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 חוק! הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות!בדבר ביטוח אמהות

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 מתקין תקנות אלה:

, בתקנת משנה (א),  תיקו! תקנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד—1954 2
 במקום ״מאה שבעים וחמש לידות״ יבוא ״מאה שמונים ואחת לידות״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965).

ם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), תשכ״ה—1965״. , ־ ׳  ה

ן ו ל ל א א ג  י״גבניסן תשכ״ה (15 באפריל 1965) י
) שר העבודה 7 5 0 3 מ 5 ח ) 

 1 ם״ת 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת »4, תשי״ד, עמ, 647, ק׳׳ת 1564, תשכ״ר, עט׳ 1054.

 חוק הגנת השכר, תשי״ח—1958

 תקנות בדבר קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 25(א)׳(3א) ו־31 לחוק הגנת השכר, תשי״ח—1958 ג
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 מקסימים 1. דמי הטיפול המקצועי־ארגוני שמותר לנכותם משכרו של עובד לפי פסקה (3א) לסעיף
5 25(א) לחוק לא יעלו על אחוז אחד מהשכר עד לשכר מקסימלי של חמש מאות לירות לחודש. י פ י י ט ט  י

 ה׳טם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־־
 ארגוני), תשכ״ה—1965״.

 י׳ בניסן תשכ״ה (12 באפריל 1965)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 75246) י

 שר העבודה

 1 ם״ח 247, תשי״ח, עמי 86 : ם׳׳ח 439, ת׳פכ״ה, עמ׳ 14.

 1898 קובץ התקנות 1719, כ״) בניס! תשכ״ה, 29.4.1965



 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964
ת כדבר הצבת שלטים ^איםור רחצה ו  תקנ

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 ג
 תקנות אלה: י

 1. בתקנות אלה— הגדרות
 ״מקום רחצה אסור׳•׳ — מקופ שהרחצה מ נאסרה כצו לפי סעיף 1 לחוק.

 2. דשות מקומית שבתחומה נמצא מקום רחצה אסור תציב במקום כאמור שלטים לציין הצבת שלטים
 דבר האיסור במקומות הנראים לעין במספר מספיק כדי שיראו בבירור את הכתוב בהם מכל

 נקודה במקום הרחצה האסור.

 3. . צורת השלטים שיוצבו תהיה כלהלן: צורת שלט
80x 120 1 הוא ייעשה מחומר בלתי מתבלה׳ בצורה מלבנית וגדלו יהיה() 

 ס׳׳׳מ לפחות!
 (2) הוא יהיה צבוע בצבע לבן ויהיה כתוב בעברית, ערבית ואנגלית בתוספת

 סימן גולגולת אדם בצבע שחור.

 4. שלט יוצב על מיתקן בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע בצודה שתבטיח אופו הצבת
 , שלט

 עמידה נגד תלאות מזג האויר.

 5. : תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות. תחילה

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על ידי רשויות השם
 מקומיות), תשב״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ג בניסןתשכ״ה (15 באפריל1965) ח
) שר הפנים 7 6 7 6 ח 1 ס ) 

 1 ם״ח 434, תשכ״ד, עמ׳ 172.

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964
 צו בדבר מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה .בחוף! הים התיכון, ים סוןז

 וים כנרת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ד3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 ג
 ולאחר התייעצות עם שד הבריאות, אני מצווה לאמור:

 1. החלקים המפורטים בתוספת בטור א׳ מחוף הים התיכון, ים סוף וים מרת, שנקודות מסומות רחצה
ך מוכרזים ף ן א 1 ם , י ר ט מ  מפגש קואורדינטות הרוחב שלהם עם החוף מצויינות בטור ב׳, ובמרחק ב

 החוף משני צדי נקודות המפגש כאמור כמצויין בטור גי, הם מקומות רחצה מוכרזים.

 2. הרחצה בכל מקום לאורך חוף ים התיכון, ים סוף וים כנרת שלא פורט בתוספת מקומות רחצה
מ י י ו ם  כאמור בסעיף 1 — אסורה. א

 3. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה השם
 בחופי ים התיכון, ים סוף וים כנדת), תשכ״ה—1965״.

 1 ם״ח 434, תשכ״ד, עמי 172.

 סול>•התקנות 1719, כ״ז בניס! תשכ״ה, 29.4.1965 1899



 תופפת
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 חלקי החווי קואורדינטות הרוחב המרחק במטרים

 א. ימ התיכון

ז הצפון  מחו

 מועצה אזוריח סולם צור

 1. גוש 18291 חלקה 48
 גוש 18290 חלקות 25,24 27570 700

 2. אכזיב 272225 175
 עירית נהריה

 1. עמידר 269680 75
 2. גלי־גליל 268410 75
 3. דרום 267880 75

 מועצה מקומית שכי־ציון

 חוף רחצה 26535 350

 עירית עכו
 חוף אדגמן

 נקודה מס׳ 1 258342 75
 נקודה מס׳ 2 258256 75
 נקודה מס׳ 3 257935 75
 נקודה מס׳ 4 257889 75

פה  חוז חי

 מועצה מקומית קרית־ים 250450 100

 עירית חיפה
 קרית־חיים

 נקודה מם׳ 1 243000 75
 נקודה מס׳ 2 248450 75
 נקודה מם׳ 3 247700 75
 נקודה מס׳ 4 247285 75

 בוםתךהכרמל (בת־גלים)
 נקודה מס׳ 1 248940 : 148330 75
 נקודה מס׳ 2 248475 : 147600 75
 החוף השקט 24680 : 149140 75

 חוף םמיר
 נקודה מם׳ 1 246350 75
 נקודה מס׳ 2 246040 75
 נקודה מס׳ 3 . 245555 75
 נקודה מס׳ 4 245100 75

 1900 קובץ התקנות 1.719, כ״ז בנים! תשכ״ת, 29.4.1965



 מור ג׳
 המרתק במטרים

 טור ב׳
 קואורדינטות הרוחכ

 טור א׳
 חלקי החווי

75 224400 
75 224120 

200 210150 

100 20505 
75 20195 

75 20140 
75 20155 
75 19910 

100 19450 
850 19275 
100 18890 
500 18650 

50 18170 

75 176355 
75 175775 
75 175290 

75 170090 
75 169650 
75 165655 
75 165230 
75 165050 
75 164830 
90 160755 

75 15920 
75 15900 
75 15871 
75 15844 

 מועצה אזורית חוף־הכתזל
 נודדים

 חוף צור
 נקודה מס׳ 1
 נקודה מם׳ 2

 חוף־קסדיה (קיט ושיט)
 עירית חדרה

 החוף המרכזי
 חוף מירמר

ז המרכז — חוף צפוני  מחו
 מועצה אזורית עמק־חפר

 מכמורת
 נקודה מם׳ 1
 נקודה מם׳ 2

 בית־ינאי
 עירית נתניה

 קרית־צאנז ועין התכלת
 •נתניה מרכז

 מוזיאון גלדמינץ
 נחל־פולג

 מועצה אזורית חוף־השרון
 שפיים (געש)
ב י כ א ־ ל ז ת  מחו

 עירית הרצליה
 תחנת השרון
 תחנת זבולון
 תחנת אכדיה

 עירית תל־אביב־יפו
 תל־ברוך — צפון
 תל־ברוד — דרום

 גודדון
 פדישמן

 בוגרשוב
 טרומפלדור

 יפו — גבעת עליה

 עירית בודים
 תחנת ירושלים

 תחנת הסלע האדום
 תחנת הסלע השטוח

 תחנת מלון הנשיאים

 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניס! תשכ״ה, 29.4.1965



 טור ג׳
 המרחק'במטרים

 טור ב׳
 קואורדינטות הרוחב

75 15800 
75 15782 

75 15608 

100 14990 

75 13512 
75 13495 
75 13465 

125 12230 
125 12052 
50 11977 

125 11919 

60 24986 
300 2489 
50 2480 

50 24435 
25 24417 
50 24405 

150 24305 
200 2427 
150 2418 

150 2364 

150 23525 
150 23985 

75 884650 
75 880690 

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שד הפניט

 טור א׳
 חלקי החווי

 תחנת ריביירה
 תחנת הדתיים

ז — חוף! דרומי ז המרכ  מחו
 עירית ראשו! לציון

 תחנה

 מועצה אזורית גן־רוה
 פלמחים

ם  מחוז הדרו
 מועצה מקומית אשדוד

 החוף הצפוני
 חוף קייטנות

 החוף הדרומי
 עירית אשקלון

 חוף ברנע
 אפרידר

 כפר הנופש הבינלאומי
 פארק לאומי

ת ו נ  ב. יפ כ
 מועצה מקומית מגדל

 חוף אודבך
 חוף וילה מלצט

 חוף ארבל
 עירית טבריה

 חוף תכלת
 חוף 206

 לידו
 חוף רחצה עירוני

 חוף גיא
 גני־חמת

 מועצה מקומית כנרת
 גן רחל

 מועצה אזורית עמק־הירדן
 דגניה א׳

 חניון עין־גב
 ג. יפ פוף

 עירית אילת
 חוף צפוני

 חוף אלמוג

 י״ג בניסן תשכ״ה (15 באפריל 1965)
 (ווט 76760)

 1902 קובץ התקנות'1719, כ״! בנים! תשב״ה, 29.4.1965



 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964
 צו בדבר סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 •י, אני מצוות
 לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

t ״מפקח רחצה״ — אדם שהוסמך על ידי השר לצורך צו זה 
 ״השר״ — שר הפניט ?

 ״מקום רחצה מוכרז״ — כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזיט ואיסור
 הרחצה בחוף ים התיכון, ים־סוף וים כנרת), תשכ״ה—1965 2?

 ״מציל״ — אדם שבידו תעודת מציל בת־תוקף מאת שד העבודה או מי שהוסמך על
 ידיו לכך ן

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה 3?
 ״עונת רחצה״ — התקופה שבין א׳ באייר לבין כ״ט בתשרי בכל שנה.

 2. במקום רחצה מוכרז תהיה תחנת הצלה אחת לכל 150 מטר חוף רחצה, אלא אם קבע
 מפקח הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת הצלה אחת לפחות.

 3. (א) בכל תחנת הצלה תהיה סוכת מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו
 כמפורט בתוספת הראשונה.

 (ב) לא יימצא אדם — פרט למציל או מי שחודשה לכך על ידי מפקח רחצה —
 בסוכת המצילים.

 4. (א) בכל תחנת הצלה יימצא בעונת הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת השניה.
 (ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת הרחצה.

 (ג) ליד כל תחנת הצלה יהיה מקום החסנה מתאים לציוד ההצלה.

 5. ליד כל תחנת הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט
 בתוספת השלישית, אולם מפקח רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת

 יותר מתחנת הצלה אחת.

 6. (א) בקרבת מקום מוכרז יותקן מגרש חניה לרכב. תנייתרכב
 (ב) יותקנו דרכי גישה נוחות להולכי רגל ממגרש החניה למקום רחצה מוכרז.

 7. במקום רחצה מוכרז יותקנו:
 (1) ברזי מים לשתיה?

 (2) פחי אשפה?
 (3) בתי שימוש;

 (4) ברזי מים לשטיפת רגלים >
 (5) מקלחות פתוחות?

 הכל במספר מספיק להנחת דעתו של מפקח הרחצה.
 1 סיידו 434, תשכ״ד, עמ׳ 172.

 2 ק״ת 1719, תשכ״ה, עט׳ 1899.

 3 דיני טדינת ישרא5, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.

 תחנות הצלה

 סוכת מצילים

 ציוד הצלח

 תחנת עזרה
 ראשונה

 טיתקני
 תברואה

 קובץ התקנות 1719, כיין בגיפ! תשפ״ה, 29.4.1965 1903



 נסיח 8. מקום רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי.

 80x .9גבולות מקום רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים, בגודל של 120 ס׳ימ,
 עשויים מחומר בלתי מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע,
 בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר, ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן

 ״גבול מקום רחצה מוכרז״.

 שילוט נבולות
 טקופ רחצה

 מוכרז

 10. מקום רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 9, הנראים לעין ובמספר מספיק,
 שעליהם כתוב ״מקום רחצה מוכרז״.

 שילוט מקום
 מוכרז

 11. (א) נמצא במקום רחצה מוכרז קטע אשד הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן
 אותו קטע על ידי שלטים כאמור בסעיף 9 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן ״בקטע

 זה הרחצה אסורה״.

 (ב) מפקח רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו
 קטע.

 ציה מקומות
 אסורים בתור

 מקום רחצה
 מוכרז

 12. (א) החליט מציל כי הרחצה במקום רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתר
 חצים בגלל מצב הים, דשאי הוא לאסור את הרחצה בו, ויציין את האיסור על ידי הנפת

 דגלים שחורים במספר מספיק, כדי שייראו בבירור בכל מקום בו.

 (ב) מציל; דשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף קטן (א) בכל קטע ממקום
 הרחצה המוכרז.

 (ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים קטנלם (א) ו־(ב;

 13. מציל רשאי לצוות על מתרחץ לצאת מהים, וכן להוציא מתרחץ מהים, אם, לדעתו,
 המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים.

 איסור או
 הגבלת הרחצה
 כמקום מוכרז

 סמכויות מציל

 14. (א) במקום רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד ומגודר למשחקי כדור ולספורט.

 (ב) לא ישחק. אךם במשחקי כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך.

 15. (א) מפקח רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום רחצה מוכרז כדי לבדוק אם
 נתמלאו הוראות צו זה.

 (ב) נוכח מפקח רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה למעט הוראות
 הסעיפים 12 (ג) ר14(ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך על ידיו.

 הגבלת
 משחקים
 וספורט

 סמכויות
 מפקח רחצה

 תחילה 16. תחילתו של צו זה היא בתום חמישה עשר יום מיום פרסומו ברשומות.

 17. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכר־
 זים), תשכ״ה—1965״.

 השם

 1904 קובץ התקנות 1719, כ״ו בנים! תשכ״ה, 29.4.1965



פפת ראשונה  תו
 (סעיף 3)

ת מצילים — כ ו  ם

 (1) תוצב כמבנה על עמודים כשרצפתה בגובד. של לפחות 2.50 מטר מעל לפני הקרקע
 (2) מידותיה יהיו: לא פחות מ־2.25 מטר גובה, אורך ורוחב

 (3) תהיה פתוחה לצד הים בצורה שתאפשר תצפית טובה לכל השטח ברדיוס של 75 מטר
 (4) יעלו עליה במדרגות נוחות עם מעקה

 (5) תכוסה בגג ותצוייד בםוכך, בווילון או באביזרים אחרים שיאפשרו ראיה טובה גם
 בשעות שבהן השמש נמצאת מול החוף

 (6) תגודר מסביב להרחקת קהל המתרחצים ממנה
ת בגובה 8 מטרים לפחות מעל לפני הקרקע והמצריך ו  (7) ייקבע בה או סמוך לה ת

 באביזרים שיאפשרו החלפת דגלים נוחה ומהירה.

פפת שניה  תו

 (סעיף 4)

 ציוד הצלה —
 (1) רמקול

6x30 2( משקפת( 
 (3) דגלי סימון בצבע לבן, שחור ואדום במידות x 60 40 ס״מ

 (4) 2 שמיכות חמות
 (5) 2 כסאות מרגוע

 (6) מכשיר להנשמה מלאכותית
 (7) גלגל הצלה עשוי משעם או מחומר דומה אחר

 (8) סירת הצלה אחת לכל שני מצילים, שארכה 4.50 מטר לפחות, רחבה 1.35 מטר וגבהה
 0.20 מטר

 (9) 3 משוטים לכל סירת הצלה,-עשויים מעץ, או מחומר אחד המתאים לחתירה, שאורך
 כל אחד מהם לא יפחת מ־3.45 מטר

 (10) חצובות לסירות ההצלה.

 . . י תופפת שלישית

 (סעיף 5)

ה — נ רה ראשו  ציוד עז

 4 אלונקות 1 מגש אמאיל שטוח.
 8 שמיכות 2 כוסיות לתרופות

 1 דגלון(משענת לטיפול ברגל) 2 כוסיות לשטיפת עין
 1 אחות אלמת 2 צנצנות חרס לווזלין

 1 סטדיליזטור 1 מזלף
 1 תוף עם חומר סטרילי 1 אמבטיה למכשירים

 1 מגש אמאיל עמוק 1 צנצנת עם פקק זכוכית
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 2 אמפ׳ אטרופין
 50 טבל׳ בלדונה

 50 פלגין
 20 טבל׳ נובלגין

 1 בקבוק בנזין
 3 קפ׳ אמפ׳ יוד

 1 בקבוק כוהל 70%
 1 מחזיק מזרק מתצת

 2 סמ״ק עם מחטים באלכוהול
 1 מספריים חירודגיות

 1 חוסם גומי
 1 פינצטה אנטומית
 1 פינצטה לגוף זר

 1 נתיב אויר
 5 אגדים 7 ס״מ

 5 פדים
 2 תחבושות אישיות קטנות

 1 חב׳ גזה סטרילית
 1 אספלנית 7 ס״מ, 5 ירד

 קופסה הנדיפלםט
 10 משולשים

: ל י כ מ ה ה נ רה ראשו ל עז י מ ר  1 ת
 10 משולשים

 6 תחבושות אישיות קטנות
 2 תחבושות אישיות בינוניות

 2 מקלות (לחסימה)
 5 אגדים 7 ם״מ

 5 פדים
 1 קופסה הנדיפלסט

 20 גרם ולריאן
 3 אמפולות יוד

 20 פלגיו ,
 1 מספריים

 10 סיכות בטחון
 1 כוסית
 1 עפרון
 1 פנקס

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 כלי מתכת לקיסמים
 1 חבילת קיסמים

 2 אגני מוגלה
 12 שפדליה

 2 מדחום
 1 מספריים עם כפתור

 1 מכונת גילוח
 1 חבילת סכיני גילוח

 1 פינצטה אנטומית
 1 פינצטה לגוף זד

 1 שק גומי לקרת
 2 בקבוקים למים חמים

 1 בקבוק לשתן
 1 סיד לחולה

 20 אגדים 10 ס״מ—4 ירד
 30 אגדים 7 ס״מ—4 ירד
 20 אגדים 5 ם״מ—4 ירד

 10 תחבושות אישיות קטנות
 5 תחבושות אישיות בינוניות

 2 חבילות גזה סטרילית
 30 משולשים

 10 סיכות בטחון
 500 גדם צמר גפן

 2 אספלניות, 5 ס״מ, 5 ירד
 10 סדים מגודל שונה

 2 חוסמי גומי
 2 נתיבי אויר

 1 מכשיר להחייאה
 1 בלון לחמצן

 1 מסכת חמצן לבוגד
 1 מסכת חמצן לילד

 1 שק לחמצן

: ל י כ מ ל רופא, ה י מ ר  1 ת
 1 סטטוסקופ

 1 מד־לחץ דם
 2 אמפ׳ אדרנלין

 3 אמפ׳ אמינופיליו
 5 אמפ׳ נובלגין

 י״ג בניסן תשכייה (15 באפריל 1965)
 (חמ 76760)
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 צו בדבר שינוי שיעור מענק הלידה

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג

 ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

^ ל ^  1. מענק הלידה הנקוב בסעיף 30(א) לחוק יוגדל ל־256 לירות, אפ נולד ילד אחה °
 ובתוספת 75 לירות לכל ילד נוסף שנולד חי באותה לידה.

ס תחו?ח ר מ 3 ב 1 ) , ד ״ כ ש , ת ד ב ך א ז ב ״ 0 ב ן ר י ן ך א ו ,1 ע ר י א ת ש ו ך ל ,1, ^ ע ן ן ן ״ י ו ן ת צ ו א ו ו  2 ה

.(1965 

, ביטול ר ב ד א ח ב ״ ם כ ו י 1 מ , ט 1 2 _ ב 9 6  3. צו הביטוח הלאומי(שינוי מענק הלידה), תשכ״ד—4

 תשכ״ה (1 באפריל 1965).

 4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי מענק הלידה), תשכ״ה—1965״. ה׳»ם

 י״ג בניסן תשכ״ה(15 באפריל 1965)
ן ו ל ל א א ג  >חט750304) י

 שר העבודה
 1 ס״ח 137¡ תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 1564, תשכ״ר, עמ׳ 1054.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 צו בדבר שינוי מכסימום דמי הלידה ליום
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—11953

 (להלן — התוספת), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ח שינוי מכסימום, ״  1. מכסימום דמי הלידה ליום הנקוב בסעיף 6 לתוספת יהיה בעד התקופה מיום כ
 , , דמי הלידה

 באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) — 13.75 לירות.
ל ביטול ט  2. צו הביטוח הלאומי (שינוי מכסימום דמי הלידה לשבוע), תשכ״ב—962! ־ _ ב

 לגבי התקופה מיום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) ואילך. י

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי מכסימום דמי הלידה ליום), השם
 תשכ״ה—1965״.

 י״ג בניסן תשכ״ה (15 באפריל 1965)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 750304) י

 שר העבודה

 ־ ק״ת 1287 תשב״ב, עמ׳ 1610.
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ם דמי יהפגיעה ליום מו ר שינוי מכסי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לתוספת הרביעית לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—
 11953 (להלן — התוספת), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שינוי מכסימום 1. מכסימום דמי הפגיעה ליום הנקוב בסעיף 7 לתוספת יוגדל בעד התקופה מיום כ״ח
ה באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) ואילך מ־10.50 לירות ל־13.75 לירות. ע י נ י פ מ  י

 ביטול 2. צו הביטוח הלאומי (שינוי מכסימום דמי הפגיעה ליום), תשכ״ב—1962 2 — בטל
 לגבי התקופה מיום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) ואילך.

ם 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי מכסימום דמי הפגיעה ליום), ש  ה

 תשכ״ה—1965״.

 , , י״ג בניסן תשכ״ה (15 באפריל 1965)
ן ו ל ל א א ג  (חט750304) י

 שר העבודה

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 1287, תשכ׳׳ב, עמ׳ 1611.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת י ר סימון כלי ב ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 42,31,15,5 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 / אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה —
 ״כלי בית״ — כלי מיטלטל, למעט כלי פטור, המיועד להכיל אחד מאלה:

 (1) מזון, משקה וכיוצא בהם — בעת הכנתם, חימומם, בישולם, החזקתם,
 הגשתם או צריכתם!

 (2) המרים, לרבות נוזלים, לצרכי ניקוי, רחצה או כביסה!
 (3) פסולת ביתית!

 ״כלי פטור״ — כלי מיטלטל העשוי כסף או זהב או המצופה כסף או זהב, וכן כלי מיטלטל
 המשמש אריזה למצרך לצורך מסחר או המופעל על ידי מנוע חשמלי או שמותקן בו

 גוף חימום חשמלי!
 ״קרמיקה״ — לרבות חרס או חרסינה,׳

- יצרן של כלי בית לרבות אדם המוסר לאחר חומר לייצור כלי בית לצורך  ״יצרן״ -
 עסקו של המוסר!

 ״סוחר״ — אדם אשר עסקו או חלק מעסקו מכירת כלי בית, לרבות יבואן, סיטונאי, קמעד
 נאי, רוכל או סוכן!

 ״תיאור״ — תיאורו של כלי בית למטרת מסחר או פרסומת, הנעשה בכתב, בדפוס, בציור,
 בשרטוט, בסרט, בעל פה, בשידור או בכל דרך אחרת.

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.
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 הגבלת הייצור

 הגבלת המכירה
 והקניה

 םימו! כלי בית
 עשוי מתכת

 פימוז כלי בית
 שאינו עשוי

 מתכת

 שפת הסיטו!

 צירוו* הוראות
 שימוש

 2. לא ייצר יצרן כלי בית אלא אם סימן אותו בהתאם להוראות צו זה והסימון אינו
 כוזב ואין בו כדי להטעות.

 3. לא ימכור יצרן או סוחר כלי בית, לא יציעו למכירה, לא יעבירו לאחר בשום דרך
 מדרכי ההעברה, לא ירכשו ולא יחזיקו, אלא אם כלי הבית מסומן בהתאם להוראות צו

 זה והסימון אינו כוזב ואין בו כדי להטעות.

 4. סימון כלי בית עשוי מתכת יהיה כמפורט להלן:
 (1) בכל כלי בית יצויין שם היצרן או סימון המסחר הרשום שלו ובכלי

 בית מיובא יצויין גם שם המדינה בה יוצר!
 (2) בנוסף לסימון לפי פסקה (1) יצויינו בכלי בית מהמפורטים להלן

 פרטים אלה:
 (א) בסירים ובקומקומים יצויין גודל הכלי לפי מספדים!

 (ב) בכלי בית מצופה אמאיל שאין בו פגם תצויין האות ׳״א״:

 (ג) בכלי בית שיש בו פגם תצויין האות ״ב״ או ״ג״.

 5. סימון כלי בית שאינו עשוי מתכת יהיה כמפורט להלן:
 (1) בכל כלי בית יצויין שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו ובכלי בית

 מיובא יצויין גם שם המדינה בה יוצר!
 (2) בנוסף לסימון לפי פסקה (1) יצויינו בכלי בית מהמפורטים להלן

 פרטים אלה:
 (א) בכלי בית מקרמיקה או מזכוכית שאין בהם פגם תצויין האות ״א״,
 . ובלבד שלא תצויין האות ״א״ על צלחת מקרמיקה אם המרווח בין שפת
 הצלחת לבין מישור עליו היא מונחת כשהיא הפוכה עולה בנקודה כלשהי
 על 2% מקטדה החיצוני הגדול ביותר, או אם ההפרש בין קטרה החיצוני
 הגדול ביותר של הצלחת לבין קטדה החיצוני הקטן ביותר עולה על
 2% מארכם הממוצע של אותם שני הקטרים, או אם שטחה העליון של

 הצלחת אינו חלק, אינו מבריק או אינו נקי,מבועות;
 (ב) בכלי בית שאין לציין בו האות ״א״ כאמור בפסקת משנה (א)
 ובכל כלי בית שאינו עשוי מתכת שיש בו פגם כלשהו תצויין האות ״ב״

 או האות ״ג״.

 6. (א) סימון של כלי בית מתוצרת הארץ וכן ציון כל פרט נוסף בכלי־בית כאמור
 יהיו בעברית, ואם הוסף להם תרגום לועזי, לא יהיו האותיות הלועזיות גדולות מהאותיות

 העבריות ולא יובלטו מבחינת המקום או מבחינה אחרת כלשהי.

 (ב) סימון של כלי בית מיובא וכן ציון כל פרט נוסף בכלי בית כאמור יהיו
 בעברית או בשפה לועזית, ובלבד שאותיות הסימון לציון הטיב יהיו בעברית•

 7. (א) לא ימכור יצרן או סוחר סיר לחץ או סיפון מתכת לייצור מי סודה, לא יציעם
 למכירה, לא יעבירם לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה, לא ירכשם ולא יחזיקם אלא בצירוף

 הוראות שימוש.

 (ב) הוראות השימוש כאמור יהיו בעברית ומותר להוסיף נוסח לועזי.

 (ג) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות הסעיפים 4, 5 ו־6 ולא לגרוע מהן.
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 אופ! תשימי! 8. (א) הסימון לפי הוראות צו זה יהיה ברור, קריא ובר־קיימא.

 (ב) הסימון ייעשה בגוף כלי הבית על ידי הטבעה, חריטה, הדפסה או מעתק
 פלסטי.

 (ג) סימון של כלי בית שאינו עשוי מתכת מותר שיהיה על גבי תווית שתודבק
. ב) )  היטב לכלי הבית, במקום הסימון לפי סעיף קטן

 פגיעה במימי! 9. לא יסלק, לא ישחית, לא יטשטש, לא ישנה ולא יחליף סוחר את הסימון שנעשה
 לפי צו זה, כולו או בחלקו, ולא יגרום לסילוקו, השחתתו, טשטושו, שינויו או החלפתו

 של הסימון כאמור.

 כימו! ותיאור 10. לא יסמן יצרן ולא יתאר יצרן או סוחר כלי בית, ולא יגרמו לסימון או לתיאור
ט כאמור, אלא אם הסימון או התיאור נכונים בכל פרט. י נ י כ  נ

 פטור בלים 11. הודאית צו זה יא יחולו על כלי בית מיוצאים.
 מיוצאים

 די״חעלמלאי 12. (א) המנהל הכללי של משדד המסחר והתעשיה או מי שהוסמך על ידיו לענין זה
 רשאי להודות ליצרן או סוחר להגיש לו דין וחשבון מלא ונכון על מלאי כלי בית שברשותו

 או בפיקוחו, במקום, במועד ובצורה שייקבעו בהוראה.

 (ב) יצרן או סוחר ימלא אחרי ההוראות שניתנו לו על פי סעיף קטן (א).

 שמירת דינים 13. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות כלי דין, אלא להוסיף עליהן.

 תחילה 14. תחילתו של צו זה —

 (1) ביחס לכלי בית עשוי מתכת היא ביום כ״ח בניסן תשכ״ה (30 באפריל
;(1965 

 (2) ביחס לכלי בית שאינו עשוי מתכת —
 (א) לגבי יצרן —

 (1) ביחס למלאי של כלי בית אשר בידיו ביום פרסום צו זה
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) — היא כתום 90 יום מיום

 הפרסום *
 (2) ביחס לכלי בית אחר היא כתום 30 יום מיום הפרסום!

 (ב) לגבי סוחר —
 (1) ביחס לכלי בית שרכש מיצרן אחרי יום הפרסום — כתום

 91 יום מיום הפרסום!

 (2) ביחס לכלי בית אחר — כתום 150 יום מיום הפרסום.

 השם 15. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), תשכ״ה—1965״.

 ד בניסן תשב״ה (8 באפריל 1965)
ר י פ ס ס ח נ  (חט 741146) פ

 שר המסחר והתעשיה
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 הגדרות

 חימוב יציאות
 לפי הכללים

 אופ! החישוב

 מועדים
 לחישוב

 סיווג יציאות
 האספקה

 חוק המים, תשי״ט—1959
 כללים בדבר חישוב דמי שפכים מטוהרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 111 לחוק המים, תשי״ט—1959 •י, ולאחר התייעצות עם
 מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

 1. בכללים אלה —
 ״שפכים מטוהרים״ — מי שופכין לאחר טיהור ובאיכות שאושרה על ידי מי ששר החקלאות,

 לאחר התייעצות עם שר הבריאות, הסמיכו לכך כמתאימה למטרת השימוש בהם!
 ״מפעל״ — מערכת אספקת שפכים מטוהרים שאינה כוללת איסוף וריכוז השפכים, המהווה

 יחידת חשבון אחת כפי שקבע נציב המים בהודעה ברשומות!
 ״ספק״ — אדם המפיק ומספק לקונה שפכים מטוהרים!

 ״קונה״ — מי שמקבל שפכים מטוהרים מספק בתמורה ז
 ״יחידת שפכים״ — מטר מעוקב של'שפכים מטוהרים המסופקים בנקודת המדידה!

 ״נקודת המדידה״ — הנקודה בה נמדדים השפכים המטוהרים המסופקים על ידי הספק
 לקונה, לצורך עריכת חשבון ביניהם ?

 ״הון עצמי״ — ההפרש שבין ערך הנכסים שבמאזן המפעל בתחילת שנת המאזן, למעט
 הבלאי המנוכה, לבין ערך התחייבויותיו של המפעל לאותו מועד !

 ״בלאי״ — הפחתת ערך נכסי המפעל לצורך חידושו לפי השיעורים הקבועים בתוספת'
 הראשונה!

 ״השקעות״ — לרבות הוצאות מחקר, תכנון ופיקוח על הקמת המפעל!
 ״יציאות הספקה״ — כלל ההוצאות המחושבות של המפעל במשך שנה אחת הדרושות לשם
 הפקת שפכים מטוהרים ואספקתם כאמור בסעיף 5, למעט הוצאות חלוקת השפכים

 המטוהרים אחרי נקודת המדידה!
 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. בעל מפעל חייב לעשות חישוב דמי שפכים מטוהרים בהתאם לכללים אלה, והוא
 אינו רשאי לקבוע עדך נכסיו בהתאם לכללים אלה שלא לצורך חישוב דמי שפכים מטוה־
 דים. המחיר ליחידת שפכים מטוהרים לא יעלה על הסכום המתקבל מתוך חלוקת יציאות

 האספקה במספר הכולל של היחידות המסופקות על ידי אותו מפעל בנסיבות רגילות.

 3. בנסיבות מיוחדות רשאי נציב המים לדרוש חישוב היציאות על בסיס כמות השפכים
 המטוהרים המתוכננים להפקה.

 4. חישוב היציאות של השפכים המטוהרים ייעשה אחת לשנה, אולם נציב המים רשאי
 להורות לערוך את החישוב יותר מפעם אחת לשנה, אם חלו תוך השנה שינויים ניכרים

 ביציאות האספקה.

 (א) יציאות האספקה הן משלושה סוגים אלה:
 (1) יציאות להפעלת מיתקנים המיועדים להפקת השפכים המטוהרים ואספקתם

 וכן יציאות הקשורות עם הנהלת מיתקנים כאמור!
 (2) יציאות להחזקת מיתקנים כאמור בפסקה (1) ותיקונם!

 (3) ריבית, בלאי ויציאות אחדות הקשורות בקיומו של מפעל (להלן—יציאות
 שירותי הוו).

 (ב) פירוט הסוגים האמורים ייעשה לפי הפירוט שבתוספת השניה.

.5 
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 6. מפעל שהוכר על ידי שד החקלאות כמפעל נושא רווחים או שבעל המפעל הקים אותו,
 כולו או חלקו, על ידי הון עצמי, רשאי לכלול בתחשיב היציאות שלו ריווח שסוכם עליו בין

 הספק לבין הקונה, ובאין הסכם ייקבע השיעור על ידי שד החקלאות.

 7. חישוב היציאות כאמור בסעיף 5(א) (1) לכל יחידת שפכים, למעט הוצאות לאנרגיה
 להנעת המפעל, ייעשה כפוף להוראות אלה:

 (1) ספק המספק שפכים לשימוש עונתי רשאי לזקוף על חשבון ההוצאות
 האמורות סכום שלא יעלה על 4000 לירות לכל מיליון מ״ק שפכים מטוהרים

 « המסופקים על ידיו במשך שנה. סכום זה כפוף למדד יוקר המחיה!

 (2) ספק המספק שפכים מטוהרים בכמות הפחותה ממליון מ״ק לשנה או
 העולה על הכמות האמורה, רשאי, לגבי הכמות הפחותה או העולה כאמור, לזקוף
 על חשבון היציאות האמורות סכום יחסי, בהתחשב בסכום האמור בפסקה (1),

 שחל על כל יחידת שפכים מסופקת.

 8. על חשבון הוצאות שנתיות כאמור בסעיף 5 (א)(2) רשאי ספק לזקוף סכום שלא יעלה
 על אחוז אחד מערך ההשקעות במפעל, לפני הניכוי לבלאי. הסכום האמור יחושב בממוצע

 רב שנתי המבוסס על משך קיום המפעל.

 9. ספק שמאזניו המבוקרים כדין או החשבונות שברשותו מוכיחים, להנחת דעתו של
 נציב המים, שההוצאות המפורטות בסעיפים 7 ו־8 עלו בסיכומן במציאות על הסכום המת־
 קבל לפי הסעיפים האמורים רשאי, באישור נציב המים, לחשב את היציאות בהתאם להוצאות

 הממשיות.

 10. במפעל המונע בכוח חשמלי, ייעשה חישוב ההוצאות בעד חשמל לפי תעריף החשמל
 כפול התצרוכת המותרת, כאמור בתוספת השלישית. במפעל המונע באמצעות דלק, ייעשה
 חישוב ההוצאות בעד דלק ושמנים בהתאם להוצאות הממשיות, שאושרו על ידי נציב המים.

 11. (א) שיטת ההפחתה לבלאי, בהתאם לשנות קיום מפעל, תהיה באחת משתי השיטות
 המפורטות בתוספת הראשונה.

 (ב) ספק, למעט דשות מקומית, שמפעלו היה קיים ביום פרסומם של כללים אלה
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) רשאי לשנות את שיטת ההפחתה הקיימת במפעלו בהס־

 כמת הקונים, ובאין הסכמה, יקבע נציב המים את השיטה.

 (ג) במפעל שהחל את אספקתו אחרי יום הפרסום תיקבע שיטת ההפחתה על ידי
 הספק בהסכמת הקונים, ובאין הסכמה, יקבע נציב המים את השיטה.

 (1) ספק שהוא רשות מקומית לא ישנה ולא יקבע את שיטת ההפחתה אלא באישור
 נציב המים.

 12. (א) בחישוב הוצאות האספקה יש לכלול ריבית על הלוואות כפי שהיא נזקפה לשנה
 השוטפת, אולם אין לכלול בסעיף זה ריבית על הון עצמי שהועמד לרשות הספק על ידי

 הקונים.

 ריווח

 הוצאות
 הפעלה,
 הנהלה

 ושירותים

 הוצאות
 החזקה

 ותיקונים

 הוצאות
 ממשיות

 חישוב
 הוצאות

 בעד חשמל
 ודלק

 שיטת חישוב
 הבלאי

 חישוב ריבית
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 השתתפות ההו!
 המושקע

 במפעל

 השוו

 (ב) לגבי הון אשר הועמד לרשות הספק על ידי הממשלה או מוסדות מיישבים לא
 יכלול הספק בחישובו ריבית העולה על שיעור הריבית הנהוג לגבי הלוואות הפיתוח בחקל־

 אות או בתעשיה. שיעור הריבית טעון אישור נציב המים לגבי כל מפעל.
 (ג) מפעל שמומן בהון שהועמד לרשות הספק ממקורות אחדים מאלו המפורטים
 בסעיף קטן (ב), לא יוכר לגביו שיעור ריבית העולה על השיעור הקבוע בחוק, בתוספת

 הוצאות מוכרות אחדות הכרוכות בהשבת המימון.
 (ד) סך כל הריבית שהספק יגבה במפעליו לא יעלה על סך כל הריבית המשתלמת

 על ידיו.

 13. השתתף קונה, שהתקשר עם ספק אחדי יום הפרסום, בהון המושקע במפעל, ייקבעו
 שיעורי ההשתתפות בהסכם בין הצדדים, ובאין הסכם, על ידי נציב המים.

 14, לכללים אלה ייקרא ״כללי מים (חישוב דמי שפכים מטוהרים), תשכ״ה—1965״.

ה נ ת ראשו פ פ ו  ת

 (סעיפים 1 ד11)

ת י ת נ ש ה ה ת ח פ ה  שיעורי ה

 שיעור
 ההפחתה שיעור ההפחתה השנתית לפי שיטת הקרז

 השנתית
 קיים

 המצטברת אם הריבית המתווספת לקר! היא
 ההפחתה
 בשנים השנתית

 חלקי המפעל לפי שיטת באחוזים אלה :
 הקו הישר

 ב־% 3% 4% 5% | 5%.»

 1. קידוח הפקה " 25 4.00 2.74 2.40 2.10
 2. ביתנים לקידוח, הפקה 25 4.00 2.74 2.40 2.10
 3. מנוע דיזל מהיר 10 10.00 8.72 8.33 7.95
 4. מנוע דיזל איטי 20 5.00 3.72 3.36 3.00
 5. משאבה צנטריפוגלית אנכית 12 8.33 7.05 6.66 6.28
 6. משאבה צנטריפוגלית אפקית 15 6.67 5.38 4.99 4.63

 7. משאבה טבולה 7 14.29 13.05 12.66 12.28
 8. בגין קבוע 50 2.00 0.89 0.65 0.48
 9. בריכת בטון 40 2.50 1.33 1.05 0.83
 10. בריכת עפר רגילה 20 5.00 3.72 3.36 3.02
 11. בריכת עפר מצופה אספלט 25 4.00 2.74 2.40 2.10
 12. תעלות מבטון מזויין 35 2.86 1.65 1.36 1.11
 13. תעלות בטון 20 5.00 3.72 3.36 3.02
 14. צינורות בטון מאמץ מראש 40 2.50 1.33 1.05 0.83
 צינורות מבטון מזויין 35 2.86 1.65 1.36 1.11

 צינורות מבטון בלתי מזויין
.15 
.16 

 צנטריפוגליים י 30 3.33 2.10 1.78 1.50
 צינורות פלדה מוגנים בהגנה חיצונית 20 5.00 3.72 3.36 2.02

 צינורות פלדה מוגנים בצורה חיצונית
.17 
.18 

 ופנימית 35 2.86 1.65 1.36 1.11
 19. צינורות מפלדה בלתי מוגנים 12 8.33 7.05 6.66 6.28
 20. צינורות מחלקים מוגנים 12 8.33 7.05 6.66 6.28
 21. צינורות מיציקת ברזל 50 2.00 0.89 0.65 0.48
 22. צינורות צמנט אסבסט 35 2.86 1.65 1.36 1.11
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 שיעור
 ההפחתה שיעור ההפחתה השנתית לפי שיטת הקרן

 השנתית
 לפי שיטת
 הקו הישר

 קיים
 המצטברת אם הריבית המתווספת לקר! היא

 באחוזים אלה :

 ההפחתה
 השנתית

 לפי שיטת
 הקו הישר

 בשנים
 חלקי הטפעל

 ב־% 3% 4% 6% 6.5%

 23. מגופים, שסתומים ואביזרים 10 10.00 8.72 8.33 7.95
 24. מודדי מים, מכשירי מדידה ואביזרים 6 16.67 15.46 15.08 14.70
 25. מנוע חשמלי 15 6.67 5.38 4.99 4.63
 26. מתנע חשמלי 15 6.67 5.38 4.99 4.63
 27. כבלי חשמל ופיקוד 20 5.00 3.72 3.36 3.02
 28. מכשירי פיקוד 10 10.00 8.72 8.33 7.95

: ת ו ר ע  ה
 1. הוצאות תכנון, מחקר ופיקוח לגבי חלקי מפעל כאמור יופחתו בהתאם לשנות הקיום שצויעו

 לצדם.
 2. במפעל בו קיימים תנאי מים או קרקע מיוחדים אחדים העשויים להשפיע על הקיים כאמור,

 רשאי נציב המים להורות על שינוי הקיים.
 3. שיעורי ההפחתה על השקעות אבודות במפעל פלמי יחושב לפי הבלאי הממוצע באותו מפעל.
 4. בשיטת הקרן המצטברת רשאי נציב המים לאשר שינוי שיעורי הריבית המתווספת לקרן.

 תופפת שניה

 (סעיף 5)

 סוגי הוצאות אספקה

 הוצאות
 שירותי

 הו!
 בלירות

 הוצאות
 אחזקה

 ותיקונים
 בלירות

 הוצאות
 הפעלה

 ושירותים
 בלירות

 סה״כ
 הוצאות
 בלירות

ט ו ר י  הוצאות בעד פ

 ס״ה

 נציב המים רשאי
 להתיר הכללת קניית

 שפכים מטוהרים

 2. אנרגיה לשאיבה חשמל
 דלק

 שמנים

 3. שכר עבודה שכר ומשכורת
 הפרשות סוציאליות

 פיצויים
 ביטוח עובדים

 אש״ל

 ס״ה
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 סה״ב הפעלה אחזקה שירותי סה״ב הוצאות • הוצאות הוצאות
 הוצאות ושירותים ותיקונים חוו

 בלירות
ט ו ר י  הוצאות בעד פ

 בלירות בלירות בלירות
 הוצאות
 בלירות

 דלק
 סיכה ושמניםו

 תיקונים וחליפין
 ביטוח
 אגרות

 בלאי
 שכירת רכב

 ס״ה

 חמרים לרבות הובלתם
 חלפים לרבות הובלתם

 תיקונים
 עבודות בקבלנות

 ס״ה

 ם״ה

 ם׳׳ה

 הלוואות לזמן ארוך
 ובינוני

 הלוואות לזמן קצר
 ולהון חוזר

 מבנים
 מכונות וציוד

 צינורות

 4. רכב

 5. תיקונים והמרים

 6. ריבית

 7. בלאי

 8. מסים, ארנונות וביטוח מסים
 היטלים

 ארנונות
 ביטוח נכסים

 ביטוח מניעת נזקים

 ס״ה

 9. שונות ייעוץ ומדידות
 שכר דירה או
 דמי חכירה
 הוצאות גבית

 שונות

 ס״ה יציאות הספקה

: בעל מפעל רשאי להגיש סכומים כוללים של סעיפי הוצאות. ה ר  ה ע

 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ׳׳ה, 29,4.1965 1915



 תום&ת שלישית
 (סעיף 10)

 ספיקת המשאבה במ״ק/לשעה תצרוכת חשמל מותרת
 בווס״ש למ״ק מ׳ גובה

30 
50 
75 

100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 

1000 

 ט׳ בניסן תשכ״ה (11 באפריל 1965)
 (חמ 737602)

 חוק המים, תשי״ט—1959
ר היטל איזון ב ד  הודעה ב

, לאחר  אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 התייעצות במועצת המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעתי לאמור:

 הגדרות 1. בהודעה זו —
 ״נקודת המדידה הראשית״ —

 (1) בהספקת מים לרשות מקומית — שער הרשות באם המים קנויים מספק חוץ!
 (2) בהפקה עצמית של מים — פי הבאר או מקור השאיבה, וכן מיתקני אגירה
 לויסות הספקת מים ליממה אחת, מיתקני אגירה עונתית או רב־שנתית, והמובילים

 עד למיתקני האגירה והחלוקה;
 (3) בהספקת מים אחרת — המודד הראשי בו נמדדים המים המסופקים על ידי
 ספק, אולם אם, בכדי להביא כמות מים שאינה נופלת מ־25 אחוז מהכמות המסופקת
 לצרכנים, יש צורך בתוספת שאיבה (מסטינג) לאחר המודד הראשי של הספק,
 יתווספו הוצאות שאיבה אלה להוצאות ההפקה,• לא היה צורך בשאיבה נוספת,

 תוגדר נקודת המדידה הראשית כאמור בפסקה זו.

 ״הוצאות ההפקה״ — הוצאות המפיק או הספק בנקודת המדידה הראשית. במפעל מים
 המורכב ממספר מכוני שאיבה — הוצאות ההפקה בממוצע בנקודות המדידה של כל

 המכונים.
 ״מחיר מים״ — המחיר בנקודת המדידה הראשית או הוצאות המפיק לאותה נקודה,

 שיחושבו לפי כללי המים (חישוב דמי מים), תשכ״ב—21961.

 1 סייח 288, תשי״ט, עמי 166.

 2 ק״ת 1240, תעכ״ב, עמי 81(¡.

5.72 
5.20 
4.74 
4.48 
4.28 
4.22 
4.20 
4.17 
4.15 
4.11 
4.02 

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות
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 2. מי שמספק או מפיק מים למטרות הנקובות בטור א׳ לתוספת באזורים המפורטים שיעור היטל
 בטור ב׳ ומחירי המים אינם עולים על הנקוב בטור ג׳ ישלם היטל איזון בשיעור המפורט

 בטור ד׳.
נ י י  3. ההיטל כאמור ישולם גם אם הוצאות הספקת המים לצרכנים, או אם הוצאות הפקה ס

 עצמית שהוכרו על ידי נציב המים, והמתווספות למחיר המים בנקודות המדידה הראשית
 על ידי מי שמחלק את המים לצרכנים אינן עולות על —

 (1) 5.5 אגורות למ״ק — למים המיועדים לייצור חקלאי ו
 (2) 11 אגורות למ״ק — למים המיועדים לייצור תעשייתי;

 (3) 22 אגורות למ״ק —. למים המיועדים למטרות המים האחרות.

 4. ספק או מפיק מים שמחיר המים שהוא מספק או מפיק עולה על המחיר הנקוב שיעור ההיטל
י0ימ. ש «ויי ד פ ה ר ה ו ע י ש ל ב ט י  בתוספת אולם הוא פחות מהמחיר האמור בצירוף ההיטל, ישלם ה

 שבין מהיר המים שהוא מספק או מפיק לבין המחיר הנקוב בתוספת בצירוף ההיטל.

י ו ט י  5. הודעת המים (היטל איזון), תשכ״ב—31962 — בטלה• ב
ם ע <  6. להודעה זו ייקרא ״הודעת המים (היטל איזון), תשכ״ה—1965״. ה

ת פ פ ו  ת

 (סעיף 2)

 טור א׳ טור ב׳ י טור ג׳ טור ד׳
 מחיר שיעור
ר המים ההיטל ו ז א ר באגורות באגורות ה ו ז א  מטרות המים ה
 לט״ק למ״ק

 חקלאות תחום המועצה האזורית בקעת בית־שאן
 תחום המועצה המקומית בית־שאן 3.5 0.20

 חקלאות תחום המועצה האזורית עמק־הירדן,
 עירית טבריה, המועצות המקומיות מגדל

 ומנחמיה 4.0 0.35
 חקלאות מועצה אזורית גלבוע 4.0 0.30

 חקלאות תחום המועצה האזורית הגליל־העליון
 והמועצות המקומיות מטולה, קרית־שמו־

 נה, יסוד־המעלה, הצור וראש־פינה 4.0 0.4
 חקלאות יתר שטח המדינה 5.0 0.4
 תעשיה כל שטח המדינה 7.0 1.0

 צרכי בית, מלאכה,
 מסחר, שירותים

 ושירותים ציבוריים כל שטח המדינה 12.0 3.0

י ת ב ם ג י י  י״ב בניסן תשכ״ה (14 באפריל 1965) ח
 >חמ 737602) שר החקלאות

 3 ק״ת 1275, תשכ״ב, עמ׳ 1407.
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י מ ד ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר לירושלים ב

׳ מתקינה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות נ
 חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשב״א—1960 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), ההגדרות ״מפעל תעשייתי״ ו־״רשיון שרברב״ — יימחקו.

 ״אגרת הנחת
 צינורותמיס

 2. אחרי סעיף 3 לחוק העזר העיקרי יבוא:
 3א. (א) בעל נכס הגובל קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים,

 ישלם לעיריה אגדת הנחת צינורות מים — בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי

 סעיף 3(ב).
 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים,
 שהגיש בקשה להגדלת נפח הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם עם מתן
, אגדת הנחת צינור מים בשיעור  ההיתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 3

 שנקבע בתוספת לגבי הבניה שבעדה ניתן ההיתר כאמור.״

 3. בסעיף 5 לחוק העזר העיקרי, סעיף קטן(ה) — בטל.

 4. בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי, בסעיף קטן (ד), לאחר המלים ״בשיעור הנקוב
 בתוספת״ יבוא:

 ״ובלבד שהמחזיק ימציא למחלקת הספקת המים במשך חודש מרם של כל שנה,
 הצהרה בדבר גודל גינתו וטיבה״.

 5. סעיף 20 לחוק העזר העיקרי — בטל.

 6. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 תיקון סעי11

 הוספת
 הוספת טעיו! 3א

 תיקון סעיףי 5

 תיקון סעיף 6

 ביטול סעיף! 20

 החלפת התוספת

 לירות

120 
180 
500 

0.70 
2.40 

 ״תופפת

 1. אגרת טופס בקשה (סעיף 3(ג))
 2. אגרת חיבור (סעיף 3(ד)(1)) —

 לכל יחידות דיור
 למלאכה
 לתעשיה

 3. אגדת הנחת צינורות (סעיף 3א) —
 לכל מ״ר משטח המגרש

 לכל מ״ר בניה בכל קומה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ 197.

 2 ק״ת 1054, תשכ״א, עמ׳ 10; ק״ת 1355, תשכ״ב, עמ׳ 2541.

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 589, עט׳ 153.
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 לירות

 4. אגרת מד־ מים (סעיף 5 (ד)) ־.
 כשקוטר המד —

 ״% לבית י 65
 לדירה ועסק 55
 ״3/4 לבית 5ד
 לדירה ועסק 65
 ״1 לבית 90
 לדידה ועסק 75

 ״11/2 לבית 110
 לדירה ועסק י 90

 ״2 לבית 140
 למעלה מ־״2 בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל.

10 ( 0 )  5. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 5
 6. אגרת מים (סעיף 6) —

 אגרה בלירות האגרה
 למ״ק המינימלית

 לחודש
 בלירות

 (א) לצרכי בית עד 3 מ״ק 0.50 1.50
 לכל מ״ק נוסף 0.50

 (ב) לחקלאות לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 0.15

 (ג) לתעשיה לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 0.30

 (ד) לתעשיה ולמלאכה המשתמשת במים לצרכי
 ייצור 0.35
 (ה) לתעשיה ומלאכה לצדכי שירותים 0.45
 (ו) לבניה 0.60

 (ז) לגינות נוי עד 1000 מ״ר —
 לכל 100 מ״ר של גינות נוי או חלק מהם בהגבלה

 של 54 מ״ק לשנה 0.40
 7. פקדונות לאגדת מים (סעיף 8) —

 (א) לדירה עד שני חדרים 12
 (ב) לדירה למעלה משני חדרים ועד ארבעה חדרים

 ולעסק 20
 (ג) לדירה מעל ארבעה חדתם 30
 (ד) לגינות נוי עם מד־מים נפרד 30

 (ה) לבניה —
 עד 100 מ״ר בניה 60

 מעל 100 פדר ועד 300 מ״ר 200
 מעל 300 מ״ר ועד 500 מ״ר 300

 מעל ל־500 פדר בניה 1000
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 אגרה בלירות האגרה
 למ״ק המינימלית

 לחודש
 בלירות

 (ו) למלאכה ותעשיה זעירה 50
 (ז) לתעשיה, בתי הארחה ומוסדות, בתי חולים,

 מקוואות, בתי מרחץ, בתי קברות וברכות שחיה 300
 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (ד)) 5״

 תחילה 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965),

ם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ה—1965״, & " 

ם ו ־ ש ל ש י י א כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ג בניסן תשכ״ה (25 באפריל 1965) ראש עידית ירושלים

 (חמ 878013)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

וב ר היטל בי ב ד ה ב י נ ת נ  חוק עזר ל

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 ׳־המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר

 זה:

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

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה בכל קומותיו של הבנין!
 ״העיריה״ — עירית נתניה!

 \ ״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 העיריה, למעט רחוב.

 היטל ביוב 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

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

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עט׳ 197.

 2 ם״ח 376, תשכ״ב, עט׳ 96.
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 חיבור ריב•
 פרטי ?ביוב

 איסור פגיעה
 בביוב

 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 רשות מקומית אהדת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, אן טסירת הודעות
 ,נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום 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 עתונים יומיים הנפוצים בתחום העידיה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

ה עגשים ר י ב ע , ה ד ת י ם ה א ת ו ן ר י 5 ל 0 ם 0 נ ו _ ק נ י ׳ ך ה ר ז ן ק ע ן ת ח ו א ר ו ן ן 1 מ ד א ף ו ן ד ע,1 ן ב ן ע ן  ך• ן

 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 ביטו?

 השם

 8. חוק עזר לנתניה (בניית ביבים), תשי״ט—1959 3 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (היטל ביוב), תשכ״ה—1965״.

 תופפת

 (סעיפים 2 ו־3)

 8272, 8273, 8267,8274, 8270,8271, 8268, 8269, 8266 צד
 מערבי רחוב רזיאל, 8265 צד מערבי רח׳ פתח־תקוה,
,8256 ,8257 ,8259 ,8258 ,8262 ,8263 ,8264 ,8260 ,8261 
,8275 ,8248 ,8251 ,8252 ,8250 ,8249 ,8254 ,8255 ,8253 

 7932,8247,8246,8245 — צד מערבי לגבי כביש הדרום׳
,7913 ,7955 ,7949 ,7948 ,7944 ,7943 ,7942 ,7941 ,7931 

»7707 

 חלקה 2 בגוש 7945.

 7947, 7945, 7946, 7940, 7933, 8244׳ 8243, 8242, 8241,
,8285 ,8236 ,8235 ,8234 ,8233 ,8240 ,8237 ,8238 ,8239 

 8267 צד מזרחי, 8284, 8232, 8230, 8228.
 חלקה 1 בגוש 8265, חלקה 1 בגוש 8266.

 ו  1. בתוספת ז
ר א׳׳׳ ו ז  ״ א

 הגושים:

ר בי״— ו ז א , 

 הגושים:

 ק״ת 971, תש״ד, עט׳ 440.
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ר ג׳״ — ו ז א  ״

 הגושים: 8006,8218,8217,8216,8215 צריפים׳, 8007.

 2. היטל ביוב

 שיעור ההיטל בלירות
 אזור א׳ אזור ב׳ אזור ג׳

 ביב ציבורי לכל מ״ר קרקע 0.20 0.20 0.10
 לכל מ״ד בניה 4.50 3.25 3.25

 ביב מאסף לכל מ״ד קרקע 0.12 0.06 0.03
 לכל מ״ר בניה 1.30 1.00 1.00

 מיתקנים לכל כדר קרקע 0.08 0.04 0.02
 אחרים לכל מ״ר בניה —.1 0.75 0.75

י מ ע ־ ן  נתאשר. ע׳ ב
 כ״ב באדר ב׳ תשכ״ה (26 במרס 1965) ראש עירית נתניה

 (חמ 83608)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות
ים נ י ת ולוחיות־מםפר בבנ ו ב ו ח ר ת ל ו מ ר ש ב ד ה ב י תנ  חוק עזר לנ

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 251,250, 254, 259, ו־261 לפקודת העיריות / מתקינה
 מועצת עידית נתניה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
ך — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין, או שהיה מקבלה אילו י  ״בעל בנ
 היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

 שנים,׳
 ״המועצה״ — מועצת העידיה;

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל ז
 ״העיריה״ — עירית נתניה!

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

 תחולה 2. הוראות חוק עזר זה יחולו על שטח תכנון העיר הכולל את תחום העיריה.

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.
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 שלטים לציו!
 שטות לרחובות

 דרישה להתקי!
 לוחית־מםפר

 ומספרים
 מוארים

 התקנת
 לוחיות־מספר

 ומספרים
 מוארים על ידי

 ראש העירית

 מספרים מוארים
 לבנינים חרשים .

 חובה להאיר

 החןקה תקינה
 של שלטים,

 לוחיות־מםפר
 וטםפרים
 מוארים

 איסור פגיעה
 בשלטים,

 לוחיות־מםפר
 ומספרים
 מוארים

 איסור הפרעה

 3. : (א) ראש העיריה דשאי להתקין שלטים על כל בנין, לציון שם רחוב יאו מספדי
 בנינים בקטע רחוב,'או להסברת שם של רחוב, בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 4. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
 המנויות להלן, בולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

: ו  לבנינים שנקבעה על ידי
 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין;

 (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל ן
 (3) לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן

 הנושא עליו מספר מואר, במרחק של לא יותר מ־10 מטר מרשות הרבים!
 (4) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר או מספר מואר או מיתקן

 כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 . (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

, אלא בשני אלה:  (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א)

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה \
 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 5. ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
 בסעיף 4, בין אם נמסרה הודעה לפי אוחו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם כד לכל
 מקום שיידרש. ביצע ראש העיריה עבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות מאת בעל הבנין

 את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור 3 לירות.

 6. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש העיריה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו.

 7. בעל בנין שעל בנינו נקבע מספר מואר, יאיר את המספר מדי ערב בערב, משקיעת
 החמה ועד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ־15 וואט לשעה.

 8. בעל בנין חייב —
 (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב

 תקין וגלוי לעין!
 (2) למסור הודעה לראש העידיה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־

 מספד או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 9. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם
 ולא יסתירם מעין רואים, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או מספר מואר ייפגעו,

 יטושטשו או יוסתרו.

 10. לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.
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 מסירת הודעה 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיו, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
-או נמסרה במקום מגוריו או במקום'עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה אם
 אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים, או בבנין שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, הנפוצים בתחום

 העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מ 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה י ש נ  ע

 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום בו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו בדין או
 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

ל 13. חוקי עזר לנתניה (קביעת מספרים לבנינים), 1941 2 — בטלים. ו ט י  ב

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים),
 תשכ״ה—1965״.

י ע מ  נתאשד. ע׳ ב ן ־
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש עירית נתניה

 (חמ 886006)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1096, עמי 585 ; ק״ת 468, תשי״ר, עמי 1239 ; ק״ת 491, תשט״ו, עמ׳ 274.

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו ר רשי ב ד  חוק עזר לראשון-לציון ב

, וסעיף 77 (א)(4) לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית ראשון־לציון חוק עזר זה:  התעבורה 2

, במקום  תיקו! סעי!־ 4 1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לראשוךלציון (רשיונות לאופניים), תשי״ג—1953 3
 ״200 פרוטה״ יבוא ״70 אגורות״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון(רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה—
 1965״.

 נתאשר.
 כ׳ באדר ב׳ תשכ״ה (24 במרס 1965)

 (חמ 897200)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק״ת 339, תשי״ג, עמ׳ 702 ; ק״ת 834, תשי״ט, עמי 110.

ד נ ו א ם ל ע  נ
 ראש עירית דאשוךלציון

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

 שר התחבורה
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 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו ר רשי ב ד ת ב ו ב ו ח ר  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 77 (א)(4) לפקודת

, מתקינה מועצת עירית רחובות חוק עזר זה:  התעבורה 2

, בסעיף יקטן (כ),  1. : בסעיף 4 לחוק עזר לרחובות (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1953 3
 במקום ״500 פרוטות״ יבוא ״1.20 לירות״.

- ה ״ כ ש  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (רשיונות לאופניים) (תיקון), ת
 1965״.

ץ ״ ק כ ח צ  י
 ראש עירית רחובות

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

 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ׳ באדר ב׳ תשכ״ה (24 במרס 1965)

 (חמ !897100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.

 21 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.

 3 ק״ת 408, תשי״ד, עמ׳ 214.

 פקודת העיריות
ים כנ ם מסו י נ ת מב ס י ר ר ה ב ד  חוק עזר לרמלה ב

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ד259 לפקודת העיריות ג
 מועצת עירית רמלה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ —•מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח 5
 ״בעלי׳ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 העיריה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

t או מקצתן 
 ״העיריה״ — עידית רמלה!

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

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש העיריה.

 (ג) ראש העיריה יורה למהנדס.לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) •, המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש העידיה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש העיריה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. • אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
 לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות

 לשם הריסת הבנין •ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש העיריה או המהנדס דשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לבדר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן(א)•

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה־ ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום העירייה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. חוקי־עזר לרמלה (הריסתם של בנינים מסוכנים), 31943 — בטלים.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ה—1965״.

ד מ ל ד מ י א  נתאשר. מ
 כ״ט בשבט תשב״ה (1 בפברואר 1965) ראש עירית רמלה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חט897324< ח
 שר הפנים

 3 ע״ר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1295, עמי 757.

 עריכת בדיקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 ע? ידי

ראש העיריה ; 

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות
 ראש העיריה

 והמהנדס
 להיכנס לבניו

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

 1926 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ׳׳ה, 29.4.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאשדוד בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •? מתקינה המועצה
 המקומית אשדוד חוק עזר זד•:

, אחרי סעיף קטן  1. בסעיף 6 לחוק עזר לאשדוד (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 2
 (ב) יבוא:

 ״(ג) לא ידביק אדם מודעה׳ דברי דפוס, כתב פרסומת או דברי תעמולה
 אחדים על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטם׳ לא
 יציירם במקומות כאמור ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על ידי

 אתר.
 (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על הפעולות האמורות שנעשו על

 לוחות שנקבעו לכך על ידי המועצה.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ת—1965״.

ן י ע ר ר ג נ ב  . נתאשר. א
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ראש המועצה המקומית אשדוד

 (חמ 811508)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ק׳׳ת 1296, תשכ״ב, עט׳ 1728.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

יים ת לאופנ ו נ ו ר רשי ב ד  חוק עזר לבית־גץ ב

, וסעיף 77 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה; המקומית בית־ג׳ן חוק:עזר זה: 2  התעבורה

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

 ״המועצה״ —המועצה המקומית בית־גץ!
 ״ראש המועצה״—לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן ?
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!

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

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ׳׳א, עמ׳ 173.

 קובץ ׳התקנות 1719, כ״ז בניםז תשכ״ה, 29.4.1965



 (חמ 81426)
 אני מסכים.

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש א י ר י פ ם משד• ש י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה

 רשיי! 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 ?אופניים

 תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית
 לעין לוחית־מספד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנם חמישים לירות.
 בקשה ?מת! י 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא רשאי

, ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתיתו. ״ י ש  י

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים 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 הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות, אולם אם ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

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

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

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליית־ג׳ן (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—1965״.

ן א ל ן ק ב י ס ן ח י מ  נתאשד. א
 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965) ראש המועצה המקומית בית־ג׳ן

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה על הצומח נ ר הג ב ד  חוק עזר למגיד אל-כרום ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י,. מתקינה המועצה
 המקומית מג׳ד־אל־כרום חוק עזר זה:

 הנידו״ 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרום,-

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

 ״צמח״— עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או
 כל חלק מהם!

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!
— גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או ך ג  ״

 צומחים בו, בין שהוא גדוד ובין שאיננו גדור 5
 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים

 בתחום המועצה.

 1 ע״ו 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 1928 קובי! התקנות 1719, כי״ ז בנים: תשכ׳׳ה, 29.4.1965



 פניעתבצמוןיט
 ברשות חרכים

 בניטה ?מקום
 סגור

 משחקים

 טיפוס ע5 עצים

 מרעה

 הכנסת
 בע?י־חיים

 נהיגת
 בע?י־חיים

 קשירת
 בע?י־חיים

 השגחה ע?
 בע?י־חיים

 הוצאות החזקה

 י?דים

 שימוש
 בסמכויות

 ענשים

 השם

 2. ; לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא
 יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,

 לא ידרוך ןיליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,

 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —

 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!
 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

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

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
 6. (א) לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי

 הסדר שנקבע על ידיה.
 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו

 אם היא מגודרת.
 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור

 היטב ועל פיו מחסום.
 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע

 בצמח.

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

 לעמוד על ידם.
 10. (א) לא יניח אדם בעל־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.

 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב׳ רשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.
 11. בעל־חיים שראש.המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.
 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הודאות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.
 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגיד אל־כדום (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965״.

 נתאשר. עלי אברהים מנסור
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרוס

א ר י פ ם משה ש י י  >חמ:839024< ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניםז תשכ״ה, 29.4.1965 1929



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר למעלות־תרשיחא כדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 77(א)(4)
, מתקינה המועצה המקומית מעלות־תרשיחא חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחא!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן;
 ״תושב״— אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!

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

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

 לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמישים לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא רשאי
 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 הוא עד 31 בדצמבר של השגה שבה ניתן;

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 3 לירות! אולם אם הרשיון ניתן
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגדה בלבד.

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

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 75 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחא (רשיונות לאופניים), תשכ״ד.—
 1965״.

 הגדרות

 רשיון
 לאופניים

 בקשה למת!
 רשיון

 לוחית־מספר

 השם

ן ו ש ח ש מ  צ
 ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

 אני מסכי,ם.
ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965)

 (חמ 85837)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 154¿ עמ׳ 119.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 1930 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ״ה, 29.4.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת על הצומח נ ג ר ה ב ד ן ב  חוק עזר למצפה־רמו

 ׳ בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 111941, מתקינה המועצה
 המקומית מצפה־דמון חוק עזר זה:

• ' י י ו , 
ת י ר ד ג ז  1. בחוק עזר זה— ו

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מצפה־רמון!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן!
 ״צימח״— עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או

 בל חלק מהם ?

ם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו; ד א — ״ ד ל  ״ממונה על י
ך — גן ציבורי, חורשה או שדדה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או ג  ״

 •צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור!
 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה׳ ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים

 בתחום המועצה.

א פגיעה בצמחים ל  2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ן
 , , , , ברשות הרבים

 יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו־פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,
 לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, כניסה למקום
 סגור אלא ברשות.ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. י לא ישחק אדם בכדור משחק _ מ״חהים
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!

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

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

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. : (א) לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי מרעה
 הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב). הודאות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור הכנסת
 , בעלי־חיים

 היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העובדים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע נהיגת
 בעלי־חיים

 בצמח.

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

 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ״ה, 29.4.1965 1931



 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שעד או
 סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא עיחגו

 לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעל־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, דשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הודאות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965״.

ש ט ל י ו ו ר ו  נתאשר. א
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה(16 במרס 1965) ראש המועצה המקומית מצפדררמון .

 (חפ 840802)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 קשירת
 בעלי־חיים

 השגחה על
 בעלי־חיים

 הוצאות החזקה

 ילדים

 שימוש
 בסמכויות

 ענשים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה על הצומח נ ק עזר למרחבים• בדבר הג  חו

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

ת 1, בחוק עזר זה— י י ד נ  ה

 ״המועצה— המועצה האזורית מרחבים!
 ׳,ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן 5
 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או

 בל חלק מהם 5
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!

 ״גן״— גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או
 צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור ז

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

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119•

 1932 קוב׳( התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ״ה, 29.4.1965



 2. 'לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא פגיעה בצמחים
- י• ,. , , , « ברשות הרבים .׳

 יסיר טמנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,
 ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. •י: לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לבל מקום גדור הנמצא בגן, כניסה למקום
ר י : ״  אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו. ב

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

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.
 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שעד או סורג שבגן, או על עץ או שיח טיפוס ע? עצים

 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא
 י ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ידעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי מרעה
 ,הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור הכנסת
 , בעלי־חיים

 היטב ועל פיו מחסום.
 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע נחינת

 בעלי־חיים
 בצמח.

 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שעד או קשירת
ן בעלי־חייפ נ ח י נ א י ל ם ו י י ח - ל ע ם ב ך ל י ך ע י מ ע א י . ל ן כ ׳ ו ! ך מ ל צ > ע ך נ ג ם ה ש ב ל 1 ] ך ר ן ב ן א ג 1 ב מ ק ו ? ן ג ש ך ו  ס

 לעמוד על ידם.
 10. (א) לא יניח אדם בעל־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה. השגחה על
ו בעלי־חיים ך ת י ם א י ש א ל ן י ה א ש ׳ ף ב ו ן ן ר ; א 1 ל ם ל י י ז ן . ל ע ה ב צ ע ן מ ש ה א א ר צ & ( ב ) 

 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם
 החזרתו לידיו.

 11. כעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי הוצאות החזקה
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 .מימי החזקתו.
ט י ד 5  12. : הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הודאות חוק עזר זח• י

 13. לא יפריע אדם לראש ממועצה ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיה לפי חוק עזר זה. שימוש
 בסמכויות

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של ענשים
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.
 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965״. השם

ך ו ר ל ב א ר ש , י ר ש א ת  נ

 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965) ראש המועצה האזורית מרחבים
 (חמ 839700)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 : שד הפגים

 קובץ התקנות 1719, כ״ז בניסן תשכ״ה, 29.4.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
מח • ל הצו ע ה נ ג ר ה ב ד ה ב פנ ק עזר לראש-  חו

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פנה!

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

 ״צמח״— עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או
 כל חלק מהם!

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות כר18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!
 ״גן״—גן ציבורי, חורשה או שדרה, ובל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או

 צומחים בו, בין שהוא גדוד ובין שאיננו גדור!
 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככד ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים

 בתחום המועצה.

 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישדשו, לא ישמידו ולא
 יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,

 לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 ק ח ש  4. לא ישחק אדם בכדור מ
 (!) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה ן

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

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

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי
 הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור
 היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע
 בצמח.

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

 לעמוד על ידם.

 הגדרות

 פגיעה בצמחים
 ברשות הרבים

 כניסה למקום
 סגור

 משחקים

 טיפוס על עציט

 מרעת

 הכגסת
 בעלי־חיימ

 נהיגת
 בעלי־חיים

 קשירת
 בעלי־חיים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1,מם׳ 1154, עמ׳ 119•
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 10. (א) לא יניח אדם בעל־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה. השגחה על
 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו , .> , בעלי־חיים

 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם
 החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי הוצאות החזקה
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.

 12. , הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הודאות חוק עזר זה. ילדים

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה, שימוש
 בסמכויות

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עגשים
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ־

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.

 15. חוק עזר לראש־פנה (הגנה על הצומח), תשי״ח—21958— בטל. ביטול

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פנה (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965״. השם

ח יה ר  נתאשר. משה ז
 י״ב באדר א׳ תשכ״ה־(14 בפברואר 1965) ממלא מקום ראש המועצה המקומית

) דאש־פנה 8 5 5 4 0  >ח° 8
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשדרות בדבר הסדרת השמירה

 י בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 3 לחוק
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961, מתקינה המועצה המקומית שדרות

 חוק עזר זה:
 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות!
 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2¡

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—31953.
 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות. רשות השמירה
 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי מינוי הרשות ״

 זכות בחירה למועצה.
 4. מספר חברי הדשות יהיה שלושה. הרכב הרשות

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הדשות, הרכבה הודעה על מינוי
 ובל שינוי בהרכבה.

 1 ע״ד 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 ס״ח 346, תשכ״א, עט׳ 169.

 3 ק״ת 369, תשי״נ, עמ׳ 1174 ; ק״ת 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2489.
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 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הדשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

 8. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 9. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 8.

 10. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתודה הדשות.

 11. על אף האמור בסעיף 10, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה
 ומהםידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 12. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה
 בכל ענין הנוגע לשמירה במועצה.

 13. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לירות, ואם הורשע כבר על עבירה
 כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (הסדרת השמידה), תשכ״ה—1965״.

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השומר

 הצגת הרשימה

 מסירת העתק
 הרשימה

 הובת הציות
 לרשות

 ענשים

 השם

ן ת נ ו ה ח י ר פ  י
 ראש המועצה המקומית שדרות

 נתאשר.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חמ 856812)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טעות

 בתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), תשכ״ה—1965, שפורסמו בקובץ התקנות 1714,
 תשכ״ה, עמ׳ 1848, בתקנה 1 (4), תקנה 248 לתקנות העיקריות, במקום ״מהודעתו״ צ״ל

 ״מהודיתו״.
 T ד

 קובץ התקנות 1719, נ״ז בנים! תשב״ה, 29.4.1965
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים

1936 
 המהיר 80 אגורות


