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 חוק החוזים האחידים, תשכ״ד—1964
עצה לפני ת המו ט ל ח ר סדרי דין •בערעורים על ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן . . ו ט העלי פ ש מ ת ה י  ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק החוזים ;האחידים, תשכ״ד—11964 (להלן -־־
, ובתוקף שאד הסמכויות הנתו־  החוק), והסעיפים 46 ו־74 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 נות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המועצה״ — כמשמעותו בסעיף 2 לחוק!

 ״ערעור״ — ערעור לפני בית המשפט העליון לפי סעיף 8 לחוק.

וגש למזכירות בית הטשפט העליון תוך התקופה האמורה בסעיף 8 די  2. (א) עדעו
 לחוק.

 (ב) שופט בית המשפט העליון רשאי להאריך את המועד להגשת הערעור לתקופה
 נוספת שלא תעלה על שלושים יום, אם שוכנע שמן הצדק הוא לעשות כן מטעם מיוחד.

 3. (א) כל מי שהיה בעל דין בדיון שלפני המועצה, למעט המערער, יצויין בכתב
 הערעור כמשיב > לענין זה אין רואים כמשיב בערעור משיב בדיון לפני המועצה שהיה

 מיוצג על ידי משיב אחר כזה.
 (ב) בכתב הערעור יפורטו —

 (1) שמו של המערער, תיאורו ומענו;
 , (2) המען בתחום עירית ירושלים למסירת מסמכים המיועדים למערער!

 (3) תאריך מתן ההחלטה שעליה מערערים;
 (4) נימוקי הערעור, כל נימוק בתמצית ובפסקה נפרדת.

 (ג) כתב הערעור יוגש בשלושה עותקים, בצירוף עותקים נוספים כמספר המשיבים.
 (ד) לכל עותק של כתב הערעור יצורף העתק של ההחלטה שעליה מערערים כשהוא

 מאושר על ידי יושב דאש המועצה או מי שהיושב ראש מינהו לכך.
 (ה) כתב הערעור ייחתם בידי המערער או בא־כוחו.

 4. (א) המערער יגיש, תוך שלושים יום מהגשת הערעור תזכיר על נימוקי הערעור
 (להלן — תזכיר ההנמקה) שיכיל את כל הטענות שברצון המערער לעודדן, בלשון קצרה
 ותמציתית, כשהן מסומנות במספרים סידוריים שוטפים, וליד כל טענה רשימת האסמכתאות

 שברצון המערער להישען עליהן.
 בתקנת משנה זו, ״אסמכתה״ — איזכור מעשה חקיקה או חקיקת משנה לפי מקום ומועד
 פרסומו הרשמי או המקובל * איזכור פסק דין לפי פרטי פרסומו, אך למעט ציטטות
 מתוכו! איזכור מקורות אחדים לפי פרטי פרסומם! וכן איזכור מראה מקומות בפדוטר

 קול בית המשפט שעל פסק דינו מערערים, לפי עמודי הפרוטוקול.
 (ב) המערער יגיש התסקיר במספר עותקים כמספר עותקי כתב הערעור.

 (ג) לא הגיש המערער תסקיר או לא הגישו במספר העותקים הדרוש, יימחק
 הערעור.

 הגדרות

 המועד ?הגעת
 הערעור

 פרטי
 הערעור
 !צזרתז

 הגשת תסקיר

 1 ם״ח 418, תשכ״ד, עמ׳ 58•

2 ם״ח 233, תש י״?, עמי 148.
 י 
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 מסירת
 הערעור

 תשובה

 העדר תשובה

 קביעת מועד
 לדיין ״.׳

 סדר שמיעת
 הטענות

 אי התייצבות
ר.  בערעו

 החזרת
 הערעור
 שנמחק

 דיוז שנית
 בערעור
 שבנדון

 על פי צד
 אחד

 5. לכל משיב יימסר מטעם מזכירות בית המשפט העליון עותק אחד של כתב הערעור
 עם ההעתק המצורף אליו כאמור בתקנה 3 (ד).

 6. (א) כל משיב יגיש למזכירות בית המשפט העליון, תוך ששים יום מהיום שנמסר לו
 כתב הערעור, תשובה בארבעה עותקים בתוספת עותקים כמספר יתר המשיבים.

 (ב) שופט בית המשפט העליון רשאי להאריך את המועד להגשת התשובה לתקופה
 נוספת שלא תעלה על שלושים יום, אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן.מטעם מיוחד.

 (ג) המשיב יפרט בתשובה את נימוקיו, כל נימוק בתמצית ובפסקה נפרדת.

 (ד) המשיב יציין בתשובה מען בתחום עירית ירושלים למסירת מסמכים המיועדים
 .לו.: י

 (ה) התשובה תיחתם ביד המשיב או בא כוחו.
 (ו) למערער ולכל משיב שלא חתם על התשובה יימסר מטעם מזכירות בית המשפט

 העליון עותק אחד של התשובה.

 7. משיב שלא הגיש תשובתו כאמור בתקנה 6'לא ייזקק בית המשפט לטענותיו, אלא על
 פי דשות מיוחדת מאת בית המשפט.

 8. כתום המועד האחרון להגשת התשובות, ובכפוף לאמוד בתקנה 13, ייקבע מועד לדיון.

. בכפוף לתקנות 10 עד 12, ינהג בית המשפט, בדונו בערעור, כך: בית המשפט ישמע 9 
 תחילה את טענות המערער, ולאחר מכן, אם לא דחה את הערעור מיד, את טענות היועץ
 המשפטי לממשלה או בא כוחו — אם לא היה הוא המערער — ולאחד מכן את טענות יתר
 המשיבים! ורשאי בית המשפט להתיר למערער לענות למשיבים ולשנות, לפי שיקול, דעתו,

 מסדר שמיעת הטענות.

 10. לענין ההתייצבות בתאריך שנקבע לדיון בערעור או לדיון נדחה ינהגו כך:
 (1) הומצאה או ניתנה הודעה כראוי על תאריך הדיון ואיש מבעלי הדין לא

 התייצב, רשאי בית המשפט לדחות את הדימ או למחוק את הערעור!
 (2) התייצב המערער, והמשיב לא התייצב לאחר שקיבל הודעה על תאריך

 הדיון, יתבדר הערעור או יידחה למועד אחר, כפי שיחליט בית המשפט,׳
 (3) התייצב המשיב והמערער לא התייצב לאחד שקיבל הודעה על תאריך
 הדיון, יתברר הערעור או יימחק או יידחה למועד אחר, הכל כפי שיחליט בית

 המשפט.

 11. נמחק ערעור לפי תקנח 10 (3), רשאי המערער, תוך שלושים יום מיום המצאת ההח
 לטה על המחיקה לבקש מבית המשפט שלערעור להשיב את הערעור * הוכיח המערער כי
 נבצר ממנו מסיבה מספקת להתייצב בתאריך הקבוע לדיון, רשאי בית המשפט להחזיר את

 הערעור, בתנאים שיראה לקבוע בדבר תשלום הוצאות.

 12. נדון ערעור על פי צד אחד לפי תקנה 10, רשאי בעל הדין הנעדר, לא יאוחד משלד
 שים יום מיום שהומצאה לו ההחלטה, לבקש מבית המשפט שידון בערעור שנית. הוכיח בעל
 הדין כי נבצר ממנו מסיבת מספקת להתייצב בתאריך הקבוע, רשאי בית המשפט לדון
 בערעור שנית, ואם יהיה צורך בכך, לבטל את פסק הדין שניתן כלפי בעלי,הדין שבערעור,

 כולם או מקצתם, בתנאים שיראה לקבוע בדבר תשלום הוצאות או בענינים אחרים.
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 13. (א) בית המשפט רשאי לצוות על בעלי הדין לסכם את טענותיהם בכתב לפרשה
 כולה או לשאלה מסויימת שיקבע אותה בית המשפט, בין בנוסף על טענות שבעל פה ובין

 במקומן, בין שהתחילו בטענות שבעל פה ובין לפני כן.
 (ב) צו כאמור יקבע את סדרי הטענות הן שבעל פה וכן שבכתב ועל יתר הדברים

 הטעונים, לדעת בית המשפט, הסדר לרגל צו כזה.
 14. בית המשפט לא ייזקק לכל נימוק שלא הוזכר בתזכיר ההנמקה אלא אם היה משוכנע
 שההשמטה נגרמה שלא באשמת הצד המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק

 דרושה למניעת עיוות דיןאו לשם הבהרת עקרונות בעלי חשיבות העולים מהנידן.
בית המשפט דשאי, בכל שלב של המשפט, לצוות על מחיקתו או תיקונו של כל 1 15. 
 נימוק בכתב הערעור או בתשובה שאינו דרוש לענין, או שהוא מביש, או שהוא עלול לחפ־
 דיע לדיון צודק בפרשה או לסבכו או להשהותו. בית המשפט דשאי להודות על ניסוחו של

 נימוק מחדש.
 16. בית המשפט רשאי, בכל שלב של המשפט, לצרף כמערעד או כמשיב בערעור, כל
 אדם הנראה לו מעונין בו, וזאת על פי בקשת המערער או המשיב או האדם המעונין כאמור.
 17. בית המשפט רשאי לאחד ערעורים שלפניו, לדון בהם במשותף ולתמ פסק דין אחד

 בכולם אם הוגשו על אותה החלטה של המועצה או אם כרוכות בהם אותן בעיות דומות.
 18. בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ־ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה לפני
 בית המשפט, ואולם אם סירבה המועצה לקבל ראיות שצריכה היתד, לקבלן, או אם בית
 המשפט,סכור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה חשובה אחרת, דרושה הצגת
 .מסמך או חקירת עד, רשאי בית המשפט להתיר הבאת הראיות הנוספות, בענינים שיפרשם

 בהחלטתו.
 19. התיר בית המשפט הבאת ראיות נוספות, יכול הוא עצמו לגבותן, אם בעל פה, אם

 בתצהיר ואם בדרך אחרת, או להורות למועצה לגבותן ולשלחן אליו.
 20. (א) בית המשפט רשאי לבטל את ההחלטה של המועצה ולהחזיר את הפרשה
 ׳למועצה לדיון מחדש, או לתת כל החלטה או צו בנוסף להחלטה, או ליתן את ההחלטה או

 צו שצריכים היו להינתן על ידי המועצה.
 (ב) בית המשפט רשאי לעשות כל האמור בתקנת משנה (א) אפילו היה הערעור
 על חלק מההחלטה בלבד, ורשאי לעשות זאת לטובת כל בעלי הדין או לטובת חלק מהם

 אפילו לא הגישו ערעור או תשובה.
 21. הזמנה או מסמך הנמסרים מטעם בית המשפט לבעל דין, רשאי בית המשפט לשלוח
 אותם בדואר רשום, עם אישור, למען שנקבע למסירת מסמכים המיועדים לו ולדאות באי־

 שור המסירה כאמור ראיה למסירת ההזמנה או המסמך.
 22. המערער חייב לערוב את הוצאות המשיב בדרך האמורה בחלק ד׳, בסימן ד׳ לתקנות

 סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—81963.
 23. בכל ענין שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, אם ראה

 צורך בכך לעשות צדק, לנהוג כדרך שנוהגים במשפט לפני בית משפט מחוזי.
 24. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (ערעורים לפני בית המשפט העליון על

 החלטות המועצה בעניני חוזים אחידים), תשכ״ה—1965״.

 טענות שיכום
 בכתב ״:׳;.••.-•

 סייג
 ?נימוקים

 חדשים

 מחיקת
 נימוקים

 צירוו! צדדים

 איחוד
 ערעורים

 ראיות נוםפות

 כיצד גובים
 עדות נוטפת

 הכרעותבית;
 המשפט

 מסירת ה«טנ1ח
 ומסמכים

 הוצאות
 הערעור

 סמכות
 מיוחדת

 השם

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

 ד׳ בשבט תשכ״ה (7 בינואר 1965)
 (חט 70652)

 ק״ת 1477, תשכ״ג, עט׳ 1869.

 1252 קובץ התקנות 1676, י״ח בשבט תשכ״ה, 21.1.1965



 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
י באר־שבע ז ט מחו פ ש ת מ י ת ב מ ק ר ה ב ד ת ב ו נ ק  . ת

, ובתוקף שאר הסמ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג

 כויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה;

ח י ד ה ד ש מ , ה  1. ענין שלפי צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באד־שבע), תשכ״ה—1965 2
 הוא בסמכותו של בית המשפט המחוזי באר־שבע, והוחל הדיון בו בבית המשפט המחוזי
 ירושלים ביום פרסומו של הצו האמור ברשומות, בית המשפט המחוזי ירושלים ימשיך לדון

 בו.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בדבר הקמת בית משפט מחוזי באר־שבע (הודאת השם

 שעה), תשכ״ה—1965״.

 י׳ בשבט תשכ״ה (13 בינואר 1965) ד ב י ו ס ף
 >חמ 70030) שר המשפטים

 1 פ״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 2 ק״ת 1666, תשכ״ה, עמ׳ 1068.

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951

ר כללים לענין םעין* 7ב(א) לחוק ב ר ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7ב(א) ד27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—
, אני קובע כללים אלה:  1951 ג

1 אם מרובת 6 "  1. (א) אשד. שהיא אם לשלושה ילדים או יותר, שגיל כל אחד מהם הוא למטי׳ מ
 שנה, או מי שאחראי להם במקומה, לא יוצבו למלא תפקיד נדרש בהגא, לא ייקראו למלאו י5יים

 ולא יהיו חייבים למלאו או ליטול חלק בתמרוני הגא.

 (ב) לענין תקנה זו, ״ילד״ — לרבות ילד חורג או מאומץ.

ם ע  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית (פטור אם מרובת ילדים והאחראי ה
 להם מתפקיד נדרש), תשכ״ה—1965״.

 י״ג בטבת תשכ״ה (18 בדצמבר 1964)
ל ו כ ש י א ו  >חמ 73181) ל

 שר הבטחון

 1 ס״ח 71, תשי״א, עמי 78: ם״ח 429, תשכ״ד, עמ׳ 126.
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 חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963
 תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורים, התפטרות מטעמי בריאות

 והעתקת מקום מגורים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6, 8, 13 ד33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963 >
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תל,נה 12 1, בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפי־

, אחדי תקנת משנה (ב) יבוא:  טורים), תשכ״ד—1964 2

 ״(ג) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם
 העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן־זוגו המשרת בשירות צבאי
 על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום
 מגוריו הקודם הוא 40 'ק״מ לפחות ומקום מגוריו החדש דחוק יותר ממקום
 עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם ? המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו

 כאמור בתקנת משנה (א)״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים
 אותה כפיטורים) (תיקון), תשכ״ה—1965׳•׳.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ז׳ בשבט תשכ״-ה (10 בינואר 1965)
 (חט 751317)

 ״ 1 ס״ח 404, תשב״ נ, עט׳ 136.
 y 2 ק״ת 1534, תשכ״ד, עט׳ 632.

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של הכנ־
 סת, אני מתקין תקנות אלה:

 חיש״ 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי משלוח מברקים לחוץ־לארץ),
- ת תשכ״ד-1964 2 פ ט ו ת  ה

 (1) לצד הפרט ״הולנד״, בטור שמתחת לכותרת
 המשנה ״מברק עתונות למלה״, במקום ״0.14״ יבוא ״0.21״

 (2) לצד הפרט ״קפריסין״, בטור שמתחת לכותרת
 המשנה ״מברק עתונות למלה״, במקום ״?0,03״ יבוא ״0.14״

ט 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־ ע  ״

 לארץ) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ן ו ש ו ש ה י ל  י׳ בשבט תשכ״ה (13 בינואר 1965) א
< שד הדואר 7 6 0  >חט ז״

 1 חמןי א״י, כרד ני, פרין קט׳׳ו, עט׳ 1155 ; מ״ח 387, תשכ״נ, עט׳ 44.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ר, עט׳ 709.

( החלונות 1676, י״ח בשבט תשכ״ה, 21.1.1965  1254 קוב,



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 תקנות בדבר איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

ת רו י  1. בתקנות אלה — הג

 ״מנהל שמורות הטבע״ — מי שמונה מנהל שמורות הטבע לפי סעיף 31 לחוק ? •• י
 ״ערך טבע מוגן״ — כמשמעותו באכדזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים),
, למעט העדעד, דם המכבים האדום, דרדר כחול, קרפדת עין החתול,  תשכ״ה—1964 2

 לטאה ירוקה, כח אפוד, קמטו חסר רגלים, זיקית מצויה וצבי היבשה!

 ״פגיעה״ — כמשמעותו בסעיף 40 לחוק.

ר פגיעה  2. לא יפגע אדם בערך טבע מוגן, למעט אלה המפורטים בתוספת, אלא על פי היתר איסו
 בכתב מאת מנהל שמורות הטבע.

 3. (א) מנהל שמורות הטבע רשאי להתיר בכתב פגיעה בערך טבע מוגן אם הדבר היתר פגיעה
י ״ י י ט י כ י צ  דרוש, לדעתו, לצרכי מחקר או מדע. ?

 ופרע

 (ב) בהיתר יצויינו המקום, המועד והיקף הפגיעה המותרת לפיו.

ן ^ איםור^פגיעה ת י נ ד ש ת , ה ף ב ו מ א י ה פ 1 א , 1 , ן א ג ן ע מ ב 0 ט ך ע א ג פ א י 1, ^ 

 ?היתר

ר פגיעה פו  5. לא יפגע אדם בערד טבע מוגן מהמפורטים בתוספת, ובלבד שקטיפתו בלי עקירת אי
 , , , , ?מעט קטיפה

 הפקעות והבצלים ובלי פגיעה בפקעות או בבצלים בכל דרך שהיא מותרת.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע השם
 מוגנים), תשכ״ה—1965״.

ת פ פ ו  ת

 (תקנות 2 ר5)

 כלנית מצויה
 נורית אסיה

 רקפת מצויד,
 ספן התבואה
 נרקיס מצוי

 א׳ בשבט תשכ״ה (4 בינואר 1965)
) ח י י ם ג ב ת י 7 6 5 7 ט 2 ח ) 

 שד החקלאות

 1 ס״ת 404, תשכ״ג, עט׳ 149.

 2 ק״ת 1665, תשכ״ה, עט׳ 1052.
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 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

ה והטלפיים פ ת ה ל ח ת מ ע י נ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ד20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 / והסעיפים
, אני מתקין תקנות אלה:  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ה 1. על אף האמור בתקנה 10 לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש״ך— ר נ א י מ י ט  פ

 31959, לא תשולם אגרה בעד הרכבת חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים מזן A שהורכבה
 בתקופה מיום כ״ז בטבת תשכ״ה (1.1.1965) עד יום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה (31.3.1965).

 השט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (הוראת
 שעה), תשכ״ה—1965״. !

 ט״ו בשבט תשכ״ה (18 בינואר 1965)
) ח י י ם ג ב ת י 7 3 8 2 מ 6 ח ) 

 שר החקלאות

 1 ע״ר 1945, תופ׳ 1 טפ׳ 1457, עמי 155.

 2 ע״ר חש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 960, תש׳׳ד, עמי 227 : ק״ת 1557, תשכ״ד, עט׳ 957.

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959

ת עבודה כ ש ל יקה ל ר מז ל פטו ר ביטו ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32(ב) ו־89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול 1. תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה), תשי״ט—1959 2 — בטלות.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה) (ביטול),
 תשכ״ה—1965״.

 ח׳ בשבט תשכ״ה (11 בינואר 1965)
ן ו ל ל א א ג  (חמ 75288) י

 שר העבודה

 1 ס׳׳ח 270, תשי״ט, עמי 32.

 2 היית 934, תשי״ט, עמ׳ 1810 ; ק״ת 951, תש״ר, עט׳ 42.

 1256 קובץ התקנות 1676, י״ח בשבט תשכ״ה, 21.1.1965



 החלפת פרט
856 

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשיי׳ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמור:

, במקום פרט 856  1. בתוספת לצו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2

 יבוא:
 טור א׳ טור ב' טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 המטרה
ל ט י ה  ה

ר היחידה ו א י ת  ה
 . הפרק או
 הפרט של

 תעריןז המכס
 המטרה הפרט

 גלידות לפי ערד
ר היחידה ו א י ת  ה

 . הפרק או
 הפרט של

 תעריןז המכס
 הפרט

ים(Transceivers) חישוב מיוחד הסדרת נ  ״856 85,15 משדרים־מקלטים רדיו טלפו
ת וללא נרתיק) אינו עולה הביקוש ללו  שמשקלם (ללא סו
 על 1.50 ק״ג וספיגת

 ריווח
 עודף״

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 6), תשכ״ה— השט

 1965״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ט בטבת תשכ״ה (3 בינואר 1965)
 (חט 74044)

 ס״ח 434, תשב״ ד, עט׳ 175.
, תשכ״ה, עמ׳ 616. n 1 6 6 2 ״ P ; 54 ק״ת 1627, תשכ׳׳ה, עמ׳ 

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
כה״ לםוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960/ אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת, והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של פתדדתקוה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.
ת פ פ ו  ת

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

2,334 
3,162 

52 
340 
386 

1,514 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 הנוע החלקה

1 7607 
12 7607 
13 7607 
19 7607 
27 7607 
1 7614 

 ה׳ בשבט תשכ״ה (8 בינואר 1965)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עמ׳ 92.

 קונץ התקנות 1676, י׳׳ח בשבט תשכ״ה, 21.1.1965 1257



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960
פה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישופ המקרקעין
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.
ת פ פ ו  ת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעיט

 שטח החלקה
 בטטרים מרובעים

 הגוש החלקה

413 7272 30 1224 
299 299 31 1224 
271 271 32 1224 
211 211 33 1224 
683 683 34 1224 
793 793 35 1224 

1341 1341 36 1229 
564 564 37 1229 

1252 4021 38 1229 
198 635 39 1229 
307 613 40 1229 
365 3584 21 1230 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 ר באלול תשכ״ד (14 באוגוסט 1964)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ת מילואים רו ת סדיר או לשי רו ת, לשי ת לרישום, לבדיקו ו ב צ י י ת ר ה ב ד  צו ב

 של עולים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א), 4(א), 9 ו־19(ב) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] *, אני מצווה לאמור :

 1. בצו זה —
 (1) ״יוצא־צבא״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחרי ח׳

 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949) ,׳
 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ה (4 באפריל 1935) ובין כ״ט
 באדר תש״ז (21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שידות סדיר

 בצבא־הגנה לישראל?

 1 ם״ח 296, ת^י׳׳ט, עט׳ 286. .,,

 1258 קובץ חתשנזת 1676, י״ח בשבט תשכ״ה, 21.1.1965



 (ב) אשד. שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תדצ״ח (2 באפריל 1938) ובין כ״ט
 באדר תש״ז (21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשד, נשואה או אם לילד או אשד. הרה ז
 (ג) גבר שהוא מורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה על פי פקודת
, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ו (16 במרס  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1926) ובין כ״ט באדר ב׳ תרצ״ה (3 באפריל 1935), שני התאריכים בכלל,

 שטרם שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל ז
 (ד) אשה שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תדפ״ו  פקודת המתעסקים ברפואה, 1947 צ
 (16 במרס 1926) ובין כ״ט באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים
 בכלל, שטרם שירתה שיר1ת סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או

s אם לילד או אשה הרה 
 (3) ״חייב שירות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ה (16 במרס 1915) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תרצ״ה (3 באפריל 1935), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

 סדיר לפי פסקה 2 (ג);
 (ב) אשה נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ה (2 באפריל, 1938)
 ובין כ״ט באדר תש״ז (21 במרס 1947), שני התאריכים בכלל, להוציא אשה

 הרה או אם לילד.
 (ג) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תר״ץ (30 במרס 1930) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שירות

 סדיר לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשה הרה או אם לילה

0 ?רישום ״ י ש י י  2. כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב ל
 ולבדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח שלהלן׳ ולבדיקות ?שם
מ ?שיר״תבטחח י ש ד ה ח ש ו ל ש  ,בימים .שאינם ימי י מנוחה, בשעות שביו 08.00 - ל־12.00׳ לא יאיייי מ

 מתאריך עלייתו ארצה.

 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשי- התייצבות
י י ת ״ " £ 5

י *  רות סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמור בסעיף 2. א
 מי?ואים

 4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות השם
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מם׳ 2), תשכ״ה—1965״.

 לוח
 ירושלים לשכת הגיוס, רח׳ דש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך).

 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, רח׳ פוריה מס׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).
 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ עומד־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).

 פתודתקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.
 טבריה לשכת הגיוס, רה׳ נצרת (ע״י לשכת העבודה).

 באר־שבע לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם מס׳ 22.

ב י ן נ ו ר ה  א׳ בשבט תשכ״ח (4 בינואר 1965) א
 >חט 73021) פוקד

.262 . 0  ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, 9
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י מ ו ק ך מ ו ט ל ס ר י ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית חוןן-אשקלון

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

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 בפרט (כד) —

 (1) בטור בי, לצד שם הישוב בית־שקמה, ברשימת חלקי הגושים, במקום
 ״1450 עד 1454״ יבוא ״1450 עד 1454,1452״ ן

 (2) בטור בי, לצד שם הישוב יד־מרדכי, ברשימת חלקי הגושים, במקום
 ״1311,1308״ יבוא ״1308 עד 1311״•,

 (3) מתחת לקו, ברשימת חלקי הגושים, במקום ״1660״ יבוא ״1650״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף־אשקלון, תיקון),
 תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ובטבתתשכ״ה (31בדצמבר 1964) ח
) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ז ו ) 

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

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1623, תשכ״ד, עמי 1831.

 פקודת העיריות

 חוק עזר להרצליה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות / מתקינה מועצת עירית הרצליה
 חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי־בקורת ¡
 ״חדד״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה בבנין אחר — חדר ששטח רצפתו
 אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין

 חדר נוסף >
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה!

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

ת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 תיקון פרט
 (כד)

 בתוספת
 הראשונה

 השם
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 ,,מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מנהל״ — מנהל מפעל המיס של העיריה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על
 ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ולגבי מפעל מים שעליו ניתן

, גם מי שניתן לו הרשיון >  רשיון לפי פקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) 2

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

 להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, קרקע תפוסה, אדמת בנין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף

 269 לפקודה >

 ״העיריה״ — עידית הרצליה!

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

 סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 8 !

 ״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכס וכן מי שמחזיק ברשת פרטית, בכולה או
 במקצתה!

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

 לאספקת מים לנכס.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש חיבור 5טפע5
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל. מים

 (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 המ־
 בקש לעיריה מראש —

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא רשת פרטית
 יטפל בה בדרך אחרת פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי

 היתד 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 לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל
 חשבונו.

 חוסי א״י, פרס ב׳, פר? סט״ג, עמ׳ 1427.
 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 560, עמי 1.
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 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו להנחת דעתו של
 המנהל.

 (ה) בעל נכס או צרכן דשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת
 הפרטית, בולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו! בעד בדיקה כאמור

 תשולם לעיריה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באביזרים
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף קטן
 (ו) באביזרים אחרים. הודה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן
 האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים או

 אביזר או גדם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 אגרת הנחת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
ס 1 ו > ורות טי נ  צי

 הגובל קטע רחוב שיו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעיריה אגדת הנחת צינורות מים
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 2 (ב).
 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים, שהגיש בקשה
 להגדלת נפח הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם עם מתן ההיתר לפי פקודת בנין ערים,
 41936, אגדת הנחת צינור מים בשיעור שנקבע בתוספת, לגבי הבניה שבעדה ניתן ההיתר

 כאמור.

 התקנת מד־ 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

מ ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקני, להחליפו או להסירו. י  מ

 (ב) מד־המים הוא רכוש העיריה.

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

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

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

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

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

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

פ 6. (א) הותקן מד־מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרת מים בשיעור  •״גרות טי

 שנקבע בתוספת, לפי כמות חמים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת מהשיעור
 המינימאלי 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

 4 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 589, עט׳ 153.
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 החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה או לפי התצרוכת של התקר
 פה 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 דיוק.
 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל, מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים, להורות על, חלוקת אגרת מד־המיס, דמי השימוש
 ואגרת המים או כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם צרכנים, באופן שכל
 צדכן ישלם אותו חלק מאגדת מד־המים, דמי השימוש ואגרת המים או התשלום האחר
 המתאים ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים שמד־המים

 משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימאליים שנקבעו בתוספת.

ם  7. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד אםפהתטי
 , , ?פי חוזה

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

 8. המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקמן להבטחת תשלום אגרת מים׳ פמרונית
 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 כאגדה, כדמי

 שימוש או כדמי נזק כאמור.

 9. (א) אגרת מים תשולם מראש במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית לפי הפקד מועד התשלום
 דה> אולם אם הימה אספקת המים לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים מתאריך

 מסירת הדרישה ׳לכך מאת העיריה.
 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם, עם מתן ההיתר לאותה בניה, על חשבון
 האגרה, סכום שייקבע .בהסכם עם המנהל! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 העידיה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן ההיתר.
 (ג) האגרות או התשלומים האחדים שלא נקבעו להם בסעיף זה מועד אחר לשילומס

 ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העידיה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור אישור פכוט
 ההוצאות

 בכתב.
 11. המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחד המגיעים לפי חוק עזר זה, או הנייי" ,

 , מתשלומים

 ׳ לוותר עליהם, מתוך התחשבות במצבו החמרי של החייב בהם, או אם החייב בהם הוא מוסד
 צדקה, דת, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט.

ר ז נ ו זן>1׳ ניתוק התי ז | ע ל ו , ח פ ם ל , ד ב ב , , א ח 1 ה מ ש י מ 1 כ ס 1  12. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את ד
 או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במז״מים,

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

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
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 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 3 או שחיבורו! חודש בניגוד
 לסעיף 17, 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 במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן

 (ב), תשולם אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 הפסקת אספקת 13. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
ט הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או י  מ

 מקצתה.
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות

 והתשלומים האחרים-שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן

 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 רשות מיסה 14. (א) המנהל, או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00
 לבין 17.00 ובשעת חירום בכל עת סבירה, על מנת —

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

 במים או לברד 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 12 או 13

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ז
 (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 בסמכויו
 תיו לפי סעיף קטן(א).

 שימוש במים 15. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או 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.

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

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
 להכניס לתוכו בעל־חיים או חפץ ולא יעשה בו כל, מעשה העלול לגרום 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 לצדכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום העיריה.
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 מכירת מים
 והעברתם .

ר  חידוש חיבו
 שנותק

י  שמירה בפנ
 זיהום

 דרישת
נים  תיקו

 מסירת מסמכים

 ענשים׳

 השם

 (ח) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל אביזר השייך למפעל המים.
 (ט) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

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

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 13, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 17. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

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

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

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

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),

 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 20. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה, תהא כדין, אם נמסרה
 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידו
 עים לאחרונה, לידי אחד י מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק
 שם, או אם ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום 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 על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה

 בשני עתונים הנפוצים בתחום העידיה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 21. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקדח של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (אספקת מים), תשכ״ה—1965״.

 האגרה בלירות

200.-

30.— 
75 — 

5 — 
10 — 

ת פ פ ו  ת
 אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 2 (ג)(1)) :

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש —

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2

 .למעלה מ־״2
 אגרה בעד היתר לשינויה או להסדתה של דשת פרטית

 (סעיף 3 (ב))
 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה))

.2 

.3 
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. • האנרה בלירות : ( ( ג  4. אגרת הנחת.צינורות (סעיף 4 (א) (
 לנכס בשטח עד חצי דונם —250
 לכל מ״ק נוסף 50.—

 נוסף לזה —
 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה —1

 בבניו שאינו בנין מגורים לכל מ״ק של נפח הבניו —2 .
— ( ( ד  5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (

 שאינו עולה על ״3/4 —.55
 העולה על ״% ואינו עולה על ״1 —.75

 העולה על ״1 ואינו עולה על ״2/>1 —.100
 העולה על ״%/%\ ואינו עולה על ״2 . —.145

 6. דמי שימוש בעד מד־מים, בדיקתו השגרתית אחת לשנתיים,
) — לחודש —  תיקונו והחלפתו(סעיף 5 (ה)

 שאינו עולה על ״% 60,—
 העולה על ״% ואינו עולה על ״1 90,—
 העולה על ״1 ואינו עולה על ״2/^ 1,20
 העולה על ״1¥2 ואינו עולה על ״2 1,50
 מעל ל־״2 לכל ״1 נוסף או חלק ממנו _,1

 7. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
10- ( ( ז  (סעיף 5 (

 האגרה האגרה
נימאלית ש _ למ״ק המי ך ו ח 1 , _ ( ף 6 י ע ס ם ( י ת מ ף ג > א 8 

 , באגורות בלירות
 (1) לשימוש ביתי— ——

2 <  ל־10 מ״ק ראשונים 20 _

2 מ״? 25 ד 0 1 מ״? ע 0 " ׳ מ ד ל ע מ  ל
 למעלה מ־20 מ״ק 30

 (2) לגינות מעובדות בהגבלה של 5 מ״ק לחו
 דש — בחדשים אפריל עד נובמבר — לכל

 100 מ״ר או חלק מהם — לכל מ״ק
 (3) לצורך השקאה חקלאית עד 700 מ״ק לדונם

 לשנה לכל מ״ק
 למעלה מ־700 מ״ק לדונם לשנה —

 לכל מ״ק
 (4) לתעשיה —

 25 מ״ק הראשונים —,5
 לכל מ״ק מים מעל ל־25 מ״ק 15

 (5) לבניה— לכל מ״ק 50

3— ( ד)  9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 12 (

ד ח פ ח י ס  נתאשר. פ
 ג׳ בטבת תשכ״ה (8 בדצמבר 1964) ראש עירית הרצליה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 8 6 8 0 מ 7 ח ) 

 שר הפנים

10 

10 
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 הגדרות

וב  היטל בי

 בניה נוספת

ר  חיבו

ר פגיעה סו  אי
 בביוב

 ענשים

 טםירת הודעה

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962
 חוק עזר לעכו בדבר ביוב

, וחוק הרשויות המקומיות (ביוב), 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 תשב״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עידית עכו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

 ״מ״ר של בניה״ — פדר של בניה לפי הבנוי למעשה !
 ״עיריה״ — עירית עכו!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה !
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה*

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה למעט רחוב!
 ״שטח בנין״ — כמשמעותו בחוק עזר לועדה' המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון
 (פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון), תש״ך—31960, כשהוא

 מחושב לפי הבנוי למעשה בכל קומותיו של הבנין.

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת השניה לפי האזורים המפורטים

 בתוספת הראשונה לכל השלבים יחד כאמור בסעיף 16' לחוק.

 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת השניה.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של דשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך,

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעירית.

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זח, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 7. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או
 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתוניס הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197. נ י  1 דיני טד

 2 פ״ח 376, תשב״ב, עט׳ 96•

 3 ק״ת 1046, תש״ד, עמ׳ 1813.
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יית ביבים), תשי״ג—1952 4 — בטל.  ביטו? 8. חוק עזר לעכו(בנ

פ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(ביוב), תשכ״ה—1965״. ( 5 ׳  ה

נה ת ראשו פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

 האזורים:

ר א׳ ו ז  א
 הגושים: 18001, 18002, 18003, 18005׳ 18006, 18007, 18008, 18016, 18020, 18031,

 18033— בשלמותם.

 הגושים: 18004, 18017, 18022, 18023, 18024, 18034, 18036, 18037, 18043 —
 בחלקם (מערבה מפסי הרכבת).

ר ב׳ ו ז  א

 הגושים: 18056,18019 — בשלמותם.

 הגושים: 18043,18022,18017,18004 — בחלקם (מזרחה מפסי הרכבת).
 הגושים: 18044, 18049, 18050, 18051, 18055, 18057 — בחלקם הנמצא בתחום

 עירית עכו.

ר ג׳ ו ז  א

 הגושים: 18014,18013,18012,18011,18010,18009 — בשלמותם.

ר ד׳ ו ז  א

 הגושים: 10412, 18025,18015׳ 18040,18039,18038 — בשלמותם!
 הגושים: 18037,18034,18024 — בחלקם (מזרחה מפסי הרכבת)!

 הגושים: 10413, 10443, 18030, 18031, 18032, 18041, 18042 — בחלקם הנמצא
 בתחום עירית עכו.

יה ת שנ פ פ ו  ת
 , (סעיפים 2 ר3)

 אזור

 שיעורי ההיטל בלירות

ר נ ב  א

 היטל ביוב —
 לכל מ״ר של קרקע 1.85 1.10 0.75 0.90
 נוסף לזה לכל מ״ד של שטח בנין 1.75 1.75 1.75 1.75

ת ר פ ל א א ו מ  נתאשר. ש
 כ״ו בכסלו תשכ״ה (1 בדצמבר 1964) ראש עידית עכו

 וחמ 890014)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 ק״ת 306, תש י״ ג, עמ׳ 124•
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 הגדרות

 רשיוז
 ?אופניים

 בקשה 5מת!
 רשיו!

 לוחיורטספר

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לג׳יםר אל-זרקא בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 77 (א)(4)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית ג׳יסר אל־זרקא חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

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

t ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳יסר אל־זרקא 
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן«
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה(

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

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת דאש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצודה
 הנראית לעין לןחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובד על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמישים לידות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא
 דשאי ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתיתו.

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים בפנס
 אור קדמי, במחזירור—אדום על גבי לבן—על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.

 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.
 (ד) תקפו של הרשיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 1.50 לידות, אולם אם ניתן הרשיון
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

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

 (ב) בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של'50 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳יסר אל־זדקא (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—
 1965׳'.

ך מ ו ף ס ס ו  י
 ראש המועצה המקומית ג׳יסד אל־זרקא

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד התחבורה

 נתאשר.
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)

 (חט 81774)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

נת ישראל, נוסח חדש! 7, תשכ״א, עמי 173.  2 דיני מדי
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לכפר־קרע בדבר אםפקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ מתקינה הועדה
 הממונה למועצה המקומית כפר־קדע חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״מפעל מים״ — באד, בריכה׳ מנהרה, תעלה, סכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,
 אגירתם והעבדתמ, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט דשת פרטית ן

 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
 מים לאותו נכס!

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

 לנכס!
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו, או קרקע תפוסה או פנויה!

 ״מנהל״ — ראש המועצה או מנהל מפעל המים 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 כפר־קרע.

 חיבור מפע5 2, (א) חיבור דשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

ם (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב י  ט

 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.

ת 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה דשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא יטפל  דשת פרטי

 בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה׳ לשינויה או להחלפתה,
 אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.

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

 את פעולתו התקינה של מד־המים.

 אגרה הנחת 4. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל

ם קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם לקופת המועצה אגרת הנחת צינורות  צינור מי

 י בשיעור שנקבע בתוספת.

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 רכישת מד
ם והתקנתו  מי

ט י ט ת ר נ  א

 אספקת מים
 ?פי חוזה

 טקדונות

 מועד התש?ום

 פטור

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

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

 (ד) בעד תיקון מד־מים ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 בשנה הקודמת.

 7. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

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

 8. צרכן יפקיד בקופת המועצה להבטחת תשלום אגרת מים, פקדון בשיעור שנקבע
 בתוספת.

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

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם עם מתן ההיתר 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 ההיתר.
 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם

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

 10. (א) הוראות הסעיפים 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 מתשלום 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.
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 חידוש חיבור
 שנותק

 ן כ ר צ  ניתוק החימר 11. (א) המנהל יתדה ב

 (!) 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.

 (4) שזיהם, או הגיח לאחר לזהם, את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
 אי־תיקון מיתקני המים שברשותו.

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

 בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור׳ או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל לפי העניו, ולאחר תשלום נוסף של אגדת 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, רשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 אספקת המים, כולה או מקצתה.

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

 דשות כניסה 14. (א) המנהל דשאי להיכנס לכל נכס, בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום —

 בכל עת סבירה — 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?

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לדעה או זיהום של מים, או לברר את כמות
 המים שסופקה לצרכן.

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

 שימוש במים 15. (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי

 בית או לצורך שקבע המנהל.

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

 הפסקת
 אספקת מים
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 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מיס 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

 המים.

 (ד) לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאחד 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 למד־
 המים.

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת «ים
 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.

י  17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחד סמוך למפעל שטירה מפנ
 המים.

 18. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב׳ דרישת
נים ה תיקו ש י ר ד ע ב ב ק נ ד ש ע ו מ ז ך ן ו ׳ ת ה נ מ ק מ 1 , ן ח ת א י ט ר ת פ ש 1 ר , ע ן ב ן א כ ר ל צ ׳ ב ב ת ה ה ב ש , ף ך  ב

 לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, שנמסרה לו דרישה כאמור׳ חייב
 למלא אחריה.

 (ג) לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה אחרי דרישת ראש
 המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו, ולגבות את

 הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה, הכל לפי הענין.

רת הודעות  19. מסירת הודעה או דרישד, לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו מסי
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר  אחדמבנ

 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים ,
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה באחת מהדרכים כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום

 המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

׳ עמיים l g ׳ 1 ׳ 5 ( ב ) 1 ׳ 4 ( א ) 1 ׳ 2 ( א ) ׳ 5 ( ב ) ) ד א ) ׳ 3 ( א ) מ 2 י פ , ע ם ת ה ו א ד ו ה ר על ןןןואך, מ ב ו ע ? ¿ ן 0 

 17 ד18(ב)׳ דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הודאות סעיף 18 (ב) והמועצה לא
 השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 18 (ג) והיתד! העבידה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות
 לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או

 אחדי הרשעתו בדין.

פ ש  21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע (אספקת מים), תשכ״ה—1965״. ה
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 שיעור האגרה
 בלירות

ת פ פ ו  ת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג) ) 70

 2. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) —
 לנכס ששטחו עד דונם 230

 לכל מ״ק נוסף 0.25
 לכל יחידת דיור שהיא בת —

 חדר אחד 100
 יותר מחדר אחד — לכל חדר נוסף 50

 3. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5 (ג ) ) 10

 4. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 5 (ד) ) — לחודש 0.50

 5. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 5 (ה) ) 10

 6. אגרת מים (סעיף 6) —

 (1) לצריכה ביתית —

 עד 4 מ״ק הראשונים — לחודש 2
 לכל מ״ק נוסף 0.52

 (2) לגינות מעובדות—

 בהגבלה של 3 מ״ק מים לחודש לכל 100 מ״ר או חלק מהם —
 בחדשים אפריל—נובמבר — לכל מ״ק 0.38
 מעל ל־3 מ״ק 0.52

 (3) לתצרוכת אחרת 0.52

 7. פקדון (סעיף 8) —

 (1) לצריכה ביתית 10

 (2) לתצרוכת אחרת 15

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ג) ) 5

ך מ ו ף ס ס ו  נתאשד. י
 ט״ו בכסלו תשכ״ה (20 בנובמבר 1964) יושב ראש הועדה הממונה למועצה המקומית

< כפד־קרע 8 3 5 0 מ 8 ח ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 הגדרות

 רשיוז
 ?אופניים

 בקשה ?פת)
ח  רשי

 ?וחיח־טםפר

 ביטו?

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לכפר־קרע בדבר רשיונות לאופניים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 77 (א)(4)

, מתקינה הועדה.הממונה למועצה המקומית כפר־קרע חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעימ בכוח מיכני!

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

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

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

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

, דינו — קנס חמישים לירות.  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א)

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא
, או לסרב לתיתו. ב) )  דשאי ליתן את הרשיון בהתחשב עם הודאות סעיף קטן

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופנייס שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים בפנס.
 אור קדמי, במחזירור—אדום על גבי לבן—על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.

ב) תינתן חינם. )  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן
 (ד) תקפו של הרשיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 1.50 לירות, אולם אם ניתן הרשיון
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

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

 (ב) בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה אגרה של 50 אגורות.

— בטל.  5. חוק עזר לכפר־קדע (רשיונות לאופניים), תשי״ט—1959 3

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־קדע (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—1965״.

ך מ ו ף ס ס ו  י
 יושב ראש הועדה הממונה למועצה המקומית

 בפר־קרע
 אני מסכים.

ד ה ו ־ י ה ל ב ר א ר ש  י
 שר התחבורה

 ; נתאשר.
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)

 (חט 83503)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
ת ישרא?, נוסת הרש ך, תשכ״א, עט׳ 173. נ י  : דיני מד

 ק״ת י תשי״ט, עמ׳ 1852.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

ר מם עסקים ב ד  חוק עזר למגדל ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מגדל חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

ש ו  החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר למגדל (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלך _ ח
 התוספת , י

 העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו ת  ״

ה  שיעורי המם לשנ
ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות  תיאו

נית 30  אספקת מים 100 מו

ך, לכל מטר מעוקב אבן או הצץ שנהצב 0.10 נ 2 מחו ל ^ ° כ ן _ ל ן י ס נ ״ פ ו מ ל ^  ^ ת

ת 300 לת 50 חוף רחצה עם מלתחו ות — מכו  חנ

ח ״ אכסון, החניה או השכרת סירות מירוץ ו ן ק ת א ק ן ל 1  ן

רה 25 קיוסק 25  דייג — לכל סי

ת חשמל 500 עגלון 10 ק פ ס  א
 שירות אוטובוסים 500

בלת משאות רפת — לכל ראש מגיל שנה ומעלה 2  הו
 טנדר עד $ טון 15 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות חקלאיות
— ועפר, בנין, חפירה, חריש, סיקול, ניקוז, ביוב, ת י א ש  מ

 עד 6 טון 50 קידוח, סלילת כבישים ומדרכות, הכשרת קרקע,
 למעלה מ־6 טון 100

— הנחת קווי מים, ריצוף, נגרות או כל עבודות ר ו ט ק ר  ט
ס 15 כיוצא כאלה, שהיקף עבודתו לשנה בלירות  עד 25 כוח סו

3 בתחום שטח שיפוט המועצה הוא : ס « ו ס ' ח ו  למעלה מ־25 כ
 מסעדה, מזנון, בית קפה עם או בלי רשיון עד 10,000 200

ת משכרים _ , ,  למכירת משקאו
1 למעלה מ־10,000 עד 20,000 500 0 0

 במושבה 1 
וספות או חלק מהן 100" רת 300 לכל 10,000 לירות נ  בשפת ים כנ

 תחילי• 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65 והוא ב ע ת מ ו א י י  ה

 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1964/65 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

ם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה—1965״. ש  ה

ר א י ל ל ש א ו מ  נתאשר. ש
 י״אבטבתתשכ״ה (16 בדצמבר 1964) ראש המועצה המקומית מגדל

 (חמ 83933)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 3 ק״ת 146, תשי״א, עמ׳ 580 ; ק״ת 269, תשי״ב, עמ׳ 895.
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 הגדרות

 ההיטל
 ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות ולנהל

 פנקסים

 ערר

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

ר היטל סעד ונופש ב ד ן ב ק עזר למצפה־רמו  חו
, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית מצפה־רמון חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש!

 ״מוסד״ — מלון, בית.אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בד, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם השגת

 רווחים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מצפודרמון 5

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״שידות״ —

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם!
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשות הכניסה למוסד!
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.
 2. בעל המוסד •יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספות הראשונה והשניה,

 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למק
 בלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) דאש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב!

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו ן
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן(א) חייב בעל מוסד למלא אחריה.
 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקר
, לא יאוחר מהיום  מיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3

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

 2 ס׳׳ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.
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 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן• ועדת השומה או על תביעת המועצה
 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי העניו;

 7. (א) מפקח דשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד או מקבל שידות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל המוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד׳ ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמך אחד שברשותו׳ וכן כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות חוק
 עזר זה או כדי לאפשר ביצועו! כן חייב מקבל שידות למסור למפקח כל חשבון או קבלה

 שקיבל מבעל המוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!

t (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו 
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים-או בלתי נכונים,׳

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 500 לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון(היטל סעד ונופש), תשכ״ה—1965״.

ה נ ת ראשו פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

טל  שיעורי ההי
 (1) במוסד שדרגתו 1 פטור

 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת
 משקאות קלים פטור

 (3) במוסד שדרגתו 2 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (4) במוסד שדרגתו 3 7.5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (5) במוסד שדרגתו 4 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

יה ת שנ פ פ ו  ת
 (סעיף 3)

 היטל סעד ונופש
 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר למצפה־רמון (היטל סעד ונופש),

 תשכ״ה—1965, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ץ י ב ו ק ש ר ה ב  נתאשר. ד
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964) ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

 (חט 840800)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 3 ק״ת 974, תש״ד, עט׳ 508.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945

 חוק עזר לעזתה בדבר מס עסקים ץ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 1 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מגדל חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לעזתה (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1958 3 (להלן — חוק ו,ח5פת
 התוספת

 העזר העיקרי), יבוא:

ת פ פ ו ת  ״

 שיעורי המם לשנה
ר המלאכה או העסק הטס בלירות  תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות תיאו

ם המועצה 350 אספקת מ לבישול ולחימומ, לפי מספר הלקו  שירות אוטובוסים המקיים תחנה בתחו
 חות — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משו

 תף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
ת או חו  עד אלף לקוחות — לכל מאה לקו

 חלק מהם 25
חות חות — לכל 200 לקו  למעלה, מאלף לקו

 נוספים או חלק מהם 25
 קבלן או קבלן משנה, לעבודות בנין, סלילת כבי
 שים, חפירה, ביוב, קידוח או הכשרת קרקע
חת קווי מים וכל עבודה אחרת כש־  אחרת, הנ
ם  היקפה השנתי של העבודה הנעשית בתחו

 המועצה הוא בלירות — .
 עד 20,000 50

 למעלה מ־20,000 עד 40,000 150
 למעלה מ־40,000 עד 80,000 300
 למעלה מ־80,000 עד 120,000 500
 למעלה מ־120,000 עד 160,000 750

 למעלה מ־160,000 עד 200,000 1000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 1300
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 1700

 למעלה מ־400,000 2000"

ה ל י ח 1  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964)• י

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1964/65 תוך חודש הוראות טעבר
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם: על חשבון המם לשנת 1964/65

 לפי החוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. :לחוק עזר זה ייקרא,,חוק עזר לעזתה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה-1965״. השם

ן מ נ ז ו ר ם ' ה ר ב  נתאשר. א
 י״א בטבתתשכ״ה (16 בדצמבר1964) ראש המועצה.האזורית עזתה

 (חט 84632)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115•

 3 ק״ת 841, תשי״ט, עט׳ 275 ; ק״ת 1021, ת׳ע׳׳ד, עט׳ 1021.

 אספקת מים 350
 אספקת חשמל 300
בלת משאות 150  הו
 כריית חול או כורכר 200
 מכירת דלק ואספקתו 150

 מחלק —
 קרח 30
 נפט 30
 לחט 50

 בית־מלאכה —
 לנגרות 30
 למסגרות 30
 לנפחות 30

 מאפיה 100
 בית חרושת למשקאות קלים לא משכרים 50
ת 30 ל ו כ  צרכנית — מ

ת טרקטורים 150  תחנ
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעם&ייא בדבר היטל עינוגים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2 !

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתהום המועצה שבו עורכים עינוג
 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!

 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!
 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה;

 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם
 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עספייא!
 ״מפקח״ — אדם שהורשה על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה ז

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידי מבקר לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת׳ על כל כרטיס הנמכר בכסף.
 ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרמים.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.

 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
 סעיף 3 (א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.

 (ב) בעל הכרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.

 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס שנת־
 קיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

 5. המנהל יעשה כבל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 4,3(א) ו־(ג) יקויימו.

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם ? כן ישלמו
 תמורת כל בול, שאינו משומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים
- שקנה את הבול מהם תוך שלושה  למאה, אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם -

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
 (ב) לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

 הגדרות

 היטל ושיעורו

 כרטיסים

 כניסה לבית
 עינוג

 חובת המנהל

 בולים

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

 2 ע״ר 1935, תום׳ 1 טפ׳ 496, עמי 49.
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: פטור והנחות • ך ל  7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה א

 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!

 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמט
 רתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

, יגיש בקשה למועצה לפני א) )  (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן
 שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.

ות י  8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס, בין בקופה ובין סמכו
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה, וכן י51"1""

 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על הוראות
 חוק עזר זה.

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

. ענשים  9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לידות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא,,חוק עזר לעספייא (היטל עינוגים), תשכ״ה—1965״. . . השם

ת פ פ ו  ת

 (סעיף 2)

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 6 אגורות
 8 אגורות
 10 אגורות
 12 אגורות
 15 אגורות

 40% ממחיר הכרטיס.

 עד 25
 26 עד 35
 36 עד 50
 51 עד 60
 61 עד 80
 81 ומעלה

ר ו ם נ ב מ י ׳ ג  נ
 ראש המועצה המקומית עספייא

 נתאשר.
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)

 (חט 846201)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־גת בדבר הסדרת גדר חיה

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־גת!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה!
 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה מקבלה,
 או היה זכאי לקבלה, אילו היתד. הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן,
 כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום,

 ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את הקרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״גדר חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לו, שבין קרקע שיש

 לה בעלים ובין דרך או קרקע ציבורית, או קרקע המשמשת לצרכי הציבור!
 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול הקרקע שעליה היא

 גדלה.

 2. בעל קרקע חייב בתחום קרקעו לגזום גדר חיה אם היא מפריעה לתנועה בדרך או
 לשימוש בקרקע הגובלת אותה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
 2 לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

. א) )  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף קטן
 (ג) בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ד) היו לקרקע יותר מבעל אחד, רואים הודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו נמסרה
 לכולם.

 4. לא מילא בעל קרקע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א), או ביצע את הגיזום
 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש המועצה לבצע את הגיזום ולגבות את

 הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע על מנת לבדקה, לבקרה
 ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכן לבצע את הגיזום

 כאמור בסעיף 4.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש 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 מש־
 פחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום 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 ההודעה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הקרקע שבה היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 הגדרות

 חובת גיזום

 הוראות לגיזום

וםעל ידי ז י  ג
 ראש המועצה

ות ראש י  סמכו
 המועצה

 מסירת הודעה

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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ת ענשיגג ו א ר ו ל ה ר ע ב  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זז?, דינו - קנם 50 לירות ואם ע
 סעיף 3(ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יוט שבוי נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודגת (הסדרת גדר חיה), תשכ״ה—1965״. השם

ר ו א ן נ ו ע ד  נתאשר. י. ג
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964) ראש המועצה המקומית קרית־גת

 (חם 853016)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לשפיר בדבר עגלות
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 77 (א)(3)

: ה , מתקינה המועצה האזורית שפיר חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ

י י ר ד ג  1. בחוק עזר זה— ה
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנםחב בכוח בעלי־חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה

 להסעת נוסעים ן
 ״אורך כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
 ,האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העובדים דדך הנקודות האמורות וניצבים לציר

 המרכזי;
 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה.הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה, ׳

 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע!
 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האדר 5

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
 עוד של הרתמות אליו!

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה ו
 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה

 לפני זריחתה;
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר

t על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדונה 
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים?

 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של עגלה ?

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119•

ת ישראל, נוטה חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173. נ  2 דיני מדי
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 ״סרך — ציד או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פני הדרך!

 ״עובר דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או כל מטרה אחרת!
 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים

 דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה!
 ״הרשות המקומית״ — המועצה האזורית שפיר,

 ״ראש הרשות המקומית״: — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר לו בכתב את
 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ?

 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

ר ת י ן ה ת : מ י נ  פרק ש

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הדשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר־
 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שני,ם.

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית, ימסור
 פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
 המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש

 הרשות המקומית, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הדשות המקומית או למקום אחר שיורה
 ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה.

 (ב) העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת שה־
 עגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאת ראויה לשימוש.

 (ב) מתן היתד או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש הרשות המקומית.

 (ג) ניתן היתד יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.
 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתד יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 7. (א) בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה בסך 5 לירות, אולם אם ניתן ההיתר אחרי
 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש הרשות המקומית דשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף
 קטן(א) בהתחשב במצבו הכלכלי.

ה העגלה נ ה : מ י ש י ל  פדל, ש

ה ת ו נ י ק ב העגלה והפיקוח על ת צ : מ ׳ מן א  סי

 8. עגלה וכל החלקים, האביזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בבל עת
 במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על ידה, או

 לעוברי דרך או לרכוש.

 היתר לעגלה

 בקשה להיתר

 י הבאת עגלה
 לבדיקה

 מתו היתר

 פקיעת היתר

 אגרת היתר

ות העגלה נ  תקי
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 9. (א) בוחן וכן שוטר, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה. הימנה
 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד

 שנקבעו בהזמנה.

 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה הידעת *,»
 עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן - הודעת אי־שימוש) בה יפורטו
 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית־הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית

 ויעביר אליו את לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.
 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
 אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה

 נוספת.
 (ג) עגלה שנמסרת עליה הודעת אי־שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או מי
 שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן (ב) אף אם ההודעה לא נמסרה

 לידיו.
 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת איישימוש תוקנו,

 יבטל את הודעת אי־השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית־הזיהוי.

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אתת המופ
ל על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב  ע

 בלימה בכל דדה

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת
 ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה

 במצב בלימה בכל דרו.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מן פני הקרקע ועד
 לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 ה ל ע י א  15. אורך כולל של עגלה ל
 (!) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר ?
 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

 ה ל ג ע  16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב ה
 (!) בעגלה בעלת ציד אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או

 המשטח או השטח המיועד למטען >
 (2) בעגלה בעלת 2 צירים לא יעלה על 50% המרחק בין הצירים של העגלה.

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית.של 45° לפחות והחז
 רתה המיידית בקלות, מהירות ובטיחות,

 18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד, .

 בלמים בעגלה
 שמשק? מטענה

 עולה על 500
 ק״ ג

 בלמים בעגלה
 אחרת

 רוחב כולל

 גובה כולל

 אורד כולל

 מרחק

י ו ג  מערכת הי

 חיבור
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 אופנים
ם י ל מ נ  ב

 הרתמה

 התקנה פנס

ר 19. ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב בו  ייצו?• חי

 משני חלקים או יותר.

 גלגלים 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל, המותר.

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים בקוט־
 רם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי ברזל,

 פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

 22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה. חלקי הרתמה והמושכות
 הבאים במגע עם עוד הבהמה לא יחבלו בה.

 23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות, ובהיותה
 בדרך יפיץ אוד בצבע לבן קדימה ואוד בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

 למרחק של 100 מטרים לפחות.
 (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן (א), יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ם״מ ולא יותר

 מ־120 ס״מ מפני הקרקע.

ס 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום, כל מחזירור רי רו י  מחז

 במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על 40 ס״מ; ובגובה של לפחות 40 ס״מ מן
 פני הקרקע ולא יותר מ־80 ס״מ! הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 ס״מ מדוב־
 עים לפחות! הותקן מחזירור עגול יחיה קטרו 5 ס״מ לפחות. שני המחזירורים יהיו במצב

 תקין ונקי בכל עת.
 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמרח־

 קיס, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.
 (ג) לא יותקן בעגלה מחזידור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הדשות המקומית.

 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

 26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן:
 (1) בעגלה בעלת סדן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג >

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמודים — 250 ק״ג ו

- 500 ק״ג 1  (3) בעגלה ביעלת 2 סרנים הרתומה לסוס או פרדה י
 (4) בעגלה כעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000

 ק״ג.

 הובלת מטע! 27. לא יוביל אדם מטען! בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אם —

 (1) המטען צסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות ז
 (2) המטען קשור ומוזחק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו !
 (3) חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות ו

 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזידורים, את לוחית־הזיהוי ואת
 הפנס!

 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —
 (א) מד1וץ לדפנות הצדדים של העגלה!

 נעלי בטחוז

 משקל כו55
 מותר
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 סימון מטע!
 חורג

 היתר ?עגלה
 שמידותיה

 ומשקלה עולים׳
 ע? הקבוע

 8ינוי מבנה

י ו נ  רישוםהשי
 בהיתר

 מתן לוחיח־
י  זיהו

 לוחית־ייהוי

 , הסרת ?וחית־
י יהו  הז

 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה;
) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה ז ג ) 

 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
 כדלקמן:

 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען 1
 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזידור אדום בקצה האחורי של

 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24(א).

 29. ראש הרשות המקומית רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או
 ללא תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל! מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

 סימן ג׳: שינוי מבנה

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתד בכתב מאת ראש הדשות המקומית
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 פרק רביעי: לוחית־־זיד/יי
 32. (א) ראש הדשות המקומית יתן לכל בעל היתד לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־

 זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.
 (ב) לוחית־הזיחוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר הסידורי
 של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה x20 40 ם״מ. הלוחית תותקן
 בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי ותקין

 בכל עת.
 (ג) בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.

 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעיון לוחיודזיהוי שניתנה על ידי ראש
 הרשות המקומית.

 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש הדשות
 המקומית ז לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא יחםפם את

 צבעה וכל סימן או מספד שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

 חובת החזקת
 היתר

 הצגת היחד

חובה למילוי . 
 תנאי היתר

 איסור שינוי
 בהיתר

 פדר! חמישי: החזקת היתר ושינויים גו
 35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתד ומותקנת בה לוחית־זיהוי.

 36. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

3 מי שניתן לו היתד, חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש 7 
 אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

 38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ירי כתב יד, שרטוט, מחיקה, טשטוש,
 הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתד שיש בו שינוי באמור.
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 כפל היתר 39. (א) אבד היתד או הושחת או טושטש, דשאי ראש הדשות המקומית לתת, לפי

 בקשת בעליו או מחזיקו, כפל ממנו לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את הכפל
־ לראש הרשות המקומית. , . . , : . : . 

 י פרק ששי: הוראות שונות

ר 40. ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם דשות הרישוי לפטור עגלה מהור י ט  פ

 אות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מםויימת להוסיף על הוראות
 ...... הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או

 לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

ת י 41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של ו  הטלת אחרי

 עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

; 42. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ובמקרה של עבירה ם י ש נ  ע

 נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו עליה
 הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו בדין.

 השם 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר (עגלות), תשכ״ה—1965״.

ץ י ב ו ק ש ו מ ׳  גתאשד. מ
 כ״ו בכסלו תשכ״ה (1 בדצמבר 1964) ראש המועצה האזורית שפיר

 (חט 856310)

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים שר התחבורה

 תיקון טעויות

 בחוק עזר לרמלה (רוכלים), תשכ״ה—1964, שפורסם בקובץ התקנות 1650> תשכ״ה,
 עמי 415, בסעיפים 18,16,10 ו־21, בכל מקום, במקום ״ראש המועצה״ צ״ל ״ראש העיריה״.

 בח1ק עזר לעתלית (שחיטת עופות), תשכ״ח—1964, שפורסם בקובץ התקנות 1657,
 תשכ״ה, עמ׳ 552 —

 (1) בכל מקום בו נאמר ״בית השחיטה״ קרי ״בית שחיטה״.
 (2) בסעיף 7 (ו), במקום ״2 לירות״ צ״ל ״50 אגורות״.
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