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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957

 תקנות, הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

, בתקנת משנה (1),  1. בתקנה 242 לתקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 2
 במקום ״בהתחשב עם הוראות פקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1939, תוגש האשמה
 כזאת לפני שופט שלום שבתחומי שיפוטו המקומי נידונית העברה שלפי הטענה נעשתה או
 שהאדם הנאשם בה גר או.מתגורר או נמצא בהם לפי הטענה״ יבוא ״אישום כאמור יוגש
 לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נעברה העבירה, או אחת העבירות, שטוענים לה בכתב

 האישום, או שהאדם הנאשם בה, או אחד מאלה הנאשמים בה, מתגורר בו או נמצא בו״•

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום (תיקון ימס׳ 2),
 תשכ״ב—1962״.

קח  תי
 תקנה 242

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

 כ״ג באב תשכ״ב (23 באוגוסט 1962)
 (חמ 70000)

 1 ס״וו 233, תשי״ז, עמי 148.

 2 ע״ ר 1940, תום׳ 2, מם׳ 978, עמ׳ 29: ק״ת 1838, תשכ״ב, עט׳ 2210.

 פקודת הדיג, 1937

ת גרר ש ר ר דיג ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 \, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום תקנת משנה (1) יבוא:  1. בתקנה 4 לתקנות הדיג, 1937 3

 ״(1) לא ידוג אדם בתחום שני מילין ימיים מנקודת שפל המים שבחוף, בכל
 צורה שהיא של רשת גרר״.

 תיקו! תקנה 4

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג(תיקון מס׳ 2), תשה״ב—1962״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ט״ז באב תשכ״ב (16 באוגוסט 1962)
 (חמ 73870)

! טס׳ 667, עמ׳ 137. י מ ו  1 ע״ ר 1937, ת

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ע״ו 1937, תום׳ 2 מס׳ 66,9, עמי 86 ; ק״ת 1202, וממנ׳׳כ, עמ׳ 33,

 2550 קוב׳ז התקנות 1357, ז׳ בא5ו? ת׳מכ״ב, 6.9.1962



 חוק הזרעים, תשט״ז—1956
 תקנות בדבר גידול זרעי תפוחי־אדמה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 / אני מתקין תקנות
 אלה:

, אחרי  1. בתוספת לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש״ך—1960 2
 חלק ד׳ יבוא:

 ״חלק ה׳ ׳ י י י
 גידול ואישור זרעי תפוחי־אדמה לזרעים משובחים

 הגדרות 1. בחלק זה:

 ״זרע״ — פקעת של תפוזדאדמה המיועדת למכירה מרעים משובחים!
 ״גידול משנה״ — גידול היוצא מתוך זרע, שקטרו גדול משמונה מילי־

 , מטרים!

 ״עונת הסתיו״ — עונת הזריעה לגידול תפוחי־אדמה שבין אחד באוגוסט
 לבין אחד באוקטובר !

 ״עונת החורף״ — עונת הזריעה לגידול תפוחי־אדמה שבין אחד באוקטובר
 לבין אחד בינואר !

 ״עונת האביב״ — עונת הזריעה לגידול תפוחי־אדמה שבין אחד בדצמבר
 לבין עשרים באפריל!

 ״נזק עש בולבוסיך — פגם בכושר הנביטה של זרע הנגרם על ידי זחלי
 עש הבולבוסין!

 ״צמחי זנים זדים״ — צמחים מזן שאינו הזן הזרוע במרבית השדה.
נות זריעה 2. (א) זרעים המיועדים לייצור זרעים לגידול תפוחי־אדמה לעונה  עו

מ שצויינה להלן בטור א׳ ייזרעו בתקופה שצויינד, בצדו בטור ב׳: י 5 ״ ז ? 

׳ טור ב׳  טור א

 לעונת הסתיו בתקופה שבין אחד בדצמבר לבין עשרים
 בפברואר;

 לעונת החורף בתקופה שבין אחד בדצמבר לבין עשירי
 באפריל!

 לעונת האביב .בתקופה שבין אחד במרס לבין עשירי
 באפריל.

 (ב) הרשות רשאית על פי בקשת המגדל להתיר גידול זרעים
 מחוץ לעונות המפורשות בסעיף קטן(א).

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על גידול זרעים ליצוא.
 בקשה לנירו? 3. בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמר למנהל לא יאוחר

 זרעים מ־7 ימים לפני מועד הזריעה אך לא יאוחר —

 (1) מהאחד בפברואר — לגבי שדה שייזרע בין האחד
 בדצמבר לבין העשרים בפברואר; י

 (2) מהאחד במרס — לגבי שדה שייזרע לאחר האחד במרס.
 הורעה ע? 4. (א) מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל תוך שבוע לאחר תחילת

 זריעה זריעת השדה את מועד תחילת הזריעה ושטחו המדוייק של השדה.

 1 ם״ח 207, תשט״ז, עמי 97.

 2 ק״ת 1027, תש״ר, עמי 1448 ; ק״ת 1194, •תשכ״א, עמ׳ 2692.

 3 ק״ת 979, תשייר, עמי 582.

 קובץ התקנות 1357, ז׳ בא?ול תשכ״נ, 6.9.1962



 (ב) מגדל מוסמך יודיע בכתב למנהל עם סיום זריעת השדה את
 מועד הסיום המדוייק.

י 5. לא יגדל אדם זרעים בשדה ששטחו פחות מ־10 דונם. ימל נ  שטח מי
 של שדה

 גידולים 6. לא יגדל אדם זרעים בשדה שגודלו בו תוך שנתיים שלפני מועד

ט הזריעה צמחים ממשפחת הםולניים. י מ י ו  ק

ם 7. לא יגדל אדם זרעים מזרעי יבוא, אלא אם אושרו כזרעים משובחים רעי ל! דו י  ג

א בארץ היצוא על ידי מוסד אשר הוכר על ידי המנהל כמוסד מוסמך לאישור י ב י י ע י י  מ

 זרעים משובחים ובתנאים מיוחדים שיקבע המנהל באישורו.

 בידור שדה ־8. לא יאושרו זרעים מרצועת קרקע ברוחב חמש שורות לאורך גבול

 שדה עם שדה אחר הזרוע תפוחי אדמה מזן או דמה אחרים מאלה
 שנזרעו בשדה.

ם 9. לא יגודלו זרעים-— י י י ז  א

 אטוריט

 לגידול (1) באזור החולה שגבולותיו הם:

 בצפון ובמערב — מרגלות הגבעות המקיפות את בקעת
j החולה 

 בדרום — גבול שטח מפעל החולה!
t במזרח — הגבול בין ישראל ובין סוריה 

 (2) בשטח אשר בו או ברצועה של 500 מטר שמסביב לו גדל צמח
;(Pseudomonas soianaceamm) הנגוע ברקבון חום בקטריאלי 
 (3) בשטח אשר הוא או רצועה של 100 מטר שמסביבו ידועים

 כנגועים בנמטודות.
 בריקתשדה 10. (א) מפקח חייב לערוך לפחות שלוש בדיקות בשדה שהראשונה

 מהן תהיה לא יאוחר מ־40 יום מיום הצצת הגידול.
 (ב) כל בדיקה תבוצע ב־200 צמחים ל־10 דונם הראשונים וב־10

 צמחים לכל דונם נוסף.
 (ג) מפקח יודיע למגדל, בהודעה בכתב, תוצאות כל בדיקה, ואם
 נמסרה על ידי מגדל הודעה לשירות בקורת זרעים על התקשרות עם

 משווק לשיווק הזרעים — אף למשווק כאמור.
 השמדת צמחים 11. לא יאושרו זרעים משדה, אלא אם הושמדו בו וב־5 שורות זריעה

ת של כל שדה הגובל עמו הצמחים הנגועים באחת מהמחלות המפורטות י 5 ח מ ט ב י ע מ  נ

 בסעיף 23 (א) או (ב) פריטים 7—9 על פקעותיהם ופקעת האם.

 הודעה על אסי1 12. מגדל יודיע בהודעה בכתב למפקח על מועד תחילת האסיף לפחות

 שבעה ימים לפני המועד שקבע לאסיף.

ת ״ 13. זרעים יוחזקו מיד לאחד איסופם במחסן סגור או מתחת למיתקן ק ז ח  ה

 הזרעים לאחר , י
 האםי!* המגן עליהם מפני קרני השמש.

סת זרעים 14. מפקח רשאי לבדוק בכל עת שתיראה לו זרעים בשדה, באיסום, די  י

 בקירור ובכל מצב של אחסנה.

 פסילת זרעים 15. מפקח רשאי להודיע למחזיק בזרעים כי לא יאושרו זרעים שהוחזקו

w על ידיו בניגוד להוראות סעיף 13 יותר מאשר ביום איסופם. m ט " י ?  ג

 2552 קובי! התקנות ז135, ז׳ באלול ת׳^נ״ב, 6.0.1962



זת זרעים  ארי
 ?מכירה

 םימוז זרעים

 16. זרעים יהיו ארוזים בשקים או במיכלים חדשים או — בהסכמת־
 ל.מנד.ל בכתב — בשקים משומשים שלא השתמשו בהם לפגי כן לאריזת

 תפוחי אדמה.
 17. כל שק או מיכל ישא עליו תווית סימון זרעים שתכלול פרטים אלה:׳.

 (1) המלים ״זרעי תפוחי אדמה מאושרים״ >
 (2) שם הזן;

 (3) סימן הזיהוי של המגדל ושל השדה!
 (4) הודעה כי הזרעים אושרו למכירה על פי הוראות תקנות אלה!
 .(5) שם הגוף המשווק שבאמצעותו משווק המגדל את הזרעים או

 שנ£ המגדל אם הוא משווק בעצמו.
 18. תווית הסימון תחובר לכל מיכל בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות

 והעתק ממנה יושם בתוך השק או המיכל בחלקו העליון.
 19. הזרעים המיועדים לגידול בעונת החורף ובעונת האביב יאוםמו ,

 בדרך שיודה עליה המפקח צבתי קירור בטמפרטורה של 39 צלסיוס?
 מותרת סטיה של 1° ! בבית הקירור ייעשו סידורים לרישום הטמפרטורה

 לפחות' פעמיים ביממה בהפרש של 10 שעות.

לגידול בעונת הסתיו יאוםמו, בדרך שיורה עליה  20. הזרעים המיועדים 1
 מפקח, בבית קירור או בסככה מאווררת; זרעים המאוםמים בסככה יאובקו

 ב־דד׳ט׳ בתוך המיכל ומחוצה לו.
 21. לא ימכור אדם זרעים אלא אם קויימו לגביהם הוראות.תקנות אלה
 והם נבדקו על ידי מפקח תוך שלושים יום לפני מכירתם ואושרו על ידיו

 בכתב למכירה.
 22. מפקח רשאי בתהליך הבדיקה לפי תקנות אלה להיעזר על ידי אחרים׳

 בין שהם עובדי המדינה ובין שהם עובדי מוסדות מקצועיים או מדעיים.
ם 23. (א) שיעור הפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן  שיעור הפנטי

 בטור א׳ לעונות החורף והאביב, לא יעלה על המפורט לצדם בטור ב׳ לפגי
 ביעור הפגמים בשדה ועל המפורט בטור ג׳ לאחד ביעור הפגמים על פי

 הוראות המפקח תוך הזמן שיקבע.

 חיבור תווית
 םימוז

 אימום זרעים
 ?גירו? בוזוח*

 ובאביב

 איטום זרעים
 ?גידול בסתיו

 מכירת זרעים

 דרכי הבדיקה

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

1% 1% (Sclerotium rolfsii) 1. קשיון רולפסי 
2% 3% (Erwinia carotovora) 2. רגל שחורה 
2% 3%. (Fusarium sp.) 3. מגלת 
1% 3% (Rhizoctonia solani) 4, מק שורש 
1% 3% (Pythium) 5. פתיוס 
 6. סבילות כללית למחלות המפורטות בפריטים 1—5 4% 3%
0,5% 1%, (Streak) 7. סטריק 
0,5% 1% (Leaf roll) 8. התקפלות 
1% 2% (Mosaic) 9. מוזאיקה 
 10. סבילות כללית למחלות המפורטות בפריטים 7—9 2% 1%
 11. צמחי זגים זרים 2% 1%

 קובי! התקנות 1857, ז׳ באלול תשב״ב, 6.9.1962



 (ב) שיעור הפגמים בשדה זרעים המוצע לאישור כאמור להלן
 בטור א׳ לעונת הסתיו לא יעלה על המפורט לצדו בטור ב׳ לפני ביעור

 הפגמים בשדה ועל המפורט בטור ג׳ לאחר ביעור הפגמים על פי הודאות •
 המפקח תוך הזמן שיקבע.

 טור א׳ | טור ב׳ טור נ׳

1% 1% (Sclerotium rolfsii) 1. קשיון רולפםי 
5% 6% (Erwinia carotovora) 2. רגל שחורה 
2% 3% (Fusarium sp.) 3. מגלת 
1%. 3% (Rhizoctonia solani) 4. מק שורש 
1% 3% (Pythium) 5. פתיום 
 6. סבילות כללית למחלות המפורטות בפריטים 1-־5 7% 6%

 7. סטדיק (Streak) 2% 1% י
2%. 2% (Leaf roll) 8. התקפלות 
2%. 2% (Mosaic) 9• מוזאיקה 
 10. סבילות כללית למחלות המפורטות בפריטים 7—9 5% 4%
 11. צמחי זנים זדים 2% 1%

 (ג) לענין סעיף זה מהווים כל 10 דונם של השדה שיחולק לפי
 שיקול דעתו של המבקר, יחידת בקורת אחת.

 תסז ובירור 24. (א) אחוז הזרעים הנגועים בפגמים המפורטים להלן בטור א׳ לא
/ ם יעלה לגבי כל פגם ולגבי כמה מהם על השיעור שנקבע לצדם בטור ג י ע ד ' 
 אולם המפקח דשאי להורות על בירורם של זרעים ששיעור הפגמים בהם
 עולה על שיעור התקן המפורט בטור ג׳ אולם אינו עולה על השיעור

 המפורט בטור ב׳:

 טור ב׳ טור ג׳

5% 25% 
1% 3% 
1% 3% 
3% 10% 

0,5% 3% 
0,01% 1% 

15% 30% 
3% — 

 .3% 2%, ובלבד
 שרקבון לח

 לא יעלה
 על 1%

4% 10% 
 אפם אפם

 טוו־ א׳
(Second growth) 
(Sclerotiamum bataticola) 
(Phytophtora infestans) 
(Phtorimea operculelloa) 
(Fusarium sp.) 
(Sclerotium rolfsii) 

 גידול משגה
 מק שורש הבטטה

 כמשון
 נזק עש הבולבוםין

 מגלת
 קשיון רולפסי

 זרעים מתקלפים עד לשליש משטח הקליפה
 פגמים מיכניים מוגלדים היטב

 רקבונות איחסון שונים (לח ויבש)

.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

 10. סבילות כללית לפגמים המפורטים בפריטים 2—6,
9 ר 8 

 11. רקבון חום בקטריאלי ונמטודות
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 •) ־' (ב) לא ישתמש מפקח בסמכותו לפי סעיף• קטן (א) אלא לאחד
 ת ו ח פ  שבדק ל

 (!) 10% מהזרעים העומדים לבדיקה, במקרה שלא ניתן
 אישור?

 (2) 5% מהזרעים העומדים לבדיקה במקרה של דרישה
 לבירור מחדש.

 (ג) בירור ואריזה מחדש של זרעים ייעשו לפי הוראות המפקח.
 אגרה בעד 25. בעד הסכמה לשדה תשולם עם מתן ההודעה לפי סעיף 4 אגרה

ה של 75 אגורות לדונם. י ש ת ק י ד  ב

 אגרה בעי 26. (א) בעד אישור זרעים תשולם אגרה בסך של 7.50 לירות לטונה
ם או חלק ממנה. י ״ י ' י י י ־  א״

 (ב) אגרה בעד אישור זרעים תשולם —
 (1) בזרעים המיועדים לזריעה בעונת הסתיו — בעת מתן

 האישור!
 (2) בזרעים המיועדים לזריעה בעונת החורף או האביב—

 בעת הכנסת הזרעים לאיסום.״

 2, תקנות הזרעים (גידול תפוחי אדמה לזריעה ומכירתם), תש״ך—1960 3 — בטלות.
(גידול זרעים משובחים ומכירתם) (תיקון),  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים י

 תשכ״ב—1962״.

ן י י ה ד ש  כ״ד. בתמוז תשכ״ב (27 ביולי 1962) מ
 (חמ 7393< שר החקלאות

 פקודת הנמלים
ת בדבר ימאים ו  תקנ

, והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת 1  בתוקף.סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 4.1הנאמר בתקנת לתקנות הנמלים (ימאים), תש״ך—960i3 (להלן — התקנות
 העיקריות), יסומן כתקנת משנה (א) ואחריה יבוא:

 ״(ב) רשאי השר:להאדיר את תקופת כהונתה של המועצה ובלבד שההארכה
 לא תעלה על 12 חדשים.״

 2. כל פעולה שנעשתה על ידי המועצה בתוקף סמכויותיה ותפקידיה על פי התקנה 5
 לתקנות העיקריות לפני פרסום תקנות'אלה ברשומות ושהיתד, כדין אילו היו התקנה 4(ב)
 לתקנות העיקריות וכן החלטת השר להאריך את תקופת כהונתה בתוקף אותה שעה, יראו

 אותה כאילו נעשתה כדין ביום עשייתה.
 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (ימאים) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ז באבתשכ״ב (27באוגוסט1962) י
 >חט 705316) שר העבודה

_ ממלא מקום שד התחבורה _ _ _ _ _ _ 
, תשי״ג, עט׳ 130. n 1 3 0 ״ b ;1146 1 חוקי א״י, כרד ג׳ פרק קי״ד, עמ׳ 

 2 ע״ר חש״ח, תוס׳ אי, מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1051, תש״ד, עמ׳ 1921; ק״ת 1071, תשכ״א, עמ׳ 337.
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 חוק כלי היריה, 1949
 תקנות בדבר אגרות רשיון

, אני מתקין תקנות אלד•:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי היריה, תש״ט—1949 ב

 1. בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן תשולם על ידי המבקש לפני נתינתו אגרה
 בשיעור המפורט לצדו של סוג הרשיון:

 שיעור האנרה
 בלירות

30.— 

25.-

(3) 
(4) 

 _ סוג הרשיוז

 לעשיית כלי יריה (סעיף 2(א) לחוק)
 ליבוא או ליצוא של כלי ידיה (סעיף 2(ג) לחוק)
 (א) אם ניתן הרשיון לעשיית עסק בכלי ידיה

 בתוספת אחוז אחד מערך כלי היריה העולה על 2500
 לירות הראשונות

 (ב) במקרים אחדים —
 (1) לרובה אוויר, לאקדח אוויר, לרובה או אקדח בעל

 קוטר זעיר (0.22 אינטש) — לכל כלי —.4
 (2) לכל ידיה אחרים — לכל כלי —6
 (3) לתחמושת — לכל משלוח עד 1000 כדורים —.3

 לעשיית עסק בכלי יריד. (סעיף 3 לחוק) —30
 לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי יריה (סעיף

 5 לחוק או סעיף 10 לחוק) — לכל כלי —
 (א) אקדח או רובה אוויר —2
 (ב) אקדח או רובה בעל קוטר זעיר (0.22 אינטש) —2
 (ג) כלי יריד. אחרים — —4

 ובלבד שבעד רשיון שניתן אחרי 1 ביולי תשולם מחצית האגרה.
 להקמתו או ניהולו של מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק) המוחזק

 על ידי—
 (א) גוף ציבורי שהוכר על ידי שר הפנים —15
 (ב) אחרים —30
 למפקח על מטווח (סעיף 7ג לחוק) —5

 לרכישת כלי יריד. — למעש תחמושת — או מכירתו (סעיף 6
 לחוק) —ג

 לרכישת תחמושת בארץ מאת בעל רשיון לפי סעיף 3 לחוק עבור
 הכלים המוחזקים ברשיון לפי סעיפים 5,4 או 10 לחוק או ליצוא

 ברשיון לפי סעיף 2 (ג) לחוק —
 (א) לרובה או אקדח אוויר — עד 4000 כדורים —1

 (ב) לרובה או אקדח בעל קוטר זעיר (0.22 אינטש) —
 עד 1000 כדורים או חלק מהם —1
 (ג) לכלי יריד, אחרים — לכל 100 כדורים או חלק מהם —1

 הוראות תקנה 1(2) (ב), (4) (7) ד(8) לא יחולו על כלי ידיה שבידי —
 (1) חבר הממשלה!

 (2) חבר הכנסת,׳
 (3) נציג דיפלומטי של מדינת־חוץ ששוגר לישראל 5

(1) 
(2) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

.2 

 אגרת רשיוז

 אי־תחולת
 תקנה 1(2),

(8) (7) (4) ( נ ) 

 1 סייח 18, תשי״ט, עט׳ 143 ; סייח 388, תשכ״ב, עמי
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 אי־תחו?ת
 תקנה 1(2)(ב)

(8) (4) 

 אי־תחו5ת
 תקנה 1(2) (בי)

(4) 

 אי־תחו?ת
 תקנה 1(4)
. (8) (7) 

 אי־תחו?ת
 תקנה 1(4)

 אי-תחו?ת
 תקנה 1(8)

 אגרה בעד
 חידוש רשיון

 ב יטו?

 השם

 (4) עובד המדינה במילוי תפקידו!
 (5) אורח או מומחה מחוץ לארץ שהוזמן לישראל על ידי הממשלה או באישורה.
 3. הוראות תקנה 1(2) (ב), (4) ר(8) לא יחולו על כלי ידיה שבידי מסריט סרט

 :ראינוע•
 4. הוראות תקנה 1(2) (ב) ר(4) לא יחולו על כלי ידיה שבידי —

 (1) . תייר למטרת ציד ובלבד שהוראות תקנה 1(4) לא יחולו בתקופה עד 10 ימים!
 (2) משתתף בתחרות קליעה בין־לאומית ובלבד שהוראות תקנה 1 (4) לא יחולו

 לגבי תייר המשתתף בתחרות בישראל בתקופה עד 30 יום!
 (3) בית נכות כמוצג היסטורי.

 5. הוראות תקנה 1 (4) (7) ד(8) לא יחולו על כלי ידיה שבידי אדם הנמנה עם
 הכוחות הסדירים של צבא־הגנה לישראל או משטרת ישראל.

 6. הוראות תקנה 1 (4) לא יחולו על כלי יריה שבידי —
 (1) מטיילים להגנתם בטיולים!

 (2) אספן שאיננו סוחר בעתיקות — אס ייצורו של כלי היריה קדם לשנת 1800!
 (3) עובד אדמה או רועה צאן ובקר — כשהם זקוקים לו למילוי תפקידיהם או

 לעבודתם!
 (4) הורים שכולים, אלמנה וילדים של נספה בשירות בצבא־הנגה לישראל —

 לגבי כלי יריד, הנמצא בידיהם כמזכרת!
 (5) אדם אשר שידת בצבא־הגנה לישראל או בארגון ההגנה — לגבי כלי ידיה

 שנמסר לו על ידי צבא־הגנה לישראל או ארגון ההגנה למזכרת!
 (6) בית נכות או מוסד לזכר חללי צבא־הגנה לישראל או ארגון ההגנה — לגבי

 כלי היריה שמוחזק בהם לזכרם!
 (7) גוף ציבורי המנהל מטווח קליעה ברשיון ושהוכר לענין זה על ידי שד הפנים! ־

 (8) מנהל להקת שחקנים לשימוש המשתתפים בהצגת תיאטרון או אופרה.

 7. הודאות תקנה 1(8) לא יחולו על כלי ידיה שבידי —
 (1) תייר למטרת ציד!

 (2) משתתף בתחרות קליעה ביךלאומית.

 8. (א) האגרה בעד חידוש רשיון תהיה כאמור בתקנה 1 אם חודש הרשיון ערב
 פקיעתו.

 (כ) י חודש הרשיון אחדי פקיעתו, ישולם כפל האגרה שנקבעה בתקנה 1. הוראה זו
 תחול גם על מי שהיה פטור מאגרה לפי תקנות 2 עד 7, אם פג תקפו של הפטור כשחידש

 את הרשיון. ,
 ל  (ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו ע

 •(1) כלי היריד, שהופקד למשמרת כאמור בסעיף 14 לחוק — תוך 48 שעות
 לאחד פקיעתו של הרשיון!

 (2) נציג דיפלומטי של מדינת־חדן ששוגר לישראל!

 (3) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של צבא־הגנה לישראל.

 תקנות כלי היריה (אגרות רשיון), תשכ״א—21961 — בטלות.

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות כלי היריה (אגרות רשיון), תשכ״ב-1962״.
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

.9 

.10 
 כ״ו באב תשכ״ב (26 באוגוסט 1962)

(חמ 76714) : 

 ק״ת 1194, תשכ״א, עמי 2694.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה , ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים •ומסילות הברזל (תגנה ופיתוח),
 1943* (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 265.900 — 180.300
 בקירוב על הכביש לפקיעין ומסתיימת בנקודת ציון 263.100 — 178.720 בקירוב, על הכביש
 על יד כסרא המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4402 ערוכה בקנה מידה

 20,000 ־. 1 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה והצפון שדרות הכרמל 1,
 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל י(הגנה ופיתוח) (כביש לכפר םמיע
 ולכפר כסרא), תשכ״ב—1962״.

 תחולת הפקודה
 על הדדד

 1ש1ת ?עיין
 בהעתק המפה

 ח׳טם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ו באב תשכ״ב (26 באוגוסט 1962)
 (חמ 75050)

 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ם״ח 71, תשי״א, עמי 74.
 עייר תש״ח, חוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 11943 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 172.008— 131.425
 בקירוב על הכביש תל אביב — נתניה ומסתיימת בנקודת ציון 170.100 — 136.490 בקירוב,
 המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/3688/א ערוכה בקנה מידה 1:20,000

 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל אביב והמרכז, רחוב הרצל
 180, תל אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גלילות—
 מורשה), תשכ״ב—1962״.

 תחולת הפקודה
 על הדוד

 ר׳נ»ות לעיי!
 בהעתק המפה

 השפ

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ו באב תשכ״ב (26 באוגוסט 1962)
 (חמ 75050)

 ע׳׳ר 1943, תום׳ 1 מפ׳ 1305, עמ׳ 40; מ״ח 71, תשי׳׳א, עמ׳ 74.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ם י צי ר בבי ח ס ר הסדרת• ה ב ד  צו ב

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

ח סעי1* ז ק י  1. בסעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים), תשי״ח—1957 ־, ת
 במקום סעיף קטן(א) יבוא:'

 ״(א) ואלה הם סוגי הביצים:
 (1) סוג 1׳ .8: ביצה שמשקלה יותר מ־65 גרמים!

 (2) סוג A ,2 : ביצה שמשקלה אינו פחות מ־60 גרמים ואינו יותר מ־65
 גדמים?

 (3) סוג 3׳ 8 : ביצה שמשקלה אינו פחות מ־55 גרמים ואינו יותר מ־60
 גרמים?

 (4) סוג 4, 0: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־50 גרמים, ואינו,יותר מ*55
 גרמים?

 (5) סוג 5, נ1: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־45 גרמים ואינו יותר מ*50

 גרמים?

ה שמשקלה איגו פחות פד40 גדמים ואינו יותר מר45 צ י ב ,  (6) סוג 6
 גרמים? 1

 (7) סוג 7׳ ? : ביצה שמשקלה אינו פחות מ־30 גרמים ואינו יותר מ־40
 גרמים.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים) (תיקון)׳ ה׳8ם
 תשכ״ב—1962״. ,

 כ״ב באב תשכ״ב (22 באוגוסט 1962) פ נ ח ס ס פ י ר
 : >חמ 740127) שר המסחר והתעשיה י

 1 סייח 240, ת׳ט י"ח, .עמי 24.

 פקודת היערות
 !אכרזה על אזור שמור ליער

1 (להלן — הפקודה) והסעיפים  בתוקף"סמכותי לפי סעיפים 3 ו־16 לפקודת היערות
׳ אני מכריז ומצווה לאמור:  14 (א) ו־2(ד).לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. האדמה המתוארת בתוספת הראשונה תהיה אזור שמור ליער בהשגחתה ובהנהלתה הכרזה על אזור
 של הממשלה. יער ׳־־־יוד

 2. אדמת היעד המתוארת בתוספת השניה, שהיא רכוש פרטי, תועמד להגנתו של פקיד העמדת אדמות
י י ק 3

ת " ר

נ  היערות *ודינה כדין אזור שמור ליער בהתאם להוראות הפקודה. ^

 1 חוקי א׳׳י כרד"א' פריז ם׳׳א, עמ׳ 0»6.

 2 ע״ר ת׳ע״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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 3. השטחים של האזורים השמורים ליער המפורטים בתוספת הראשונה והשניה סומנו
 בצבע ירוק במפה ״עבודה=יש—1504/56״,הערוכה בקנה מידה 1:10,000 (להלן —
 המפה) שהעתק ממנה הופקד במשרד מינהל מקרקעי ישראל בירושלים ! גבולותיהם סומנו
 על הקרקע בחלקם על ידי מספרים סידוריים צבועים בצבע שמן שחור על סלעים ושעל ידם

 הוקמו גלי אבנים (תמרורי גבול) ובחלקם על ידי נקודות מדידה ממשלתיות.

 4. לאכדזה זו ייקרא ״אכדזת היערות (אזור שמור ליער), תשכ״ב—1962״.

 תופפת ראשונה
 מספד סידורי: 489.

 שם האזור השמור ליעד: אדמית.
 המקום: ערב אל עראמשה וח׳רבת אידמית, מחוז הצפון, נפת עבו.

 התיאור: יער טבעי.

 השטח בדונמים מטריים — למעט אדמה מעובדת: 6,300.

 גבולות האזור השמור ליער הם ־.
: מנקודת מדידה ממשלתית 1¿ /237 שבראש ואדי א־זלם המסמנת פרשת ן ו פ צ  ב
 גבולות בין אדמות חניתה, אדמות ח׳דבת אדמית והגבול בין ישראל ובין לבנון! משם
 מזרחה עם אפיק ואדי ג׳רדיח לאורך גבול בין ישראל ובין לבנון עד נקודה $223 משם
 על פני נקודות 222 עד 212 5 משם דרך הנקודות 211 עד 190 ! משם דרך נקודה 100 ! משם

 על פני נקודות 99 עד 74 ומשם עד גבול שמורת יער מס׳ 96 בכיוון נקודה 73.

: לאורך הגבול המערבי של שמורת יער מם׳ 96 וממנו דרומה לאורך ח ר ז מ  ב
 ואדי קרקרה עד המקום בו ואדי דפין נכנם לואדי קרקרה.

ו ם: מהמקום בו ואדי דפין נכנס לואדי קרקרה! משם מערבה עם אפיק ואדי  ב ד ר
 קרקרה עד נקודת 8 /218 ! משם על פני נקודות 8 /8,216 /8,214 /8,213 /209 8 /8,80 /81,
,150/ 8 ,156/ 8 ,159/ 8 ,173/ 8 ,165/ 8 ,230/ 8 ,229/ 8 ,197/ 8 ,196/ 8 ,198/ 8 ,82/8 
 148/8, 8 /144, 8 /145! משם עד נקודת 1013/15; משם עם אפיק הואדי עד נקודה שהיא
 כ־30 מטר דרומה מנקודת 1022/8 ¡ משם על פני נקודת 1022/8 עד 1028/6 ומשם עד
 הנקודה 1030/8 ועל פני הנקודות 1031 עד 1034 עד הנקודה 8 /1035 הנמצאת בואדי א־זלם.

: מנקודה 1035/8 הנמצאת בואדי א־זלם צפונה עם אפיק הואדי על פני ב ר ע מ  ב
 נקודות 240/11,246/11,250/11,252/11,260/11. עד 237/11 הנמצאות על גבול המדינה.

 תופפת שניה

 מספר סידורי: 490.

 שם האזור השמור ליער: חניתה.

 המקום: אדמות חניתה, מחוז הצפון, נפת עכו.

 התיאור: יער טבעי.

 השטה בדונמים,מטריים: 1,500.
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 גבולות האזור השמור ליעד הם:

: מנקודת מדידה 113 מזרחה ומזרודצפונה דרך נקודות 114 עד 123 עד ן ו פ צ  ב
 נקודה טריאוגולציונית v—707 הנמצאת בגבול בין ישראל ובין לבנון ומשם לאורך הגבול

. H / / H ,222/H , 237235עד,H /236 בין ישראל ובין לבנון דרך נקודות 

, H / 2 4 4 , H / 2 3 7 / H ב מ ז ד ח: מנקודה 245 דרומה לאורך ואדי א־זלם דרך נקודות 
. 1 0 3 9 , 2 6 2 / H ,255/H לנקודה H /1037 

 ב ד ר ו ם: מנקודה 1039 בקו ישר עד נקודה 101.

 הגבולות האמורים כוללים גוש 18220 וחלקים מגושים 18217, 18218, 18219 כפי
 שסומן במפה.

 כ׳ באב תשכ״ב (20 באוגוסט 1962)
ן י י ) משה ד 7 3 8 6 2 מ ח ) 

 שר החקלאות

 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקנייה מס׳ 683

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  11939, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 56 מיום 27.5.1942 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1197 מיום 28.5.42
 יבוטל במידה שהוא חל על 23 מתוך 100 חלקים של רכוש יולנדה לייבוביץ משטמר, באשר

 החלקים הנ״ל מגיעים ליוהנה רפפורט לפי צו ירושה (מם׳ סידורי 16). :

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ו באב תשכ״ב (26 באוגוסט 1962).

 כ״ו באב תשכ״ב (26 באוגוסט 1962)
' דט־שן ה קו ד ו ה  (חט0!720) י

 הממונה על רכוש האויב

 ע״ד תש״ח, תום׳ א׳ מטי 2, עט׳ 1.
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 מדוד לשלטון מקומי־

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת ו י ט ו ק ס ת ה ו צ ע ו מ ר קבלית עובדים ב ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ת 1. בצו זה — י י ד נ  ה

 ,:רשות מקומית״ — מועצה מקומית או מועצה אזורית!
 ״השר״— שר הפנים!

 ״נציגות עובדי הרשויות המקומיות״ — הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי
 הרשויות המקומיות.

5 2. השר ימנה ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן — ראש מינהל ה נ י ש מ א י  י

 השירות ,

 השירות) והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

5 3. השר ימנה ועדה של תשעה לועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות ה נ י ת מ ד ע  י
ת , , , דו -השי

 (להלן — הועדה), בהם ראש מינהל השידות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד
 מהם להיות יושב ראש הועדה! הודעה על מינוי הועדה והרכבה תפורסם ברשומות.

י 4. כעבור שנתיים מיום מינוי הועדה יפרשו בכל שנה שניים מחבריה שהם נציגי רשויות י ב י ג פ ו 5 י  ח

 מקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה במקומם נציגים של רשויות מקומיות אחרות.
י 5. החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה הבדים, ק , ז ח י נ  ס

 ובהם ראש מינהל השירות.
 סדרי עבודת 6. הועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בצו זה.

 הועדה

ה 7. החלטות הועדה יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו, לשנותן ד ע י ת ה י ט ? ח  ה

 או לבטלן! ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי השד או על ידי הועדה יבצע אותן
 ראש מינהל השירות.

' 8. ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לראש מינהל השידות, בדרכים ק  ת

 שיורה עליהם דאש מינהל השירות, רשימת משרות בשירות הדשות המקומית, והדרגות
 הצמודות להן, לכל יחידה מיחידות הדשות המקומית (להלן — תקן),

ז 9. תקן טעון אישור ראש מינהל השירות ואם לא אישר, יובא התקן לפני הועדה, והיא ק  אישיר ת
 תשמע את ראש הדשות המקומית או נציגו, ואת נציגות עובדי הרשויות המקומיות! החליטה
 הועדה שלא לאשר את התקן כפי שהוצע תודיע על כד לראש הרשות המקומית והוא יהיה

 רשאי לעדור על ההחלטה לפני השר, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה.

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
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י 5משרה ו נ  מי

י ו נ  דרד המי

י ו נ  כתב המי

 מכרז

 פטור ממכרז

 לשכות עכורה

 כללי המכרז

ות נ  בחי

ות נ  היקף! הבחי

ת ו נ  ניהול בחי

 תעודות השכלה
 או הכשרה

נות  בחי
 ללא מכרז

 כושר רפואי

 שמירת זכויות
 נכים

 כללי בדיקות

 10. לא יתמנה אדם עובד דשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן.

 11. מינוי עובד רשות מקומית יהיה בכתב חתום ביד ראש הדשות המקומית וגזברה.

 12. כתב המינוי לפי סעיף 11 ישמש ראיה שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד
 ובדרגה שפורטו בו.

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

 להתפנות.

 14. השר דשאי, על פי הצעת הועדה ובהודעה ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של
 משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 13.

 15. לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 13 על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות
 עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—31959.

 16. הועדה תקבע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של
 משדות.

 17. מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 13 חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים
 להוכחת כשירותו וסגולותיו ן נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבהם.

 18. הועדה תקבע את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 17, לכל המשרות
 לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה, רשאית הועדה לאצול מסמכותה זו לראש מינהל השירות.

 19. ראש מינהל השידות או מי שהוסמך על ידיו יהיה יושב ראש הבוחנים בכל בחינה
 לפי סעיף 17, והוא ימנה את יתד הבוחנים מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי הועדה,

 ובלבד שיהיה ביניהם לפחות נציג אחד של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

 .20 1הועדה רשאית לקבוע לענין השכלה או הכשרה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות
 שהועדה הכירה בהם לענין זה פטורים מבחינות או ממקצתן.

 21. הועדה רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסויים, בחינה ומבחן גם למועמד
 למשרה הפטורה מחובת מכרז לפי הסעיפים 14 ר15,

 22. לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחד שרופא, או ועדה של רופאים, שמונו
 לכך על יד*• הרשות המקומית, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הועדה, קבעו שהוא כשר
 מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה. המועמד למשרה כאמור חייב למסור לרופא או

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

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

 24. הועדה רשאית לקבוע כללים לבדיקות ולמבחנים רפואיים לענין צו זה.

 ם״ח 270, תשי״ט, עמ׳ 32.
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 25. הועדה תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שברשות מקומית,
 כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי
 מינויו של עובד למשרה ברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד
 באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם, או כשקיימים יחסי קירבה
 כאמור בינו לבין חבר המועצה של אותה דשות מקומית! את מידת הקירבה המשפחתית

 תקבע הועדה בכללים.

 26. נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו
 לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הדשות המקומית כל סכום ששולם.

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

 פסולים אחרים, דינו — מאסר ששה חדשים.

 28. על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק
 ברשות המקומית במקרים ולפי תנאים שיקבע השר על פי המלצת הועדה! הוראות צו זה לא

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

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

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

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

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

 32. צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים:
 (1) צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—41950>
!  (2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 5

 (3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—61958.

 33. צו המועצות המקומיות (קבלת עובדים), תשכ״א—1960 7 — בטל.

 34. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ״ב—1962״.

 קירכה משפחתית

 עובד שנתקבל
גוד לצו י  בנ

 קבלת משרה
 שלא כחוק

וחד  חוזה מי

 מועמד בעל
 עבר פלילי

 חובת התייעצות

יים ו נ  אישור מי
 .קיימים

 צווי המועצות
 המקומיות

 ביטול

 השם

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 א׳ בתמוז תשכ״ב (3 ביולי 1962)
 (חמ 765002)

 4 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178.

 5 ק״ת 869, תש י״ ג, עמי 1174.

 8 ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256.

 7 ק״ת 1067, תשכ״א, עמ׳ 256.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר דגיזו בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

ת י י י נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״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 > י . י
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גתו«

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית 5

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
i 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 מגת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לבדר 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, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת. מסירת הודעות
 :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.

 חובה להדביר
 זבוב ים התיכו!

 הוראות
 להדברת

 זבוב ים התיכון

 הדברה על ידי
 המועצה

 םמכות ראש
 המועצה

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 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 העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לידות, ואם עבד על הוראות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף שתי לירות לבל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה ׳הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ו(הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ב—1962״. ז  8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגי

ן ו ב י ב ת א ו  גתאשד. י
 ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 1962) ראש המועצה האזורית גתו

 (חמ 70630)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר לדימונה ב

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

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

 ״חדר״, בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! בבנין אחד — חדר ששטח רצפתו
 אינו עולה על 30 מטר מרובע > שטח נוסף של 30 מטר מרובע, או חלק •מזה, דינו כדין

 חדר נוסף ו

 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
5 2 1950 

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה ?
 ״המנהל״ — •מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה

 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם ו

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

 להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!

 1 עייר 1941, הזם׳ 1 טפי 1154, עט׳ 119.

 2 ק״ת 127, תשי׳׳א, עמי 178.
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 ״נכס׳) — בנין, קרקע תפוסה, אדמת בנין או אדמה חקלאית, כמשמעותם בצו המועצות
• •  י המקומיות (א),תשי״א—1950 ! י , י

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

 סעיף 16 לפקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים), 1936 3?
 ״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכס וכן מי שמחזיקברשת פרטית׳ בכולה או

 במקצתה >
 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן
 כל מיתקן או מכשיר אחד כיוצא באלה, למעט מד־מים, המצוי בנכס והמשמש או המיועד

 לשמש לאספקת מים לנכס. 1

 2. , שמירת מפעלי המים ^בתחום המועצה והמים שבהם, הנחלתם והפיקוח עליהם וכן
 אספקת המים, הם בידי המועצה.

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים׳ הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס 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.

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםידנה ולא 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
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם ועל חשבונו.
 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של

 המנהל.
 (ה) בעל נכס 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

 ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באביזרים

 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 580, עמ׳ 1.
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 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
) באביזרים אחדים! הודה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא ו )  קטן
 אפ 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.

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

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) &ד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים הכוללת את הוצאות מד־המימ והתקנתו
 בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (ה) ,בעד השימוש במד־מים, בדיקתו השגרתית אחת לשנתיים, תיקונו והחלפתו
 מחמת התבלות, ישלם הצרכן למועצה דמי שימוש בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (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) צדכן 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

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת, זולת אם הבדיקה העלתה שמד־המים פגום.

פ 7. (א) הותקן מד־מים, ישלם הצרכן למועצה בעד אספקת מים אגרת מים בשיעורים י ת ט ו ר נ  >א
 שנקבעו בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים׳ ובלבד שלא תפחת מהשיעור

 המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת, 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, רשאי הוא לחייב
 את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש

 הנובע מאי־דיוקו.

 (ד) לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן למועצה בעד אספקת מיס אגרת 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, דמי השימוש
 ואגדת המים או כל תשלום אחד המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם צרכנים, באופן שכל
 צרכן ישלם אותו חלק מאגרת מד־המים, דמי השימוש ואגרת המים או התשלום האחר המת־
 אים ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים שמד־המים

 משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 אגרת הנחת
ורות נ  צי
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פ  אספקת טי
 ?פי חוזה

 פקדונות

 מועד התשלום

 אישור סכום
 ההוצאות

 הנחות
 מתשלומים

 ניתוק
 החיבור

 הפסקת אספקת
פ י  ט

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

 (ב) היתה 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, דמי שימוש במד־המים או דמי נזק עקב אבדן מד־־המים או קלקולו,
 ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה,

 כדמי שימוש או כדמי נזק כאמור.

 10. (א) אגדת מים תשולפ מראש במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית! אולם אם
 היתד! אספקת המים לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים מתאריד 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
 המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 נתבקש 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 הדרישהילכך 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 החמדי 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 מיפ, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע.בהם בצודה אחרת, או שפגע במד־מים,

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
 (ב) לא .שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום חמישה ימים מיום מסירת
 ההתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין

 יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 3, או שחיבורה חודש בניגוד

 לסעיף 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 לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במך־מים כאמור, הכל לפי הענין! בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

, תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת. ב) )  קטן

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

 מקצתד..
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־

 תשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה•
, (א)  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן

 חייב המנהל לבצע את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
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 15. (א) המנהל, או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00
 ל־17.00 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 אחד שבנסיבות נחוץ לעשותו!

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן>

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 13 או 14 !

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה י,

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

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו להשתמש בסמכויותיו
. (א)  לפי סעיף קטן

 16. (א) לא יבזבז אדם לא יגרום אי ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

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

זוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם  (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מי
 לתנאי ההיתר.

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

 באספקת המים.

 (ה) 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

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

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

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

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר 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 רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

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

 רשות כניסה

 שימוש במים

 מכירת מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 ׳8!נותק

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

 שמירה מפני
 זיהום
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ב דרישת י י ח י ל א ש  20. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה), ר
' י נ י  בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה׳ או כל בעל או מחזיק של ת ק

 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.

 21. מסירת הודעה, דרישה׳ חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה, תהא כדין, אם נמסרו מסירת
ם טםמכיב י ע ן ד י ן ה  לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגי^ס א

 לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לסי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו

 הרגילים או הידועים לאחרונה או הוצגו במקום בולט על הנכם הנדון במסמך.

 22. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500. לירות, ובמקרה של עבירה ענשימ
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 ,23. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (אספקת מים). תשכ״ב—1962״. השם

 תוספת

 1. ;אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (ב) (1)).:
ת ו ר י ? ה ב ר נ א - ׳ מ ר ו ב י  ־ (1) בעד ח

 (א) עד ״1 —50
 (ב) למעלה מ־״1 עד ״2 —90

 (ג) למעלה מ.־״2 —120
 . (2) בעד הרחבת חיבור —

 עד ״2 -.30
 למעלה מ־״2 —75

 (3) בעד פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן —20

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

5.- : ( ב)  (סעיף 4 (
5.— ( ה)  3. אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 4 (

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) :
 . (1) לכל מטר מרובע של שטח המגרש 0.40

 נוסף לזה לכל חדר מגורים — עד 30 מטרים מרובעים —20
 לכל 30 מטרים מרובעים נוספים — תוספת של —.30
 (2) לכל חנות —.50

 (3) קיוסק —20
 , (4) מחסן ששטחו במ״ד — מ־5 עד 30 —.20
 לכל 30 מ״ר נוספים — תוספת של —.20
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- כשיש מיתק! כשאין מיתקן - ( ( ד  5. אגדת מד־מים (סעיף 6 (
 מובן להתקנת - מוכן להתקנת

 מד״ימים מרימים מרימים

 (א) עד ״34 —.50 —95
 (ב) למעלה מ־״34 עד ״1 —.64 —.100

2V1 —.80 — 1 3 0  )ג( למעלה נד״1 עד ״
2 עד״2 — 130 —160 V 1 ״  (ד) למעלה ^

! ן ר ג א  6. דמי שימוש במד־מים בדיקתו השגרתית, ח
רית ) — לשנח ~ בלי ה)  תיקונו והחלפתו(סעיף 6 (

 (א) עד ״1 8.40
2V1 —.18ב( למעלה מ־״1 עד ״( 

 (ג) למעלה íWa עד ״2 —.24
6.50 ( ( ז  7. אגדת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (

 8. אגרת מים (סעיף 7) - לחודש - האגרה למ״ק המעימל״ית
״ בלירות ר׳ י ) : באי ( א )  (א) מקום שהותקן מד־מים (סעיף ך

 (1) בנין מגורים—לדירה — ל־10 מ״ק
 הראשונים 22 2.20 לדידה

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 25
 לכל מ״ק מעל ל־16 מ״ק 27

 (2) בית עסק, תעשיה, מלאכה, מוסדות
 (כולל מוסדות תעשיה, מוסדות

 ממשלה, צבא ואחדים 35 3.50
 (3) בניה 50 —.5

 (ב) מקום שלא הותקן בו מד־מים (סעיף 7(ד)): האגרה בלירות
 (1) דירה, משרד — לחדר ראשון 2.60
 לכל חדר יוסף — תוספת של 1.67

 (2) חנות או בית מלאכה שאינו משתמש במים לצדכי ייצור
 ששטחם לרבות מחסן הצמוד אליהם 30 מ״ר —.4
 לכל 20 נדד נוספים או חלק מהם — תוספת של 1.75
 (3) מחסן ששטחו עד 50 מ״ר 1.75
 לכל 50 מ״ד נוספים או חלק מהם — תוספת של 1.75

 (4) מסעדה, בית קפה ששטחם עד 40 מ״ר —.10
 לכל 40 נדר נוספים או חלק מהם — תוספת של 3.50
 (5) מזנון ששטחו עד 20 מ״ר 3.50
 לכל 10 מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של 150
 (6) קיוסק לגזוז —3
 (7) אטליז 2.50

 (8) מאפיה —25
 (9) חנות דגים —15
5— ( ד)  9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 13 (

ו ד ם ל ר ר מ  נתאשד. ע
 כ״ט בסיון תשכ״ב (1 ביולי 1962) ראש המועצה המקומית דימונה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חמ8)w2fi ח

 שר הפנים
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