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 חוק מם קניה, תשי״ב—1952
ק ו ח צ־ע ה ת לבי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מם קניה, תשי״ב—1952 אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 3 לתקנות מס קניה, תשי״ג—1953 2 (להלן — התקנות העיקריות)׳ תיווסף
: ו  תקנה ז

 ״ניהו5 ספרים 3א. (א) םוחר שבעסקו מועסקים ששה אנשים או יותר ינהל מערכת

 חשבונות כאמור בתוספת הראשונה. בן משפחה או שותף העוזרים לסוחר
 בעסקו, רואים אותם לצורך תקנה זו במועסקים בעסקו של הסוחר.

 (ב) םוחר העוסק בפעולות השבחה ששד האוצר קבע אותן בצו
 כפעולות ייצור לצורך החוק או העוסק במכירת סחורות המפורטות בתוספת
יה או בייצורן, ינהל מערכת חשבונות באמור בתוספת הראשונה, גם  השנ

 אם מועסקים בעסקו פחות מששה אנשים.
נות לפי תקנה זו פטור מה  (ג) סוחר החייב לנהל מערכת חשבו

 חובה לנהל פנקס לפי תקנה 3.
 (ד) סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי הוראות נציב מם
, חייב גם בניהול מערכת  הכנסה על פי סעיף 43 לפקודת ימס הכנסה, 1947 3

 חשבונות לפי תקנות אלה.״

: ו  2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז
 ״שטירת׳ספרים 4. (א) לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס או בספר

ט שסוחר חייב לנהל לפי תקנות 3 או 3א ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי פנקס י פ ק נ פ  י

 או ספר.
 (ב) כל סוחר ישמור על הפנקסים, הספרים והמסמכים שהוא חייב
 לנהל לפי תקנות אלה לפחות שמונה שנים מתאריך הפעולה שפרטיה

 נרשמו בהם לאחרונה ויחזיקם במקום עסקו.״

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בתקנה משנה (א) —
 (1) בפסקה (3), אחדי ״כמות הסחורה׳•׳ יווסף ״וסוגה״«

: ו  (2) במקום פסקה (4) תבוא פסקה ז
 ״(4) מחיר הסחורה ושיעור המס או סכום המם החל על אותה סחורה שיצויין

 על יד המחיר של כל סוג״.

 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות —
: ו  (1) במקום תקנת משנה (א) תבוא תקנת משנה ז

 ״(א) כל סוחר יגיש למנהל עד ה־15 לכל חודש או במועד אחר שקבע המנהל
 רשימה חתומה בידו וביד מנהל החשבונות הראשי וימסור בה פרטים מלאיים
יב במס במשך החודש הקודם ויציין בה  הנוגעים לסחורות שעקב מכירתן נתחי
 בנפרד את הסחורות שהשתמש בהן לצרכי מםחד. מכירת הסחורות ושיעורי
 המם או סכומי המס החלים עליהן יפורטו לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו.
 הרשימה תכלול הצהרה כי סך כל המם שצויין ברשימה זהה עם סכום המם

 שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי סעיף 4 לתוספת הראשונה.״

 1 ם״ח 111, תשי״ב, עט׳ 344.

 2 ק״ת 385, ת׳עי״נ, עט׳ 1364.

 3 ע״ר 1947, וזוס׳ 1 טם׳ 1568, עט׳ 77.

 הוספת תקנה 3א

 הח?פת תקנה 4

ח תקנה 5 ק י  ת

 תיסוז תקנה 7
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: ו  (2) אחדי תקנת משנה (ב) תיווסף תקנת־משנה ז
 ״(ג) המנהל רשאי לקבוע כי הרשימה תכלול פרטים שאינם מפורטים בתקנות

 משנה (א) או (ב).״

ות 3,3א, 6, 7  5. בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום ״תקנות 6,3 או 24״ יבוא ״תקנ
 או 24״.

 6. אחרי תקנה 28 לתקנות העיקריות יווםפו תוספות אלה:

 ״תופפת ראשונה .

נות מלאה לפי שיטת חשבונאות כפולה, לרבות ספר קופה, יומן  1. תקויים מערכת חשבו
 באחת השיטות-הנהוגות׳ ספרי עזר ובכללם ספרי הזמנות המתקבלות, כרטיסי עבודה פנימיים,
 ספדי חייבים וזכאים, ספרי שכד ומשכורת, ספדי הוצאות וכיוצא באלה, ספרי תנועת סימני

 זיהוי של המס וספרי תנועת מלאי של סחורות ותמרים לכל סוג בנפרד.

 2. (א) הרישום בספר הקופה ייעשה .מדי יום ביומו ויכלול את כל התקבולים ודרי
 תשלומים במזומנים.;. . י •

 (ב) בספר הקופה או בשוברות יירשמו,: נוסף לסכום התקבול או התשלום, שם המקבל
ו וסוג התקבול או התשלום. ^ ,  או המשלם, מענ

 (ג) נרשמים שיקים ביחד עם מזומנים, יצויינו — נוסף לפרטים האמורים — גם
ו הוא משוך ומענו. ק עלי מ  מספר השיק ותאריכו, שם ה

 (ד) שוברי ההוצאה ייחתמו על ידי המקבל או תצורף אליהם קבלה מקורית חתומה
 על ידי המקבל. אישור מהדואר או מהבנק על ביצוע התשלום ייחשב כקבלה מקורית.

ל ידי סיכום ורישום יתרת סגירה.  (ה) הרישום היומי ייגמר ע
 (ו) יש להפריד את כספי העסק הפרדה גמורה מכספים אחרים.

 3. (א) הרישום בספרי ההזמנות ייעשה באופן שוטף. בצד כל הזמנה שנתקבלה יצויינו
 בין היתר מספד סידורי של ההזמנה, שמו ומענו של המזמין, תיאור ההזמנה.ומחיר הסחורה.

 עם ביצוע ההזמנה יצויין גם מספד החשבון או תעודת המשלוח שהוצאו.

) בחשבונות המכירה יצויינו, בין היתר. גם •מספרי תעודות המשלוח ומספרי ב ) ; 

 ההזמנות.

 4. במסגרת ספדי החייבים והזכאים ינוהל חשבון של המס שאליו יועברו סכומי המם
 מכל חשבון וכל תשלום או זיכוי על חשבון המם.

עת ו  5. (א) הרישום בספר תנועת מלאי ייעשה לפחות אחת לשבוע ויכלול את כל תנ
 ׳חמרי הגלם, חמרי העזר והתוצרת המוגמרת למחצה, הן אל מקום העסק והן ממקום העסק,
 לרבות קניות ורכישות אחרות, מכירות, עבודות חוץ, אשפדה, אחסנה, החלפה, החזרה, וכיוצא

 באלה.
 (ב) הרישום ייעשה על סמך תעודות משלוח בלבד. העתקי תעודות המשלוח יישמרו

• ' ־ ׳ ־  לפי סדר כרונולוגי. .

ד בכל ספרי  6. המינוח של סוגי סחורות או חמרים וכן המינוח במחירונים יהיה אחי
נות והמסמכים. המינוח וההסבר למינוח יישמרו כדין ספרים.  החשבו

 7. ספירת מלאי בעין של כל הסחורות והתמרים לפי סוגיהם, לרבות אלה שנתקבלו
ן בימי.  באשגרה, תיערך ליום המאזן. הרישום ייעשה על גבי דפים ממוספרים בדיו או בעפדו
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ו כל הפרטים הדרושים כקי לאפשר זיהוי של הסחורה, וכן מחיר הסחורה נ  ברישום יצרי
 והפרטים הנוגעים לקביעתו. עם גמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ועל הדף האחרון
 יחתמו כל המשתתפים בספירה ויצויין בו מספד הדפים של הספירה. הוחסנו סחורות והמרים

 במספר מקומות, יצויינו המקומות האמורים.

 8. (א) כל העברה של סחורות או של חמרים המשמשים לייצורן תלווה בתעודות
 משלוח בהן יירשמו, בין השאר, תיאור הסחורות והכמויות, שם השולח, שם המקבל והתאריך,
 והן ייחתמו על ידי השולח והמקבל. המקור של תעודת משלוח ייכתב על נייר לבן וההעתקים

 על נייר צבעוני. סך הכל של כמות היחידות יצויין בספרות ובמלים גם יחד.

נו של  (ב) נוהג סוחר להשתמש בחשבונות מכירה במקום תעודות משלוח, יהיה די
 חשבון מכירה כדין תעודת משלוח, ובלבד שעל גבי חשבון המכירה יצויין שהחשבון משמש

 כתעודת משלוח.

 9. . כל רישום בהנהלת החשבונות יהיה בשפה העברית או הערבית ובדיו ובמידה שאין
 הודאה אחרת בתוספת זו, על סמך מסמכים נאותים ובסדר כרונולוגי. כל רישום כספי יצויין

 במטבע ישראלי.

 10. הרישום הראשוני של פעולה בספרים ייעשה לא יאוחר מאשר שבועיים מיום ביצועה,
 אלא אם הוראה אחרת בתוספת זו מחייבת רישום מוקדם.

 11. (א) שוברי הכנסות והוצאות של הקופה׳ תעודות משלוח וחשבונות יוצאים יסומנו
 מראש במספר סידורי שוטף. מסמך ממוספר כאמור שבוטל יישמר בתיק מיוחד.

 (ב) ספר קופה קטנה, ספרי עזר, מסמכים ורישומים אחרים המשמשים כמסמכי עזר
 להנהלת חשבונות, לסטטיסטיקה, לתמחיר, לדוחו״ת למשרדים ממשלתיים וכיוצא באלה וכן י

 פקודות פנימיות ובין מחלקתיות יישמדו יחד עם יתר הספרים והמסמכים.

 12. ביטול רישום או תיקון טעות ברישום במסמכי הנהלת חשבונות יבוצע אך ורק על
 ידי רישום נגדי (סטורנו) או על ידי העברת קו על הרישום כך שתהא אפשרות להכיר את
 הרישום המקורי, שעל ידו יש לכתוב את הרישום הנכון. אין להשאיר שורות ריקות בספרים

 ובכרטיסים להנהלת חשבונות.

 13. במידה שיש סיבה סבירה להעתקת ספר או כרטיס חשבונות יש לשמור על הספר או
 הכרטיס המקורי.

 14. (א) הספרים וכל שאר המסמכים הנוגעים להנהלת חשבונות כפי שפורטו בסעיף 11
 יוחזקו במשרד הראשי של העסק.

 (ב) במידה שיש לעסק מניפים הנמצאים מחוץ לתחומו של המשרד הראשי, יישמרו
 בסניפים הספדים והמסמכים הנוגעים לסניפים.

 (ג) המנהל, או מי שהוסמך על ידיו, רשאי על סמך בקשה מנומקת בכתב להרשות
 להחזיק־-את הספרים והמסמכים האמורים מחוץ למשרד הראשי במקום שיפורט בבקשה.

 15. המנהל רשאי, במקרים ובתנאים הנראים לו, להורות לסוחר העוסק בסוגים מסויימים
 של סחורות לנהל ספרי חשבונות בצורה ובתנאים שיקבע.

 16. המנהל דשאי, במקרים ובתנאים הנראים לו, להורות על הוספת פרטים שיש לכלול
 ברישומים הנוגעים לספרי החשבונות, לספרי המלאי או לכל מסמך אחר.
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 תופפת שניה

: 5. ,.׳תקליטים.  בדים ומוצרי טקסטיל מסוגים אלה
 (א) משי לעניבות! 6. דוודים ומיתקנים לחימום מים בחשמל, בגז,

 (ב) טריקו מכל הסוגים! בשמש או בדלק אחר.
 (ג) משי שרמז ו 7. תנורים ומבעירים להסקה מרכזית.

 (ד) פרוטה! 8. מקלטי דדיו, גרמופונים, רדיו־גרמופונים.
 (ה) אינטרלוק * 9. מכונות כביסה.

 (ו) בדים סרוגים! 10. צרכי חשמל להתקנה ביתית ואביזריהם.
נית! 11. חוטי חשמל וחוטי אנטנה. ו  (ז) שעו

 (ח) •בדים פלסטיים! 12. צינורות ברגמן.
 (ט) בדים ורשתות לווילונות! 13. מעליות.

! 14. מקררים חשמליים מכל הסוגים.  (י) סדן
 (יא) בדי ריפוד! 15. מכשירים מופעלים בחשמל.

 (יב) בדי לבד! 16. פקקי כתר.
 (יג) שטיחים, מרבדים, קילימים! 17. מכונות תפירה.

 (יד) כיסויי ספות. 18. תמרוקים, תכשירים ומכשירים קוסמטיים.
 גרביים. 19. מאזניים ומשקלות.

 חוטים-וחבלים. 20. רהיטי מתכת.
 רוכסנים. 21, קלפים.׳•/

 תחי5ה

 השמ
 תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם קניה (תיקון), תשכ״א—1961״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

.2 

.3 

.4 

.7 

.8 
 א׳ בטבת, תשכ״א (20 בדצמבר 1960)

 (חט 72338)

 אלה:

 חוק מילווה פיתוח, תש״ד—1960
ה ל מ ת ע ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960 / אני מתקין תקנות

ה5%ב•

ת לי1יר1ח ו ט ר ו פ מ ן  1. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצה איגרות חוב מהסדרות ו
 בתוספת לא תעלה על שנים למאה מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (קביעת עמלה), תשכ״א-196:1״.

 תופפת
,  מילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה א׳ 2

\  מילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה ב׳ 3
,  מילווה פיתוח, תש״ך—1960, םה־יה ג׳ 4
.  מילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה ד׳ 5

 לסדרות א׳, ב׳
 נ׳ ו־ד׳

 השם

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 •א׳ בטבת תשכ״א (20 בדצמבר 1960)
 (חט 7247)

 * ק״ת 1045, תש״ד׳ עמי 1804.

 5 ק״ת 1076, חשכ״א, עמי 472.

1 ס״ח 310, תש״ד, עט׳ 47• . 
 2 ק״ת 1029, תש״ר, עמ׳ 1462.

 3 ק״ת 1029, תש״ד, עט׳ 1466.

 .קובץ התקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר רישום

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 60 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 *, אנ
:  מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 11 א לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשי״ח—1957 2 (להלן — התקנות
ת משנה (ב, ), במקום ״עד ליום י״ב בטבת תשכ״א (31 בדצמבר 960i)״ נ ק ת ב ( ת ו י ר ק י ע  ה

 יבוא ״עד ליום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961)״.

 2. בתקנה 11ב לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום ״עד י״ב בטבת תשכ״א (31
״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961״).  בדצמבר 960i)״ יבוא ״עד י

ם) (תיקון),תשכ״א—1961״. (רישו מי  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

ל ם פ ט ו א י ר ו י  ז׳ בטבת תשכ״א (26 בדצמבר 1960) ג
) שר העבודה י 7 5 0 3 1 ° מ ח ) 

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 739, תשי״ח, עט׳ 66; ק״ת 1023, תש״ד, עט׳ 1394.

 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר תעריןז של שירותי טלפון

, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1  בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
: , אני מתקין תקנות אלה  לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח—21948

 י , בחלק ז  1. בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תש״ד—1960 3
. : ה  (!) במקום פרט 8'יבוא פרט ז

 ״8.(1) הפסקה זמנית של שירות הטלפון (לפי
 בקשת המנוי) לתקופה של לא יותר מששה ״ ״

 2.00 ימים וחיבורו מחדש
 מלבד דמי שימוש

 רגילים

 ללא תשלום.
 דמי שימוש

 רגילים ישולמו.״

 (2) הפסקה זמנית של שירות הטלפון (לפי
 . בקשת המנוי) לתקופה של שבעה ימים

 ומעלה, וחיבורו מחדש

 (2) פרט 17— בטל

 1 חוקי א״י, כרו בי, פרק קט״ו, עט׳ 1155.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 8, ע«׳ 21.

 3 ק״ת 1001, תש״ד, עט׳ 927 ; ק״ת 1030, תש״ד, עט׳ 1497.

 תיקו! תקנה 11א

 תיקון תקנה 11ב

 השם

קח התוספת  תי
 השניה

 652 קובץ התקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



: י : ה ל  (3) אחרי פרט 18 יווספו פרטים א

 ״19. טלפון לאביה העוגנת בנמל •אילת—
 ליום אחד או חלק ממבו —10

ו 3.50  לכל יום בוסף או חלק ממנ

 20. טלפון לאביה העוגנת במעגן הנפט בבמל
 אילת —

ו 12.50  ליום אחד או חלק ממנ

 לכל יום נוסף או חלק ממנו 3.50״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעדיפי טלפון) (תיקון), תשכ״א-1961״. השט

 ב״ט בכסלו תשכ״א (18 בדצמבר 1960) י
ץ נ ן מ י י מ י נ  (חט 76000) ב

 שר הדואר

 חוק כלי היריה, תש״ט—1949

ות בדבר אגרות רשיון  תקנ

יעצות עם , ולאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי היריה, תש״ט—1949 ג
 שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות כלי היריה (אגרות רשיון), תשי״ט—1959?, בפסקה (4), אחרי תיקו! חסנה 1
ווסף:  ״שנמסר לו על ידי צבאיהגנה לישראל כמזכרת״ י

 ״לאספן שאיבבו סוחר בעתיקות לגבי בלי ידיה שייצורו קדם לשבת 1800, לבית
 בכות או למוסד אחר לזכר חללי צבא־הגבה לישראל או לארגון ׳ההגבה לגבי כלי
פה ו כמוצגים היסטוריים, לתיירים למטרת ציד לתקו  ידיה המוחזקים לזכרם א

ד 10 ימים״.  ע

ות כלי היריה (אגרות רשיון) (תיקון), תשכ״א—1961״. השט ות אלה ייקרא ״תקנ  2. לתקנ

 כ״ט בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חמ 76714) ח

 שר הפנים

 1 ס״ח 18, תש״מ, עמ׳ 143.

 2 ק״ת 886, תשי״ט,׳ עמ׳ 1074.

 קובץ התקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961 653



 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
 י הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 פטור ממם 1. איגרות חוב למוכ׳׳ז צמודות לשער הדולר של ״ישרם״ ישראל רסקו חברה להשקעות

ם כולל של שלושה מיליון לירות, שיעמדו ו כ ס ב 2 % ה נ ש , ל y ה בע״מ, נושאות ריבית של 6 ס נ כ  ה

ד 1973 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ג בכסלו  לפדיון בשנים 1965 ע
 תשכ״א (12 בדצמבר 1960), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם
 חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (א) לפקודת מם

.  הכנסה, 1947 2

. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 2), תשכ״יא—1961״. m n 2 

ל ו כ ש י א ו  א׳ בטבת תשכ״א (20 בדצמבר 1960) ל
) שד האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 סייח 201, תשט״ז, עמ׳ 152.

 2 ע׳׳ר 1017, תוס׳ 1 מס׳ 1568, עט׳ 77.

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

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

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

־1 1. בצו זה — ־יי1 1" 
ית החסכון״ — תכנית החסכון ללימודים על־יסודיים של בנק הפועלים בע״מ והרשויות  ״תכנ

 המקומיות הידועה בשם ״חסכון לתיכון״, שאושרה על־ידי שד האוצר!
t ״חוסך״ — יחיד שהפקיד פקדון במסגרת תכנית החסכון 

- ״פקדון״ — בסף שהפקיד חוסך בבנק הפועלים בע״מ במסגרת תכנית החסכון, בתשלומים
יס קבועים מראש אם לא חל בהפקדתם פיגור במשך תקופה העולה על ששה חדשים חדשי ; 

 ואם עברו שלוש שנים לפחות מיום הפקדת הסכום הראשון.

ר מטם 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהיה פטורה ממם.  פטו
 הכנםה

. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 3)׳ תשכ״א—1961״. a & n 3 

 ו׳ בטבת תשכ״א (25 בדצמבר 1960) ל ו י א ש כ ו ל
מ ™ שר האוצר ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט׳׳ז, עט׳ 52.

ות 1086, י״ז בטבתתשכ״א, 5.1.1961  654 קוביזהתקנ



 פקודת מם הרכוש העירוני, 1940
 צו אכרזה על מם באזור העירוני של בית־שגזש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940 י (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 '(א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

 מכריז ומצווה לאמור:

רות י  1. ״אזור בית־שמש״ — האזור המסומן בקו כחול במפה של בית־שמש (להלן — המפה), הג
 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר האוצר. 4

• ; ״ \ ? , ! £ ח י י כ ״ א ד פ מ  2. בעליהם של נכסי בית וקרקע בתחומי אזור בית־שמש שגבולותיו מסומנים י
 . ך באוויר העירוני

 חייבים לשלם מדי שנה בשנה מס שיוערך וישולמ בהתאם להוראות הפקודה במקום מם שלבית-שטש
 הרכוש החקלאי שתשלומו חל באותו תאריך.

 3. י העתקים מהמפה נמצאים במשרד הארנונה ומסי הרכוש, בי״ס שמידט, רחוב הלל, רשות לעיי!
 ירושלים, במשרדי המועצה המקומית ביודשמש, במשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעית׳ י המפה": י

 מגרש הרוסים׳ ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין בהם במקומות הנ״ל בשעות 10—12 בימים
 שהמשרדים פתוחים לקהל.

 4. תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א - (1 באפריל 1961). תחילח

פ • י מ ׳ ,  5. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש העירוני (אכרזה על אזור עירוני של בית־שמש), י
 תשכ״א—1961״.

 כ״ג בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960) ל ו י א ש כ ו ל ג
 >חט 723506) שר האוצר

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1 טס׳ 1065, עטי 218.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טסי 2, עט׳ 1.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר אצטון

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ת—
ר:  1957 *, אני מצווה לאמו

י  1. לא ימלא אדם לשם עסק מיכל באצטון ולא. יחזיקו ממולא כאמור אלא אם כושר הסדרת חטילו
 קיבולו של המיכל אינו עולה על 50 מיליליטרים.

ת הבעלות על מיכל שבו הסדרת  2. יי לא יעביר אדם לשם עסק בשום דרך מדרכי ההעברה א
ט ההעברה א ת ן ו א ב ל ו מ א מ ו מ ה א א ! ק ף א ן מ א ו כ ק י ז ז ן א , ׳ ,1א ,קךלן ^ ן ה ב ק ז ח , ד ! ה ד ן א ן א ך ט צ א א צ מ  נ

 להוראות סעיף 1.

 3. (א) הוראות סעיף 2 לא יחולו על יבואן המעביר אצטון במיכל מקורי סגור. סייג
ן  (ב) הוראות סעיף 2 בדבר החזקת אצטון לא יחולו על יצרן המשתמש באצטו

 לצרכי ייצור בלבד.

 1 פ׳׳ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 קובץ התקנות 1086, י׳׳ז בטבת.תשב״א, ׳5:1.1961 55



 4. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 5. תחילתו של צו זח כתום תשעיט יום מיום פרסומו ברשומות.

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אצטון), תשכ״א—1961״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 א׳ בטבת תשכ״א (20 בדצמבר 1960)
 (חמ 741128)

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ת 1960 נ ו ע ר הקטיף) ב ח א ה ל נ ת ו י כ ח מ ת צ ד מ ש ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 •י, אני מצווה לאמור:

ד לאחר תום קטיף הכותנה  1. שטח שגודלה בו כותנה בעונת 1960 חייב המחזיק בו, מי
 ולא יאוחר מיום ג׳ בשבט תשכ״א (20 בינואר 1961) להפוד את השטח בעומק של לא פחות

 מ־24 ם״מ ובאופן שכל צמחי הכותנה יכוסו באדמה.

 2. התחדשו צמחי כותנה שכוסו באדמה כאמור בסעיף 1, חייב המחזיק בשטח לקלטרו
 ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו בו.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה לאחר הקטיף בעונת 1960),
 תשכ״א—1961״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 י׳ בטבת תשכ״א (25 בדצמבר 1960)
 (חט 738003)

 ק״ת 308, ת׳»ט״ז, עטי «7.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

ם 'י י ל ט י ת ה ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור  חובה), תשי״ט—1958 1
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או  תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 2), תשכ״א—1960 2

 מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
 נתקבלה בכנסת ביום ט׳ בטבת תשכ״א (28 בדצמבר 1960).

ן י ב ו ן ר נ  (חט 74043) ח

 סגן יושב ראש הכנסת

 1 ם״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 1062, תשכ״א, עט׳ 202.

 656 סונץ.התקנות'1086, י׳׳ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית דבורייה

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

, אחרי הפרט (מא) יווםף  1. • בתוספת לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
: ה  פרט ז

 ״(מב) המועצה המקומית דבורייה >
א (1 .בינואר 1961 )> ״ כ ש ת ת ב ט ב ג ״  תאריך הקמתה: י

: ( ל ל כ ב ד ע ו : גושים וחלקות רישום קרקע ( עצה םהמו  תחו
 הגושים: 16961 עד 16972,16967,16963 — בשלמותם!

 16966 פרט לחלקות: 3, 4, 6(
ד 44« ת: 40 ע  16974 פרט לחלקו

ד 38,23 וחלק מחלקה 20 (דרך) בגוש 16971 ; ד 9,7, 15 עד 21,18 ע  החלקות: 1 ע
 השטח המותחם על ידי הגושים: 16961׳ 16962, 16963, ,16972 שהוא השטח הבנוי

I .של הכפר״ 

 2, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון מם׳ 2)¿ תשכ״א—1961״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ג בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960) ח
 >חט 8031) שר הפנים

 1 עייר 1041, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ «11.

 2 ע״ר תש״ה, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 8 ק״ת 369, תי&י״;, עפ׳ 1174.

 פקודת העיריות, 1934
ח מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ן ב ו ־לצי ן ר לראשו ז ק ע  חו

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1

: ה  ראשון־לציון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — מועצת העידיה >

 ״העיריה״ — עירית ראשון־לציון >
 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב

i או בגן ציבורי וכל חלק מהם 
 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום העיריה, לרבות רחבה, ככד ומגרש שבבעלות העידיה

s וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום העידיה 
 ״גן״ — גן.ציבורי או שדרה או חודשה הנמצאים בתחום העיריה >

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 >mt התקנות 1086, י״ז בטבת ת׳»כ״א, 6.1.1961



 2. לא יעקור אדמ צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנו
 את קליפתו, לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 3״ לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקומ גדוד הנמצא בגן,
 אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה ן

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא

 ישמידם, אלא ברשות המועצה, ולפי הוראותיה.

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

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

 בהמות העובדות בתחום העיריה, ימנע אותן האדם ששמירתן עליו מלפגוע בצמח.

 ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזד זה.

 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 חוקי עזר לראשון־לציון(הגנה על הצומח), 1938 2 — בטלים.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון (הגנה על הצומח), תשכ״א—1961״.

.7 

.8 

,9 

.10 

.11 
.12 

ל ט פ ה ש י ר  א
 ראש עירית ראשון־לציון

 נתאשר.
 כ״ד בחשון תשכ״א (14 בנובמבר 1960)

(897219 DH) 
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 השחתת עצים

ה למקום ס י נ כ ; 
 גדוד

 משחקים

 טיפוס ע?
 עצי ט

 י קשירת בעלי
 חיים לצמחים

 הכנפתבעלי
 חיים

גת בעלי חיים הי  נ
ה י ר י ע ה ס ו ח ת  ב

 ילדים

 ענשים

ל ו ט י ב . 

 השם

 ע׳׳ר 1938, תוס׳ 2 מם׳ 815, עט׳ 1007.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לרחובות בדבר הדברת זחלי טוואי התהלוכה של האורן

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

 הגדתי1 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר

 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 חובה ?הדביר
 זחלי טוואי

 חתחלוכח • *
־  של האורן י • -

 דרישה ?תדברו*1
 זחלי טוואי ;-.

 התהלוכה

 הדברה על
 ידי העיריה

 סמכות
-ראש העידיה.

 מסירת.הודעות־

 ענשים

 השם

 ״העיריה״ — עירית רחובות!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

ן! ו  הגר בבית מלון או בפנסי
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית!

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

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

 3. (א) ראש העיריד. רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האדם שעבד על הודאות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם• לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות באמור בסעיף

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

 4. לא מילא.אדם אחדי דרישת ראש העידיה 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.

ת לבדקם, לבקדם  5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנ
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

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

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

 בתחום העיריה.

נו — קנס עשרים לירות, ואם עבר על  .7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 .בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (הדברת זחלי טוואי התהלוכה של האורן),
 תשכ״א—1961״.

ץ ״ ק נ ח צ  י
 ראש עירית רחובות

 נתאשר.
 ד׳ בחשון תשכ״א (25 באוקטובר 1960)

 (חט 897115)

א ר י פ ה ש ש  ח י י ם מ
 שר הפנים .
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 פקודת העיריות, 1934
. ח י ו א ה של ה כ ו ל ה ת י ה א ו ו י ט חל ת ז ר ב ד ר ה ב ד ה ב ל מ ר ר ל ז ק ע ו  ; ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, מתקינה מועצת עירית רמלה
ה:  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים׳׳׳.— אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כות, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים«
 ״העידיה״ — עירית רמלה >

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר׳ למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון)

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העירית, בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית«
ו.לפי חוק יותי ת סמכו  ״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העירית העביר אליו בכתב א

 עזר זה, כולן או מקצתן.

להלן — ) רן  2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האו
-הזחל) וקניהס הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3. (א) ראש העיריה דשאי 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.
 (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 העירייה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפו הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העידיה לבצע את

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

 5. (א) ראש העיריה 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 העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
. ; . ( א ) ן ט  סעיף ק

ר זה תהא כדין, אט נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,  6. מסירת הודעה לפי חוק עז
י ו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ ו נמסרה .במקום מגורי  א
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר 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 העתונים הנפוצים

 בתחום העיריה.

נו — קנס עשרים לירות, ואם עבד על ל הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די  ,7.-•: העובר ע
 הוראות סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו:•— קנס נוסף׳שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

• י  בכתב מאת דאש העידית׳ או אחרי הרשעתו בדין. . . ־

ת ו ו ד נ  ה

 חובה להדביר
אי ו  זחליטו

 מתהלוכה
 ׳«5 האידז

 דרישה להדברת
 זחלי טמאי :

 התהלוכה

 הדברה 59 ;
 ידי העידיה

 טטכות
ה י ו י ע ה ש א  ד

 מסירת הודעות

 )ננשים

 1 עייר 1834, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 «1ו3«1׳חת>«נווז 1086,:י״ז בטבת־תש3״א,י1,1961;5



, ״׳*ט ( ת ו  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (חדבדת זחלי טוואי התהלוכה של הא
 תשכ״א—1961״.

ד מ ל  נתאשר. מ. מ
 ד׳ בחשון תשכ״א (25 באוקטובר 1960) ראש עירית רמלה

 (חט 897323) י,
, " , , ־ א ׳ י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
, ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ן ב ג ר לרמת־ ז ק ע ו  ח

, מתקינה מועצת עירית רמת־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 1

. : . . • , . . ׳ • • • • • • : ה  גן חוק עזר ז
 1. בחוק עזר זה — יייייי"

דית רמת־גן«  ״העיריה״ — עי
 ״המועצה״ — מועצת העידית«

ת סמכויותיו לפי חוק «זד זה׳ ,  ״ראש העיריה״ — לרבות אדנו שראש העיריה העביר אליו א
 כולן או מקצתן?

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה לרבות אדם שהמנהדם העביר
. ! ה ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר ז  ";. אלי

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי דגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצדי רחוב.
 2. (א) לא יניח אדם, ולא ירשה לאחר להניח, ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר טמ»ו? ברחוב -

 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות
נתו או לפדיקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.  כן לטעי

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחד להניח או לתלות בחלון, במיעקה,
ה שיפול לרחוב.  בגזוזטדה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנ

 (ג) לא יכסה אדם ולא יחסום תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר
 לכסותם או לחםמם.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לדגלי חגיגות או טקסים, לפי
דית ובהתאם לתנאי ההרשאה. / ....  הרשאה בכתב מאת ראש העי

 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם שיניייט ברחוב
 לתנאי ההיתר.

 4. לא יכרה אדם ולא ירשה לאחד לכרות שוחה ברחוב. אלא על פי היתד בכתב מאת פתיחת מוחות
 המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב — דרכי ייייייח
ח ח י ם ברחוב" ש י מ ו ד ם א י ל ג ד ו י כ ׳ ו * י ׳ ד ז י א ט ל ש  (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולצייני ב

 ביום ובאורות אדומים בלילה!
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם׳ עם גמר העבודה

ו עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.  א
 1 ע״ר 1934, חוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.
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 6. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 או למרב לתתו, לבטל היתר
 שניתן או להתלותו וכן לבלול בו תנאים׳ להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

א) תשולם אגרה של חמש,לירות. ) ן  (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קט

 7. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאתר לגרום נזק לרחוב.
) חייב לתקן את הנזק. א ) ן ט  (ב) אדם שעבר על הודאות סעיף ק

 (ג) ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב התופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 8. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול!
 (2) מאהנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 5,4 ר6, לבצע

 את העבודות האמורות.
ו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה נ  (ב) בהודעה יצרי
 שקבעם המהנדס באישור ראש העידיה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את

 העבודה.
בל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.  (ג) אדםשקי

 9. (א) ראש העיריה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
המנויות בסעיפים 4׳ 5 או 7 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 8 ובין אם לאו — ולהיכנס 1 

 לשם כך בשעות היום לכל מקום. סילק ראש העירית מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור,
ת הוצאות  .רשאית העיריה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה א

 ז־,סילוק או הביצוע,
 (ב) לא יפריע אדם לראש העידיה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
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
ו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים  לאחרונה, :

 הנפוצים בתחום העיריה.

 '11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

ר רחובות), 1947 2 — בטלים. מו (שי ן ג  12. חוקי עזר לרמת־

ר רחובות), תשכ״א—1961׳*. מו (שי ן ג  13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־

 עניוות

 ביטול

 הש6

י צ י נ י ר ם ק ה ר ב  א
 ראש עירית רמת־גן

 נתאשר.
 י״א בכסלו תשכ״א (30 בנובמבר 1960)

 (חט 89707)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 . שר הפנים

 ע״ו 1947, תום׳ 2 מס׳ 1613, עמ׳ 1175.

 662 קובץ חתקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



 הנדוית

 השחתת
 צמחים

 כניסה לטקוט
 גדוד

 משחקים

 טיפוס על
 עציפ

 קשירת בעלי
 חיים לעצים

 הכנסת בעלי
 חיים

 נהמת בעלי
 חייט בתחום

 המועצה

 ילדים

 ענשים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 הוק עזר לאור־יהודה בדבר הגנה על הצומח י; י י

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 המקומית אוד־יהודה חוק עזר זה:

 I. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה ?

״צמח״ — עץ, שתיל׳ שיח, ניצן, פריחה, פדי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או ; 
 בגן ציבורי ובל חלק מהם!

 ״רחוב״ — לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום
 המועצה!

ך — גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום המועצה! ג  ״
.  ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו אובהשגחתו

י ולא יסיר ממנ .  ׳2.•־: לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישדשו, לא ישמידו
ו ולא יזיקנו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.  את קליפתו, לא ידרוך עלי

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

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה! י ן בג , (1) 

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מבדור המשחק.

 >5. יי• לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משופה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 'שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

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

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

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

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

 10. , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאוד־יהודה (הגנה על הצומח), תשכ״א—1961״. I I 

ת ר ו פ ־ ן י ב כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 נתאשר.
 ג׳ בכסלו תשכ״א (22 בנובמבר 1960)

 (חט 811311)

א ר י פ , ש ה ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

 ־קובץ התקנות 1086, י״! בטבת משכ״», 5.1.1961 ג66



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ־ "•הוכן עזר. לאור־עקיבא בדבר הגנה• על הצומח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
: ה  המקומית אור־עקיבא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא!

 ,,צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן׳ פריחה, פדי, פרח או עשב הנטועים או הצומחים ברחוב
 או בגן ציבורי, וכל חלק מהם!

 ,״רחוב״ — רחובי הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה
 וכל מקום ציבורי או שדדה הנמצאים בתחום המועצה!

ך — גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום המועצה! ג  ״
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות נר14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

ו  2. לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנ
ו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.  את קליפתו, לא ידרוך עלי

ת גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, עו  3. לא יכנס אדם למקום נטי
 אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה!

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

,4 

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצומח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

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

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

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

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

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאוד־עקיבא (הגנה על הצומח), תשכ״א—1961״.

 ןונדרות

 השחתת צמחים

 כניסת למקום
 נדור .׳..,••־.

 טעחקיט

 טיפוס על עצים

 ?ושירת בעלי
 חיים לצמחים

 חמסה בעלי
 חיים

 נווינתבעלי חייט
 בתחום המועצה

 ילדים

 ענשים

 השם

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

 נתאשד.
 ד׳ בחשון תשכ״א (25 באוקטובר 1960)

 >חמ 811306)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 ע׳׳ר 1841, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 118•

 664 י>ןו«:חת>ניוה 1086, י?ז •בטביו ־תשב״א1,16617 .&



ר גידי?  איסו
ירים  חז

 והחזקתם

 איסור מכירת
 בשל חזיר

• ־ ו י ר צ ו מ  ו
 הנועדיש
 ?אכי?ה

 סמכות עיקו9

 סמכות החרטה

יסה.  סטכוח כנ

 שימוש
ות י  בסמכו

 ענשים

 הוראות מעבר

 פקודתי המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז-1956

ר י ז ר ח ש ב ם ו י ר י ז ר ח ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות
 המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—21956, מתקינה המועצה המקומית אשדוד חוק

: ה  עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ד ו ה המקומית אשדו צ ע ו מ ה  ״המועצה״ —

 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
ר ר אליו את סמכויותיו לפי חוק עז  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה.העבי

 זה, כולן או מקצתן.

 2. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

 3. לא ימכור אדם ולא יגרום ולא ירשה שיימכרו בשד חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

 4. (א) מפקח רשאי לעקל —
! ו  (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עלי

 (2) בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור
 לפי סעיף 3 חל עליהם.

) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. א ) ן ט  (ב) במעוקל לפי סעיף ק

 5. (א) הורשע אדם בשל עבירה על הודאות הסעיפים 2 או 3, רשאי מפקח ׳להחרים
ת בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשד חזיר שלגביהם נעברה העבירה. א ד  את החזיר א

) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. א ) ן ט  (ב) במוחרם לפי סעיף ק

, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, כדי  6. , מפקח,רשאי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 ,7. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי הסעיפים 5,4 או 6.

נו — קנם מאתיים לירות, ובמקרה של עבירה  8. העובר על הסעיפים 2, 3 או 7, די
 נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחדי הרשעתו בדין או

 אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
 9. • לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול בשל עבירה שנעברה לפי חוק עזר זה,
שמם יום מיום תחילתו, אם ערב תחילתו עסק אדם בגידול חזיר או במכירת  תור ארבעים ו

חזיר ומוצריו, בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה. - 1 

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (חזירים ובשר חזיר), תשכ״א—1961״. ,

ו ד  נתאשר. ד ב ג
 י״א בכסלו תשכ״א (30 בנובמבר 1960) ראש המועצה המקומית אשדוד

 (חמ81152)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
_ שר הפנים _ . 

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119•

 2 ס״ח 211, תש י״ז, עמ׳ 16.

 קוב? התקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1861 665
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ם י י נ פ ו ת לא ו נ ו י ש ר ר ב ד ת ב ׳ ג ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941י, וסעיף 25 (1) (ד)
: ה , מתקינה המועצה המקומית ג׳ת חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלדראופנים שאינם מונעים בבוח מיכני !

ת! ׳  ״המועצה״ — המועצה המקומית ג
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

! ן ת צ ק מ ו  כולן א
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית

 לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

נו — קנס חמישים לירות. , די ( א ) ן  (ב) העובר על הוראות סעיף קט

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

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחד שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים כפנס אור

 קדמי, ברפלקטור •-־ אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.
) תינתן חינם. ב ) ן ט  (ג) התעודה האמורה בסעיף ק

 (ד) תקפו של הרשיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של לירה אחת, אולם אם ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, וכן יחליף כל לוחית־מםפד
 מטושטשת, או פגומה בלוחיודמספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה׳ אגרה של 20 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת (רשיונות לאופניים), תשכ״א—1961״.

 הגלרות

 דשיון״לאופני

 נקשה
 ?טחן רשיו!

 ?וחית־מםפד

 השפ

ק ל ל מ ק א א ז ל ר ד א ב י ע ל  ע
 ראש המועצה המקומית ג׳ת

 אני מסכים.
ן ו ד ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שד התחבורה

 נ תאשר.
 כ״ד בתשון תשכ״א (14 בנובמבר 1960)

 (חט 81762)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע״ד 1941, חופ׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 חוקי א״י, הרו בי, פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 .חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 י המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:•

ךיעקב (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ט—  1. י בסעיף 5 לחוק עזר לזכרו
ה: ) יבוא סעיף קטן ז א ) ן ט  1959/ במקום סעיף ק

 ,,(א) ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לקבוע את־תנאי נתינתו, להתלותו או
 לבטלו״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (רשיונות לרוכילים והפיקוח עליהם)
 (תיקון), תשצ״א—1961״.

י ו ב ל ק ע  נתאשר. י
 ג׳ בכסלו תשכ״א (22 בנובמבר 1960) ראש המועצה המקומית זכרוךיעקב

 (חט 825019)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח  ׳ '
 שר הפנים

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 ק״ת 870, תשי״ט, «0׳ 748.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־יבנה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי ם;עיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 %, מתקינה המועצה
: ה  המקומית כפר״יבנה חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —
 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה; תעלה וסכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,

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

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

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

יה) ו  ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנ
ד אחר, שנתמנה לענין חוק עזר זה  ,,מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקי
די המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ואם ניתן רשיון להקים  על י

 מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו >

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

 קובץ התקנות 1086, י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



 ״צרכן״ -<•׳ אדם המחזיק ברשת פרטית ז
 ,,המועצה׳׳ — המועצה המקומית כפר־יבנה! .

 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה׳ לבצע עבודות שרברבות
 ברשת פרטית.

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

 (ב) תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

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

 (ד) • בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה
 אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

) לא תחול על ~ ד ) ן ט  (ה) הוראת סעיף ק
 (1) המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד?

 (2) תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי משקי־
 הם החקלאיים.

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

 בצירוף מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצת שתים אלה:

i (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת 

 (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 כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
 קטע רחוב שבו הניתה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור

 שנקבע בתוספת.

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

 והאביזרים בהתאם לחשבון.

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

ח ?הקמח  רשי
 מפעל מים
 ולהפעלתו

 חיבור למפעל
 מים

ת  רשת פרטי

 <1נרת הנתת
 צינור מים

 רכישת מד־מים
 והתקנתו

 668 קובץ התקנות 1086, י״1 בטבת תשכ״א, 61«1.1;5



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

 >ד.) בעד בדיקת מד־מיפ ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מיס ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־המים תוקן על ידי

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

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

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

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

{ . ־  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תשולם אגדת מים בעד המים שתשתמשו בהם י
 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס.

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

 בשנה• הקודמת.

פ ?פי  8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת אספקת טי
 , חוזה • •

 מים ולקבוע בו תנאים.

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

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

י חדשים.  המים המשוערת של הצרכן במשך שנ

דת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד. אספקת המים מו«ר התשלופ  10. (א) אג
 לפי מד־מים, תשולם האגדה תוך שבעד, ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

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

 > נתבקש. לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

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

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

ת תשכ״א, 5.1.1861, 669 נ ט  ?ונץ התקנות 1088, י״ז ב



 12. (א) המנהל יתרה בצרכן —
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה ז
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצודך שקבע המנהל 5
י המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו  (3) שמיתקנ

 מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
ת המים בכל דדך שהיא ובמיוחד על ידי  (4) שזיהם או הניח לאחד לזהם א

 אי־־תיקון מיתקני המים שברשותו.

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

 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחד תשלום הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור׳ או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל 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.

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

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

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

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

ת חיבור הרשת הפרטית שנותק.  חייב המנהל לבצע מיד א

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

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק׳ לתקן,
 לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה ו
ת כמות  (2) לבדוק אם יש בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברר א

 המיט שסופקה לצרכן.

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

לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי  16. (א) .
 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 מים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

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

 ניתוק החיבור

 חידוש חיבור
 שנותק

 הפסקת
 אספקת טיט

 רשות כניסה

 השיטושיבטיט

 670 קובץ התקנות 1086, -י״ז בטבת תשכ״א, 5.1.1961



 מכירת מים

 שטירה בפגי
 זיהום

 ,דרישת תיקונים;

ה שרברב  דשי

 טםירת הודעות,

 ענשים

 יטול

 השם

 (ה) לא יטפל אדם, למעט המנהל, במדגמים ובמיתקנים המובילים את המים 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 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

 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 הנכם 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 את 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
 היא מבוונת, 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 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) ד(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)
 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבידה נמשכת, דינו — קנם
 נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אתרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. חוק עזר לכפר־יבנה (אספקת מים), תשי״ז—1957 2 — בטל.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־יבנה (אספקת מים), תשכ״א—1961״.

 ק״ת 732, תשי״ז, עמי 1947.
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 . תופצ5ת

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

 לדירה, עסק או בית מסתר
 לבית חרושת

 3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) — לכל מ״ר של הנכס
( ( ג  4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (

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

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

 (א) במקום שהותקן מד־מימ —
 (1) לשימוש ביתי — לכל,צרכן — לחודש —

ד 10 מ״ק  ע
 ל־5 מ״ק נוספים על 10 מ״ק — לכל מ״ק

 לכל מ״ק נוסף על 15 מ״ק
 (2) לגינות ומשקי עזר — בהגבלה של 10 מ״ק לחודש

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

ה נפרדת — כשכמות המים ד י ד מ ע  (3) לשימוש חקלאי —
 המסופקים לשנה לדונם במ״ק היא כמפורט להלן —

 לכל מ״ק —
 עד 0(»

 למעלה מ־800 ועד 960
 למעלה מ־960

ה או מלאכה — לכל מ״ק תעשי ה, י  (4) לבנ
 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —

 לדירה
 למשקי עזר — לכל 100 מ״ר או חלק מהם

ו  לשימוש חקלאי — לכל חצי דונם או חלק ממנ
 חנות או עסק

 משדד
 מרפאה

 רפת — לכל בהמה

( ( ג  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

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

י נ א ו ף ד ס ו  י
 ראש המועצה המקומית כפד־יבנה

 נתאשד.
 כ״ח בחשון תשכ״א (18 בנובמבר 1960)

 (חט 83494)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

( התקנות 1086, י״ן בטבת תשכ״א, 5.1.1961  קוב,



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למגדל־העמק בדבר הגנה על הצומח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *,׳ מתקינה המועצה
ה: י \ •  המקומית מגדל־העמק חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ,״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק!

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה׳ פרי, פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב
 או בגן ציבורי וכל חלק מהם 1 ץ

 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה
 וכן כל מקום ציבורי, הנמצאים בתחום המועצה!

ך — גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום המועצה ? ג  ״
: :׳  ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו. \

ו השחתת עצים ג מ ף מ י ם  2. לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא י
ו ולא יזיקו באופן אתר, אלא ברשותיהמועצה ולפי הוראותיה. ת קליפתו, לא ידרוך עלי  א

 :3. לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדוד הנמצא בגן, כגיםה
 , , למקום גדור •

 אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.
 4. לא ישחק אדם בכדור משחק — משחקים

 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה!
ן צמחים עלולים1׳ להיפגע מכדור המשה?.  (2) ברחוב, אלא במקומות שאי

ל עץ, שיח, גדר, מ&וכה, שער או סורג שבגן׳ או על עץ או שיח טיפוס  5. לא יטפס אדם ע
0 על עצים ת י ח ש א י ל ׳ ב ו ח ר ב ח ש מ ו צ 1 ל ד ה ע נ ג ם ה ש . ל ו מ ק ו ה ג ש ר ו ו ס , א ר ד ל ג ו ע  שברחוב, א

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 6. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמה או אל גדר, משוכה, שעד קשירת בעלי
ם י י  או םודג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור. ח

4 הכנסת ם ו ם ח ו מ י ל פ ע ש כ ב ן ט י ן ד ן ו ש א ק ו ה ש ב ב ל ב ט ל ף ן פ ך ג ו ת 1 ם , י י ל ח ע ט ב ך ם א י נ כ  ך ,1א י
 י י בעלי חיימ

ת ג הי ו מלפגוע בצמח. נ  8. בהמות העוברות בתחום המועצה, ימנע אותן האדם ששמידתן עלי
 בעלי חיים

 בתחום המועצה

 9. ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר.זה. ילדים
 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות. ענשים׳

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (הגנה על הצומח), תשכ״א—1961״ השם

י ט ו ר ד ל א י ב  נתאשד. צ
 ג׳ בכסלו תשכ״א (22 בנובמבר 1960) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חט 840104)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ם. י  שר הפנ

 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למגדל־העמק בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה' לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 %, מתקינה המועצה
ה:  המקומית מגדל־העמק חוק עזר ז

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

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

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

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

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

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתור המבנה ובין בסביבתו ו
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק!

- לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ י
t עזר זה, כולן או מקצתן 

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
; ן ו  אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

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

ים!  ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטי
ך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחרים, וכן כל ביב פכי - ״תעלת שו

 שאינו ביב כמשמעותו בתוק עזר זה.

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

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

 מניח את דעת המפקח!

 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 (3) גג, תקרה או קיר שהם לקויים, בכללם או בחלקם, באופן שעלולימ לחדור
 דרכ& מיס, רטיבות׳ טחב או רוח.במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק

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

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

!  וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהם, לדעת
 המפקח, לקויים, בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזס היעיל
 של הנכסים וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואינם מתאימים, לדעתו, לשמש לתכליתם!
 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא: בזה, שלא

 נקבע בהם מתםום, או שלדעת המפקח אין מחסומם קבוע כהלכה!
 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,

 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מים׳ בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן,

 גג, סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים, שהם מגולים

 או שהם, לדעת המפקח׳ נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!

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

 אחרים עלולים ליפול לתוכם >
 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור דלוחים,

ב!  מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או בי

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב ובל בור מים או
 מיכל מיס אחר, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון המונע
 חדירת אוויר ויתושים או שמכסיהס אינם מאושרים על ידי המפקח או שאינם

 מסוג מאושר על ידי המפקח!
 (14) י צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
 שהוא, לדעת המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו!
 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או

! ן  בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכי
 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תריס, חלון,
נים או  אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי תקי
ן או בבנין סמוך!  במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב, או רוח בבני

 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בגין ובין בסביבתו, הגורם או העלול
! ן י  לגרום לרטיבות או לטחב כבנ
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,  (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי בלי דבב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות ו

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

 המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!
ת  (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשד, לדעת המפקח, אינם מאכלים כראוי א

t העשן העולה מהם, בין שהם משמשים למלאכה ובין לתכלית אחרת 
 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשד חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16 ז

t (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות 
 (23) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,

t שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות 
 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הדבה שורדים בהם

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

 הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות >
 (26) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת ז

 (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב ו
 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או

t האוויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות 
 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לפגיעה בחוש
i הראייה, הריח או השמיעה, או להפריע לנוחיות הסניטרית 

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
) ו  האנשים הנהנים מאספקה ז

 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת ן

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

 אחד הפונה לצד הרחוב >
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

ים;  ציבורי
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר המוחזקים

 ברחוב.

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

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה׳ בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים, צינורות או
 תשמישים סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם.למצבם הקודם, וכל נזק שנגדם

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

 קוביז התקנות 1086, י״ן בטבת תשכ״א, 5.1.1861



 אחריות לסילוקי־
 מפגע

 הודעות
 לסילוק מפגע

 סילוק מפגע
 על ידי המועצה

 החלטת' המפקח

 4, (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
 אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספתותיהם
 או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמשים
ו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר מן  בו או נהנים ממנ
 הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר שנדרשו

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

 (ג) חיו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק המפגע, חייבים
 הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

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

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

 (ג) החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 6, לא מילא אדם החייב לסלק ^מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5, או ביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד

 מהם לחוד.

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

 8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק -הדבקת העתק
 , י , , 1 חוק העזר י;

 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

 ׳!!טירה על
 הנקיו!

 9. : (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור
 על ייהנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המגיח את דעת המפקת, וכן לנקות ולסלק כל מרבץ

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אהדת שבנכסים ובסביבתם.

 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להבטיח
 במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם
 לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאתר גמר העבודות לסלק

 ולבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו, ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

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

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בתדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם

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

 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב, ולא יתן להם להישפך כאמור.
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 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שחוא.

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

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את

 הרחוב.
 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי האשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור, לא

 ימיין ולא יחטט בהם.
 (יב) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטרים ולא סמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטרים ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום

 ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

 11. (א) 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 בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם

 מתייתסת ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ידאו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 14. חוק עזר למגדל־העמק (מניעת מפגעים), תשט״ו—1955 2 — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (מפגעי תברואה), תשכ״א—1961״.

י א ל ד ר ו ט י ב  נתאשר. צ
 ד׳ בחשון תשכ״א (25 באוקטובר 1960) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חט 84012)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ק״ת 540, תשט״ו, עט׳ 1421.
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