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 חוק רואי חשבון, תשט״ו—1955

ד המקצוע ת כבו ת א מ ל ו ה ה נ י א ת ש ו ג ה נ ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־17 לחוק רואי חשבון, תשט׳״ו—1955 ולאחר
 התייעצות עם מועצת רואי חשבון, הנני קובע לאמור:

 התנהגות 1. המעשים והמחדלים של דואה חשבון המנויים להלן יש בהם משום התנהגות שאינה
 שאינה הולמת . ,

 הולמת את כבוד מקצוע של ראיית חשבון:

 (1) מתן שירות מקצועי שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים, או
 שלא לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים במקצוע, או שלא לפי מיטב

 שיקול הדעת!

 (2) מעשה או מחדל הפוגע באי־תלותו כרואה חשבון!

 (3) גילוי, שלא בהסכמת הלקוח, של דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שירות
 מקצועי ללקוח ויש לו קשר עניני לשירות המקצועי הניתן לאותו לקוח, זולת

 אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש למילוי תפקידו!

 (4) מתן דו״ח או חוות דעת שלא על סמך בדיקתו האישית שלו, או של שותפו,
 או של פקידו, או של רואה חשבון אחר, או של אדם הרשאי לעסוק בראיית

 חשבון במדינת־חוץ!

 (5) עיסוק בראיית חשבון בשותפות עם אדם שאינו רואה חשבון!

 (6) עיסוק בראיית חשבון שלא בשמו או בשם פירמה של רואי חשבון! לענין
 פסקה זו, רואים כשם פירמה של רואי חשבון — שם המורכב משמות השותפים,
 או משמו של אחר או יותר מהם, בתוספת הכינוי ״ושות״׳ או בלעדיו, או שם

 המורכב, כולו או בחלקו, משמות שותפי הפירמה. לשעבר!

 (7) מתן הרשאה למי שאינו דואה חשבון, ואינו פקידו, לפעול בשמו, או מתן
 הרשאה למי שאינו דואה חשבון לחתום בשמו על מסמכים הטעונים חתימה של
 דואה חשבון! לענין פסקה זו, המונח ״שמו״, לרבות שם הפירמה שלו כאמור

 בפסקה(6);

 (8) העסקת אדם שרשיונו בוטל על פי החלטת המועצה לפי סעיף 12 לחוק,
 והעסקת אדם בתקופה שתוקף רשיונו הופסק כאמור י,

 (9) שידול לקוח למסור לו עבודה מקצועית,׳

 (10) מתן תשלום או טובת הנאה אחרת, או הבטחתם, במישרין או בעקיפין,
 בעד השגת עבודה מקצועית(

 (11) שיתוף אדם שאינו רואה חשבון בהכנסותיו ממקצועו, לרבות אדם שאינו
 רשאי לעסוק בראיית חשבון במדינת־חוץ, ולמעט קודמו של רואה החשבון
 ויורשו של קודמו ושל שותפו! לענין פסקה זו, לא יראו כשיתוף בהכנסות

 תשלום דמי מוניטין לרואה חשבון אחר או לבאים מכוחו!

 1 ם״ח 173, ת׳ג1ט״ו, עמי 26.

 2240 קובי! התקנות 1738, כ״ד בםיון ת׳עכ׳׳ה, 24.6.1965'



 (12) מתן שירות ללקוחו של דואה חשבון אחר בענין שהאחר כבר החל לטפל
 בו, וללא הסכמת האחר, זולת א0 סירב לתת הסכמתו ללא נימוק סביר! כנימוק
 סביר יראו לענין זה, בין השאר, אם הלקוח דרש מרואה החשבון המסרב לנהוג
 בניגוד לחובתו כרואה חשבון, או בניגוד ׳לכל, דין, או לקבוע שכרו למטה מן

 הסביר והמקובל במקצוע!

 (13) עשיית פרסומת לעצמו כעוסק במקצוע ואי־נקןיטת אמצעים סבירים כדי
 למנוע פרסומת על ידי אחרים, למעט: משלוח מכתבים חוזרים בעניניס מקצו
 עיים ללקוחות ולעומדים עמו במגע מקצועי! קביעת שלט סמור למשרדו, או
 למשרדו הקודם, בגודל ובנוסח המקובל! פרסום פרטים אישיים בדפוס במדרי
 כים וברשימות שהרשו& בהם מקובל על הכל! ציון תארו בהודעות על הרצאו

 תיו המקצועיות ובפרסומים מקצועיים. • •י•

 (14) . קביעת שכד, או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן.

 2. , לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון(התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), השם
 תשכ״ה—1965״.

 ט״ו בסיון תשכ״ה(15 ביוני 1965)
ף ס ו ב י  >חט70464) ד

 שר המשפטים

 פקודת מם הכנסה

ס מ עה מ סי ת נ ו א צ ו ר ה ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת
 . 1' יי

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 9(13) ר243 לפקודת מס הכנסה / אני מתקין תקנות
 אלה:

, במקום י תיקח תמה 2  1. בתקנה 2׳ לתקנות מס הכנסה (פטור הוצאות נסיעה ממם), תשי״ט—1959 2
 ״ —19 לירות״ יבוא ״—.21 לירות״.

 :2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965). תחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (פטור: הוצאות נסיעה ממם) (תיקון), .השם
 תשכ״ה—1965״.

 כ״ג באייר תשכ״ה (25 במאי 1965)
 ; >חמ 723125) פ נ ח ס ס פ י ר

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120; ם״ת 442, תשכ״ה, עמי 28.

 2 ק״ת 874, תשי״ט, עמ׳ 858 ; ק״ת 1299, תשכ״ב, עט׳ 1755.

 קובי! התקנות 1738, ב״ד בפיח תשכ״ה, 24.6.1965 2241



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956

ד רואצטאמי או ר שימוש בפלו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־7 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 ג
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״חומר טכני״ — פלואורואצטאמיד — חומר פעיל לרבות תרכיז מתחלב,׳

 ״פתיון חיטה״ — חיטה מורעלת בחומר טכני!
 ״פתיון בשר״ — אפרוח מורעל בחומר טכני(

 ״יצרן״ — כמשמעותו בתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשי״ז—1957 ?

 2. לא ימכור אדם חומר טכני ולא יקנה חומר כאמור, אלא לשם ייצור פתיון חיטה או
 הכנת פתיון בשר, ואלא אם ניתן לו היתד בכתב לכך מאת מנהל האגף להגנת הצומח במשרד

 החקלאות (להלן — המנהל).

 3. (א) לא ישתמש אדם בחומר טכני, אלא לשם הכנת פתיונות בשר או ייצור פתיונות
 חיטה ואלא על פי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

 (ב) היתר לייצור פתיון חיטה לא יינתן אלא ליצרן.

 4. לא יפזר אדם פתיון בשד אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

 לא יינתן היתר להכנת פתיון בשד לפי תקנה 3 (א) אלא למי שממלא אחר שנים אלה: 5.
 (1) יש לו הידע בהכנה או בפיזור של פתיון בשר, הכל לפי הענין, ובנקיטת

 אמצעי זהירות בכל הכרוך בהכנתו או בפיזורו כאמור!
 (2) יש בידו ערובה מספקת לכיסוי כל נזק לבריאות אדם ובעלי חיים העלול

 להיגרם בעקבות ההכנה או הפיזור של פתיון בשר, הכל לפי הענין.

 6. (א) לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני שיפזר אדם פתיון בשד יפרסם על לוח
 המודעות של הרשות המקומית שבתחומה הוא מתכוון לפזר את הפתיונות, ובכל דרך אחרת
 שיודה לו עליה המנהל, מודעה לכל תושבי האזור ובה פירוט •המקומות, המועדים והשיטה

 בהם יפזר את הפתיונות.

 (ב) לא יפזר אדם פתיונות בשר אלא במקומות, במועדים ובשיטה שהורה לו עליהם
 המנהל, במידה שהורה.

 (ג) אדם שפיזר פתיונות בשר, יאסוף עד שעה 10.00 בבוקר שלמחרת יום הפיזור
<  את הנותר מהם. ׳

 7. (א) לא יחזיק אדם מלאי של חומר טכני או של פתיון חיטה, אלא במחסן, או במקום
 מבודד המיועד להחסנת המרים רעילים בלבד, הסגורים מכל צדיהם, נעולים על מסגר

 ומוגנים בפני כל מגע אדם ובעלי חיים.
 (ב) אדם המחסין מלאי של חומר טכני או של פתיון חיטה יציב במקום ההחסנה
 שלט אזהרה מתאים באופן הנראה לעין ושעליו מסומנים בצבע אדום סימן גולגולת ושתי

 עצמות מצטלבות, וכן המלים ״סכנה רעל״.

 הגדרות

 מכירה וקניה
 של חומר טכני

 שימוש בחומר
 טכני

 פיזור פתיון
 בשר

 תנאים להכנת
 פתיוז בשר

 נקיטת אמצעי
 זהירות

 החטנת חומר
 טכני או פתיח

 1 ם״ח 206, תשט״ז, עמ׳ 79.

 2 ק״ת 670, תשי״ז, עמי 732.

 2242 קובי! התקנות 1738, כ״ד בפיו! תשכ׳׳ה, 24.6.1965



. אריזה וםיטוז  8. : (א) פתיון חיטה לא יימכר אלא בפחים הנםגרים היטב ובאריזה שלא תפחת מ־5 ק״ג
 ., פהיו! חיטה

 (ב) על כל אריזה של פתיון חיטה יסמן היצרן באופן בולט בצבע אדום את סימן
 הגולגולת ושתי עצמות מצטלבות והמלים ״חיטה,מורעלת בפלואורואצטאמיד״.

 9. לא יפזר אדם פתיח חיטה מן האויר אלא אם הוא ממלא אחר שנים אלה: תנאיט ?פיזור
 מ! האויר

 (1) יש לו הידע בפיזור חיטה מן האויר ובנקיטת אמצעי זהירות בכל הכרוך
.  בפיזור!

 (2< יש בידו ערובה מספקת לכיסוי כל נזק לבריאות אדם ובעלי חיים העלול
 להיגרם בעקבות הפיזור.

ל פיזורם!האויר  10. אדם המפזר פתיון חיטה מן האויד או הגורם לכך יפעל בדרך שתמנע נחיתה ש
 פתיון בחצרות, ליד כתי מגורים או במקום בו מצויים בני אדם או בעלי חיים דדך קבע

 או ארעי.

 11. הודאות תקנות אלה באות להוסיף ולא לגדוע מכוחו של כל דין אחר. • שמירת דינים
 אחרים

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד), תשכ״ה— השם
 1965״.

 ח׳ בסיון תשכ״ה (8 ביוני 1965)
י ת ם ג ב י י  >חמ 738015) ח
 ׳. שר החקלאות

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

 תקנות בדבר מניעת מחלת הפה והטלפיים

׳ והסעיפים  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ו־20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 1
, אני מתקין תקנות אלה:  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (הודאת שעה), תיקו! תקנה 1
, במקום ״ל׳ בםיון תשכ״ה (30 ביוני 1965)״ יבוא ״א׳ באב תשכ״ה (30  תשכ״ה—1965 3

 ביולי 1965)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (הוראת השם
 שעה) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה—1965״.

 י״ד בסיון תשכ״ה (14 ביוני 1965)
י ת ב ג ם י י  >חמ 3826מ ח

 שר החקלאות

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1676, תשכ״ה, עט׳ 1256 ; ק״ת 1730, תשב״ה, עמי 2116.

- קובץ התקנות 1738, כ״ד בםיון תשכ׳׳ה, 24.6.1965 2243



 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

ת על ידי יצואנים ו ב ו ר ן ע ת ר מ ב ד  , צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה  1939 והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 לאמור:

 תיקחטעי!*! 1. בסעיף 1 לצו יצוא (מתן ערובות מאת יצואנים), תשי״ט—1959 3 (להלן — הצו
 העיקרי), לאחר הגדרת ״יצואן״ יבוא:

 ״״יצואן מוסמך — יצרך׳ — יצואן שייצא במשך תקופה של שנה, להנחת דעתו של המנהל,
 סחורות בערך כולל פו״ב שאינו פחות מ־100,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה

 (להלן — דולר) והוא היצרן של הסחורות אותן ייצא כאמור«
 ״יצואן מוסמך — כללי״ — יצואן שייצא במשך תקופה של שנה, להנחת דעתו של המנהל,
דולר והוא אינו היצרן של הסחורות  סחורות בערך כולל פו״ב שאינו פחות מ־250,000י

 שייצא כאמור!

 ״יצואן מוסמך — יהלומים״ — יצואן שהוא עוסק ביהלומים כמשמעותו בצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים), תשי״ט—1959 4 (להלן — צו יהלומים), ונתקיים

 בו אחד מאלה:
 (1) ,י' העסיק, להנחת דעתו של המנהל, במשך תקופה של שנה באופן קבוע 50
 פועלים לפחות, וייצא באותה שנה, להנחת דעתו של המנהל, יהלומים כמשמר

 עותם בצו היהלומים בערך כולל פו״ב שאינו פחות מ־100,000 דולר!
 (2) ייצא במשך תקופה של שנה, להנחת דעתו של המנהל, יהלומים כמשמ־

 עותם בצו היהלומים בערך כולל פו״ב שאינו פחות מ־500,000 דולר!

 ״יצואן מוסמך״ — מי שהיה בשנה פלונית אחד מאלה:
 (1) יצואן מוסמך — יצרן;
 (2) יצואן מוסמך — כללי!

 (3) יצואן מוסמך — יהלומים.

 ״המנהל״ — מנהל חטיבת סחר חוץ במשרד המסחר והתעשיה!

 ״שנה״ — שנה מיום 1 בינואר עד יום 31 בדצמבר!

 ״השר״ — שר המסחר והתעשיה״. ,

 הח5פת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:
 ״םייניס ?גבי 2. על אף האמור בסעיף 1 לא יראו אדם כיצואן מוסמך לגבי שנה פלונית
י אם לדעת המ,נד,ל לא ביצע אותו אדם את היצוא ברציפות או,לשביעת מ ט י ' מ א י צ  י

 רצונם ׳של קונים׳ בחוץ לארץ או לא מילא אותו אדם אחר התחייבות
 מההתחייבויות בקשר ליצוא שניתנו על ידיו לרשות מרשויות המדינה.
 תעודה ׳»ל 2א. אדם שהוא יצואן מוסמך לגבי שנה פלונית תינתן לו לגבי אותה שנה

י תעודת יצואן מוסמך חתומה ביד השר. ט ט י ז מ א ו צ  י

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מט׳ 968, עט׳ 137.

2 ע״ר ת׳ע״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1. 1 

 3 ק״ת 876, ת׳עי״ט, עפ׳ 885.

 4 ק׳׳ת 908, ת׳טי״ט, עמי 1387.
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 שטרי התחייבות 2ב. (א) רשות מוסמכת רשאית לדרוש מיצואן שטר התחייבות מיוחד או
' י שטר התחייבות כללי, ורשאית היא לדרוש מאדם שהיה יצואן מוסמך, י ב י י ע  י
 בשנה שקדמה לשנת הדרישה, שטר התחייבות כללי, הכל בנוסח שייקבע

 על ידיה.
 (ב) בשטר התחייבות לפי סעיף קטן (א) יתחייב יצואן או יצואן
 מוסמך לשלם לאוצר המדינה, אס לא קיים תנאי מתנאי שטר ההתחייבות
 במקרה מסויים,או במשך תקופה מסויימת, סכום מסויים או אחוז מםויים
 משווי הטובין הנקוב ברשיון היבוא או היצוא, כפי שייקבע על ידי הרשות

 המוסמכת.
 (ג) רשאית רשות מוסמכת לדרוש מיצואן או מיצואן מוסמך, בעת
 מתן שטר ההתחייבות, ערובה, להנחת דעתה, למילוי תנאי השטר, ורשאית

 היא לדרוש בכל עת ערובה נוספת או ערובה אחרת״.

 3, לצו זה ייקרא ״צו יצוא (מתן ערובות מאת יצואנים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ק ו ד ם י׳ צ י י  י״ד בסיון תשכ״ה (14 ביוני 1965) ח
 והמ 740504) שר המסחר והתעשיה

 פקודת היערות

 אכרזה על אזור שמזר ליער

1 (להלן — הפקודה), והסעיפים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־16 לפקודת היערות
, אני מכריז לאמוד:  14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

־ אכרזח״י• נ ה ב  1. האדמות המתוארות בתוספת הראשונה יהיו אזורים שמורים ליער בהשגחתה ו

 חלתה של הממשלה. יער שמוי

ד העמדת י ו ל ל פ ו ש ת נ ג ה י ל ד מ ע ו ׳ י ,  2. אדמות היער המתוארות בתוספת השניה, שהן רכוש פיט
ת .

ת

י  היערות ודינן כדין אזור שמור ליעד בהתאם להוראות הפקודה. איט
 פקיד

 היערות

ט ש  3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מס׳ 2), תשכ״ה-1965״. ה

 תופפת ראשונה

 מספר סידורי: 268 ן
 שם האזור השמור ליער: שפרעם ן

 המקום: שפרעם, מחוז הצפון, נפת עכו >
 התיאור: יער טבעי ואדמות יעד ויעד נטוע >

 השטח בדונמים מטריים: 8820.824«
 הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

 1 חוקי א״י, ברד אי, פרק פ״א, עמ׳ 690.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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 ח5הות מספר בנוש מספר השטח בדונם מטרי מספר נכס המדינה

 24 10295 21,170 אמ/4/4(188)

 39 10296 54,460 אמ/4/4(95)

 20 10317 2,153 אמ/4/4(92)
 24 10339 7,154 אמ/4/4(313)
 2 10341 107,580 אמ/4/4(342)

 14 10341 204,873 אמ/4/4 (344)

 2 10343 206,741 אמ/4/4(166)
 1 10344 24,265 אמ/4/4 (124)

 2 10344 244,435 אמ/4/4(125)

 41 10345 190,934 אמ/4/4(408)
 4 10346 195,517 אמ/4/4(399)
 15 10354 50,815 אמ/4/4(129)
 16 10362 327,848 אמ/4/4(257)

 2 10364 632,529 אמ/4/4(335)
 2 10367 501,880 אמ/4/4(435)

 2 10371 237,069 אנ4/4/2(88)
 3 10371 79,936 א!מ/4/4(89)

 5 10376 43,895 אמ/4/4(156)
 10 10376 48,608 אמ,/4/4(160)
 11 10376 2,728 אמ/4/4(161)
 12 10376 15,324 אמ/4/4(162)
 23 10376 11,670 אמ/4/4(163)
 24 10376 17,281 אמ/4/4 (164)
 26 10376 9,970 אמ/4/4(165)
 28 10376 29,403 אמ/4/4(139)

 10 10388 218,528 אמ/4/4(96)
 4 10389 188,690 אמ;/4/4(282)
 5 10390 45,768 אמ/4/4(189)
 6 10392 170,339 אמ/4/4(396)
 52X994 10460 1 אמ/4/4(338)
 2 10460 16,956 אמ/4/4(339)
 3 10460 15,240 אמ/4/4(340)
 7 10464 201,220 אמ/4/4(369)
 1 10465 47,612 אמ/4/4(349)
 2 10465 105,454 אמ/4/4(350)
 4 10465 179,169 אמ/4/4(351)
 2 10466 9,508 אמ/4/4(286)
 3 10466 3,950 אמ/4/4(287)
 4 10466 3,780 אמ/4/4(288)
 6 10466 212,581 אמ/4/4(289)
 1 10468 416,937 אמ/4/4(336)
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 חלקות טספר בגוש מספר השטח בדונס מטרי מספר נ?ם המדינה

 1 10469 107,351 אמ/4/4(371)
 9 10469 71,188 אמ/4/4(373)
 11 10469 57,657 אמ/4/4(375)
 12 10469 57,563 אמ/4/4(376)
 4 10471 112,987 אמ/4/4(402)
 7 10471 286,862 אמ/4/4(405)
 3 10472 ו 118,422 אמ/4/4(422)
 3 10473 87,673 אמ/4/4(423)
 6 10473 149,030 אמ/4/4(426)
 11 10473 149,580 אמ/4/4(484)
 3 10474 286,218 אמ/4/4(427)
 4 10474 54,792 אמ/4/4(428)
 5 10474 218,535 אמ/4/4(429)
 7 10474 17,994 אמ/4/4(416)
 9 10474 7,862 אמ/4/4(430)
 2 10475 , 463,691 אמ/4/4(431)
 11 10475 3,076 אמ/4/4(432)
 1 10476 488,115 אמ/4/4(433)
 6 10477 505,253 אמ/4/4(434)

פפת שניה  תו

 מספר סידורי: 269!
 שנו האזור השמור ליעד: שפרעם

 המקום: שפרעם, מחוז הצפון, נפת עכו!
 התיאור: יער טבעי ואדמות יעד ויער נטוע

 השטח בדונמים מטריים: 1739.911
 הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

 חלקות מספר בנוש מספר השטח בדונם מטרי

26,104 10288 1 
14,668 10295 25 
51,571 10316 22 
10,838 10316 23 
29,079 10316 28 
11,086 10316 37 
10,175 10316 39 
21,180 10316 40 
98,559 10331 9 
19,390 10331 16 
1,032 10331 18 
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 חלקות מספר בנוש מספר השטח בדונם מטרי

5,396 10331 19 

5,226 10355 3 

8,955 10356 8 

15,216 10356 15 

39,557 10376 13 

7,083 10376 15 

15,244 10376 16 

17,070 10474 6 
29,466 10477 7 

8,247 10287 4 
408,162 10288 4 

86/020 10288 6 
65,180 10290 1 
67,575 10331 1 
4,907 10331 3 

62,822 10331 5 
113,181 10331 8 
443,100 10384 1 

6,769 10475 4 
3,034 10475 6 

34,019 10475 7 

 ח׳ בסיון תשכ״ה (8 ביוני 1965)
י ת ם ג ב י י  (חמ73862< ח
 שר החקלאות

 תיקון טעות .

 בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש דמת־גן—הרצליה), תשכ״ד—
 1964, שפורסם בקובץ התקנות 1545, תשכ״ד, עמי 790, בסעיף 1, במקום ״במפה מספד

 כ/8783״ צ״ל ״במפה מספר כ/4783״.

 ז׳ בםיון תשכ״ה (7 ביוני 1965)
ן ו ל ל א א ג ״ י m 6601 

 שד העבודה
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י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לגבעתיים בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 עידית גבעתיים חוק עזר זה:

—  1. בתוספת לחוק עזר לגבעתיים (אספקת מיס), תש״ד—31960
— בטל! 7 ט ר  (1) פ

 (2) במקום פרט 9 יבוא:
 ״9 אגרת מיס (סעיף 7) - אגרד, לכל מ״ק האגרה המינימלית

 » » ן יי באגורות בלירות
 (1) דירת מגורים, עסק או חנות י *~

 עד 10 מ״ק 20 0.60
3  >^מעלה מ־10 מ״ק ועד 16 מ״ק 5
5  למעלה פר16מ״ק 0

 צרכן שמשפחתו מונה למעלה מ־5 נפ־
 שות הגרים יחד עמו בדירה— אם הצ
 ריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה
 מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק, יזוכה
 בסוף השנה, לאחר אישור בקשתו שתו־
 גש בכתב, בסד 50 אגורות לחודש ועוד
 50 אגורות לחודש לכל נפש מעל ל־5
 נפשות, ובלבד שהזיכוי לא יעלה על
 הסכום המגיע ממנו בעד צריכת מים

 למעלה מ־10 מ״ק לחודש.
 (2) לגינות נוי כשאין מד־מיס נפרד לגינה
 ושהשימוש עולה על 10 מ״ק לחודש
 בהגבלה של 7.5 מ״ק בחדשים אפריל—
 נובמבר לכל 100 מ״ר של הגינה המוש־

ס 10 ה מ ק ל ח ו א , ת י  ק

 (3) לתעשיה או מלאכה —
 לצרכן שרשום ברשיון ההפקה של

 העידיה 20
 לשימוש מעל לכמות המוקצבת 30

 (4) לחנות דגים—
 עך 1000 מ״ק לשנה 20
 למעלה מ־1000 מ״ק 30

 (5) לבניה 50״.

 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 107.
 ק״ת 1046, תש״ד, עמ׳ 1824 ; ק״ת 1234, תשכ״ב, עמי 519.
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביוםכ״ט בניסן תשכ״ה (1 במאי 1965).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

י ב ן צ ן ב ו ע מ  ש
 ראש עירית גבעתיים-

 נתאשר.
 ג׳ בסיון תשכ״ה (3 ביוני 1965)

 (תמ 816414)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תזזי5ו!

 ח׳08

 פקודת העיריות

 חוק עזר לחיפה בדבר מודעות ושלטים

, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״—עירית חיפה!

 ״המועצה״—מועצת העיריה;

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה ?
 ״פרסום״— הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה, הפצה,
 או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה;

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העידיה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה העיריה למטרה זו,•
 ״שלט״— מודעה הכוללת שמו של אדם או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל צירוף של

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

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום העיריה, ולא יגרום שהפעולות
 האמורות ייעשו על ידי אחד, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון,

 ואלא אם המודעה או השלט כתובים:
 (1) בשפה העברית! או

 (2) השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטח המודעה או השלט אם היו
 כתובים גם בשפה הערבית« או

 (3) השפה העברית תופסת לא פחות משני שלישים משטח המודעה או
 השלט אם היו כתובים גם בשפה אחרת שאינה השפה הערבית.

 י א ש ר ה י ר י ע ה ש א  (ב) ר
 (!) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים כאלה!

 (2) לסרב לתת רשיון.

 הגדרות

 מודעה ושלט
 טעוניט רשיון

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עמי 197.
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 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אהד. י

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ממנה
 ללא תשלום.

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

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד 31 במרס שלאחר יום נתינתו.

 3. (א) בעד מתן רשיון לפי סעיף 2 תשולם אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. , אגרות

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

 (ג) אגרת מודעה דדך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו, או
 על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 4. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורים. תחולה

ך שמירת מודעות ל כ ל ל ןלא , ק ל ק א , ל , י ש ט ש ט | ל א ׳ ל ר ו ב ש א י , ל מ ו ג פ , לא י ע י ק ׳ לא , ם ד ד א י ם ; י א < ל 5 

 מודעה, שלט או לוח מודעות.

ל פרטים שעל  6. (א) לא תפרסם העידיה מודעה על לוח המודעות אלא אם צויין בה שמו ומענו ש
 י , , הטפרטם לפרסם

 המפרסם ושל בעל בית הדפוס אשר בו הודפסה המודעה.
 (ב) לדרישת ראש העיריה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את

 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 7. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכויות
, , , • ראשהעיריה  י

 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחדי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 העיריה להורות בכתב על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות

 ההסרה או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) דאה ראש העידיה שלא צויין במודעה שמו ומענו של המפרסם, רשאי הוא
 להורות על הסרת המודעה או על הריסתה ללא מסירת דרישה.

 8. (א) לא יפרסם אדם - חוץ מהעיריה — מודעה על לוח מודעות. 5ו"ח מודעות

 (ב) העיריה תפרסם מודעה על לוח מודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות ואם היתה ענשים
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשר לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או ־לאחר הרשעתו בדין.
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 מודעה— גליון שלם 93 62
 מודעה — חצי גליון 46 62
 מודעה — רבע גליון 46 31
 מודעה — שמינית גליון 23 . 31

 השם

 ם י ל ט  נימיי 10. ב

 (!) סעיפים 25—32 לחוקי עזר למועצת עירית חיפה, 1935 * (

.  (2) חוקי עזר לחיפה (פרסום מודעות), 1937 3

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (מודעות ושלטים), תשכ״ה—1965״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות.

 אורד בס״ט רוחב בס״מ

 תומפת שניה
( ( ב  (סעיפים 3 (א) ו־8 (

ת ו ע ד ו מ - - ׳  חלל, א

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של העיריה על סדרה של 60 לוחות מודעות
 או כל חלק מהם.

 שיעור האגרה
 בלירות

 (א) עבור גליון שלם לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם — —25
 לכל יום נוסף 8.40

 (ב) עבוד חצי גליון לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם — 12.50
 לכל יום נוסף — 4.20

 (ג) עבוד רבע גליון לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם — 6.50
 לכל יום נוסף — 2.20
 (ד) שמינית גליון — לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם — 3.50
 לכל יום נוסף — 1.20

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או
 במקום אחר — לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום —2

 3. סרט פרסום על בד קולנוע עבור כל 27 מטר או חלק מהם —

 4. מודעה על כלי רכב פרטי או מסחרי בעד כל מטר מרובע או חלק
 לכל שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע —5
 ממנו — לכל שנה או חלק ממנה 7.50
 5. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל שנה או חלק ממנה —2

 2 ע״ר 1935, תום׳ 2 מט׳ 493, עט׳ 141.

 3 ע״ר 1937, תום׳ 2 מם׳ 772, עמי 735.
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 . שיעור האגרה
 בלירות

 6. מודעה על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי - לכל שגד,
 או חלק ממנה —

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו —20
 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע —30

 7. מודעה הנוגעת לעסק שפורסמה שלא במקום העסק ושלא על
 גבי לוח מודעות, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה

 או חלק ממנה —30
 8. לוח מודעות שהעיריה העמידה אותו לרשות המפרסם — לשבוע

 או חלק ממנו 50.ד1
 9. י רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקו
 על בנין הקולנוע עבור כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה

 או חלק ממנה —.9
 10. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר

 מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה —15

 חל5! ב׳—שלטים
 טיעור האגרה

 בלירות

 1. שלט ששטחו עד 0.50 מ״ד 7.50

 2. שלט ששטחו מ־0.51 מ״ד עד 1.00 מ״ד —.10

 3. שלט ששטחו מ־1.01 מ״ר עד 2.00 מ״ד —13

 4. שלט ששטחו מ־2.01 מ״ר עד 3.00 מ״ד —.21

 5. שלט ששטחו מ־3.01 מ״ר עד 4.00 מ״ד —.30

 6. לכל מטר נוסף או חלק ממנו מעל 4.00 מ״ר —.12
 7. הוצג יותר משלט אחד על ידי אותו מציג, יהיה שיעור האגרה עבור
 כל אחד מהשלטים הנוספים כפול מזה שנקבע עבור השלט הרא־

 שון בפרטים 1—6 בחלק זה.

 8. שעוד האגרה על שלט המוצג מעל לקומת קרקע— למעט שלט
 שהוצג על הגג או מעקה הגג — והנמצא במקום העסק יהיה כפול

 מזה שנקבע בפרטים 1—6 בחלק זה.

 9. שלט שהוצג על הגג או מעקה חגג הנמצא גמקוס העסק — לבל
 מטר מרובע או חלק ממנו . —.30

 10. שלט.שהוצג בקומת קרקע והפונה לעבד הרחוב ואשד שתי דפנו־
 תיו גלויות לעין, יהיה שיעור האגרה פי שלושה מזה שנקבע לשלט

 אחד בפרטים 1—6 בחלק זה.
 11. שלט שהוצג מעל לקומת קרקע והפונה לעבר הרחוב ואשר שתי
 דפנותיו גלויות לעין, יהיה שיעוד האגרה פי ארבעה מזה שנקבע

 לשלט אחד בפרטים 1—6 בחלק זה.
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 12. שלט המוצג והמואר באודות ניאון או בכל אופן אחד יהיה שיעור
 האגרה —

 (א) בקומת קדקע — לכל מטר מרובע או חלק ממנו 7.50
 (ב) מעל לקומת קרקע — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —15

 13. שלט שהוצג בקומת קרקע המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר
 והפונה לעבר הרחוב ואשר שתי דפנותיו גלויות לעין — לכל מטר

 מרובע או חלק ממנו —.15

 14. שלט שהוצג מעל לקומת הקרקע והמואר באורות ניאון או בכל
 אופן אחר והפונה לעבר הרחוב ואשר שתי דפנותיו גלויות לעין —

 לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.30
 15. על אף האמור במקום אחר בחלק זה, שלט שהוצג על בית חרושת
 או על בית מלאכה באזור התעשיה — כמשמעותו בתכנית המתאר
 לתכנון עיר של חיפה — והמתייחס לאותו בית חרושת או בית
 מלאכה, יהיה חייב במחצית האגרה שנקבעה בפרטים אחרים

 בחלק זה.

י - ש ו א ח ב  נתאשד א
 ב׳ באייר תשכ״ה (4 במאי 1965) ראש עירית חיפה

 >חמ 87409)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת העיריות
ות י ו ן וסגירתן של חנ ת ח י ת ר פ ב ד  חוק עזר לתל־אביב־יפו ב

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עידית
 תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

5 1. בסעיף 5 2 לחוקי העזר לתל־אביב (פתיחתן וסגירתן של חנויות), 1937, בסופו, יבוא:  ״יהי! מעיי"
 ״(4) בעד היתר שניתן לפי סעיף קטן(2) תשולם אגרה בשיעור של 30 לידות

 לחודש, לכל שעה שלאחד השעה 12, שלגביה ניתן ההיתר״.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון), a m 2 
 תשכ״ה—1965״.

ר י מ י נ כ ד ר  גתאשר. מ
 י״ח באייר תשכ״ה (20 במאי 1965) ראש עידית תל־אביב־יפו

 (חמ 899019)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 1 דיני מדינת ישרא5, נוסדו הדש 8, תשכ״ד, עטי 197.

 2 ע״ר 1937, תום׳ 2 מם׳ 715, עמ׳ 664 ; ע״ר 1942, תום׳ 2 מם׳ 1160, עמ׳ 61 ; ק״ת 518, תשט״ו, עט׳ 949•
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 הנידות

 חוק עזר לאשדוד בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש ?

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שניט",

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״בניך — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של,בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים
 להקיף או לתחוט קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים

 בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבגה>

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי
 לענין חוק עזר זה,־

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד?

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

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם
 שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב, מאת בעל המגרש לנקות את דרישה ?ניסוי
 המגרש ומאת בעל הבנין או המחזיק בו, לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
 יש לבצעו.

 3. , בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה. חיבה למ5א
 אחרי ההודעה

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או ניקוי ע-ל ידי
ן המועצה ן צ ע ו מ ת ה י א ש , ד ה ע ד ו ה  ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים ב

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכם או המחזיק בו.

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 אגרת ניקוי 5, (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של % על ידי בעל הבנין ובשיעור 1 על ידי המח
 זיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה

 האמורה ידאו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

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

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

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

 עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 ענשים 8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

— בטל.  ביטול 9. חוק עזר לאשדוד (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ״ב—1 «)219

 השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניניס),
 תשכ״ה—1965״.

 תופפת
 (סעיף 5)

 אגדת ניקוי לט״ד
 לירוח

 בעד ניקוי מגרש 0,025
 בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין 0,05

ן י ע ר  נתאשר. א׳ ג
 ט״ו באייר תשכ״ה (18 במאי 1965) ראש המועצה,המקומית אשדוד

 (תמ 811500)
א ר י פ  ח י י ם מ ש ה ש

 שר הפנים

 ק״ת 1932, תשכ״ב, עמי 487.

 2256 קובץ התקנות 1738, כ׳׳ד בפיו] תשכ״ה, 24.6.1965



 הגדרות

 חיבור
 5מפע5 מים -

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר ?1קרית־גת כדבר אספקת מים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!
 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדד כרשום בלוח השומה! ובבניו אחד — 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 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

! 2 1950 
 ״מד־פ!ים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס!
 ״מועצה״ — המועצה המקומית קריודגת!

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

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

 מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדדתם, למעט דשת פרטית!
 ״נכס״, ״בנין״ ו־״אדמה חקלאית״—כמשמעותם בצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950!

 ״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 3 !
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגידה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת

 מים לנכס, למעט מד־מים!
ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של י נ  ״נפח ב
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו
 משופע — צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
 התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין

 הגג והרצפה שמתחתיו!
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק׳׳ת 1219, תשכ״ב, עמ׳ 280.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגדה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה דשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 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 תכניות הרשת
 ^ המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי העניו! 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.

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

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

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

 מד־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

ת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — ח נ ו ת ר ר ג  א

 צינורות הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) אגדת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אס הוגדל
 נפח הבנין או-נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 ה""נת״ 5, (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. •

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי
 המנהל.
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 , •(ד) צרכן• ישלםלעידיה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

 : (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיום
 פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו

 ברשתו הפרטית. ^

 (ו) הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגרת התקנת מד־מים
 בלבד.

 , (ז) היה מד־המימ כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגדת התקנת מד־מים.

 (ח); צרכן יהיה אחראי למל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, מלבד אס נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
 ,המים ייבדק על ידי המנהל 5 בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגדת

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים אגרת מיש
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או. לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים רשם אותה בתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת האגרות או כל
 תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו
 חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין
 המספד הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן

 כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, דשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים. וכן מד־מים כללי לכל הנכם, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

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

 אספקת מים
 ?פי חוזה

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקמן כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המיס או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 פקדונות

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מגזירת הדרישה לכך מאת
 המועצה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור
 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

 טועד התשלום

 אישור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיבור 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחד 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

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

 הפסקת טיס 12. (א) בשעת חירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה

 או מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
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 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום..,

 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין ו׳»ות כנישה
 8,00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
 או אביזדלם, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו ז

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מיס או פגיעה אחרת
 במים או לברר את כמות המיס שסופקה לצדכן!

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

, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 11 או12 ז תק לנ ראו בו  (4) לנתק חי

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ן

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

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמ
 כויותיו לפי סעיף קטן (א).

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. שימוש במים

 (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 היתד מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

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

 פקת המיס.. ,

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופבין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הדמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

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

 בתחום המועצה.

 (ח) לא ישתמטו אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגוד שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל המיט.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
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 (יא) לא יפתח אדם׳ — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה 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.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
 סביר ממפעל המים.

 . מכירת מים
 והעצרתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמידה בפני
 זיהום

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

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר 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 הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום
 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 המועצה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 דרישת
 תיקונים

 טםירת הודעות

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

— בטל.  21. חוק עזר לקרית־גת (אספקת מים), תשכ״ג—1963 4

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

 ענ׳שים

 ביפו?

 השם

 4 ק״ת 1461, תשב״ ג, עמ׳ 1674.
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 תופפו!

 האגרה בלירות

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 80

 לכל יחידת מלאכה או תעשיח 200

 (2) . הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת
 הצרכן— עד ״2 30

 למעלה מ־״2 5ד

3 ( ( ב  2. אגדה בעד היתד לשינויה או להפרתה של דשת פרטית (סעיף 3 (

10 ( ה)  3. אגדת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3 (

: ( ג )  4. אגרת הנחת צינורות(סעיף 4 — (א) ד

 לנכס בשטח עד חצי דונם 250

 לכל מ״ר נוסף 0.50

רים—לכל מ״ד של שטח הבניה בכל קומה 1-20 ו  בבנין מג

 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבנין 1-50

 כשיש מיתקז בשאיז טיתקז
 סוכן להתקנת מוכז להתקנת

 טרמיט מד־מיפ

: ( ( ד  5. אגדת מד־־מיס (סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו —

100 50 \  (1) אינו עולה על ״

 (2) עולה על ״\ ואינו עולה על ״1 75 140

160 90 \ \  (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״*1 100 180 \  (4) עולה על ״

 (5) עולה על ״12 ואינו עולה על ״2 145 210

 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 240

 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 220 300

 (8) עולה על ״4 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

10 
... ,., : 

 אגדת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
( ט)  והתקנה (סעיף 5 (
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 האגרה
 האגרה לט״ק המינימלית

 !:אגורות בלידות

 7. (א) אגרת מים(סעיף 6) — לחודש—

 (1) לשימוש ביתי — לכל מ״ק —

 3 מ״ק ראשונים 30 0.90

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 30

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 45

 מעל ל־16 מ״ק 60

 (2) שימוש במשק־עזר ובגנות מושקות:
2 בין החד־  בהגבלה של 7.5 מדק מים לכל 100 מ

 שים אפריל—נובמבר — לבלמ״ק 25

 (3) בתי ספר ומוסדות חינוך — לכל מ״ק 40

 (4) בתי מרחץ ציבוריים, בריכות שחיה וחנות
ים—לכל מ״ק 35  דג

 (5) לחנויות, עסקים שאינם מלאכה, משרדים וכל,
 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו

 לכלמ״ק 60 3

 (6) לתעשיה, לצרכי עסק שהוא מלאכה —
 (א) לצרכן שאינו רשום ברשיון הפקה של

 המועצה — לכל מ״ק י 35

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה
 בגבולות הכמות המוקצבת — לכל מ״ק 25

 מעל הכמות המוקצבת — לכל מ״ק 50

 (7) לבניה — לכל מ״ק 65

 (ב) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים ייחד עמו בדירה — פרט
 לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה ושאינו שיכון עולים, ששטחה עולה על
2 — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופד* אליה מתייחס הזיכוי עלתה על  70 מ

 10 מ״ק יזוכה, לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב, בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השגתי
 בלידות

6 6 
!•< 7 

12 8 
1< 9 
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 סכום הזיכי השנתי
 בלירות

 מספר בני המשפחה

18 10 
 11 ויותר 21

 הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

5 ( ( ד  8. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ר ו א  נתאשר. ג׳ נ
 י״א בסיון תשכ״ה (11 ביוני 1965) ראש המועצה המקומית קרית־גת

 (חמ 853007)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 של הפנים

 תיקון טעות

 בצו מס קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מם ושיעורי המם) (תיקון מם׳ 60),
 תשכ״ה—1965, שפורסה בקובץ התקנות 1732, תשכ״ה, עמ׳ 2156, בסעיף 2, במקום ״או

 מכוניות משלוח״ צ״ל ״או ממכוניות משלוח״.

 בתקנות הפיצויים לעובדים (סכומי פיצויים), תשכ״ה—1965, שפורסמו בקובץ
 התקנות 1717, תשכ״ה, עמ׳ 1874, בפסקה (1) לתקנה 1, בסוף השורה השניה, במקום ״אחת

 עשרה אלף״ צ״ל ״אחד עשר אלף״.
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 המחיר 56 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלי0


