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 חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי״ט—1959
יתור על גימלאות ר ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו־31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות
, אני מתקין תקנות אלה:  וסגניו), תשי״ט—1959 ג

 1. רצה ראש דשות לוותר על גימלאות שהוא או שאיריו זכאים להם, ימסור על כך
 הודעה בכתב, לפי הטופס שבתוספת, עם היבחרו לכהונתו, ולא יאוחר משלושה חדשים
 מיום שנכנס לתפקידו, ויצרף אליה אישור בכתב, שלפיו הסכים מעבידו להמשך קיום זכותו

 וזכות שאיריו לגימלאות במקום העבודה שבו עבד ערב היבחרו.

 2. תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) (ויתור על גימלאות),
— בטלות.  תש״ך—1960 2

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)
 (ויתור על גימלאות), תשכ״ב—1962״.

 תופפת
 (תקנה 1)

ת יתור עד גימלאו ת ו ע ד ו פס ה  טו

 אל:
ת * י מ ו ק מ ה * / המועצה ה י ר י  שם הע

 מאת:
" ת י מ ו ק מ / המועצה ה * ה י ר י ע  שט ראש ה

ת ו א ל מ ת ויתור על מ ע ד ו : ה ן  הנדו

 הנני מוותר על הגימלאות שאני ושאירי זכאים להם לפי חוק הרשויות המקומיות
 (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי״ט—1959, ומורה בזה לשלם

ד הקודם י  שם המעב

 תשלומים חדשיים בשיעור של % ממשכורתי, לשם שמידה על
 זכותי וזכות שאירי לגימלאות במקום עבודתי שבו עבדתי ערב היבחרי לכהונתי ושנמצא

 ב.
ד הקודם י  המען של המעב

עצה המקומית * המו ה*/ רי  התאריר חתימת ראש העי

 * מחק את הטעון מחיקה.

 ג׳ באב תשכ״ב (3 באוגוסט 1962)
 (וומ 768904)

 1 פ״ח 291, תשי״ט, עמי 211.

 2 ק״ ת 988, תש" ד, עמי 736.

 2478 י קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ׳׳ב, 23.8.1962

 ויתור על
 נימלאות

ל  ביטו

 .השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים



 חוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961
 . . צו המכריז על האזור העירוני של נשר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכי׳א—11961׳ אני מצווה
 לאמור: \

י תנ ור״עי ־ אז ד ש ל נ  1. האזור הכולל את הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה האזור העירוני ש
 נמר

לה.  2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963). תחי

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (אכרזה על אזור עירוני נשר), תשכ״ב— השם
 1962״.

 תופפת

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 בתוספת זו, ״מפה״ — המפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר האוצר.

 הגושים: 11168, 11169, 11217 עד 11227,11220 עד 11230, 11232, 11237,11233 בשל־
 מותם, והשטח הבנוי של הכפר המסומן באות ו.

 11231 — פרט לחלקות 1 עד 9,4 עד 212,11.
 11234 — פרט לחלקות 30 עד 83,82,35.

 11235— פרט לחלקות 1 עד 49,4 עד 93,91,90,77,58.

 החלקות: חלקה 1 בגוש 11165.
 5,4,2 בגוש 11166.
 1 עד 3 בגוש 11167.

 2 עד 11,7 בגוש 11209.
 12, 25 עד 33, חלקים דרומיים מערביים מחלקות 10, 11, 13 עד 20, 62 בגוש

.11221 
 10,4,3 עד 38 בגוש 11236.

 החלק הצפוני של גוש 11241.

 תחומי האזור האמור מסומנים במפה קו כחול.

 העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים, בי״ס שמידט, דחי הלל,
 ירושלים, במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים, רח׳ הרצליה 33, חיפה, במשרדי המועצה המקומית
 נשר, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין

 בהם בשעות 10—12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

 ה׳ באב תשכ״ב (5 באוגוסט 1962)
ל ו כ ש י א ו  >חמ 723504) ל

 שר האוצר

 ם״ח 337, תשכ׳׳א, עמ׳ 100.

 קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ״ב, 23.8.1962 2479



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשט״ז—1956
 צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז, צמודות למדד יוקד המחיה של
 בנק לפיתוח ולמשכנתות לישראל בע״מ, נושאות ריבית צמודה כאמור של 5% לשנה או
 ריבית בלתי צמודה של 6% לשנה, בסכום כולל של שלושה מיליון לידות שיעמדו לפדיון
 בשנת 1967 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ב בתמוז תשכ״ב (24 ביולי 1962),
 ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המם בשיעור של 25%

. י  שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון'(פטור ממס הכנסה) (מק׳ 14), תשכ״ב—1962״.

ל ו כ ש י א ו  י״ד באב תשכ״ב (14 באוגוסט 1962) ל
) שר האוצר 7 2 6 5 מ ° ח ) 

 * ם״ח 201, תשט׳׳ז, עמי 52.
ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120. נ  2 דיני מדי

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

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
 אני מצווה לאמור:

 1. (א) המחיר המקסימלי של שמדים טריים לאפיה, במכירה לאופה לחם, לאופה פיתה,
 לאופה/כעכים או ליצרן עוגות (להלן — אופה), הוא 87 אגורות הקילוגרם.

 (ב) המחיר האמור כולל שכר ההובלה והפריקה למאפייתו של אופה.

 2. צו בדבר מחיר מקסימלי לשמרים שפורסם בעתונים ״הארץ״ ו״הבקר״ מיום י״ז בתמוז
 תשי״ד (18.7.1954) — בטל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי) (מס׳ 2), תשכ״ב—
 1962״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ב באב תשכ״ב (12 באוגוסט 1962) פ
״ שר המסחר והתעשיה m 4וזש< 

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עמי 24.

 פטור ממם
 הכנסה

 השם

 מחיר
 מקסימלי

 ביטול

 2480 קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ״ב, 23.8.1062



 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 חוק עזר בדבר אגרות חניה י

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות.הברזל הממשלתיות, 1936 ג
 חוק עזד זה:

ת י ר י נ - ה ה ז ר ז  1. בחוק ע
, שמשקל המטען שמותר לו לשאת  1״רכב״ — כמשמעותו של רכב מנועי בפקודת התעבורה 2

 . לפי רשיון הרכב הוא עד 750 ק״ג!
 ״מקום הניד,״ — מקופ שהתיר בו המנהל הכללי חניית רכב או אופנייפ. ״

- אגרת חניה ת מ ז ה ן מ מ י מ ל ל ש / י ר א ו ט  2. המעמיד במקום חניה רכב,או אופניים, כמפורט להלן ב
 חילה בשעה 24.00 והמסתיימת בשעה 24.00 שלאחריה, או לכל חלק מהיממה האמורה אגדה ׳

 בשיעור שצויין לצדם בטור בי:

 טיר ב׳
 אגורות

 :(1) רבב שהודבק בו בחלון הקדמי תו חניה של נכה
 שניתן על ידי משרך הבטחון 10
 (2) אופניים 15
 (3) ,.אופנוע 40
 (4) רבב אחר י־ י 60

ות  3. הרוכש כרטיסיית מינוי להעמדת הרכב כאמור להלן בטור א׳ ישלם תמורתה את הסכום כרטיסי
 שצויין לצדם בטור ב׳ ויהיה רשאי׳להעמיד את הרכב במקום החניה במשך החודש המצויין

 בכרטיסיה:

 טור א׳ טור ב׳ !
 לירות

 (1) אופנוע 6.50

 (2) רכב אחד, למעט רכב כאמור בסעיף 2(1) —10
ל י ט י  4. חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרת חניה), תשי״ח—1958 3 — בטל. , ב

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות חניה), תשכ״ב — השם
 1962״.

ו ר ד י  נתאשר. מ׳ ס ב
 ז׳ באב תשכ״ב (7 באוגוסט 1962) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

• ' ' ׳ •  (חמ 75627) '

ה ד ־ יה ו ל ב ד א ר ש  י
 שר התחבורה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 593, עט׳ 169.

 2 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.

 3 ק״ת 806, תשי״ח, עמי 1553.

 קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ״ב, 23.8.1962 2481



 חוק התקנים, תשי״ג—1953
ן רשמי ק ה על ת ז ר כ  א

.  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 4 — תמוז תשכ״א (יוני 1961) — לבני בטוף׳ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד:
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו
 (2) במשרד מינהל חטיבת התעשיח, משרד המסחר והתעשיה, שד׳ אגרון 30,

 ירושלים ־
 (3) במשרד מינהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מינהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות,

 חיפה!
 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ בני־ישדאל, רמת־אביב, תל־אביב־יפו!

 . וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 4 — אפריל 1956 — לבני בטון), תשי״ט—1958 2 —
 בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת. תקנים (תקן ישראלי 4 — תמוז תשכ״א (יוני 1961) —
 לבני בטון), תשכ״ב—1962.״.

 אכרזה על
 תקז בתקו רשמי

 מקומות
 הפקדת התק!

 תחילה

 ביטול

 השם

ט ר ב  מ׳ ג ל
 הממונה על התקינה

 ג׳ באב תשכ״ב (3 באוגוסט 1962)
 (חמ 74082)

 ם״ח 116, תשי״נ, עמי 30.
 ק״ת 858, תשי״ט, עמ׳ 542.

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
ן רשמי ק ה על ת  אכרז

,  בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 ג
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 אבריי׳ 1. התקן הישראלי ״ת״י 5—םיון תשכ״א (יוני 1961) — בלוקים חלולים מבטון לקירות״
 תקן כתקן רשמי

 הוא תקן רשמי.

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 2482 קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ׳׳ב, 23.8.1962



 2. התקן האמור הופקד: מקיטיי1
׳ הפקדת התקז 7 ה 6 ״ א ז , מ ח , ר  (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה

 תל־אביב־יפון
 (2) במשרד מינהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, שד׳ אגרון 30,

 ירושלים ו
 . י(3) במשרד מינהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מינהל מחוז חיפה והצפון, משדד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות,

 חיפה!
 ץ (5) במכון התקנים הישראלי, דח׳ בני־ישדאל, רמת־אביב, תל־אביב־יפו ז

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 '3. תחילתה של אכחד, זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחי?ה
ש ביטול י ל ן ל  4־ אכרזת התקנים (תקן ישראלי 5 — טבת תשי״ז (דצמבר 1956) — בלוקים ח

 מבטון לקירות), תשי״ח—1957 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזד, זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 5 — סיון תשכ״א (יוני 1961) _ השם
 בלוקים חלולים מבטון לקירות), תשכ״ב—1962״.

ט ד ב ל  ג׳ באב תשכ״ב (3 באוגוסט 1962) מ׳ ג
 (חט 74082) הממונה על התקינה

י מ ו ק ן מ ו ס ל ש י ד ד ו ד  1׳ מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת בני־שמעון רי ו ר המועצה האז ב ד  צו ב

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

) החלפת ו , במקום פרט(  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
( י ) ט י  יבוא: פ

( ו )  ״
ן י  בני־שמעו

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור בני־שמעון הערוכה בקנה מידה של 1:50,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ג׳ באב תשכ״ב (3 באוגוסט 1962) ושהעתקים ממנה נמצאים

 במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.

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

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256 ; ק״ת 1142, תשכ״א, עמי 1707.
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 טור אי טור ב׳

 השטח המותחם במפה בקו כחול

 בית־קנה השטח המסומן במפה באות א׳
 ברוש השטח המסומן במפה באות ב׳
 דבירה השטח המסומן במפה באות ג׳
 חצרים השטח המסומן במפה באות ד׳
 להב השטח המסומן במפה באות ה׳
 משמר־הנגב השטח המסומן במפה באות ו׳
 נבטים השטח המסומן במפה באות ז׳
 עומד השטח המסומן במפה באות ח׳
 שובל השטח המסומן במפה באות ט׳
 תאשור השטח המסומן במפה באות י׳

 תדהר השטח המסומן במפה באות י״א׳

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (בני־שמעון, תיקון)׳
 תשכ״ב—1962״.

 ג׳ באב תשכ״ב (3 באוגוסט 1962)
) ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א 8 0 0 מ 1 ח ) 

 שר הפנינו

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 צו בדבר המועצה האזורית שלחים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ־1, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ד2 (ד) לפקודת׳ סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום.פרט ) 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3 ז מ ) ט ר  החלפת פ

 (מז) יבוא:

 ״(מז)

 שלחים

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור שלחים הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום ז׳ באב תשכ״ב (7 באוגוסט 1962) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד

 הפנים ובמשרד המועצה האזורית שלחים.

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1188, תשכ״א, עט׳ 2587.
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 מור א׳ טור ב׳

 אשבול השטח המסומן במפה באות ג׳
 מבועים השטח המסומן במפה באות ז׳
 ניר־משה השטח המסומן במפה באות א׳
 ניר־עקיבא השטח המסומן במפה באות ב׳
 פעמי תש״ז השטח המסומן במפה באות ו׳
 קלחים השטח המסומן במפה באות ד׳
 שדה־צבי השטח המסומן במפה באות ה׳
 תלמי בילו השטח המסומן במפה באות ח׳

 השטחים המסומנים במפה באותיות ט׳ עד י״זד

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שלחים, תיקון), תשכ״ב— ממם
 1962״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  1׳ באב תשכ״ב (7 באוגוסט 1962) ח
) שר הפנים 8 ° 0 מ 1 ח ) 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו י מ ו ק ת מ עצו ר מו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י׳ והסעיפים 14 (א)
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור: ד ) 2  ר

 1. בסעיף 19 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3 (להלן — הצו העיקרי), תיקון סעי!־ 19
(א) —  בסעיף קטן

 (1) בפסקה (1), אחרי ״בשטח הכלול״ יבוא ״ביום הקובע״«

 (2) בפסקה (2), במקום ״30 בדצמבר״ יבוא ״31 בדצמבר״.

 2. בסעיף 20 לצו העיקרי, במקום ״30 בדצמבר״ יבוא ״31 בדצמבר״. תיקו! סעיף 20

ח פעי!* 28 ק י  3. בסעיף 28 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום ״24 ר25״ יבוא ״23 עד 25*. ת

קח ס׳גי!> 30  4. בסעיף 30 לצו העיקרי, במקום ״על ידי החלטה שלהן״ יבוא ״על ידי החלטתה״. תי
 5. בסעיף 38 לצו העיקרי — תיקון ס«ין* 38

, במקום ״שלא נתן הסכמתו לכך״ יבוא ״שלא נתן הסכמתו י (א)  (1) בסעיף קטן
 לכד בכתב״.

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״שלא נתן הסכמתו״ יבוא ״שלא נתן הסכמתו
 בכתב״.

 6. בסעיף 39 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום ״אם השנים למאה הם ממאתים תיקון םעי1* 39
 בוחרים או יותר״ יבוא ״אם השנים למאה הם מאתים בוחרים או יותר״.

 ע״ר 1941, תום׳ .ו מם׳ 1154, עט׳ 119.
 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 י ק״ת 127, תשי״א, עמי 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עט׳ 280 ; ק״ת 1272, תשכ״ב, עט׳ 1392.
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 7. בסעיף 45 לצו העיקרי, במקומ ״הודעת הסתלקות״ יבוא ״הודעה בכתב״.

 8. בסעיף 52 לצו העיקרי, במקום ״סדרה״ יבוא ״סדרם״.

 9. בסעיף 59 לצו העיקרי, בפסקה (2), במקום ״המודעה״ יבוא ״מודעה״.

 10. בסעיף 60 לצו העיקרי, בסופו, יבוא ״פקיד הבחירות רשאי, בהסכמה כאמור, למנות
 ממלא מקום קבוע לכל חבר מחברי הועדה״.

 11. אחדי סעיף 61 לצו העיקרי יבוא:
 ״מני! חיקי 61א. ועדת הקלפי תפעל בכל מספר של חבריה הנוכחים והזקן שבהם

י ימלא תפקידי יושב ראש הועדה עד בואו של היושב• ראש. פ 5 ת ה י ע י  ב

 השתתפות 61ב. ממלא מקום של חבר ועדה רשאי, בהיעדרו של החבר, להשתתף

מ בישיבות הועדה בחזקת חבר״. י ! , א מ 5 מ  ט

 12. בסעיף 64 לצו העיקרי, במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) השר או בא־כוחו״.

 13. בסעיף 65 לצו העיקרי, במקום ״ואילו תחנה״ יבוא ״ואילו במועצה״.

, בסופו, יבוא: ( ג )  14. בסעיף 68 לצו העיקרי, בסעיף קטן
 ״הציון בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות ייעשה על ידי הטבעת חותם בפנקס

 או בתעודה וכן על ידי ניקובם במקום ובצורה שהורה עליהם השר״.

 15. בסעיף 72 לצו העיקרי, בשורה הרביעית, במקום ״עליה״ יבוא ״עליו״.

 16. בסעיף 86 לצו העיקרי, אחרי ״50״ יבוא ״51״.

 17. בסעיף 97 לצו העיקרי, במקום ״בסעיף 91״ יבוא ״בסעיף 96״.

 18. בסעיף 101 לצו העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) חולה נפש,-״

 19. בסעיף 109 לצו העיקרי, בסעיף קטן (ב), בסופו, יבוא ״בתנאים וסייגים שיקבע״.

 20. במקום סעיף 122 לצו העיקרי יבוא:
 ״ו/נדת בקורת 122. (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת קבועה מורכבת

 מנציגי כל הסיעות במועצה, ובלבד שראש המועצה וסגנו לא ייבחרו
 לוועדה אף אם אין בסיעתם שבמועצה חברים אחרים.

 (ב) ואלה תפקידי ועדת הבקורת:
 (1) לבדוק אם בוצעו החלטות המועצה כראוי!

 (2) לבדוק את חשבונות המועצה ואם הוצאות המועצה
 תואמות את תקציבה;

 (3) לבקר אם תוקנו ליקויים בהנהלת עניני המועצה שהובאו
 לידיעת הועדה.

 (ג) ועדת הבקורת תגיש למועצה, לפחות אחת לשנה, דו״ח בכתב
 על ממצאיה.״

 21. בסעיף 140 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום ״ולקבוע את משכורתו ותנאי
 עבודתו״ יבוא ״ולקבוע, באישור השר, את משכורתו ותנאי עבודתו״.

 ׳תיקו! בעי ף 45

 תיקו! סעיף 52

 תיקו! סעיף 59

 תיקו! סעיף 60

פ פי  תופפת פעי
 61א ו־61כ

 תיקו! פעיו! 64

 תיקו! סעיף 65

 תיקו! סעי1* 68

 תיקו! פעיו< 72

 תיקון פעיף 86

 תיקו! םעיו* 97

 תיקו! סעיף 101

 תיקו! סעיף 109

 הח?פת
 סעיף 122

 תיקו! סעיוי 140
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קח סעיף 147  22. בסעיף 147 לצו העיקרי _ תי

 (1) בפסקה (4), בסופה, יבוא ״וכן את המחיר בעד התקנתם על ידי המועצדד׳ ?
 (2) בפסקה (5), יימחק ״ואגרות בעד התקנתם״.

 23. בסעיף 154 לצו העיקרי, בפסקה (2), במקום פסקת משנה (ג) יבוא: תיקון סעיףי154

 ״(ג) לגבי אדמה חקלאית או קרקע תפוסה — לכל יחידת שטח בהתחשב עם
 המקום שבו היא נמצאת.״

 24. במקום סעיף 188 לצו העיקרי יבוא: ר,ח5פת סעיף 188

 ״בקורת 188. (א) גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את

ת חשבונות המועצה למבקר חשבונות,שנתמנה על ידי השד לפי סעיף 69 (1) י נ י ב ע ׳  ח

 לפקודת העיריות, 41934.
 (ב) מבקר החשבונות יערוך דין וחשבון על בקורתו ויציין בו את
 ההוצאות הבלתי חוקיות שהוציאה המועצה? הדין וחשבון,יוגש לשר

 והעתק ממנו יישלח למועצה ולכל חבר מחבריה.״

 25. בסעיף 189 לצו העיקרי — תיקון סעיף 189
 (1) סעיף קטן(א) — בטל!

 (2) סעיפים קטנים (ב) עד (ה); יסומנו סעיפים קטנים (א) עד (ד).

 26. בסעיף 191 לצו העיקרי, יימחק ״לעבודה מיוחדת״. תיקו! סעיף 191

 27. בסעיף 201 לצו העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום ״או הוצגו במקום בולט על הנכס תיהו! סעיף 201
 שבו דנה ההודעה״ יבוא ״אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור, תהא,מסירתן כדין —
 אם הוצגו במקום בולט על הנכסים שבהן הן דנות׳ או נתפרסמו בשני עתונים יומיים

 לפחות, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית״.

 28. בתוספת השניה לצו העיקרי — תיקו!
ד התוספת השניה ו ב י ע ב ו א ״ ו ב  ,(1) בסעיף 1, בהגדרת ״חקלאי״, במקום ״או בעיבוד משותף״ י

 משותף״?
9 יבוא:  (2) במקום הסעיפים 8 ר

 ״חדילת חברית 8. חברותו של נציג החקלאים בועדה תחדל משחדל להיות חקלאי, או

 אם נתקיימו בו תנאים שהיו פוסלים אותו מהיות מועמד לחברות בועדה
 כאמור בסעיף 38.

ת 9. על העדר מישיבות הועדה ועל ההודעה בדבר חדילה יחולו הסעיפים  העדי מישיבו
 והודעה . .

 עלחרילר, 104 ר105 לצו, בשינויים המחוייביס לפי הענין.״ ו

 (3) בסעיף 32, במקום ״כך״ יבוא ״כל״ ?
 (4) בסעיף 53, במקום ״14 יום״ יבוא ״7 ימים״.

ת פ ס ו ת ה ״ מ י  29. בתוספת השלישית לצו העיקרי — ת
 (1) בסעיף 58, במקום ״רוב המועצה״ יבוא ״רוב חברי המועצה״> ׳השלישית

 (2) בסעיף 64, אחרי ״בשעות העבודה של המועצה״ יבוא ״לכל משלם' מסים
 או״.

 ע׳׳ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
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 30. בתוספת הרביעית לצו העיקרי —
 (1) בסעיף 2, בסעיף קטן (א), במקום ״להזמנה״ יבוא ״להזמנת״!

 (2) בסעיף 16, במקום ״מעטפות״ יבוא ״מעטפת״.

 31. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 4), תשכ״ב—1962״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 י״ח בתמוז תשכ״ב (20 ביולי 1962)
 (חמ 8011)

ח התוספת ק י  ת
 הרביעית

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת כפר־יוגה י מ ו ק מ ר המועצה ה ב ד  צו ב

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

, במקום פרט (ח)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3
 יבוא:

 ״(ח) המועצה המקומית כפר־יונה.
 תאריך הקמתה: 12 בדצמבר 1940.

 בצו זה ״מפה״ — המפה של כפר־יונה הערוכה בקנה מידה של 1:10.000 והחתומד.
 ביד שר הפנים ביום ה׳ באב תשכ״ב (5 באוגוסט 1962) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד

 הפנים, במשרד הממונה על מחוז המרכז ובמשרד המועצה.
 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

i 8113 עד 8123,8115 עד 8143,8135,8125 עד 8154 בשלמותם : ם י ש ו  ג
 8112 פרט לחלקות 13,2,1.

 8118 פרט לחלקות 3 עד 26,23,20,5 וחלקי חלקות 21,8,6,2,1 כמסומן במפה.
 8132 פרט לחלקות 2, 7 עד 9 וחלקי חלקות 3,1׳ 10,6 עד 12 כמסומן במפה.
 8133 פרט לחלקות 30,18,17 עד 32 וחלקי חלקות 27 עד 29 כמסומן במפה.

 8134 פרט לחלקות 4,2,1 עד 12,11,7.

: חלקות 6, 7, 14 עד 16 וחלקי חלקות 4, 8, 11,9 בגוש 8139 כמסומן במפה. ת ו ק ל  ח
 חלקות 15 עד 17, 25, 27 עד 37,34 וחלקי חלקות 8, 36 (דרכים) בגוש 8097

 כמסומן במפה.
 חלקי חלקות 19,16,10,6,1 בגוש 8092 כמסומן במפה.

 חלקות 5 עד 13,7 בגוש 8097.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (כפר־יונה, תיקון), תשכ״ב—1962״.

 החלפת
 פרט (ח)
 בתוספת

 הראשונה

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ה׳ באב תשכ״ב (5 באוגוסט 1962)
 (חט 8011)

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

 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.
 ק״ת 127, תשי״א, עמ 178 ; ק״ת 304, תשי״נ, עט 90.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר מועצות מקומיות

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

( ב ) ו 1 3 — תיקו! צ 9 5  1. בצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—3
 (1) במקום הסעיפים 1 עד 45 יבואו הסעיפים 1 עד 204 שבחלק א׳ של התוספת

 לצו זה?
 (2) התוספת תסומן כתוספת ראשונה ואחריה יבואו התוספות השניה עד

i החמישית שבחלק ב׳ של התוספת לצו זה 
 (3) הסעיף 46 יסומן 205.

ם ש  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון מס׳ 3) ,תשכ״ב—1962״. ה

ת פ פ ו  ת

 חלק א׳

 1. בצו זה — י ־ הגדרות

 ״המועצה״ — כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה !
 ״תחום המועצה״ — כל אחד מהשטחים המתוארים בתוספת הראשונה ז

 ״נכסים״ ״אדמה חקלאית״ ״בנין״ ״קרקע תפוסה״ ״אדמת בנין״ ״בעל״ ״מחזיק״ ״השר״ —
 פירושם כמשמעותם בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 4 (להלן —

 צו (א) ).
ת י ל (א) יהיו סעיפים 2 עד 7 גם לצו זה. ח  2. הסעיפים 2 עד 7 לצו

 הסעיפים 2
 עד 7 לצו (א)

י מ י  7א. השר רשאי למנות למועצה נבחרת חברים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש מ
) חברים למועצה• 4 ) ) ר m (1 ף י ע ת ס ן א ד ן ן ה ל ן ח ר לא י ן מ א ו כ נ מ ת נ ט ש י ד ב ל ח . ע מ , ר ח ב נ ן ם ן י ר ב ח  ה

ת י 5 (א) יהיו סעיפים 8 עד 108 גם לצו זה. ח  7ב. הסעיפים 8 עד 108 לצו
 הסעיפים 8

 עד 108 ?צו (א)

 |10. (א) המועצה בישיבתה הראשונה אחרי היבחדה או אחרי התמנותה תבחר אחד ראש המועצה
 מחבריה לראש המועצה! בחירת ראש המועצה טעונה אישור השר.

 (ב) לא יכהן בראש המועצה חבר המועצה שאינו יודע קרוא וכתוב, אלא שאם דאה
 השר שטובת המקום דורשת זאת רשאי הוא להתיר כהונתו זו.

(א) יהיו סעיפים 110 עד 139 גם לצו זה. חלות  109א. הסעיפים 110 עד 139 לצו
 הסעיפים 110

 עד 139 לצו (א)
 140. (א) מועצה רשאית להעסיק מזכיר, גזבר, וכן עובדים אחרים במשכורת ולקבוע העסקת עובדים
> ונמול עבודתם ד ש ר ה ו ש י  באישור השר את משכורתם ותנאי עבודתם! מינוים של גזבר ומזכיר טעון א

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

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 469, תשי׳׳ג, עמי 1174 ; ק״ת 1272, תשכ״ב, עמ׳ 1392.

 4 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עם׳ 280.
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 (ב) ראש המועצה, או כל אדם שהוסמך על ידיו, דשאי, בשים לב להוראות המועצה
 בעניו זה, להעסיק עובדים בשכר כדי לבצע כל עבודה של המועצה ולקבוע שכרם ותנאי

 עבודתם.
 (ג) מועצה רשאית לדרוש מכל עובד הממלא תפקיד הגורר אחריות כספית, שיתן

 ערובה למילוי תפקידו כשורה.

(א) יהיו סעיפים 141 עד 179 גם לצו זה.  140א. הסעיפים 141 עד 179 לצו

 180. גזבר המועצה יהא אחראי לבטחונה של קופת המועצה! אם אין גזבר, יהא ראש
 המועצה אחראי לבטחונה.

 181. כל הכספים השייכים לקופת המועצה או המתקבלים למענה או לחשבונה ישולמו
 מיד לחשבון המועצה בבנק שייקבע לכך אלא —

 (1) שהמועצה רשאית לחדשות לגזבר, ובאין גזבר — לראש המועצה —
 להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של המועצה!

 (2) אם אין בנק בתחום המועצה — יוחזקו הכספים בבל צורה של בטחון
 שיבוא עליה אישור המועצה.

 182. ־(א) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה
 וביד הגזבר! אם אין גזבר או שכהונתו של ראש המועצה הותרה לפי סעיף 109 (ב), ייחתם

 המסמך גם ביד חבר מועצה נוסף שהמועצה תמנהו לכך.
 (ב) לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על חמש
 מאות לירות, רשאי הגזבר, ובאין גזבר — ראש המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה

 להשתמש בסמכויות הגזבר לפי סעיף זה.

(א) יהיו הסעיפים 183 עד 192 גס לצו זה.  182א. הסעיפים 183 עד 192 לצו

 193. (א) חוזה, כתב התחייבות, או תעודה אחרת מסוג שקבע השר, שיש בהם התחייבות
 י כספית מטעם המועצה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת
 המועצה, ראש המועצה וכן גזבדה! לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את
 המועצה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן
 מזכירה! אס אין גזבר או מזכיר ייחתמו המסמכים האמןרים גם ביד עובד אחר של המועצה,

 הממלא לפי החלטת המועצה את תפקיד הגזבר או המזכיר.
 (ב) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי הסכום שקבע השד, רשאי הגזבר, באישור

 המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

(א) יהיו סעיפים 194 ד195 גם לצו זה.  193א. הסעיפים 194 ו־195 לצו

 195א. נתקיימו שירותים בתחום המועצה לפני קום המועצה והועםקו בהם עובדים ימשיכו
 בכהונתם.

(א) יהיו הסעיפים 196 עד 204 גם לצו זה.  195ב. הסעיפים 196 עד 204 לצו

 חלק ב׳
(א) יהיו התוספות השניה עד החמישית גם לצו זה.  התוספות השניה עד החמישית לצו

 חלות
 הסעיפים 141

א) )  עד 5179צו

 בטחו!
 סופת המועצה

 תשלום
 כםפים בבנק

 חתימה על
 פקודת תשלום

 חלות
 הסעיפים 183

( א ) ו צ  עד 192 ל

 חתימה על
 מסמכים

 טסויימים

 חלות הסעיפים
 194 ו־195

 לצו (א)

 המשכה בכהונה

 חלות הםעיפימ
 196 ער 204

 לצו (א)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״א בתמוז תשכ״ב (23 ביולי 1962)
 (חמ 8031)
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 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לירושלים בדבר שמירתם של רחובות

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 ירושלים חוק עזר זד•:

קח סעיף 4 , לאחד תי  1. בסעיף 4 לחוקי עזר לירושלים (שמידתם של •רחובות), 21936, בסעיף קטן(3)

 ״רשאית תהיה מועצת העיריה עצמה״,יבוא ״לסלק או״.
• ו  י

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (שמירתם של רחובות) (תיקון), תשכ״ב— השם
 1962״.

ם ו ל ש ש ־  נתאשד. מ׳ א י
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962) ראש עירית ירושלים

 (חט 87804) י

א ר י פ ם משד, ש י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לנתניה בדבר שימור רחובות
! 

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

 4 כסעיף 1 לחוק עזר לנתניה (שימור רחובות), תש״ך—21960 (להלן — חוק העזר תיקו! סעיף 1
 העיקרי), בסופו, יבוא:

 ״ ״בית אוכל״ — לרבות בית קפה, מסעדה, קיוסק, מזנון וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים
 בתמורה אוכל או משקה לצריכת בני אדם בו במקום״.

 2. אחרי סעיף 2 לחוק העזר העיקרי יבוא: הוספת סעיף
א  ,.היתר 5בתי 2א. (א) ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות 2

5 , ושולחנות לצרכי בית אוכל, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול כ י  א

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(א) תשולם אגרה בשיעור זה:  (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ק׳׳ת 997, תש׳׳ר, עט׳ 865.
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 שיעור האגרה בלירות

 כשבית אוכל אינו כשבית אובל
 מכוסה סככה מכוסה סככה

 (1) בעד 2 שולחנות
 ראשונים —5 —10

 (2) בעד כל שולחן
 נוסף —5 —10

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר
 תאריך נתינתו אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א)״.

 3. לחוק עזריזה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (שימור רחובות) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

י מ ע ־ ן ב ד ב ו  נתאשר. ע
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962) ראש עירית, נתניה

 (חמ 886002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית תל־
 אביב־יפו חוק עזר זה:

, בפסקה  תיקו! סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק עזר לתל־אביב־יפו(אגדת תעודת אישור), תשי״ד—1954 2

 (1), במקום ״3 ל״י״ יבוא ״6 ל״י״ ובפסקה (2), במקום ״1 ל״י״ יבוא ״2 ל״י״.

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יסו (אגרת תעודת אישור) (תיקון)׳ מ  ה

 תשכ״ב—1962״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 899066)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 עייר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ק״ת 439, תשי״ד, עמ׳ 640.
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 פקודת העיריות, 1934

 פקודת התעבורה
 חוק עזר לתל-אביב־יפו בדבר העמדת רכב וחנייתו

, , וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

 1, בסעיף 4(ד) לחוק עזר לתל־אביב־יפו (העמדת רכב וחנייתו), תשי״ד—1954 י־ תיקו! סעיף 4
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקומ ״—80 ל״י״ יבוא ״ —150 ל״י״.

ם תיקון סעיף 7 ו ק מ ב  2, בסעיף 7 (ד.) לחוק העזר העיקרי, במקום ״—.6 ל״י״ יבוא ״—.2! ל״ל״ ו

 ״—.3 ל״י״ יבוא ״—.6 ל״י״.

 3, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(העמדת רכב וחנייתו) (תיקון מס׳ 2), השם
 תשכ״ב—1962״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (הם 899009)
 אני מסכים.

ן ־ א ה ר ק ב ן ח צ א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שד התחבורה

 1 עייר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

נת ישרא5, נוסח חדש 7, תשב״א, עט 173. י מדי נ  2 די

 3 ק״ת 459, תשי״ד, עמי 1000 ; ק״ת 1229, תשכ״ב, עמ׳ 447.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לאפקים בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

 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, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את

 י הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים >
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים >

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ?

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפ״ סעיף
 קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק. עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת.
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו 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.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 . המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות,

 הנפוצים בתחום העידיה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות׳ ואם עבד על הוראות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (הדברת זבוב הים התיכון), תשכ״ב—1962״.

 ח1בה ?הדביר
 זבוב ים־התיכון

 הוראות
 ?הדברת

 זבוב ים־התיכח

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשיט

 השם

ן ה ב כ ק ע  י
 יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים

 נתאשר.
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962)

 (חמ 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2494 קובץ התקנות 1353, כ״ג באב תשכ״ב, 23.8.1962



 הגדרות

 דרישה לניקוי

 חובה ?מלא
 אתרי ההודעה,

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 , ״. חוק עזר לאפקים בדבר ניקוי חצרות וכניםות לבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג׳ מתקינה ועדת
 המועצה המקומית אפקים. חוק עזר זה: • \

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של
 הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין לתקופה

 שלמעלה משלוש שנים ז
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבניו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגד

 בבית מלון או בפנסיון ן
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בניך או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף

 או לתחום קרקע כל שהיא ן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן?

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה עלי ידי ראש המועצה להיות מפקח לצודד חוק עזר זח, לרבות אדם
 . שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולו או מקצתן \

 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.

 2. י (א) ראש זזמועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות

 את החצר או את הכניסה של הבנין. י ץ
 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

 יש לבצעו.

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

 4. לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3, או ניקוי על ידי
ה המועצה צ ע ו מ  ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית ה

 לבצע את הניקוי ולגבות אגדת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.

 5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה 5 אגורות לכל מטר מרובע של השטח אגרת ניקויי,
 שנוקה על ידיה! האגרה תשולם בשיעור של שליש אחד על ידי בעל הבנין ובשיעור של שני
 שלישים על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על

 ידיהם! ׳לצדכי החלוקה האמורה ידאו את המחזיק בחנות כמחזיקבשני הדדים.

 6. (א) המפקח דשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל חצר או כניסה לבנין רשות כניסה
 כדי לברר את מצב הנקיון בהן ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

 י 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154,- עמ׳ 119.
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 7. מסירת הודעה לפי חוק עזד זה תהא כדין, אם נמסרה לי1י האלם שאליו היא מכוונת׳
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני מש־
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים,

 לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), דינו — קנס עשרים לירות, ואם עבד
 על הוראות סעיף 3, והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ״ב—
."1962 

ו ה ב כ ק ע  נתאשר. י
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962) יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים

 (וזמ 811410)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

ר מם עסקים ב ד יצחק ב ת־  חוק עזר לבי

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית בית־יצחק חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

קח 1. בתוספת לחוק עזר לבית־יצחק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 3 (להלן — חוק  תי

 העזר העיקרי), בסופה, יבוא:
ת נוי ועצים 40  ״משתלו
 מכוורת — לכל כוורת 50.—

 קבלנים או קבלני משנה, חברה, מוסד שיתופי,
 קואופרטיב או יחיד המבצעים בתחום המו
 עצה עבודות בנין, סלילת כבישים, חפירה,
 ביוב, קידוח, חריש או הכשרת קרקע אהדת,
 קידוח נפט, הנחת קווי מים וכל עבודה אחרת

 בהיקף שנתי בלידות —
 עד 10,000 50

 למעלה מ־10,000 עד 50,000 100
 למעלה מ־50,000 עד 250,000 300
 למעלה מ־250,000 עד 500,000 500

 למעלה מ־500,000 2000"•

 התוספת

 1 ע״ ר 1941, ת1ס׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 3 ק״ת 657, תשי״ז, עמי 478 ז ק׳׳ת 1183, תשכ״א, עמ׳ 2568.

 3 ק״ת 657, תשי״ז, עמ׳ 478 ; ק״ת 1186, תשכ״א, עמ׳ 2568.
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ה 5 י ח  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962). ת

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם הוראות מעבר
 לפי חוק עזר זה בשנת 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה

 ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־יצחק (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב— השם
 1962״.

ן ה מ כ י י  נתאשד. ח
 א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962) ראש המועצה המקומית בית־יצחק

 (חמ 81340)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 הגדרות

 חובה ?הדביר
 זבוב ים־התימז

 הוראות
 ?הדברת

 זבוב ימ־התיכוז

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו כ ת זבוב ים התי ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר ליסוד־המעלה ב

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

 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, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יסוד־המעלה ז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן 5

 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הודאות סעיף 2
 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טסי 1154, עמי 119.
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 4. לא מילא אדפ אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א), או ביצע עבודיה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו 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.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות,

 הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לידות, ואם עבר על הוראות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליםוד־המעלה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ב—
 1962״.

 עגשים

 השם

י ד ד ף ה ס ו  י
 ראש המועצה המקומית יסוד־המעלה

 נתאשד.
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962)

 (חמ 7650100)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעזתה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית עזתה חוק עזר זה:

 ,הגדרות׳ 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית עזתה •,
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או הפצה
 או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידוד או הקלטה או כיוצא באלה?

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה 1
 ״שלט״—מודעה הכוללת שפ!ו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל .

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

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

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת מודעה וש5ט ,
. , , טעונים רשיון . . 

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית בלבד או
 בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטח המודעה

 או השלט, ואת חלקו העליון, והאותיות העבריות גדולות מהלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות ברשיון בעת נתינתו, וכן לסרב לתת רשיון.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט, משום עבירה על
 הודאות חוק עזר זה או בל דין אחד.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) בל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא
 תשלום.

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

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

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אנרות

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך ה6רטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) ,אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרס להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם ׳או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות על — תחילה
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי־המשפט או של המועצה!

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

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

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

 ו

 7. לא יפרסם אדם מודעה אלא אס צוייגו בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית מסירת פרטים
 הדפום שבו הודפסה המודעה.

 8. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכויות ראש
ה צ ע י ט  רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. ה
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 (ב) לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי,ראש
 המועצה להודות בכתב על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות

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

ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  סעיף קטן

 פיםום על 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.

ת (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה ו ע ד י ח ט י 5 

 לה אגרה בשיעור הקבוע בתוספת השניה.

 >,3ש>° 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואס היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לידות לכל יום שבו נמשכה העבידה אחרי שנמסרה לו הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעזתה (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 מידות המודעות המתפרסמות על ידי הדבקת בלוח מודעות
 אורך בם״מ רוחב בם״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תופפת •שניה
( ( ב ) 9 ־  (סעיפים 3 (א) ו

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום ששי (ועד בכלל) או חלק משבוע — לכל קולנוע 50•!
 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מטר רץ או חלק מהם— לכל קולנוע —1

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי
 אחד, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורד או — אם

 הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה —5
 4. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 מודעה גדולה — עד שלושה ימים — 3
 לכל יום נוסף — 1
 מודעה בינונית — עד שלושה ימים 50•!
 לכל יום נוסף 0.50
 מודעה קטנה — עד שלושה ימים — 1
 לכל יום נוסף 0.40
 מודעה זעירה — עד שלושה ימים 0.75
 לכל יום נוסף 0.30
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 שיעור האגרה
 בלירות

 שלט המותקן מעל לעסקי — לכל מטר אורד או — אם הרוחב
 ארוד יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממנו — לשנה —2

 שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום המועצה מחוץ לשטח הת־
 פוס על ידי העסק — לכל׳מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה —30

 שלט המותקן מעל לכל שטח אחר, באולם שעשועים, מגרש מפורט
 ושעשועים, או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק — לכל מטר

 מרובע או חלק ממנו — לשנה —20

.5 

.6 

.7 

ן מ נ ז ו ם ר ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית עזתה

 נתאשר.
 א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962)

 (חמ 846300)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

 חוק עזר לעמק־לוד בדבר מס עסקים

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

קח התוספת ק תי ן  1. בתוספת לחוק עזר לעמק־לוד (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלן — ח
 העזר העיקרי) — י

 (1) במקום ״חברה לייצור, לאחסנה ולסחר של גז בישול — 2000״ יבוא
 ״אחסנה של גז לבישול — 0ש2״!

 (2) בסופה, יבוא ״אספקת גז לבישול — 100״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962). תחילה

 3. . הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס הוראות מעבר
 לשנת 1962/63, והוא ישולם תוד שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לעמק־לוד (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב— השם
 1962״.

, ץ י ב ו ד י ו ד ד ו  ד
 ראש המועצה האזורית עמק־לוד

 נתאשד.
 א׳ באב תשכ״ב (1 באגוסט 1962)

 (חט 85651)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תשי׳׳ט, עמ׳ 1918 ; ק״ת 973, תש״ד, עמי 479 ;

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 י 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.
 3 ק״ת 747, תשי״ח, עט׳ 218 ; ק״ת 58

 ק״ת 1155, תשכ׳׳א, עט׳ 1899.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לראש-העין בדבר אםפקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 המקומית ראש־העין חוק עזר זה:

 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 בנכס והמשמשים לאס־
- פקת מים לאותו נכס?

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת!
- מכשיר שחובר לרשת פרטיה לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסופ  ״מד־מים״ -

 קים לנכס >
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, וקרקע תפוסה או פנויה,׳

 ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקיד אחר, שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!

 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־העין.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
 בצירוף מפה של אותה דשת.

 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת« וכן

 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה 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.

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

 שנקבע בתוספת.

 רשת פרטית

 אנרת הנחת
נור טיט  צי

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154. עמי 119.

28.8.1962 , ות 1353, כ״ נ באב תשכ״נ  2502 קובץ התקנ



 5. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל. רכיעת מד־מימ
 והתקנתו

 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל! הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
 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.

ל מצרכן לרכוש מד־מימ כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל ה  (ד) לא דרש ^
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

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

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

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

 התקופה בשנה הקודמת.

 7. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת אספסת מים
 , לפי חוזה

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

 החוזה.

 8. המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון להבטחת פקדוגות
 תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת המים המשוערת של הצרכן

 במשד שני חדשים.

 9. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד. אספקת המים מועד
 לפי מד־מים׳ תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחד קבלת דרישה לכך מאת המועצה. התשלום

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

 אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע.להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
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 10. (א) הוראות סעיפים 6 ו־8 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר
 אמצעים.

 (ב) המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה, בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות
 או ספורט כתשלום לפי סעיף 6, כולו או מקצתו.

 (ג) הוראת סעיף 8 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.

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

 מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש ו
 (4) שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דדך שהיא ובמיוחד על ידי

 אי תיקון מיתקני המים שברשותו.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת
 ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן (א) (1) ר(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר  לפי סעיף קטן (א) (3) ר(4)

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

 בתוספת.

 12. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף 11 (ב) לא יחודש אלא לפי 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.

 13. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, דשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 אספקת המים, כולה או מקצתה.

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

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

 14. (א) המנהל דשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 — ל־17.00 ובשעת חירום —
 בכל זמן סביר — על מנת —

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,
 לשנות, לסלק, למדוד או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה ו

 (2) לבדוק אם יש בזבוז׳ שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברר את
 כמות המים שסופקה לצדכן.

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

 טסור

 ניתוק
 החיבור

 חידוש חיבור
 שנותק

 הפסקת אספקת
 מים

 רשות כניסה
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 15, (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאהד להשתמש במים שברשותו אלא לצרמ . חעיטזמ-במים
 בית או לצורך שקבע המנהל. ,

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

 (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 להפרעה

 לאספקת מיס.

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

 המועצה.

 (ה) לא יטפל אדם, למעט מנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למדי
 המים.

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת מים
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים

 שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 13— אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 .17, לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחד סמוך למפעל ׳!!טירה מפני
 המים. _ _ זיהום

 18. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש המועצה) רשאילחייב, דדי׳»ת
פ י נ י ס י  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 רשת פרטית או של חלק ממנה, שנמסרה לו דרישה כאמור, י
 חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא הצרכן או הבעל של חדשת 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. ־ 1

 19. מסירת הודעה או,דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו מטירה
, הודעות ך י ה ל נ ן ר ח א פ ל י ע ו ד י ה , ו ם א י ל י ג ר ו ה ק ם ם ע ו ק מ ו ב ו א י ד ו ג  היא מכוונת, או נמסרה במקום מ

 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או בשלחה
 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.

 20. העובר על הודאה, מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א) ר(ב), 5 (א), 12 (א), 14 (ב), 15, ענשיט
 . 16, 17, 18, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 18 (ב) והמועצה לא ,

 השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 18 (ג) והיתה העבירה נמשכת׳ דינו — קנס נוסף 20
 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש

 המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
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 תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום ר בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963).

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־העין(אספקת מים), תשכ״ב—1962״.
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 תוםפת
ר האגרה עו  שי

ת רו י  בל

ג)) —  1. אגדת חיבור לרשת פרטית (סעיף 2 (
 לכל יחידת דיור —.25
 לכל נכס אחד —50

 2. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) לכל מ״ר משטח הנכם 10.—
 ונוסף לכך לכל מ״ק מנפח הבנין 24.—

8.— ( ( ג  3. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5 (

) — לחודש 50.— ד)  4. דמי שכירות מד־מים (סעיף 5 (

5.— ( ה)  5. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 5 (

) — לחודש 50.— ה)  6. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 5 (

 7. אגדת מים (סעיף 6) —

 (א) במקום שהותקן מד־מים — לכל מ״ק 08.—

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש — לשימוש ביתי ובתי
 עסק כשהדירה או העסק משוכנים בבנין בגודל —

 חדר 1 1.80
 2 חדרים 2.50
 3 חדרים 3.00

 לכל חדר נוסף 50.—
 כשהדירה או העסק משוכנים בצריף —

 חדר 1 1.50
 לכל חדד נוסף 0.40

 להשקאה —
 עד חצי דונם — לחודש —2
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו 0.75

5— ( ( ג  8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ר פ ה צ מ ל  נתאשר. ש
 כ״ט בסיון תשכ״ב (1 ביולי 1962) ראש המועצה המקומית ראש־העין

 (חמ 85487)

 ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

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

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 5
, החליטה המועצה המקומית מטולה שלאחר  לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 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

 החלטת המועצה המקומית מטולה בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 172, תשי״א, עמ׳ 1009, בטלה עם תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן י י ם פ ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית מטולה

 נתאשר.
 א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962)

 (חפ 83922)

א ר י פ ש ה ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

ם׳ 1 טסי 1436, עט׳ 115.  2 ע׳׳ר 1945, תו
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים
 המחיר 64 אגו־ י. ת


