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 קובץ התקנות
 ז׳ בטבת תשכ״ו 1814 30 בדצמבר 1965

 עמוד

ת הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), תשכ״ו—1965 . . . . 538 ו  תקנ
ות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק מחמת פיגור שכלי במעון) (תיקון), תשכ״ו—  תקנ

547 . 1965 
ן), תשכ״ו—1965 . 547 ת בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ)(תיקו ו  תקנ
׳ 2), תשכ״ו—1965 , . . 548 ס מ ) ( ה ס נ כ ׳ ממס ה ר ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה
ג ״מירי״ . . . . 548  צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסו
 כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), תשכ״ו—1965 . 549

 מדוד לשלטון מקומי
ם(הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965 . . . . . 549 י  חוק עזר לגבעתי
ן (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965 . . . . . 550  חוק עזר לחולו
, תשכ״ו—1965 551 ( ן ת מים)(תיקו ק פ ס א ) ן ג ־ ת מ ר  חוק עזר ל
553 . . . . (אספקת מים), תשכ״ו—1965 . . ן דג ת־  חוק עזר לבי
 חוק עזר לגזר (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1965 561
, תשכ״ו—1965 . . 562 ( ן קו (תי סגירתם) ק עזר לדימונה (פתיחת עסקים ו  חו
563 . . . . ת מזיקים), תשכ״ו—1965 . ר ב ד ה ) ן ו ל ו ב ז  חוק עזר ל
5 6  חוק עזר לכנרת (הגנה על הצומח), תשכ״ו—1965 י • 4
, תשכי׳ו—.1965 566 ( ן ק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (פתיחת בתי עסק וסגירתם)(תיקו  חו
566 . . .  חוק עזר לעראבה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ו—1965 . .
5 6 (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965 7 ן  חוק עזר לרמת־השרו

 תיקון טעויות דפוס



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ן ו ו ר הי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 49(ב), 70(ג), 115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—
, וסעיף 6 לתוספת החמישית לחוק, אני מתקין תקנות אלה:  1953 ג

 1. במקום תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשי״ז—1957 2 (להלן — התקנות
א: בו  העיקריות), י

ז 5. (א) שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאל־ י י י ! ד  ״
 >:א?פנה מנה, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם

) — יהיה כאמור ג )  אחר — למעט במקרה כאמור בתקנות משנה (ב) ר
 בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ג׳, לצד שנת גילה.

 (ב) שוויה של כל לידה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאל־
 מנה לפי סעיף 3 לתוספת השניה לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה
 תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור. בתוספת הראשונה, לוח

 מס׳ 2 לצד שנת גילה.

 (ג) שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאל־
 מנה לפי סעיף 3 לתוספת הששית לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה
 תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח

ת גילה.  מס׳ 3 לצד שנ
 (ד) (1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה המשתלמת לאלמנה לפי
 התוספת השניה או הששית לחוק יווסף היוון מענק העשוי
 להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה מחדש לפי סעיף 8 לתוספת

 השניה או הששית לחוק.
 (2) שוויה של כל לירה בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת

 הראשונה לוח מם׳ 4.״

 2. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:
״ 6. (א) שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת, לפי ו  הי

נו י התוספת השניה לחוק, לילד כאמור בסעיף 4(2) לחוק — למעט ילד שאי ? י ה 5 ב צ י  ק

ן — ילד להל ) תו י י  מסוגל לכלכל עצמו ואין לו הכנסה ממקור אחר כדי מח
 נזקק) — או המשתלמת לפי התוספת הששית לחוק לילד כאמור בסעיף
 22(ב)(2)(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר,

 יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מם׳ 5 לצד שנת גילו.
 (ב) שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת, לפי
 התוספת השניה לחוק, לילד נזקק כאמור בסעיף 4(2) לחוק או המשתלמת
 לפי התוספת הששית לחוק לילד כאמור בסעיף 22(ב)(2) (ב) לחוק, כשאין
 משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה,
 לוח מס׳ 6, ובלבד שלא מלאו לילד 18 שנה! מלאו לילד כאמור 18 שנה,
 יהיה שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית כאמור בתוספת הראשונה,

 לוח מם׳ 1 טורים א׳ או בי, לפי הענין.״

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6 ; ס״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 289.

 2 מ״ת 725, ת׳^י״ז, 7ט׳ 1799 ; ק״ת ת׳^כ״ג, עט׳ 273.

 מובץ התמנות 1814, ז׳ בטבת תשכ״ו, 30.12.1965



 החלפת
 תקנה 7

 החלפה
 תמנה 8

 תיקון
 תקנה. 12

 החלפת
 התוספת

 הראשונה

 :קיצבה לנכה

א: בו  3. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות י
 ״היוו! 7. שוויה של כל לירה בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 12

: ה  לתוספת החמישית לחוק — לנכה שטרם מלאו לו 21 שנ

 (1) לנכה שטרם מלאו לו שמונה. עשרה שנה —

 (א) בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה —
!  כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 7, טור א׳

 . (ב) בעד התקופה אחדי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד
 • . שמלאו לו עשרים ואחת שנה — כאמור בתוספת הראשונה,

 לוח מספר 7, טור ב׳ 5

 (ג) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה —
 כאמור בתוספת הראשונה, לוח מספר 7, טור ג׳ ז

 (ב) לנכה שמלאו לו שמונה עשרה שנה —

 (1) בעד התקופה עד שמלאו לו, עשרים ואחת שנה —
 כאמור בתוספת הראשונה, לוח מספר 8, טור אי!

 (2) בעד התקופה אחדי שמלאו לו עשרים ואחת שנה —
 כאמור בתוספת הראשונה, לוח מספר 8, טור ב׳״.

 ״נייכנייס
 בהיו!:
קיצבה ; 

א: בו  4. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות י
 ,8. (א) משתלמת קיצבה לפי התוספת השניה או לפי התוספת הששית
 לחוק והזכאי לקיצבה הוא גם מבוטח לפי חלק א׳ לחוק, או משתלמת
 קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק — ינוכה בהיוון הקיצבה לענין
 הסעיפים 49 ו־70 לחוק ובהיוון הקיצבה לכל התקופה לפי סעיף 6 לתוס
 פת החמישית לחוק הערך המהוון של כל קיצבה לפי החוק שהיתה
 משתלמת אילולא האמור בסעיף 64 לחוק, למעט קיצבה על־פי התוספת

 השניה או הששית לחוק,שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע.

 (ב) הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א)
 לגבי היוון לפי סעיף 6 לתוספת החמישית לחוק לא יפחת מהמכפלה של

 הקיצבה השנתית ב־5.883.

 (ג) •לענין תקנה זו, שוויה של כל לירה בהיוון קיצבת זיקנד,
 שנתית שהיתה משתלמת על־ידי המוסד לזכאי לה — כשימלאו לו 65.
 שנח בגבר או 60 שנה באשה — יהיה כאמור.בתוספת הראשונה לוח מס׳
 9, אולם סכום ההיוון לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה

 ג^שה עד לגיל בו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה.

) בהיוון קיצבת זיקנה כאמור בתקנת משנה(ג) אין להביא ד ) . 
 בחשבון תוספת קיצבה בשל תלויים לפי סעיף 2 לתוספת הראשונה או

 הגדלת הקיצבה לפי סעיף 3 לאותה התוספת״. .

 5. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום ״כאמור בסעיפים 4(2) (ג) או״ יבוא ״בעד
 ילד נזקק כאמור בסעיף 4 (2) או לפי סעיף״.

 6. במקום התוספת הראשונה לתקנות.העיקריות תבוא התוספת הראשונה לתקנות אלה.

 לו נץ התקנות 1814, ז׳ בטבת תמכ״ו, 30.12.1965 539



 7. בתוספת השניה לתקנות העיקריות. בנוסחאות, במקומ סעיף 2, יבוא מאמור בתוספת
 השניה לתקנות אלה.

) (תיקון), תשכ״ו—1965״. ן ו ו (הי  8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי

ה נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  ה

 לוח מם׳ 1
 (תקנות 3, 4 5(א) ו־6(ב)}

 היוון קיצבה המשתלמת לגבר, לאשה או לאלמנה

 טור ג׳
 אלמנה

 טור ב׳
 אשה

 טור א׳
ל נבר י  טור נ׳ הנ

 אלמנה
 טור ב׳

 אשה
 טור א׳

 הגיל גבר

12.754 13.882 13.327 50 6.937 18.662 18.375 18 
12.645 13.626 13.061 51 7.195 18.588 18.304 19 
12.524 13.363 12.790 52 7.459 18.511 18.232 20 
12.381 13.092 12.514 53 7.730 18.430 18.159 21 
12.217 12.814 12.233 54 8.007 18.347 18.083 22 
12.036 12.529 11.947 55 8.287 18.259 18.003 23 
11.834 12.237 11.656 56 8.572 18.169 17.919 24 
11.616 11.937 11.360 57 8.859 18.073 17.830 25 
11.381 11.631 11.059 58 9.146 17.973 17.734 26 
11.132 11.319 10.755 59 9.433 17.868 17.631 27 
10.867 11.001 10.448 60 9.719 17.758 17.522 28 
10.591 10.679 10.142 61 10.001 17.644 17.406 29 
10.299 10.352 9.836 62 10.279 17.524 17.283 30 
9.995 10.021 9.531 63 10.550 17.399 17.153 31 
9.678 9.687 9.226 64 10.814 17.270 17.017 32 
9.352 9.352 8.922 65 11.068 17.134 16.875 33 
9.015 9.015 8.621 66 11.312 16.994 16.725 34 
8.678 8.678 8.322 67 11.544 16.848 16.568 35 
8.341 8.341 8.023 68 11.762 16.696 16.405 36 
8.006 8.006 7.726 69 11.964 16.540 16.235 37 
7.677 7.677 7.431 70 12.150 16.376 16.056 38 
7.355 7.355 7.143 71 12.318 16.206 15.870 39 
7.038 7.038 6.857 72 12.467 16.031 15.676 40 
6.728 6.728 6.575 73 12.597 15.849 15.474 41 
6.427 6.427 6.294 74 12.705 15.659 15.265 42 
6.135 6.135 6.018 75 12.792 15.463 15.047 43 
5.854 5.854 5.747 76 12.855 15.259 14.820 44 
5.580 5.580 5.478 77 12.896 15.049 14.587 45 
5.312 5.312 5.211 78 12.913 14.831 14.347 46 
5.051 5.051 4.950 79 12.906 14.605 14.101 47 
4.799 4.799 4.694 80 12.875 14.371 13.848 48 

12.822 14.130 13.590 49 
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׳ 2  לוח מם

( ( ב  (תקנה 5(

 היוון קיצבה המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 3 לתוספת השניה

ל לירות י  הגיל | לירות הג

15.814 45 14.374 40 
16.070 46 14.684 41 
16.314 47 14.982 42 
16.548 48 15.271 43 
16.775 49 15.547 44 

׳ 3 ס  לוח מ

( ( ג  (תקנה 5(

 היוון קיצבה המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 3 לתוספת הששית

ל לירות י  הגיל לירות הג

17.273 45 15.328 40 
17.648 46 15.727 41 
18.018 47 16.120 42 
18.385 48 16.510 43 
18.752 49 16.894 44 

׳ 4 ם ח מ ו  ל

( ( ד  (תקנה 5(

 היוון מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה מחדש לפי סעיף 8
 לתוספת השניה או הששית לחוק

ל לירות י הג  הגיל לירות הגיל לירות הגיל לירות '

0.050 54 0.204 42 0.435 30 0.644 18 
0.042 55 0.187 43 0.415 31 0.629 19 
0.035 56 0.171 44 0.395 32 0.614 20 
0.029 57 0.155 45 0.375 33 0.598 21 
0.023 58 0.140 46 0.355 34 0.582 22 
0.017 59 0.126 47 0.335 35 0.565 23 
0.013 60 0.113 48 0.315 36 0.548 24 
0.009 61 0.101 49 0.296 37 0.530 25 
0.005 62 0.089 50 0.276 38 0.512 26 
0.003 63 0.078 51 0.257 39 0.493 27 
0.001 64 0.068 52 0.239 40 0.474 28 
0.000 65 0.059 53 0.221 41 0.455 29 
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 לוח מם׳ 5

(  (תקנה 6(א)

 היוון קיצבה המשתלמת לפי התוספת השניה לחוק לילד כאמור בסעיף 4(2) לחוק —

 למעט ילד נזקק — או המשתלמת לפי התוספת הששית לחוק לילד כאמור בסעיף

 22(ב)(2)(א) לחוק

 הגי? ?ירית הגי? ?ירית

7.269 9 11.955 0 
6.610 10 11.530 1 
5.918 11 11.084 2 
5.191 12 10.615 3 
4.428 13 10.123 4 
3.626 14 9.607 5 
2.785 15 9.065 6 
1.902 16 8.495 7 
0.974 17 7.897 8 

׳ 6 ח מם  לו

( ב)  (תקנה 6(

 היוון קיצבה המשתלמת לפי התוספת השניה לחוק לילד נזקק כאמור בסעיף 4(2) לחוק

 או המשתלמת לפי התוספת הששית לחוק לילד כאמור בסעיף 22(ב)(2) (ב) לחוק

 זכר נקבה
 הגי?

 זכר נקבה
 הגי?

 ? ירית
 הגי?

 לירות
 הגי?

19.299 19.114 9 19.709 19.590 0 
19.241 19.047 10 19.672 19.547 1 
19.181 18.977 11 19.633 19.502 2 
19.117 18.903 12 19.592 19.454 3 
19.050 18.825 13 19.549 19.404 4 
18.979 18.743 14 19.504 19.352 5 
18.906 18.658 15 19.457 19.297 6 
18.829 18.569 16 19.406 19.238 7 
18.747 18.474 17 19.354 19.178 8 
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׳ 7 ם ח מ  לו

( א)  (תקנה 7(

 היוון קיצבה המשתלמת לפי סעיף 12 לתוספת החמישית לחוק, לנכה,שטרם מלאו לו 18 שנה

 טור נ׳

 בעד התקופה לאחר
 שמלאו לו 21 שנה

12.833 

13.065 

13.474 

13.718 

14.148 

14.404 

14.855 

15.124 

ר א׳ טור ב׳ ו  ט

 בעד התקופה לאחר
 שמלאו לו 18 שנה

 ועד שמלאו לו 21 שנה

 בעד התקופה עד
 הגיל שמלאו לו 18 שגה

 14 זכר 3.626 2.285

 נקבה 3.626 2.289

 15 זכר 2.785 2.400

 נקבה 2.785 2.403

 16 זכר 1.902 2.520

 נקבה 1.902 2.523

 17 זכר 0.974 2.646

 נקבה 0.974 2.650

׳ 8 ס ח מ  לו

( ( ב  (תקנה 7(

 היוון קיצבה המשתלמת לפי סעיף 12 לתוספת החמישית לחוק, לנכה שמלאו לו 18 שנה

 טור א׳ טור ב׳

 בעד התקופה אחרי
 שמלאו לו 21 שנה

15.598 

15.880 

16.406 

16.688 

17.259 

17.537 

 ׳ בעד התקופה עד

 הגיל שמלאו לו 21 שנה

2.778 

2.782 

1.898 

1.900 

0.973 

0.974 

 18 זכר

 נקבה

 19 זכר

 נקבה

 20 זכר

 נקבה
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 לוח מם׳ 9
 (תקנה 8)

 היוון קיצבת זקנה

 וכר נקבה
 הגיל

 וכר נקבה
 הגיל

 לירות
 הגיל

 לירות
 הגיל

4.095 2.251 42 1.228 0.667 18 
4.311 2.370 43 1.290 0.701 19 
4.540 2.495 44 1.356 0.738 20 
4.782 2.628 45 1.425 0.776 21 
5.038 2.770 46 1.498 0.816 22 
5.310 2.920 47 1.574 0.859 23 
5.597 3.080 48 1.655 0.904 24 
5.902 3.251 49 1.739 0.951 25 
6.227 3.433 50 1.828 1.001 26 
6.572 3.629 51 1.921 1.053 27 
6.940 3.839 52 2.020 1.107 28 
7.331 4.064 53 2.123 1.164 29 
7.750 4.306 54 2.232 1.225 30 
8.199 4.567 55 2.346 1.288 31 
8.679 4.849 56 2.467 1.355 32 
9.195 5.154 57 2.593 1.425 33 
9.751 5.484 58 2.727 1.499 34 

10.351 5.844 59 2.868 1.576 35 
11.001 6.238 60 3.016 1.658 36 

6.671 61 3.173 1.744 37 
7.149 62 3.338 1.835 38 
7.678 63 3.512 1.931 39 
8.266 '64 3.696 2.032 40 
8.922 65 3.890 2.138 41 

ה י נ ת ש פ פ ו  ת

 (תקנה 7)

 נוסחאות היוון לצורך התוספת השניה׳ למעט מקדה של אלמנה שלה ילד נזקק
 (1) אלמנה עם ילד אחד —

 (א) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הוא פחות מ־22 שנים

(12) 

18-2! 0.5 0. 
( 1 2 ) ״  ׳

 ״י(12)ז\־ >» 0

8) - 1) + ״0י5)2 +  (21״ע+8ז0(
y 

20 1 8 + ע — 7 , 

.2 
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 (ב) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הוא 22 שניב! או יותר אך פחות
 מ־32 שניט

(!2) , | י 1 0.25 ו ^ 2 ״ , + 0.25 
« 1 8 = ^ 1 + 0.5 > 2 ) " ״ י 2 + י 7 « 0 ? 

 (ג) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הוא 32 שנים או יותר

 ׳»(12)ז\• ^ ״
, 7 » 2 (")״ ^ ״ , ( 1̂8-1̂ -1_ ׳יי, -2, ( 8 ) 

2 + ^7 + צ° צ-0 + 18-211 ° ״ 0 

 (2) אלמנה עם 2 ילדים —

ד הוא פחות מ־22 שנים  (א) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הצעי

+ 0 5 , ד ( 1 2 ) + 0 4 ״ « 2 ' 0 -4 ״ י 1 ^8+"-2; ~ 0-5 

״ת ל  ׳

ז0»-1) + ׳״,0»2 + 8 + ,_ ־ 1 )•—^ 

 (ב) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הצעיר הוא 22 שנים או יותר
 אך פחות מ־32 שנים

* ר ^ 7 1 + 0.5 + 0.4 4 1 2 " + 

4- 0 י 1 * ז ^ - * + 0 - 2 5 ^ 1 ^ + 0.25 ^ 
י «1{ן  ץי־י -

 (ג) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והילד הצעיר הוא 32 שנים או יותר

+ 0.5 0.4 4 1 2 )  + ״

+ 0-1 >^_ 2 2 +^ 0.5 + 

 (3) אלמנה עם 3 ילדים —

 (א) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיד שבילדים הוא פחות מ־22 שנים

+ 0.5 + 0.4 + + 

5 ז * ^ _ ־ , + 0 . 1 1 ^ ו _ 2  0.5 - י
3 -4 ים " ־י־ 23-ע+8' • 0 י 84̂! *י* 1¿•—ע+18י1 1 -̂ ! 

ס 2  ״
+ 2^0; + (1 - ( 8 ) 0 ז 8 + ע _ 2 1 ) . ^ 

 קובץ התקנות 1814, ז׳ בטבת תשכ״ו, 30.12.1965



 (ב) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיר שבילדים הוא 22 שנים או
 יותר אך פחות מ־32 שנים

״ 11 , (12) , ״ , (12) ־ ״ ו (12) 2 ) « , 
« 1 8 = 5 ^ + 0,5 0 ך 8 = ^ ° + ן • ־ + ]57=18» 4 3 0  + ץ מ ־

י + ^ • ^ + 0 - ^ % , 2 2 + 0.25 + 0-25 ^ + 2 & , 0  ״
ים  ׳

 (ג) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיר שבילדים הוא 32 שנים או יותר

( 1 2 ¥ ״ 11 , (12) . - . (12) ״ ״ , ( 2 )  י

«18=571 + °• ־ + 571=»!¡¿ 0.4 + )37=18» 5 3 0 ־ ^ + 

+ ^ • ^ 0 + י • ^ ^ + 0.5 + 2 > א ) 

ה עם 4 ילדים (4 — נ מ ל א ) 

 (א) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיר שבילדים הוא פחות מ־22 שנים

. 1 2 ) 11 . (12) , 0 2 י (12) , - , ( ) 

י ן17=8דזג< 0.5 + [57=18"» ־ מ 0.4 ־ ך ^ ־ ן  + ז57=18»־30־ א

-11 < 1 ( 1 2 ) י > _1 0 1 ו ״ ! ( 1 2 ) N ו ״ ( 1 2 ) w 4- 0 זא• יי( ' 2  ״(

, 30 P * \ S + y — z i 30 1 X 1 1 8 + 2 - ץ - 2 ט 3 .1 1<)1 8 + ץ —2 1 יי* 2 8 + ץ , 

 ׳ייפ
 ׳ג

+ 2 «0; + (1 -
. (21_,+8ז0(8)  -*=%^־

 (ב) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיר שבילדים הוא 22 שנים או
 יותר אך פחות מ־32 שנים

״ 18—24 1 8 — 2 , 1 » כ•״ 1 8 — 2 2 " י | • ^ " 1 8 — 2 3 ״ 30 י 1 | 

^ ^ - 0 . 2 5 + 21_^0.25 + 22_^ 0-1 + + 2 4 ^ 

פ ; 

 (ג) למקרה שהבדל הגיל בין האלמנה והצעיר שבילדים הוא 32 שנים או יותר

( 1 2 ) 11 (12) , (12) , (12) 

« 5 7 1 = 1 8 » 18=57[ + °• י ן57ב18־מ0.4 + ]57=18» 5  + ־10־ ־

- ! ! 1 ־ - • א ז ( 1 2 ) 1 ״ _ ן ^ ( 1 2 ) י • ן ״ , ¥ א ד ( 1 2 ) ־ •< ״ ו ״ א ז ( 1 2 ) »  ׳

 ד

+ 

פ ; 
 ״0(8)2 +

ן ו ל ל א א ג  כ״ז בכסלו תשכ״ו (21 בדצמבר 1965) י
 (חמ 750309) שר העבודה
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 חוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958
ן ו ע מ י ב ל כ ר ש ו ג י ת פ מ ח קק מ ז ת נ ק ז ח ה ם ל כ ס ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ה תשי״ח׳—1958 •י, אני ע ס  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו־13 לחוק שירותי ה
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק מחמת פיגור שכלי במעון), תיהו! התוספת
 תשכ״ה—21965 (להלן — ההסכם) —

 (1) בסעיף 10, אחדי ״ויספק לו את צרכיו״ יבוא ״אלא אם כן קבעה לשכת
 הסעד כי אין לעשות כן מסיבות כלשהן״.

 (2) בסעיף 17 להסכם, במקום ״שלושה ימים״ יבוא ״שלושים יום״.
 (3) בסעיף 20 להסכם, אחדי ״לשנה נוספת וחוזר חלילה״ יבוא ״אלא אם
יס לפני תום השנה על אי  יודיע צד אחד למשנהו במכתב רשום ולפחות חדשי

 רצונו לחדש את ההסכם לשנה נוספת״.

 (4) סעיף 21 להסכם — בטל.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק מחמת פיגור שכלי השם
 במעון) (תיקון),תשכ״ו—1965״.

ג ר ו ף ב ס ו (16 בדצמבר 1965) י  כ״ב בכסלו תשכ״ו
 גחמ 78025) שר הסעד

 1 ם״ח 249, תשי״ח, עמ׳ 103.

 2 ק״ת 1777, תשכ״ה, עמ׳ 2787.

 פקודת בתי הדואר
ץ ו א ל ־ ץ ו ח ן ל ו פ ל ט י ה ת ו ר י ל ש ם ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 1 ר א ו ד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי ה
:  הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ), תשכ״ך— תיקו!
 התוספת

— 21964 
א: בו  (1) אחדי הפרט ״לוקסמבורג״ י

 ״ליבריה — —45 —15 4.50״
א: בו  (2) אחרי הפרט ״ניקרגואה״ י

 ״נפאל — 31.50 10.50 1.68״
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לאדץ) השם

 (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 כ״ט בחשון תשכ״ו (24 בנובמבר 1965) א ל י ה ו ש ש ו ן
< שר הדואר 7 6 0 0 מ 6  >ח

/ פרק קט״ו, עמ׳ 1155 : ם״ח 387, תשכ״ג, עמ׳ 44.  1 חוקי א״י, כרד ב

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, «מ׳ 724 ; ק״ת 1772, תשב״ה, עמ׳ 2716.
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ן(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

 1. איגרות־חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של אוצר לתעשיה בערבון מוגבל,
 בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1970, ושיוצעו לציבור על פי
 פרוספקט מיום כ״ז בכסלו תשכ״ו (21 בדצמבר 1965) ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
 תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי

.  סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

ר ממס הכנסה) (מם׳ 2), תשכ״ו—1965״. (פטו ן ,צו לעידוד החסכו ׳״ט 2. לצו זה ייקרא,  ה

ד י פ ס ס ח נ  י״ח בכסלו תשכ״ו(12 בדצמבר 1965) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 פטור
 מטם הכנסה

ת(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960  חוק לתיקון דיני הקרקעו

״ י ר י מ ״ לםוג ״ ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

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

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות
220 
123 

ת פ פ ו  ת

 שטת החלקה
 במטרים מרובעים

915 
45,955 
2,025 

 החלקה

5 
1 

55 

 הגוש

4215 
4098 
4213 

ף - ס ו ב י  ד
 שד המשפטים

(23 בדצמבר 1965)  כ״ט בכסלו תשכ״ו
 (חמ 70130)

 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.
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 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ם י נ ח ב מ ת ו ו נ י ח ם, ב י ר מכרז ב ד ם כ  כללי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26 ר28 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 !, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

נה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), הוספת  1. אחרי סעיף 54א לכללי שירות המדי
י ״ סעיף 54ב  י

א: בו , י  תשכ״א—21961
 ״משלוח בדואר 54ב. משלוח הזמנה או הודעה לפי הסעיפים 19, 21, 34 ר35, מותר

 שייעשה על ידי הדואר״.
 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) השם

 (תיקון), תשכ״ו—1965״.

י ר ן ש ב ו א (21 בדצמבר 1965) ר ו  כ״ז בכסלו תשכ״
 >חמ.720814) יושב ראש ועדת השידות

 1 ס״ח 279, תשי״מ, עמ׳ 86.

 2 ק׳׳ת 1133, תשכ״א, עמ׳ 1588 ; ק״ת 1665, תשכ״ה, עמ׳ 1057.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ס ר ל ו ר  מ
 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961
ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ם ב י י ת ע ב ג ר ל ז ק ע ו  ח

, והסעיפים 3 ו־16 לחוק הרשויות 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי
 המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית

ה:  גבעתיים חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״העיריה״ — עירית גבעתיים!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 ?
 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

 2. בתחום שיפוטה של העיריה תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה דשות. כאמור או אם רשות השמירה
 חדלה לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי

 החוק ועל פי חוק עזר זה.

י הרשות י נ  3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העיריה שהם בעלי מי
 זכות בחירה למועצה,

 4. מספד חברי הרשות יהיה שלושה. הרכב הרשות

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה הודעה על
י י נ י  וכל שינוי בהרכבה. מ

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

,  2 פ״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 169• י י י
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 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאמ להוראות הדשות.

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

 8. תושב תחום השיפוט של העידיה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדי
 קות רפואיות לשם קביעת כשדו לשמירה.

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

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העידיה, במשרד העידיה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהםי־
 דוד לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

ו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, ולהישאר על  13. שומר שהוטל עלי
 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

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

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (הסדרת השמידה), תשכ״ו—1965״.

י ב צ ־ ן  ש׳ ב
 ראש עירית גבעתיים

 נתאשד.
(23 בנובמבר 1965)  כ״ח בחשון תשכ״ו

 (חמ 816421)

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 בדיקה
 רפואית

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השומר

 הצגת הרשימה

 טםידת העתק
 הרשימה

 תפקיד השומר

 ענשים

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות
ות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961  חוק הרשויות המקומי

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ן ב ר לחולו ז ק ע ו  ח

, והסעיפים 3 ו־16 לחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן— החוק), מתקינה מועצת עירית

ה:  חולון חוק עזר ז
- ה  1. בחוק עזר ז

i דית חולון  ״העידיה״ — עי
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״רשות״ — רשות השמידה שהוקמה לפי סעיף 2 ;
 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

 רשות השמירה 2. בתחום שיפוטה של העיריה תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אם

 חדלה לפעול — ימלא הממונה על השמידה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הדשות על פי
 החוק ועל פי חוק עזר זה.

נת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.  1 דיני מדי

 2 ם״ח 346, תשכ״א, עט׳ 169.
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 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העיריה שהם בעלי שינוי הרשות
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספד חברי הדשות יהיה שלושה. הרכב הרשות׳ ,
1 הודעה ע? ד ב כ ר ׳ ד ת ו ש ר י ה ו נ י  5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לך, על מ

י ו נ  , מי

 וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. חובת השמירה
 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה של העיריה החייבים בשמירה. רשימת החייבים

 בשמירה

 8. תושב תחום השיפוט של העיריה חייב למלא אחדי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדי־ בריסה
ת י א י פ  קות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה. ר

ן קביעת מועדי נ ו ש ר ב ה ש ו ן ב ן י י ט ח ן ן ת ג ו ע ש , ת ד א 0 ו ו י ן ת ן א  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ו
' ד ר י ט ש '  ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה. י

 1̂0 השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9. חובת השופר
 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העיריה, במשרד העיריה הצגת הרשימה

 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.
־ מסירת העתק י ם 1 ף מ  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ו

 . , הרשימה
 דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

ל תפקיד השומר  13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, ולהישאר ע
ד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע  משמרתו ע

 לשמירה.

 14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע בעבל על ענשים
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לידות.

(הסדרת השמידה), תשכ״ו—1965״. השם ן לו  15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחו

ו ן י ל  נתאשד. פ׳ א
(23 בנובמבר 1965) ראש עירית חולון ו  כ״ח בחשון תשכ״

 (חס 874123)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ן ב ג ר לרמת־ ז ק ע ו  ח

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העי
: ה  עידית רמת־גן חוק עזר ז

) _ תיקו! ח! י ר ק י ע ר ה ז ע (אספקת מים), תשכ״א—1960 2 (להלן — חוק ה ן ג  1. בחוק עזר לרמת־
 העזר

 (1) בסעיף 1, הגדרת ״רשיון שרברב״ — בטלה;

ת ישרא?, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1079, תשכ״א, עמ׳ 540•
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) בטלים! ג )  (2) בסעיף 2, סעיפים קטנים (ב) ר

ה) בטל! ) ן  (3) בסעיף 6, סעיף קט

 (4) הסעיפים 12 ר21 בטלים.

 2. י בתוספת. לחוק העזר העיקרי —

7 בטלים.  (1) הפריטים 1 ר

בוא:  (2) במקום פריט 9 י

: ( (א)  ״9. אגרות מיס (סעיף 7.
 האגרה האגרה

 בלירות המינימלית
 למ״ק לחודש בלירות

 (1) לצרכי בית לכל יחידת דיור לחודש —
 ל־10 מ״ק ראשונים או חלק מהם 0.20 0.60

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 0.36
 לכל מ״ק נוסף 0.60

 (2) לצרכי השקאת גינות נוי מסביב לבית
 בחדשים אפריל — נובמבר בהגבלה
 של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר מהשטח
 המושקה שהוצהר עליו (הנ״ל לאחר
ר ח  10 מ״ק הראשונים לדירה 0.10 ל

 דש) 0.10
 (3) בית עסק או בית מסחר או מלאכה או
 משרד או מחסן המשתמש במים לצרכי

 עובדיו לרחצה ובקירו בלבד 0.65 —2

 (4) תעשיה או כל מפעל אחד המשתמשים
 במים לצרכי ייצור ועבודה וכן מוסדות

 צבא 0.20 —2

 (5) חנויות דגים 0.20

 (6) בניה בהגבלה של 1,5 מ״ק מים לכל
 מ״ד שטח הרצפות — בעד כל מ״ק 0.25

 בעד צריכה למעלה מהנ״ל — בעד
 כל מ״ק 0.50״

 (3) פריט 11— בטל.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

י צ י נ י ר ם ק ה ר ב  נתאשד. א
7 בדצמבר 1965) ראש עירית רמת־גן ) ו ״  י״ג בכסלו תשכ

 (חמ 897013)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ן ב ג ד ת־ י ר לב ק עז ו  ח

, מתקינה המועצד.  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג

ה: ר ז  המקומית בית־דגן חוק עז

 1. בחוק עזר זה —
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת?
 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדר ששטח
 רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה.

נו כדין חדר נוסף!  די
- א ״ י ש  ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), ת

ז 2 1950 
 ״מד־מימ״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס! :
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן!

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

ת!  מים, לאגירתס, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטי
, תשי״א—1950! ות(א) מי ך ר״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקו י נ ב  ״נכס״, ״

 ״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

!  כמשמעותו בסעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 8
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכם 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
יך שגגו שטוח, ובבנין שגגו  רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנ
 משופע — צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס ג ן של הג  התחתו
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין

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

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

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

נת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי

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

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מפ׳ 560, עמי 1.

 חיבור
 ?«פע5טים
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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 רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא

 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים םדידה, אלא
 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת ן י נוי או התיקון, הכל לפי הענ  או תכנית השי

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
ה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל מי  (ג) התקנת הדשת הפרטית, שי

 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 דשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא באביזרים

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

 אביזר או גדם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

רת הנחת 4. (א) בעל נכס —פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים —  אנ

ת הגובל קטע רחוב, שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור י י י נ י  צ

 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 ישלם, אם הוגדל
ן או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי י  נפח הבנ

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

ם ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. י ט " ד  ט

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.
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 (ד,) במקום תשלום אגרת מד־מימ, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיומ פרסום
נו ברשתו  חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקי

 הפרטית.

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

 (ז) היד. מד־המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגדת התקנת מד־מים. י

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מימ או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

פ אגרת טיפ י  6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מ
 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
 לדגל 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 1
 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־ה%ים רשם אותה, בתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
האגרות או כל תשלום אחר  הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת'
 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 המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי 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 המיס 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, רשאי המנהל להעריך
ת זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים. כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמו ת 1  א
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 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכניט וכן מד־מים כללי לכל הנכס, 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. סתידד, בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 שיקבע, להבטחת תשלוט אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכומ המגיע מאת הצרכן

 כאגדה או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מים ותשלומים אחריט ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת
 המועצה.

0 י  אספקת מ
 ?פי חוזה

 פקדונות

 מועד התשלום

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

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הםכומיט שהוא חייב בהט לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מימ, השתמש בהט לרעה, זיהממ 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 יתר

 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 לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעיט מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונימ תיקון, כדי למנוע פגיעה
ם או במד־מים כאמור, הכל לפי העניו. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב), מי  י

 תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות ודד
 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

, ( א ) ן ט  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף ק
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

 אישור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים
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 13. (א) המנהל או מי שהורשה על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 08,00 רשות כניסה.
 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

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

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

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום'אחר לפי חוק עזר זה 1

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 11 או 12 !

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ז

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

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
. ( א ) ן ט  לפי סעיף ק

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחד יבזבז מים שברשותו. שימוש בטיט

 (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 לצדכי מיזוג אויר אלא לפי היתר 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 באספקת

 המים.

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

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

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

 המועצה.

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

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל המים.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורר כיבוי שריפה.

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

 קוב׳! התקנות 1814, ז׳ בטבת תשכ״ו, 30.12.1965 557



 15. לא ימכור אדם ?!ים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה או

 הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 מכירת מים
 והעברתם

 16. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי

 היתד בכתב מאת המנהל.

, ( א ) ן ט  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף ק

 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.

 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 אחדי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),

ו את הוצאות הביצוע.  רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס 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 בוגד העובד או המועסק שם,

ו במקום מגוריו או עסקו  או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ

 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.

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה

נו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו  נמשכת, די

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

(אספקת מים), תשכ״*-1961 * — בטל. ן ת־דג  21. חוק עזר לבי

(אספקת מים), תשכ״ו—1965״. ן דג ת־  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבי

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

 דרישת
 תיקונים

רת הודעות  מסי

 ענשים

 ב יטו?

 השם

 4 ק״ת 1123, ת׳עכ״א, עמ׳ 1352.
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 תופפו!

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 80

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 200

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת
 הצרכן—

ד ״2 30  ע

 למעלה מ־״2 75

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית
5 ( ( ב  (סעיף 3 (

10 ( ( ה  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (

: ( ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו

 לנכס בשטח חצי דונם 250

 לכל מ״ד נוסף 0.50

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1.20

נו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח בנין 1.50  בבנין שאי

 כשיש מיתקז כשאי! מיתקז
ש להתקנת ו  מוכן להתקנת פ

 מד־מימ מד־מים

: ( ( ד  5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (

 מד־מיט שקטרו—

100 50 3  (1) אינו עולה על ״4/

 (2) עולה על ״% ואיינו עולה על ״1 75 140

4V1 90 1 6 0  )3( עולה על ״1 ואינו עולה על ״

2V1 1 0 0  )4( עולה על ״4V1 180 ואינו עולה על ״

210 145 2 V 2 1 ואינו עולה על ״  (5) עולה על ״

 (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.

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה וה
10 ( ט)  תקנה (סעיף 5 (
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 האגרה
ימלית נ  האגרה למ״ק המי

 באגורות בלירות

 7. אגרת מים (סעיף 6) לחודש —

 (1) לשימוש ביתי — 3 מ״ק ראשונים 20 0.60
 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 20
 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 25
 מעלל־16 מ״ק 30
 בניה 60
 בתי מלאכה 20

 (2) שימוש במשק־עזר ובגינות מושקות:
 בהגבלה של 7.5 מ״ק מים לכל 100 מ״ר, בין

 החדשים אפריל — נובמבר 10

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

 זו 60

 (4) לתעשיד. —
נו רשום ברשיון הפקה של  (א) לצרכן שאי

 המועצה 35

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המוזג־
 צה בגבולות הכמות המוקצבת 25
 מעל הכמות המוקצבת 35

 (5) במקום שלא הותקן מד־מים —

 (א) לכל יחידת דיור 2.50

 (ב) לגינות ומשקי עזר לכל דונם או חלק

ו 7.50  ממנ

 (ג) קיוסק או מזנון 3.50

 (ד) מסעדה או בית קפה 6.10

 (ה) חנות או עסק אחר שלא פורט בתוספת זו 1.90

 האגרה בלירות

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

ד ב ד ו ה א מ ל  נתאשר. ש
7 בדצמבר 1965) ראש המועצה המקומית בית־דגן ) ו ״  י״ג בכסלו תשכ

 (חט 813902)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובין התקנות 1814, ד בטבת תשנ״ו, 30.12.1865



 הגדרות

 חובה להדביר
יקימ  טז

 הוראות להדברת
ס יקי  מז

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגזר בדבר הדברת מזיקים

, מתקינה. המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 האזורית גזר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ - אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של, הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את

ם; י  הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גזר!

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

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,  ״מזיק״ — כל אחד מאלה
ת!  נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בי

ת!  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר, את המזיקים שבנכסו.

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

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
. ( א ) ן  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קט

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים ־לאחרונה לאחד מבני מש
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אס אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
נים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות  הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה,בשני עתו

 הוא בשפה העברית.

ת ישראל, נוסח חדש 9. תשכ״ה, עמי 256. נ י מדי נ  1 די
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 עבירות וענשיט 7. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על

 . הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 ם י ל ט  ביטול 8. ב

$  ( 1) חוק עזר לגזר (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—21961

! 3  (2) חוק עזר לגזר (הדברת עשבי בר), תשי״ט—1958

.  (3) חוק עזר לגזר (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—41961

ם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1965״. ש  ה

ד ג נ ו י א ל ת פ  נתאשר. נ
(29 בנובמבר 1965) ראש המועצה האזורית גזר  ה׳ בכסלו תשכ״ו

 (חמ 816301)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 829, תשי״ט, עמי 29.
 ק״ת 1132, תשכ״א, עמי 1579.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לדימונה בדבר פתיחת עסקים וםגירתם
 ג״

נה הועדה הממונה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
 למלא תפקידי המועצה המקומית דימונה חוק עזר זה:

, ייבוא:  1. אחרי סעיף 3 לחוק עזר לדימונה (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ך—41960
 ,.סגירת 3א. בתקופה שמיום 1 ביולי עד 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה

 n״,"r3v,p בעל לפתוח חנות לממכר מזון וחנות כללית ביום שלישי בשבוע בשעות

 שבין 14.00 ובין 06.00.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון), תשכ״ו—
 1965״.

 הוספת
 סעי1* 3א

 השט

ם ע י ב ה א ש  מ
 יושב דאש הועדה הממונה

 למלא תפקידי המועצה
 המקומית דימונה

 נתאשר.
(23 בנובמבר 1965)  כ״ח בחשון תשכ״ו

 (חט 81929)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוטה חדש 9, תשנ״ה, עט׳ 256. ע ד י מ נ  די
 ק״ת 1010, תשייר, עמי 1105.

 562 קוב׳ו התקנות 1814, ז׳ בטבת תשכ׳׳ו, 30.12.1965



 הגדרות

 חובה להדביר
יקים  מז

 הוראות להדברת
יקים  מז

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 פקודת המועצות המקומיות

ם י ק י ז ת מ ר ב ד ר ה ב ד ן ב ר לזבולו ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1 ות מי ־23 לפקודת המועצות המקו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו
ה:  האזורית זבולון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ו  ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הי
 הנכסים נותנים הכנסה,-בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את  הרשום של, הנכסים ובין שאי

t הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים 
 ״המועצה״ — המועצה האזורית זבולון!

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

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון, ה  ״מזיק״ — כל אחד מאל
ת!  נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בי

ת;  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
. ( א ) ן ט  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף ק

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני מש־
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או:!שלחה 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 ההודעה במקום בולט על
נים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות  הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתו

 הוא בשפה העברית.

ת ישראל, נוסח חדש 9, חשכ״ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי
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 עבירות וענשים 7. . העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 ם י ל ט  ביטול 8. ב
! 3  (!) חוק עזר לזבולון (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—1961

: 3 (הדברת עשבי בר), תשי״ח—1958 ן לו בו  (2) חוק עזר לז
. (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—41961 ן לו בו  (3) חוק עזר לז

(הדברת מזיקים), תשכ״ו—1965״. ן לו בו  השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לז

ן מ ק ר ב מ ק ע  נתאשר. י
ו(29 בנובמבר 1965) ראש המועצה האזורית זבולון ׳  ה׳ בכסלו תשכ׳

 (חמ 825105)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 1152, תשכ״א, עמי 1847.
 ק׳׳ת 824, תשי״ח, עמי 1922.

 ק״ת 1152, תשכ׳׳א, עט׳ 1846.

 פקודת המועצות המקומיות
ח מ ו צ ת על ה נ ג ר ה ב ד ב , ת ר נ כ ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית כנרת חוק עזר זה:

- ה ת 1. בחוק עזר ז ו ו ד ג  ״

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כנדת *
 ״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 מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו

ך — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחד ברשות הרבים שצמחים נטועים או ג  ״
ננו גדור!  צומחים בו, בין שהוא גדוד ובין שאי

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

 פגיעה בצמחים 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו׳ לא ישרשו, לא ישמידו ולא
 ברשות הרביט יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פידות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,

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

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 250.
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 כניסה למקום
ר , ו  סנ

 משחקים

 טיפוס על עצים

 מרעה

 הכנסת
 בעלי־חיים

גת  נהי
 בעלי־חיים

 קשירת
 בעלי־חיים

 השגחה על
 בעלי־חייפ

 הוצאות החוקח

 ילדים

 שיטו׳!!
יות  בסמכו

 ענשיפ

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

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

 (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 גדד, 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 אלם 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, שעד או
 סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא יניחנו

 לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יגיח אדם בעלי־חייס 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 הוראות חוק עזר זה.

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

 14. העובר על הודאה 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 לכנדת (הגנה על הצומח), תשכ״ו—1965״.

ל י ז רע אל י א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית כנדת

 נתאשר.
 כ״ח בחשון תשכ״ו(23 בנובמבר 1965)

 (חמ 83527)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 # פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה המיןו־
 מית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:

2 1. בסעיף 2 לחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ג— ! ו םעי ו קו  תי

— ( א ) ן ט  21963, בסעיף ק
 (1) בפסקה (1), במקום ״בקיץ — בשעות שבין 20.00 לבין 5.30!״ יבוא
 ״בקיץ — בשעות שבין 13.30 לבין 15.30 ובשעות שבין 20.00 לבין 5.30!״.
ן  (2) בפסקה (3), במקום ״בקיץ — בשעות שבין 19.00 לבין 5.30 ובשעות שבי
 13.30 לבין 15.30 !״ יבוא ״בקיץ — בשעות שבין 20.00 לבין 5.30 ובשעות

 שבין 13.30 לבין 15.30 !״.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזדעאל—עפולה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) D m 2 
 (תיקון), תשכ״ו—1965״.

ב ו נ ב ו ש ד א ו  נתאשר. י
(23 בנובמבר 1965) ראש המועצה המקומית עיד־יזדעאל—עפולה  כ״ח בחשון תשכ״ו

 (חמ 831004)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1490, תשכ״ג, עמ׳ 2126 ; ק״ת 1639, חשכ״ה, עמ׳ 247.

 פקודת המועצות המקומיות
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ה בדבר א ב א ר ע ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה ר ז  המקומית עדאבה חוק עז

- ה ז ר ז  הנדרות 1. בחוק ע

ו שבסמכות המועצה! י  ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענ

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עראבה.

 מת! תעודה 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 אגרה 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצדכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 השט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעראבה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ו—1965״.

ת ישראל, נוסח חדש 9, יתשכ״ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי

 566 קובץ התקנות 1814, ז׳ בטבת תשכ״ו, 30.12.1965



 האגרה בלירות

 תופפת
 (סעיף 3)

 (1) בענין הנוגע למקרקעין ועסקים 10

 (2) בכל ענין אחר 2

 (3) העתק תעודה 1

ן י ס א ק י י פ ו א ד ת מ ח  נתאשר. א
(23 בנובמבר 1965) ראש המועצה המקומית עדאבה ן תשכ״ו  כ״חבחשו

 (חט 84670)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961  חוק הרשויות המקומי

 חוק עזר לרמת־השרון בדבר הסדרת השמירה

1 לחוק 6 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות והסעיפים 3 •
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמידה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

ה:  המקומית רמת־השרון חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השרון ?

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !
 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—31950.

ד לא הוקמה רשות כאמור או אם רשות השמירה  2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם דשות, וכל עו
 חדלה לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי

 החוק ועל פי חוק עזר זה.

י הרשות ו נ ן תושבי הישוב.שהם בעלי זכות בחידה למועצה. מי  3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבי

, הרבב הרשות י .  4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה

י ו נ  5. המועצה תודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי הודעה על מי
 בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמידה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. , חובת המטירה
 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה. רשימת החייבים

 בשמירה

 8. : תושב הישוב חייב למלא אחדי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם בדיקה רפואית
 קביעת כשרו לשמירה.

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ס״ח 346, תשב״א, עמ׳ 169.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178 ; ק״ת 1219, תשב״ה, עמ׳ 280.
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 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

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

מר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על  13. קו
ד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחדי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע  משמרתו ע

 לשמירה.

נו — קנס 300 לירות, ואם כבד הורשע  14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 בעבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנם 300 לידות.

(הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״. ן  15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרו

 קביעת מועדי
 השמירה

גת השומר  הו

 הצגת הרשימה

 מסירת העת?
 הרשימה

 תפקיד השומר

 ענשים

 השם

ם כ ל ח א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 נתאשר.
(23 בנובמבר 1965)  כ״ח בחשת תשכ״ו

 (חט 854016)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

ס ו פ ת ד ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), תשכ״ו—1965, שפורסמו
 בקובץ התקנות 1787, תשכ״ו, עמ׳ 116, בתוספת, בחלק ב׳, בסעיף 5, במקום ״שמועד עילתן

 חלה״ צ״ל ״שמועד עילתן חל״.

 בתקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), תשכ״ו—1965,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1790, תשכ״ו, עמי 196, בתקנה 1 (ב) (2), במקום ״עבוד ימי

 העבודה שעבר״ צ״ל ״עבור ימי העבודה שעבד״.

, בטבת תשנ״ו, 80,12.1965  קונץ התקנות 1814, ז
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 הממיר 64 אגורות


