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 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ר י ת ריסוס מהאו ו ע צ מ א ם ב ר שימוש בקוטלי עשבי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, 5, 7,6 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—P• 1956 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״אישור״ — אישור שניתן לפי תקנה 7 !

 ״גידול רגיש״ — גידולי בננות, גפנים או כותנה!
 ״׳מחזיק״ — המחזיק בקרקע ומעבדה, בין כבעל או מכוח כל דין או הסכם ן

 ״מנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו
 ״מפעיל״ — אדם המפעיל מכשיר ריסוס מן האויר באמצעות כלי טיס לשם הדברת עשבים

 על ידי שימוש בקוטלי עשבים!
ל 4 י ט מ ־ D - 2 . 4 ) 2  ״קוטלי עשבים״ — התכשירים 2-4־ד׳ כלודופנוקסי חומצת החומץ (
(T-2.4.5) כלורופנוקסי חומצת החומץ ^ ^ M C P A ) 2 . 4 5 ^  כלורופנוקסי חומצת ^

t (פורמולציה)כפי שהם מורכבים בבל מתכון 
 ״ריסוס״ — ריסוס מן האויר באמצעות כלי טיס;

1  ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי תקנה 2
 ״שדה״ — לרבות שטח בור, או שטח מיועד למרעה טבעי.

 2. לא יעסוק אדם במפעיל אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. בקשה לרשיון או לחידוש רשיון שפקע תוגש למנהל בטופס שיקבע.

 4. מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאים לנתינתו לרבות המצאת הוכחות בדבר
 הכשרתו של המבקש, התלייתו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

2 לידות• 0  5. (א) בעד מתן רשיון לשנה תשולם אגרה בשיעור של —
5 לירות.  (ב) בעד חידוש רשיון לשנה נוספת תשולם אגרה של —

 6. בעד מתן רשיון במקום רשיון שאבד תשולם אגרה של לירה אחת.

 7. לא ירסם אדם שדה בקוטלי עשבים אלא לפי אישור בכתב מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי האישור.

 8. (א) בקשה לאישור תוגש על ידי המחזיק למנהל בטופס שיקבע.
 (ב) לבקשה לאישור יצורפו שני העתקים של תרשים מדוייק של השטח המיועד
 לריסוס בקנה מידה שאינו קטן כד1:20000 עם ציון כיוון צפון שיכלול גם את פירוט הגידו־

 לים ברצועת הרוחב של 150 מטר הגובלת עם השדה המטופל.

 (ג) בבקשה לאישור יצויינו פרטים אלה:
 (1) גידולים רגישים המצויים ברצועה ברוחב של קילומטר אחד הגובל עם

 השדה המטופל!
 (2) כיוון הטיסות המוצע בזמן הריסוס.

 9. בקשה לאישור תוגש באמצעות מפעיל לפחות 4 ימים לפני מועד הריסוס.

 הנדרוח

 רעיי] עיס1ק

 בקמה ?רשיון

ש רשיון  מ
 ~1ביטו15

 אגרה בעד
 רשמו

 אנדה בעד
 רשיון שאבר

-אישור

 בלושו!
 ?אישור

 דרד הגשת
 הבקשד!

 1 ם״ח 208, תשט׳׳ז, עמ׳ 70.
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 טתז-אישור
 וביטולו

 תוקן* אישור

npin הארכת 
 אישור

 אנרה בער
 אישור

 אגרת בעד
 אישור שאבד

 ביטוח

 תנאים אקלימיים
 לריסוס

 10. מתן אישור או סירוב לנתינתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו או ביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של המנהל• . . י • . י 1

 11. תוקף אישור לא יעלה על 30 יום מיום נתינתו•

 איסור ריסוס
 בתחומי גידולים

 רגישים

 נשיאת דשיו! .־
 ואישור

ם י י נ  שטירת די
 אחרים

 12. המנהל רשאי להאר׳יך תוקף אישור על פי בקשת המחזיק שתוגש באמצעות מפעיל
 לתקופה שלא תעלה בכל פעם על 30 יום.

 13. בעד אישור תשולם אגרה בשיעור של שלוש לירות.

 14. בעד אישור במקום אישור שאבד תשולם אגרה בסך לירה אחת•

 15. לא יינתן אישור אלא לאחד שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי מפעיל ביטח את
 עצמו בפני תביעות על נזק העשוי להיגרס לרכושו של צד שלישי שאינו המפעיל או המה־

 זיק בקשר לביצועו של ריסוס.

 ס ו ס י ר  16. (א) לא יעסוק אדם ב
 (!) כשמהירות הדוח מעל לשדה המטופל עולה על 12 קילומטרים לשעה

 והטיסה היא בגובה שלמטה משני מטרים!
 (2) כשמהירות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 5 קילומטרים לשעה וה־

 טיסה היא בגובה שני מטרים ומעלה,
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל בכל מקדה להתיר ריסוס בתנ

 אים אקלימיים שונים.

 17. לא יינתן אישור אמ לדעתו של המנהל עלול להיפגע גידול רגיש בסביבות השדה
 המטפל.

 18. מפעיל ישא עמו בכל עת הריסוס את הרשיון ואת האישור.

 19. הוראות תקנות אלה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים באמצעות ריסוס
 מהאויר), תשכ״ב—1962״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ז בכסלו תשב״ב (5 בדצמבר 1961)
 (חמ 738010)

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 תקנות בדבר לוח שומה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36, 37, 38 ו־63 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
, אני מתקין תקנות אלה:  תשי״ח—1957 ג

1 הכנת לוח שוטח , י כ י ה ן מ ן ח ם ש,1 ת י ר ו ז א ה ד ן ת ת ן א י י צ ד י ש ה א מ ו ח ש ן 1 ן , י ב ז ת ו ק י נ ת ה ן ש  j ^ ף
 לגבי המקרקעין שבתת־האזור פרטים אלה:

 (1) מיקומו(תת־האזור, גוש, חלקה וכיוצא באלה) ו
 (2) תיאורו וםוגו«

A 1 ם״ח 236, תשי׳׳ח, עט׳ 
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 (3) . שם בעליו, אפ הוא ידוע ן
 (4) שם מחזיקו, אם יש •מהזיק והוא ידוע ז

 (5) השווי לצרכי הארנונה!
 (6) כל פרט אחר שרשות הניקוז תמצא לנחוץ.

 (ב) אם שמו של בעל או של מחזיק אינו ידוע, יצויין הדבר בלוח השומה.
 (ג) לעניו תקנה זו, ״תודאזור״ — חלק מתחומה של רשות הניקוז שנקבע על

 ידיה באישור נציב המים•

 2. תחילתו של לוח השומה הוא לאחר 30 יום מיום חתימתו בהתאם לתקנה 4.

 3. לשם הכנת לוח השומה או לשם בקרתו או תיקונו רשאית רשות הניקוז:
 (1) לערוך בעצמה או על ידי שליחים כל מיפקד וחקירה שתמצא לנחוץ!

 (2) לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לה או לשליחיה כל ידיעה שבידו ול־
 הדאות לה או לשליחיה בל המסמכים שברשותו«

 (3) להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין׳ בעצמה או על ידי שליחים, ולערוך
 בהם בדיקות ומדידות.

 4. משהוכן לוח השומה יחתום עליו יושב ראש רשות הניקוז או אם אוצלה הסמכות לפי
 סעיף 38(ד) לחוק, יושב ראש ועדה שהוקמה לפי אותו סעיף (להלן — יושב ראש) ולאחד
 מכן לא יוכנס בו שום שינוי פרט לשינויים הנובעים מטעות סופר שיושב ראש רשאי בכל

 עת לתקנם.

 5. (א) רשות הניקוז רשאית בכל עת להוסיף ללוח השומה מקרקעין —
 (1) שהוכללו בתחום דשות הניקוז או שנוצרו מתוך פרצלציה, חלוקה של

 קרקע או באופן אחר, לאחד הכנת לוח השומה»
 (2) שבטעות לא נרשמו בלוח השומה בשעת הכנתו.

 (ב) חל שינוי בבעלות או בחזקת מקרקעין שנכללו בלוח שומה, תרשום רשות
 הניקוז בלוח השומה את שם הבעל או המחזיק החדש.

 6. ליד בל תוספת או שינוי באמור בתקנה 5 יירשם התאריך של גרם התוספת או השינוי
 והיושב ראש יחתום על יד הרשום.

 7. הוסיפה רשות הניקוז מקרקעין או שם של בעל או של מחזיק חדש ללוח השומה,
 תודיע על כך בכתב לבעל או למחזיק המקרקעין! העתק מההודעה יישלח לרשות המקומית

 שבתחומה נמצאים המקרקעין.

 8. החליט בית הדין לעניני מים על תיקון לוח השומה, יתקנו היושב ראש בהתאם
 להחלטה ויחתום על ידו.

 9. בעל מקרקעין הדורש בקורת לוח השומה יגיש בכתב בקשה מנומקת ומפורטת לכך
 לרשות הניקוז.

 10. (א) החליטה רשות הניקוז להטיל ארנונות תפרסם על כך הודעה בין החדשים יולי
 וספטמבר במשרדי דשות הניקוז, במשרדי הרשויות המקומיות ובמשרדי הועדים המקומיים

 הכלולים בתחומה של דשות הניקוז.
 (ב) בהודעה יצויינו:

ות שבכוונת רשות הניקוז להטיל בתחומה! נ  (1) שיעור האתו
 (2) חישוב שווי המקרקעין לאותה שנה ז

 (3) מועד תשלום הארנונות.

 תחילתו של לוח
 השוטה

 חומר להכנת
 לוח השוטה

 חתימת לוח
 השוטה

 תוספות ללוח
 השומה ושינויים

 בי

 חתימה על
 תוספת או שינוי

 הודעה על
 רישום התוספת

 או השינוי

 תיקון לוח
 שומה

 בקורת לוח
 השומה

 הודעה בדבר
 כוונת רשות

 הניקוז להטיל
ות נ ו  ארנ
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 11. תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה לפי תקנה 10׳ רשאי כל בעל מקרקעין שבתחום השמעת מענות
 רשות הניקוז להביא טענותיו בקשר לארנונה שתוטל עליו בפני דשות הניקוז׳ ועדה מועדו־

 יגיה או עובד מעובדיה אשר נקבע לענין זה על ידיה.

 12. (א) אושרו ארנונות על ידי שר החקלאות, תפרסם רשות הניקוז הודעה על כך
 בחודש אפריל או מיד לאחר האישור של שר החקלאות, הכל לפי התאריך המוקדם! ההודעה
 תונח במשרדי רשות הניקוז, במשרדי הרשויות המקומיות והועדים המקומיים הכלולים

 בתחומה של דשות הניקוז.

 (ב) בהודעה יצויינו שיעורי האדנונות ומועדי תשלומן.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ״ב—
."1962 

ן י י ה ד ש  י״ג בטבת תשכ״ב (20 בדצמבר 1961) מ
 >חמ 751304) שר החקלאות

 פרםגפ הורעה:
 על חטלת

ת .׳-' ו נ ו  ארנ

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

 צו בדנר,הקמת רשות ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 ולאחר התייעצות עם שד הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 36 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך->)196 ־ _ תיקי! סעי!* 30

) יבוא: ג )  (1) במקום סעיף קטן

 ״(ג) בסעיף זה, ״פרסונה — משלוח הודעה בכתב לקבלנים שהוסמכו לבצע
 עבודות ממשלתיות.״!

 (2) בסעיף קטן (ד), במקום ״לשלושה קבלנים לפחות״ יבוא ״לפחות לשלושה
״! ( ג )  קבלנים כאמור בסעיף קטן

ד) יבוא: )  (3) אחרי סעיף קטן

 ״(ה) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הדשות או של
 ישובים הכלולים בתוך תחום הדשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור נציב

 המים או מי שהוסמך על ידיו.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת דשות ניקוז)(תיקון מם׳ 4), השט
 תשכ״ב—1962״.

ן י י ה ד ש ״גבטבתתשכ״ב (20בדצמבר 1961) מ  י
) שר החקלאות 7 3 נ 3 מ 8 ח ) 

ה 236, תש י ״ח> עט׳ 4. ר כ 1 

 2 ק״ת 679, תש״ד, עט׳ 587: ק״ת 1234, תשכ״ג, עט׳ 313.

 קונץ התקנות 1246, כ״ח בטבת תשכ״ג, 4.1.1962 1039



 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952
 צו בדבר פטור בעלי דרכונים מםויימים מהוראות החוק

, ואחרי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל׳ תשי״ב—1952 ג
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת׳ אני מצווה לאמור:

1 1. בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים), תשכיב—1961 1 י ע 0 ח ק י  ת

 במקום ״ליבריה וקוסטד. ריקה״ יבוא ״ליבריה׳ קוסטה ריקה, אל־סלבדור וחוף השנהב״;
ה 2. תחילתו של צו זה היא — ל י ח " 

 (1) לגבי אל־סלבדור — ביום כי׳ו בטבת תשכ״ב (2 בינואר 1962) 5
 (2) לגבי חוף השנהב — ביום י״ט בשבט תשכ״ב (24 בינואר 1962).

ם 3. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מםויימים) (תיקון), ע  ה

 תשכ״ב—1962״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״טבטבת תשכ״ב (26בדצמבר 1961) ח
 0!מ 76624) שד הפנים

 ג פ״ח 111, תשי׳׳ב, עמ׳ 354.

 2 ק״ת 1218׳ תשכ״ב, עט׳ 253.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ם וםיידר י ח ו פ ר מיץ ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 %, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה—
 ״המנהל״ — מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה.

 2. לא יסמן אדם לשם עסק משקה בשם מיץ תפוחים או בשם סיידר או בשם הכולל
 שמות אלה או המשתמע כמוהם, אלא אם המשקה מיוצר מתפוחים טריים בלבד.

 3. לא יארוז אדם לשם עסק מיץ תפוחים או סיידר אלא במיכל המכיל 200 ם״ל או 250
 ס״ל או 650 ם״ל או כמות אחרת שנקבעה בהיתר בכתב מאת המנהל.

 4. לא יחזיק אדם לשם עסק מיץ תפוחים או סיידר, לא יעביר לאחר בשום דדך מדרכי
 ההעברה את הבעלות עליהם או את ההחזקה בהם, לא יקבלם לשם עסק ולא יחזיקמ כאמור,

 אלא אם הם ארוזים ומסומנים לפי הוראות צו זה.

 5. לא ייצר אדם לשם עסק מיץ תפוחים או סיידר מתפוחים טריים, באותו מפעל שבו
 מייצרים משקה מתדכיז תפוחים או מדפק תפוחים, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 6. מתן היתר לפי צו זה, או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים
 לשיקול דעתו של המנהל.

 7. צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר.

 8. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מיץ תפוחים וםיידר), תשכ״ב—
 1962״.

ד י פ 0 ס ה נ  כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962) פ
 שר המטהר והתעשיד,

 1 ט״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 .הגדרות

 הסדר
 הםימו!

 הסדר
 האריזה

 הסדר
 ההעגרה

 מקום הייצור

 מת! היתר

ים נ  שמירת די

 השפ

-קובץ התקנות 1246, כ״ח כטר.ת תשכ״ב, 4.1.1962 1040 



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

 החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטל

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
 חובה), תשי״ט—11958, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצדשעת־חידוס (שיעור
 תשלום חובה) (מם׳ 3) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ב—21961, שכתוצאה מהן מוגדל היטל אומוטל

 היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
 נתקבלה בכנסת ביום י״ט בטבת תשכ״ב (26 בדצמבר 1961)

ר י ם נ ו ח  נ
״ סגן יושב ראש הכנסת 4 0 ט י* ( י ) 

 1 ם״ח 268, תש י ״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 1217, תשכ״ב, עט׳ 249.

 מדוד yvbwb מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחיפה בדבר רחצה על שפת הים

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

, קרי ״חוקי עזר לחיפה שינוי שם  1. לחוקי העזר בענין הרחצה על שפת הים בחיפה, 1938 2
 (רחצה על שפת הים), 1938״.

 2. בסעיף 4 לחוקי העזר לחיפה (רחצה על שפת] הים), 1938 (להלן — חוקי העזר תיקוז םעי!־ 4
, אחרי פסקה (ו) יבוא:  העיקריים), בסעיף קטן(1)

 ״.(ז) מקומות שבהם הרחצה אסורה.״

 3. אחרי סעיף 9 לחוקי העזר העיקריים יבוא: הוספת םעיו*9א
 ״מקום •שיי 9א. לא יתרחץ אדם ולא יתיר לאחר המסור לפיקוחו להתרחץ על שפת

ה הים במקום שנקבע כאמור בסעיף 4 (1) (ז) כמקום שבו הרחצה אסורה.״ י י ם ה א צ ח י  ה

 A בסעיף 11 לחוקי העזר העיקריים, במקום ״ד9״ יבוא ״9 ר9א״. תיהחסעי1*11
 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (רחצה על שפת הים) (תיקון), תשכ״ב— השם

 1962״.

י ש ו א ח ב  נתאשד. א
 ט״ז בכסלו תשכ״ב (24 בנובמבר 1961) ראש עירית חיפה

(874028 W) 

ח ו ד ה פ ט י ג ר  ז
 שד הדתות

_ י ממלא מקום שד הפנים _ _ _ _ _ 

 1 עייר 1931, תוב׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.

 2 ע״ר 1938, תוס׳ 2 טם׳ 818, עפ׳ 1058.

 קובץ התקנות 1246,- כ״ח בטכת תשב״ב, 4.1.1962 1041



 פקודת העיריות, 1934
ר היטל עינוגים ב ד  חוק עזר ללוד ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1- מתקינה מועצת עידית לוד
 חוק עזר זה:

׳ במקום סעיף קטן  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר ללוד (היטל עינוגים), תש״י—1950 2
 (ב) יבוא:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 ברטים שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 40.8 16.5 אגורות
 למעלה מ־40.8 עד 48.8 23.5 אגודות

 למעלה מ־48.8 עד 54.9 70% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגודות יהיו
 פטורות מהיטל

 למעלה מ־54.9 70% ממחיר הברטים ובלבד ש־7.5 אגודות
 יהיו פטורות מהיטל״,

 השם 2, לחוק עזר זה ייקרא ״.חוק עזר ללוד (היטל עינוגים) (תיקון), תשב״ב—1962״.

ל י מ ר ק ד נ ס כ ל  נתאשר. א
 ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) ראש עירית לוז*

 (חמ 88201)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שד הפנים
 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.

 פקודת העיריות, 1934
ן ואיסור העישון ו ת הנקי ר י מ ר ש ב ד ק עזר לרמת־גן ב  חו

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

 הח5פתסעי1*2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לרמודגן (שמירת הנקמן ואיסור העישון), תשי״ח—

 21958, יבוא:
 ״איסור העישו! 2. לא יעשן אדפ בבית עינוג׳ למעט בית עינוג המתנהל תחת ביפת

 השמים, כאשר מתקיים בו עינוג לרבים״.
 ה׳»ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון),

 תשכ״ב—1962״.

י צ י נ י ד  נתאשד. א. ק
 ט״ז בכסלו תשכ׳׳ב (24 בנובמבר 1961) ראש עירית דמודגן

 (חט 897026)

ג י ט פ ח ו ר ה ר  ז
 שר הדתות

 .ממלא מקום שר הפנים
 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עמי 1.

 2 ק״ת 791, תשי״ח, עט׳ 1164.

 1042 קובץ התקנות 1246, כ׳׳ח בטבת תשכ״ב, 4.1.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו ר רשי ב ד  חוק עזר לאור־יהודה ב

 בתוקף סמכותה׳ לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •? וסעיף 77(א)(4)
, מתקינה המועצה המקומית אורייהודה חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

, בסעיף קטן תיקוז םעיףי 2  1. בסעיף 2 לחוק עזר לאור־יהודה (רשיונות לאופניים), תשי״ז—1957 3
 (ב), במקום ״20 לירות״ יבוא ״50 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ב— השם
 1962״.

ת ד ו פ - ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ב בכסלו תשכ״ב (20 בנובמבר 1961) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

פ 81133) ־ ) 

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

 שר הפנים שר התחבורה
 \ ע״ד 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.

 2 דיני מדיינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכי׳א, עט׳ 173.

 8 ק״ת 680, תש י״ז׳ עט׳ 966.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עור לאפקים בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,:1941 *, מתקינה ועדת
 המועצה המקומית אפקים חוק עזר זה:

ח התוספת ס י ! ת ף י ע ם ם ו ק מ ; ׳ 1  .1. בתוספת השניה, לחוק עזר לאפקים (מודעות ושלטים), תשי״ט—959! 2
 יבוא:

 ״1. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות או מקום אחר — •
מ _ שיעור האגדה בלירות - , מ מ י ש ו 1 , ) ^,1 ש א ) 

 1. מודעה גדולה —3
 לכל יום נוסף —.1
 2. מודעה בינונית 2.50
 לבל יום נוםף 0.85
 3. מודעה קטנה —.2
 לבל יום נוסף 0.70
 4. מודעה זעירה 1.50
 לכל יום נוםף 0.50

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

 2 ק״ת 925, תשי״ט, עמי 1677.

 קובץ התקנות 1246, 3״ח ?טבת ת׳מכ״ב, 4.1.1962 1043



ר האגדה בלילות ^ י  (ב) לכל טופס נוסף מודבק לשלושה ימיט של ~ ש
 1. מודעה גדולה 0.30
 2. מודעה בינונית 0.25
 3• מודעה קטנה 0.20
 4. מודעה זעירה 0.15

 ובלבד שהאגרה לפי פסקה זו לא תפחת מ־3 לירות.״

, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ב—1962״. 2 

ן ה ב ה ק ע  נתאשד. י
 י״ב בכסלו תשכ״ב (20 בנובמבר 1961) יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים

 (חמ 81144)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר רוכלים ב ד  חוק עזר לחוןן־הכרמל ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941•י, .מתקינה המועצה
 האזורית חוף־הכרמל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחד המשמשים להחזקת טובין לשם, מכירתן ?

, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים!
 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־הכרמל,<

 ״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה \
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים!.

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה, בולן
 או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או במקום
 ציבורי כאופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רובל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 5. לא יקשור רובל עגלה, דובן, תבנית או מגש, ככל צורה שהיא, לבנין׳ לגדר, לעמוד
 או למבנה אחר.

 הגדרות

 שטחים אפורים
 ברוכלות

 איסור חניה

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור לקשור
 במבנה

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עט׳ 12.

 1044 קובץ התקנית 1246, נ״ח 03?ון תש?״ב, 4,14962



 מקום החזקת :
 עגלה

 איסור ?הכריז
 על כיב י ז

 ואיסור פרסומת׳

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו. גיוייז

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 21. שעות הרוכלות

ת,  10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו היתר התעסקו
 גם לאחר השעה 21.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגדה׳ בשיעור של שתי לירות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגדה לירה׳ אחת בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.  סעיף 2 לפקודת התעבורה 3

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה. ראש המועצה דשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מםפד שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו. בעד כל לוחית מספד

 תשולם למועצה אגרה בשיעור של 50 אגורה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה, ויעמוד בצדה האחורי של העגלה

 בשעת עיסוקו.

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תב־
 ניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן,

 התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 חוק עזר זה•

 ימי הרוכלות. .

 רשיון לשימוש",
 בעגלה

 תוקן! הרשית

 אגרת רשיון י

 תחולה .

 מתן רשיונות

 תבניתו של
 עגלות

 לוחית־מספר
 לעגלה

 סידור טובין
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלה

 סילוק עגלות

 איסור הפרעה
 למפקח

ת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. נ  8 דיני מדי

 קובי! התקנית ?״ח 3«3ת תשכ״כ, !4.1.196 1045



 23. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות׳ ובמקרה של עבידה
 נמשכת׳ דינו — קנס נוסף 2 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל(רוכלים), תשכ״ב—1962״.

 נתאשר.

ע ל י ס כ ד ר  ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961) מ
) ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל 8 2 7 8 0 מ 3 ח ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר היטל עינוגים ב ד ק עזר ליהוד ב  חו

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

, במקום סעיף  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר ליהוד (היטל עינוגים), תשי״א—1950 2
 קטן_(ב) יבוא:

ח מתיאטרון, אופרה וקונצרט:  ״(ב) לכל עינוג ח

! באגורות שיעור ההיטל ו י ח מ ש ס י ט ר  כ

 עד 40.8 16.5 אגורות

 למעלה מ־40.8 עד 48.8 23.5 אגורות

 למעלה מ־48.8 עד 52.1 80%. ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגורות יהיו
 פטורות מהיטל

 למעלה מ־52-1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ה כ ו ת  נתאשר. ם. ח
 ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) ראש המועצה המקומית יהוד

 (חט 831303)

ג י ט פ ה ר ה ו ד  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים

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

 2 ק״ת 124, תשי״א, עט׳ 149; ק״ת 845, תשי״ט, עמי 343.

ת תקכ״ב, 4.1.1962 ג 1̂, כ״ת מ  1046 קובץ התקנות 46



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
תעודת אישור ^  ^^ת:

 בתוקף.סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית עיר־יזדעאל—עפולה חוק עזר זה:

ת רו י  1. בחוק עזר זה— הג
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה!
ת אדם שהוסמך על ידיו בכתב.  ״ראש המועצה״ —לרבו

 2. . המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור או קיום תעודה, ישלם למועצה אגדוה אגרת תעיד״
 אלה:

 (1) בענין הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות — 3 לירות?
. ת ח א ה ר י ל — ר ח א ן י נ ע ל כ  (2) ב

 3. המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרה בסך 50 אגורות. אגרת העתק

 4. ראש המועצה דשאי ליתן תעודה או העתק ממנה׳ לאשרה או לקיימה, בלי כל תשלום אגדת העתק,
 או בתשלום מופחת, כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמט־

 דתן אינה הפקת רווחים.

 הנחות ופטור
 מתשלום

 5. חוק עזר לעיר־יזדעאל—עפולה (אגרת תעודת אישור), תשי״א—21951— בטל. ביטול

_- השם ב  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (אגדת תעודת אישור), תשכ״
 1962״.

ב ו נ ב ו ש ד א ו  נתאשר. י
בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) ראש המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה  ד/

 (•חט 83101)

ג י ט פ ה ד ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא •מקום שר הפנים

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

 2 ק״ת: 144, תשי״א, עט׳ 561.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ־ ת מי ק פ ם ר א ב ד ו ב נ ק עזר לקרית-או  חו

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

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 187; ק״ת 1219, תשב״ב, ?ט׳ 280.

ת 1246, 5״ח ?טבת תשכ״ב, 4,1.1902 :1947 י נ ק ת ה ; ^ ? ׳ : 



 ״חדר״, בבנין מגורים — חדד כרשום בלוח השומה! ובבנין אחד — חדר ששטח רצפתו
 אינו עולה על 20 מטר מרובע •, שטח נוסף של 20 מטר מרובע או חלק מזה, דינו

 כדין חדר נוסף!

ן מגורים — חצי חדר כרשום בלוח השומה{ י מ  ״חצי חדר״, ב

 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
!21950 

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־אונו«

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר

 זה על ידי המועצה.למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם ן

 ״.מפעל מים״ — באר, בריכה׳ מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה וכן
 כל מבנה, מיתקן או ציוד אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגירתם,

 להעברתם, לאספקתם או להםדרתם, למעט דשת פרטית ?

 ״נכס״ — בנין׳ קרקע תפוסה, אדמת בנין או אדמה חקלאית!

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

! 3 1 9 3  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים), 6

 ״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכס וכן מי שמחזיק בדשת פרטית, בכולה
iאו במקצתה 

 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש

 לאספקת מים לנכס.

ם 2. שמירת מפעלי המים בתחום המועצה והמים שבהם, הנחלתם והפיקוח עליהם וכן י מ י ? ע פ  מ

 אספקת המים הם בידי המועצה.

? 3, (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש ע פ מ י ? י0 י

 ^כ
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

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

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, או
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל,

 הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 עייר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמ׳ 1.

ן ח׳ןןכ״ב, 4,14968 ות 1848׳ ס״וז«9?ו  1048 קובץ התמנ



ח י ט י  4. (א) לא יתקין אדם דשת פרטית, לא ישנד. דשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא רשת פ
 יטפל בה בדרך אחרת פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

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

 תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
 .... (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל

 חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל,

 (ה) בעל הנכם או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכם, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

ם די ז י ן ן  (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא ג
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים ז הודה 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־מים או אביזר, או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

מ _ אגרת הנחת י ל מ ע פ מ  3 בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת ל
ת , ״ ״ י  הגובל קטע דחוב שבו הגיחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות צ

 בשיעור שנקבע בתוספת.

׳ טדט״ם ט י ק מ פ ס  6. (א) המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים ל
 ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי המנהל.

 (ד) הצרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים, הכוללת את הוצאות מד־המים והתקנתו,
 בשיעורים שנקבעו בתוספת, כבנין שלא קיים בו מיתקן מיוחד למד־מים, ישלם הצרכן את

 :תמורתו של מד־המים והאביזרים בהתאם לחשבון שהגיש המנהל.

 (ה) המועצה תערוך בדיקה שיגרתית למד־המים אחת לשנתיים, תתקנו ותחליפו
 ללא תוספת תשלום.

 (ו) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־המים או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מפקידי המועצה או מפועליה בשעת מילוי תפקידם.

 (ז) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל. בעד בדיקת מד־המים כאמור, ישלם הצרכן למועצה אגרת בדי

 קה בשיעור. שנקבע בתוספת, זולת אם הבדיקה העלתה שמד־המיס היה פגום.

 7. (א) הותקן מד־מים, ישלם הצרכן למועצה בעד אספקת מים אגרת מים בשיעור אגרת מים
 שנקבע בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, .ובלבד שלא תפחת מהשיעור

 המינימלי שנקבע בתוספת.
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 (ב) מצא המנהל כי מד־המימ לא פעל כהלכה במשך תקופה סםויימת, רשאי הוא
 לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך־ שני
 החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה או לפי התצרוכת של התקופה

 המקבילה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, דשאי הוא לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמות המיס שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש הנובע

 מאי דיוקו.
 (ד) לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן למועצה בעד אספקת מים אגדת מים בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל, מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת אגרת מד־המים, ואגרת המים או
 כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם צרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו
 חלק מאגרת מד־המים, ואגרת המיס או התשלום האחר המתאים ליחס שבין החדרים המוחז־
 קים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים שמד־הימים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו

 מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד
 לאספקת מים ולקבוע בו תנאים•

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

 9. המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת מים,
 אגרת מד־מים, או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו, ולגבות מתוכו — בלי לפגוע

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

 10. (א) אגרת מים תשולם מראש במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית לפי צו
 המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950« אולם אם היתד, אספקת המים לפי מד־מים, תשולם

 האגרה תוך שבעה ימים מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת המועצה.

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם, עם מתן הרשיון לאותה בניה, על חשבון
 האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר המו
8 מהסכום ששולם כאמור, אם נתבקש 0  עצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על %

 לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 (ג) האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד אחר לשילומם
 ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת המועצה.

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

 12. המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחר המגיעים לפי חוק עזר זה, או
 לוותר עליהם, מתוך התחשבות במצבו החמרי של החייב בהם, או אם החייב בהם הוא מוסד

 צדקה, דת, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט.

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

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 אםפקת מים
 לפי חוזה

ת מ ו ד ק  פ

 מועד התשלום
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 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתד

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים. ^

 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 3 או שחיבורה חודש בניגוד
 לםעיף 18 רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן

 (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 מקצתה.

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

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן(א)
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

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

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור
 או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נתח לעשותו ?
 (2) לבדוק אס היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת

 במים או לברר את כמות המיס שסופקה לצדכן!
 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה 1

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת מים לפי סעיפים 13 או 114
 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה >

 (6) לעשות כל מעשה אחד שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהישתמש בסמכויו
 תיו לפי סעיף קטן(א)•

 16. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. השיטו׳!) במים

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו אלא
 לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר׳ אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
 להכניס לתובו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת המיס.

 הפסקת
 אספקת טיט
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 (ד.) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

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

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

 כתחום המועצה.

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

 (ט) לא יפתח אדם ברז שריפה, אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (י) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

 מכירת מים׳ 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה׳ עוכבה

 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 14, אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

 18. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש, אלא לפו
 היתר 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.

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

 מים.

 20. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה או כל בעל או מחזיק של
 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה׳ לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

רת מסמכים 21. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה, תהא כדין׳ אם נמסרו  מסי

 לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו המבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו

 הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגו במקום בולט על הנכס הנדון במסמך•

 ענשים 22. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות ובמקרה של עבירה

 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
 בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

י 23. תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום ד׳ בטבת תשכ״ג(31 בדצמבר 1962). ר ? י ח  ת

 המם 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו(אספקת מים), תשכי׳ב—1962״.

 חידוש חיבור
 שנותק

 דרישת
ים נ  תיקו
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 שיעיר האגדה
 בלירות

 1. (1) אגדת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (ג) (1)) :
 על מגרש שגדלו בדונמים—

 עד 1/3 —150
 למעלה מ־1/3 עד 2/3 —.200
 למעלה מ־2/3 —.250

 ואם היו באותו מגרש יותר מיחידת דיור אחת —
 לכל יחידת דיור נוספת — תוספת של —.80

 לכל בנין אחר שאינו משמש למגורים — לכל יחידה —
 עד 100 מ״ר —.80
 לכל 100 מ״ר נוםפיס או חלק מהם —.30

 (2) אגרת הרחבת חיבור — מ
 עד ״2 —.30
 למעלה מ־״2 —.75

 (3) אגרת פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן —•25

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
5.— ( ( ב  (סעיף 4 (

5— ( ( ה  3. אגרת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 4 (

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) :

 (א) מגרש ששטחו אינו עולה על דונם אחד —
 עם מבנה המשמש למגורים —

 יחידת דיור בודדת
 שתי יחידות דיור, לבל יחידת דיור

 למעלה משתי יחידות דיור, לכל יחידת דיור
 עם מבנים שאינם• משמשים למגורים — מבנה בודד

 שני מבנים או יותר, לבל מבנה

 (ב) מגרש ששטחו עולה על דונם אחד — עם מבנה המשמש
 למגורים—

 יחידת דיור בודדת —.400
 ונוסף לזה׳ בעד בל חצי דונם או חלק ממנו שמעל לדונם אחד —.100

a35—שתי יחידות דיור או יותר, לכל יחידת דיור 

 עם געניפ שאינם משמשים למגורים —
 מבנה בודד —.400
 ונוסף לזה בעד בל חצי דונם או חלק ממנו שמעל לדונם אחד —100
 שני מגנים או יותר׳ לבל מבנה —.300
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) — במסים שיש ( ד  אגרת מד־מים (סעיף 6 (
מ י ט ז ק ת י  (1) מזימים - מ

 (א) שאינו עולה על ״3/4 —50
 (ב) העולה על ״3/4 ואינו עולה על ״1 —.60
 (ג) העולה על ״1 ואינו עולה על ״1± —•80

 (ד) העולה על ״-11 ואינו עולה על ״2 —•110

 האגרה
 בלירות

7.50 ( ( ז  אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (

 האגרה
ימלית נ  המי

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 אגרת מים (סעיף 7) —
: ( א)  (א) כשהיותקן מד־מים (סעיף 7 (

 (1) בנין מגורים — לדירה — לחודש ל־10
 מ״ק ראשונים 14 1.40

 לגבי דירה המכילה לא יותר משלושה חדרים
 והצפיפות הממוצעת בה עולה על שתים וחצי
 נפש לחדר תינתן הנחה של 20% לתצרוכת
 העולה על 10 מ״ק או 15 מ״ק לחדשיים והזיכוי

 יינתן בסוף שנת הכספים.
 לכל מ״ק נוסף 18

 (2) לצרכי השקאת גינות מסביב לבית בחד־
 שים אפריל—נובמבר בהגבלה של 9 מ״ק
 לכל מ״ר או חלק מהם לחודש נוסף ל־10

 מ״ק הראשונים לדירה לחודש 7 —
 בחדשים דצמבר—מדם בהגבלה של 2 מ״ק
 לכל 100 מ״ר לחודש או חלק מהם, נוסף

— .  ל־10 מ״ק הראשונים לדירה לחודש 7
 (3) בית עסק או בית מסחר המשתמש במים
 לצרכי עובדיו בלבד (רחצה ונקיון), מש־
 דד מסחרי או מחסן כולל חנויות, קיוסקים

 מספרות וכיוצא באלה 30 —3לחודש
 (4) בית עסק המשתמש במים לצרכי עסק׳ ......

 משרד (שלא פורט בפסקה (3)), בית
 מלאכה, בית חרושת או מוסדות (כולל

 מוסדות תעשיה, ממשלה, צבא ואחרים) 12 1.20 לחודש
 (5) חקלאות (בהגבלה של 800 מ״ק לדונם

 לשנה) 7
 60 מ״ק נוספים — לכל דונם ;10
 למעלה מ־860 מ״ק — לדונם . 15
 (6) בריכת שחיה 7

 (7) בניה 30
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 בלירות

) ־. ( ד  (ב) כשלא הותקן מד־מים (סעיף 7 (
 (1) דירה, משרד, פנסיון, מלון — לחדר — לחודש 1.75
 לכל חדר נוסף בבית מגורים בלבד 5די0
 לכל חצי חדר בבית מגורים בלבד 38׳0

 (2) חנות או בית מלאכה שאינו משתמש במים לצרכי ייצור
 ששטחם לרבות מחסן הצמוד אליהם עד 30 מ״ר לחודש 1.80
 לכל 20 מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של 1.80
 (3) מחסן ששטחו 50 מ״ר — לחודש 75׳ג
 לכל 50 מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של 1.75
 (4) מסעדה, בית קפה ששטחם עד 40 מ״ר — לחודש 6.50
 לכל 40 פדר נוספים או חלק מהם — תוספת של 3.50
 (5) מזנון ששטחו עד 20 מ״ר — לחודש 3.50
 לכל 10 פדר נוספים או חלק מהם — תוספת של. 1.50
 (6) קיוסק לגזוז — לחודש —3
 (7) אטליז— לחודש 2-50
 (8) מאפיה — לחודש —.15
 (9) חנות דגים — לחודש —10

 (10) קרקע תפוסה ושטחים שמשתמשים בהם יחד עם בנין
 לכל 250 פדר משטח הקרקע, כולה או כל חלק מהם —

 לשנה —.10
 (11) לכל 250 פדר נוספים או חלק מהם — לשנה —17
5•— ( ד)  8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 13 (
ן ה ב כ ק ע  נתאשר, י

 י״ז בחשון תשכ״ב (27 באוקטובר 1961) ראש המועצה המקומית קרית־אונו
 (חמ852721)

א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ס פיגורים נ ר ק ב ד ת אום־אל־פחם ב י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח דעה על ה  הו
P-1945 ,(מם עסקים) מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות 
 החליטה המועצה המקומית אום־אל־פחם שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ש י ש ו ח ב ד א מ ח  נתאשר. א
 ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) ראש המועצה המקומית אום־אל־פחם

 (חט 81161)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שד הפנים

 / 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.
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 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית באקה־אל־גרבייה בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 החליטה המועצה המקומית באקה־אל־גרבייה שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום׳ המגיע למועצה בעד מם

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 נחאשר.
ח ו ד א ן א ב ו מ ס ח מ  ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) פ א ר

 ראש המועצה המקומית באקה־אל־גדבייה
 (חט 81385)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שד הפנים

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טפ׳ 1438, עט׳ 115.

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית נס־ציונה בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 החליטה המועצה המקומית נם־ציונה שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששד, חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 נתאשר•
ן ו ר י ו מ ה י ל  ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) א

 ראש המועצה המקומית נס־ציונה
 (חט 84104)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שד הפנים

 1 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מפי 1436, עט׳ 115.
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 פקודת המועצות׳ המקומיות, 1941
 (סעיף 6 א)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ם פיגורים ר קנ ב ד ת ב ו ב י ת ת נ י מ ו ק מ עצה ה ת המו ט ל ח  הודעה על ה

, וסעיף 5  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
, החליטה המועצה המקומית נתיבות של  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 אחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה או בעד מס עסקים מקומי, ושלא שולם תוך

 ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן ו י ח ו ר א ש  נתאשד. א
 ד׳ בטבת תשכ״ב (11 בדצמבר 1961) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (חם 842002)

ג י ט פ י ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים

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

 יי ע״ר 1915, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.
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 המהיר 48 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


