 : אגודה שיתופית לאשראי, בנק
 , אטליז

 בית מלאכה —
ח מיכני  : בלי כו

 עם כוח מיכני —
׳ שאינו מעסיק פועלים : 

 המעסיק פועלים, למעט נגריה

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

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

 3 ק״ת 672, תשי׳׳ז, עט׳ 793; ק״ת 882, תשי״ט, עט׳ 1011.

 406 קובץ התקנות 1073, י״ב בכסלו תשנ״א, 1.12.1960



ר המלאכה או העסק המס בלירות ר המלאכה או העסק ;המ6 בלירות תיאו  תיאו
ת 100 י ל מ ש ח - ה ר מ  מ
 מחלק חלב ׳ 24

נית משא —  מכו
ות י 12 נ  עד u טו
ת 20 ו נ  למעלה מ־ן1 טונות' עד 3 טו

 למעלה מ־3 טוגות 35 י
 מכבסה 15 •

 מספרה — ־ .;•••..•״••
• ; tó שאינה מעסיקה פועלים 

¡ •י20 : ׳ . . . . -  המעסיקה פועלים .
 סוכן או מתווך • 24

— •י.־..•״•־י ה ח ט ש  מסעדה ש
 עד 25 מ״ר 35 -..׳;

 למעלה מ־25 מ״ר 48
 עגלון 10 ••::<
. - , 6 ׳.••:־ ם ל  צ
. •*•יי•:'  סנדלר י

— : !:׳?' ק ס ו י  ק
ן - 40 י מ  ב
 בצריף 30

: — ת ו ר י ל  קבלן שהיקף עבודתו במקום לשנה ב
 עד 10,000 25
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 90

 למעלה מ־20,000 עד 50,000 300
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 600!
 למעלה מ־100,000 000¿

ת שיש בה פרות — פ  ר

v 4 4 עד 
 5 ומעלה • •• 8

ם. . 50 י נ  מרפאת שי
 אוטו עם מנוע דיזל 50

' x e  רוכל . ׳
 שיווק פרי ע״י חברות, קואופרטיבים או פרטים

 שהיקף עבודתם בדונמים — ,
 עד 200 30
 למעלה מ־200 עד 300 60

 למעלה מ־300 עד 400 120!
 למעלה מ־400 150
 תעשיית חמרי בנין 50״

 .חנות לחלקי אינסטלציה ׳ ־ 120
׳ 200 , ־ . . ת מסחר לחמרי בנין .  בי
ת קולנוע 175 י  ב
ך 24 ס ו מ . 

 שירות אוטובוסים 200
— ששטחם ם ה י ל — הנהלתם או השגחה ע ם י ס ד ר  פ

— י • ו ם י מ נ ו ד  ב
 עד 200 75

 למעלה מ־200 עד 400 200
 למעלה מ־400 עד 600 550
 למעלה מ־600 700
ות לגלנטריה או למכשירי כתיבה או לכלי מטבח 50  חנ

לת או צרכניה שמספר לקוחותיה — ות מכו  חנ
 עד 200 100

ת של 10 פ ס ו  : לכל 100 נוספים או הלק מהם ת
ת 6 רקו ות י  חנ

ות רהיטים 36  חנ
 חנות לצרכי חשמל 1 24
ות נעליפ 50  חנ

 השמל — חברה לייצור, אספקה או חלוקה 500
 טחנת קמח או מגרסה 15

ו מכונה  טרקטור או קומביין או מכונה ליישור א
 להעמכה 50

 מאפיה —
 בלי זרם חשמל 80
 עם זרם חשמל י 200

ל דבורים — י  מג
 עד 100 כוורות 30
 למעלה מ־100 כוורות 50

 מגדל ירקות בשטח העולה על 20 דונם, לכל דונמ
נים י, 1-25  שמעל לי20 הדונם הראשו

ת נפט, סולר וגז 100  תחנ
 מחלק נפט 24
נית 40  מו
 מחלק קרח 10

 מחסן אספקה לבעלי חיים שמחזורו השנתי —
 עד 50,000 לירות 40

 למעלה מ־50,000 לירות עד 100,000 לירות 100
 למעלה מ־100,000 לירות לכל 1,000

ת של 1 פ ס ו ת — ׳ ת ו ר י  ל

 השם

ה ? י ח  2. תחילתו של הוק עזר זה היא ביוט ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960)• ת
עבר  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1960/61 והוא הוראות ש

 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.

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

 נתאשד.
ן מ כ ו  י״ז באלול תש״ך (9 בספטמבר 1960) י. מ

) ממלא מקום ראש המועצה המקומית אבן־יהודה 8 1 0 0 ט 1 ח ) 

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות׳1073, י״ב בכסלו תשב״א, 1.12.1960 407;



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לכפר־אתא בדבר רשיונות לאופנים
, וסעיף 25 (1) (ד)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקידת המועצות *מקומיות, 1941 ג

, מתקינה המועצה המקומית כפר־אתא חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
:  ״אופניים״ או ״תלת־אופנים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני 5

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפא־אתא!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים או תלת־אופנים.
 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים או תלת־אופנים בתחום המועצה, אלא אם יש לו
 עליהם רשיון בר־תוקף מאת ראש המועצה או מאת דשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם
 קבועה בצורה הנראית לעין לוחית־מםפר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות

 מקומית אחרת.
 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דיני — קנס חמישים לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו או תלת־אופניו יגיש בקשה לראש המועצה
 והוא רשאי ליתן את ה-שיון בהתחשב בהוראות סעיף קטן (ב) או לסרב לתתו.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת שה־
 אופניים או תלת־אופנים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש
 והם מצויירים בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון

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

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ד.) בעד בל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתים וחצי לירות עבור אופניים ושל
 חמש לירות עבור תלת־אופנים, אולם אם הרשיון ניתן אחדי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית

 האגרה בלבד.
 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחיררמספר וכן יחליף כל לוחית־מספד

 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.
 (ב) בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של 25 אגודות.

 5. חוק עזר לכפר־אתא (רשיונות לאופניים), תשי״ב—31951— בטל.
 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא (רשיונות לאופניים), תשכ״א—1960״.

 ?וחית מספר

 ביטו5

 השם

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

 אני מסכים.
ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שר התחבורה

 נ תא שר.
 ף באלול תש״ך (29 באוגוסט 1960)

 (חמ 83443)

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 חוקי א״י, נדד בי, פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.

 3 ק״ת 217, תשי״ב, עמ׳ 161.

 408 קובץ התקנות 1073, י״ב בנםלו תשנ״א, 1.12.1960



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכרכור בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף'׳׳סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה •~
 המקומית כרכור חוק עזר זה: : ׳

ת י; . י י י נ  1. בחוק עזר זה — ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כרכור ! .

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב !
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה׳ או ,;

 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא
 באלה!

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

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

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד
 שייחדה המועצה למטרה זו, י

ן מודעה  2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה א
 , , , , י , טעונים רשיון י

 להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון
V ואלא אם המודעה או השלט כתובים — י 

 (1) עברית! או י
 (2) בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים
 משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מהאותיות

 הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי —

 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה!
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

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

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

 תשלום. י
 (ו) מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת׳ הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש מועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. ! אגרות־
 (ב) אגדת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום אגדה, מכולה או. ממקצתה.

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

 2 חוקי א״י, גרד בי, פרק קט״ו, עט׳ 1191.

 קובץ התקנות 1073, י״ב בכסלו תשכ״א, 1.12.1980 409
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 ל  4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות ע
 (!) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה ז

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

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

 6. . (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל לכלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

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

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

 8. (א) ראש המועצה 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 המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להורות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה כאמור.

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה

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

 11. חוקי עזר לכרכור (מודעות), 1945 3 — בטלים.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרכור (מודעות ושלטים), תשכ״א—1960״.

 תחולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסום
 .אסורות

 :טסירת פרטים

 ;סמכויות ראש
 המועצה

 פרסום על לוח
 מודעות

 ענשיפ

 ביטול

 השם

 רוחב בס״ט

62 
62 
31 
31 

 אורד גס״מ

93 
46 
46 
23 

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

 ע״ר 1946, תום׳ 2 מס׳ 1471, עמי 169.
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-מומפוג שנייה
 (סעיף 3 (א)) שיעור האנרה

 •־ בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך מסרטה׳ — לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד ׳יום ששי (ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל מודעה 2.00

 2. י מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחד —
 לכל שלושה ימים —

 מודעה גדולה 3.50
 מודעה בינונית 1.50
 מודעה קטנה 0.90
 מודעה זעירה 0.50

 . 3. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 2.00

 י' נתאשר. א. ש ץ
 ו׳ בתשרי תשכ״א (27 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית כרכור

 (תט 834305)

א ר י פ ם משה, ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למגךל־חעמק בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — י
 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה וסכד, 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

 מים לאותו נכס?
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת ?

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

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

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

 ״ממועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק ?
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש ממועצת לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא, ישתמש במפעל מינ1 •קיים׳ אלא
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

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

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ד.) הוראת סעיף קטן(ד) לא תחול על —

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

 משקיהם החקלאיים.

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

 בצירוף מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לסי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —

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

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה,

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

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

 את פעולתו התקינה של מד־המים.

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

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד~
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
 תיד עשרים יום. לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה
 לרכוש מד־מים לשם התקנתו על־ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד־המים

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

 (ד) לא דרש המנהל מהצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן(ב), רשאי המנהל
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשית בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ה) בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי עובד

 המועצה, או את הוצאות התיקון, אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.

ח להקמת  רשי
 מפעל מיט
 ולהפעלתו

 חיבור למפעל
 טיט

 רשת פרטית

 אנרת הנחת
פ י נור ט  צי

 רכישת טד־טיט
 והתקנתו
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 אגדת מים

 אםפקת מים
 ?פי חוזח י

 פקדונות

 מועד התשלום

 ניתוק החיבור

 :(ו) היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי הוא
 לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלוט נוסף. נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,

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

 7. (א) •בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
 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 הנכס.

 (ג) לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את
 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. י (א) המנהל דשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

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

 9. ; המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
 המועצה פקמן להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 המים המשוערת של הצו־כן במשך שגי חדשים.

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

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

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

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

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

 (ב) המועצה רשאית לפטור מיסד 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.

 12. (א) המנהל יתרה בצרכן —
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה!
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל!
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כד המים המסופקים לו

 • י מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש ? 1
 (4) שזיהס או הניח לאחד לזהם את המים בכל דדך שהיא ובמיוחד על ידי

 אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
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 (ב) לא שעה׳ הצרכן להתדאה, דשאי המנהל, בתום שבעת ימים מיום מסירת ההתדאד.
 לידי הצרכן לפי סעיף קטן(א) (1) ר(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה לפי סעיף
 קטן(א) (3) ר(4), לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו של

 אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

 בתוספת.

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

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

 הפסקת טיפ 14. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורו דתוף בתיקונים במפעל המים יאו ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק 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 זד״

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

 רשות כניסה 15. (א) המנהל דשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום —

 ת נ  בכל זמן סביר —על מ
 (!) להתקין מד־מים, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,

 לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה ן
 (2) לבדוק אם יש בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברד את כמות

 המים שסופקה לצרכן. ׳
 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן:(א).

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

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

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

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

 המים.

 חידוש חיבור
 שנות?
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 טכידח טיט

י  שמירה מפנ
 ייחום

ים נ  דרישת תיקו

 רשיון שרברב׳

 מסירת הודעה

 ענשיט

 ביטול

 השם

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אהד — פרט לאדם שנותקה׳ עוכבה
 או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא

 חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14 — אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

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

 19. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב,
 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה׳׳ תוך זמן •שנקבע

 בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה. . -
 (ב) צרכן או בעל של דשת 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 אחרי 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

 העגין.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי 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 המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה׳ או להמציא
 מסמך המוכיח את הכשרתו כשרברב.

 (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
 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 או אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

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

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

 מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

— בטל.  23. חוק עזר למגדל־העמק (אספקת מיס), תשט״ז—1955 2

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (אספקת מים)׳ תשכ״א—1960״.

 ק״ת 567, תשט״ז. עט׳ 238.
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 שיעור האגדה
 בלירות :
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 תופפת

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

 לכל יחידת דיור, בית מסחר, בית חרושת, בית עסק או משרד
 3. אגדת הנחת צינורות (סעיף 5) — לפי אודך החזית

 של הנכס — לכל מטר
 4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (ג)) —

 בעד מד־מים שקטרו —
 עד ״1

 למעלה מ־״1 ועד«1\
 למעלה מ־״2/ג1 ועד ״2

 5. דמי שכירות מד־מימ (סעיף 6 (ד)) — לחודש
 6. אגדת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ה))

 7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (הי)) — לחודש
 8. אגרת מים (סעיף 7) — לחודש

 (א) במקום שהותקן מד־מיס —
 (1) לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור — עד 10 מ״ק

 לכל מ״ק נוסף
 (2) למשקי עזר בהגבלה של 10 מ״ק לחודש בחדשים

 אפריל — נובמבר — לכל 100 מ״ר או חלק מהם -
 לכל מ״ק

 (3) לתעשיה׳ בניה, מוסדות — לכל מ״ק
 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —

 צריף
 יחידת דיור למעט צריף

 בית קפה, מסעדה, קיוסק או מספרה
 חנות או משרד

 9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 12 (ג))
 10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)) — לשנה

י ט ו ר ד ל י א ב  צ
 ראש המועצה המקומית מגדל־היעמק

 נתאשר.
 ר בתשרי תשכ״א (27 בספטמבר 1960)

 >חמ 84014)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובי! התקנות 1073, י״ב בכסלו תשכ״א, 1.12.1980



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנשר בדבר הריסת מבנים מסוכנים

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

ה י י ר ג _ ה ה  1. בחוק עזר ז
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומד אחר, לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל

 אדמה או שטח;
 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין

 שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר?

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמנדט העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ?

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נשר?
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

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

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) דאש המועצה יודה למהנדס לערוד, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן(ב). המהנדס שערך
 את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הודעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה׳ לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 ׳מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
" ״1צ..״1.ל1ת י ז ח מ י ל ד פ ו כ ה ת נ כ  4. אישר המהנדס לאחד בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום ם

 קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות
 הדרושות לשם הריסת הבגין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

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

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 פס׳ 1154, עפ׳ 119.

ס ו כ ם ו ו ש י  א
 התוצאות
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 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל זמן סביר, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס מהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן(א).

 7. 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 הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט בבנין שבו דנה ההודעה׳ או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לידות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״א—1960״.

 סמכות ראש
 המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבניו

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ט ו ק ר ח צ  י
 ראש המועצה המקומית נשר

 נתאשר.
 י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960)

 (חמ 841716)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לקרית־מוצקץ בדבר העמדת רכב וחנייתו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, וסעיף 25 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:  התעבורה 2

 הגדרות 1, בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה

 (שירותי הולכה), תשי״ד—1954 י:$
 ״מונית״ — רכב ציבורי שאיננו אוטובוס(

 ״מפקד המשטרה״ — מפקד המשטרה הממונה על מחוז חיפה, לרבות אדם שמפקד המשטרה
 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז

 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן ן

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 !
 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 ;

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

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

 8 ק״ת 463, תשי״ד, עסי 1032.
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 פמכות ?הסדיר
 חניית רבב

 מסוס חניה
 מופרד

ה י נ ח ס ו ק  מ
 פרטי

 איסור חניה

' • -י• י־ • י, ׳•/¬ • • • ^ • " ^ • ' : ' • • ^ • ' \ : ג • ^ ' • ׳ • ' • ' ' ^ • ' '  .:׳:׳: '

 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק
 ריווח;

; , י  ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין! י
 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה;

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

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותו בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מרחוב!
 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 2 (1) לפקודת התעבורה, למעט אופניים!

 ״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה! י
 ״תמרור״- — כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי״ג—41955.

 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה׳ רשאי ראש
 המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסרים של רכב, לקבוע רחוב
 או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב, וכן לקבוע
 . את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספד כלי הרכב המותר בחניה בבת

 אחת באותו מקום.
 3. (א) ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד

 המשטרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר-ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן.
 (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית

 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
 4. (א) לא ינהל אדם, ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,

 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם׳ לשנותם או לבטלם.
 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת
 לפי שיעור של שמונים לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 (ד.) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.
 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה

 ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה.

 5. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב ברחוב
 במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעה
 בדבר קביעת סוגי תמרורים, צורתם ופירושם 3 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא

 י לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה ׳לאחר להעמיד או להחנות, רכב במקום

 חניה, אלא —
 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה!
 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה!
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת
 אחת.

 ק״ת 856, תשי״ג, עמ׳ 942.
 5 י״פ 61, תש״י, עט׳ 505.
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 6. (א) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע
 המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של הרחוב המיועד לתנועת רכב
 ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר

 הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.

 7. (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע: כתחנת
 מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו׳
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו־ תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח

 על התעבורה.
 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תופחת

 האגדה לשלוש לירות.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח על פי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית ברחוב

 לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה

 היא לשם המתנה לאותו נוסע, או
 (2) אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנה בשלט ״לא פנוי״.

 8. (א) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס ברחוב, אלא במקום שנקבע
 כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספדו

 של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
 (ב) לא יעמיד אדם, ולא ירשה לאחר להעמיד, אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה

 על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג) לא יחנה אדם, ולא ירשה לאחד להחנות, אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה

 על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף
 2, על ידי תמרוד מתאים שנקבע בהודעה.

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרוד, או בלוח שיקבע סמוך לו, את מספרי
 הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסויים.

 (ב) ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה׳ ולא
 ירשה לאחר להעמיד או להחנות, באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו

 אינם מצויינים כאמור.

 11. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה;

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

 12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות.

 רכב שנתמלס?

 שוניות

 אוטובוסים

 תמרורים

 ריתוק רכב
 י למקום חניה

 סמכויות פקח

 ענשים
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 13. חוקי העזר לאזור המועצה המקומית של קדיודמוצקין(הסדרת חנייתן של מרכבות), גיםיי
 1940«— בטלים.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (העמדת דבב וחבייתו), תשכ״א— ה׳»ט
 1960״.

ן ש ו  : נתאשר. מ. ג
 י״ז באלול תש״ד(9 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 (חט 852116)

 אני מסכים.
ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ א י ר י פ ם משה ש י י  ח

 שד הפנים שר התחבורה
 * ע״ו 1941, תום׳ 2 מט׳ 1080, עמי 275.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמת-השרון בדבר הריסת מבנים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית דמת־השרון חוק עזר זה:

ת , י ר ו נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומד אחר, לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבגד. אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל

 אדמה או שטח>
 ״בעל״ — -אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין

 שאיננו הבעל הרשום >
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

 ״מהנדס״־ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמנדם העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה 5
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השרון *

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

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

 (ב) ׳ חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן(ב). המהנדס שערך
 את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחד עריכת הבדיקה.

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 ט0׳ 1164, עט׳ 419
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 3. (א) סבור ראש המועצה: על פי דין וחשבון שנערך לפי מעיף 2 כי בנין מהווה םכנד.
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס לאחד בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי־
 קים או לציבור, דשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבגין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

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

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל זמן סביר, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס מהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א).

 7. 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 הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט כבנין שבו דנה ההודעה׳ או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה,

 8. : העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשב״א—
 1960״.

 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות ראש
 המועצה
 להיכנס

 לבניו

 מסירת הודעות

 ענשיפ

 השם

 ד. •רשף
 ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 נתאשר.
 ט״ו באלול תש״ך (7 בספטמבר 1960)

 (חט 854011)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 שובץ התמנות 1073, י״ב בכסלו תשכ״א, 1.12.1960

 הודפס ע״י המדפיס הממשלווי, ירושלים
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