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 חוק םדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965

י ל י ל ן הפ י ד ר ה ד ת ס ו נ ק  ת

11965z—בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו־227214,213 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ד׳ 
, ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי לפי כל  וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

:  דין, אני מתקין תקנות אלה

, בטופס מס׳ 7 —  תיקוז 1, בתוספת לתקנות סדר הדין הפלילי, תשכ״ו—1966 3
 התוספת

(א) — יימחק,• מן הסי  (1) בפסקה (2), פסקת משנה (ב) — תימחק, ו

 (2) פסקה (4)— תימחק.

, תשכ״ו—1966״. ( ן קו (תי לי  השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלי

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע (1 בפברואר 1966) י ו  י״א בשבט תשכ״
) שר המשפטים 7 0 6 8 ט 6 ח ) 

 י ם״ח 458, תשכ״ה, עמי 161.
 2 ס״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 י• 3 ק״ת 1819, תשכ״ו, עמי 618.

 חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965

ן םעיף5 213 לחוק י ם לענ י פ ס ו ם נ י ק ו ק י ת ח ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 213 ו־227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 !, אני
 קובע׳ באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לאמור:

, ם לענין סעיפים 213 ו־214 לחוק), תשכ״ו—1966 2 קי קו (חי לי  תיסח חסנה 1 1. בתקנות סדר הדין הפלי
א: בו  בתקנה 1, אחרי פסקה (3) י

 ״(4) חוק למניעת מפגעים, תשכ״א—961! 3״.

. .לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקיס לענין סעיפים 213 ו־214 w n 2 
 לחוק) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע 1 בפברואר1966) י ) ו ״ כ ש ת ט ב ש ב א ״  י
מ 0667?» שר המשפטים « 

 י 1 ם״ח 458, ת׳עב׳׳ה, עמי 161•
 2 ק״ת 1824, ת׳עכ״ו, עפ׳ 702.

 3 ם״ח 332, תשכ״א, עמ׳ 38.

 830 קובץ התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1966



 חוק נוטריונים למםמכימ יוצאי־חוץ, תש״י—1950

ץ ־חו צאי ו ם י י כ מ ס מ ם ל י נ ו י ר ט ו ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי:סעיף 9 לחוק נוטריונים למסמכים מצאי־חוץ, תש״י—1950 ג
 מתקין תקנות אלה:

, במקום תקנת משנה תיקו) תקנה 4  1. בתקנה 4 לתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תשי״ז—1956 2
 (א) יבוא:

 ״(א) אישור נוטריוני ייערך בשתי שפות שאחת מהן עברית והשניה אנגלית,
 צרפתית או שפה רשמית של אותה המדינה שהמסמך הנוטריוני נועד לשימוש

 בה, זו בצד זו, לפי הנוסח שבטופס שנקבע לאותו אישור בתוספת הראשונה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חרן(תיקון), תשכ״ו—966!״. השם,

 י״א בשבט תשכ״ו(1 בפברואר 1966)
 (חמ 70315)

 1 ם״ח 43, תש״׳, עסי 141 ; ס״ח 105, תשט״ז, ע0׳ 22

 ׳'/ 2 ק״ת 639, תשי״ז, עמ׳ 76.

 חוק סוכני המכס, תשכ״ה—1964

 תקנות בדבר סדרי הדין בפני ועדת ערר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק סוכני המכס, תשכ״ה—1964 !, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות. סוכני המכס (סדרי דין לפני ועדת עדר), תשכ״ה—1965 2 (להלן — התקנות תיקח תקנה 15
 העיקריות), בפסקה (2) לתקנה 15, במקום ״אינו רשאי״ יבוא ״רשאי׳/

 2. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, במקום ״12״ יבוא ״20״. תיקח תקנה 23

 .3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סוכני המכס (סדרי דין לפני ועדת. ערד) (תיקון), השם
 תשכ״ו—1966״.

 ה׳ בשבט תשכ״ו (26 בינואר 1966)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע מ י 4 0 5 2 ° מ ח ) 

 שר המשפטים

 , 1 ס״ח 440, תשכ״ה, עמי 16.
 / 2 ק״ת 1740, תשכ״ה, עמי 2280.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שד המשפטים

 קוב׳ז התקנות 1835, כי בשבט תשכ״ו, 10.2.1966 831



 פקודת הנמלים
ט פ נ ם ב י ם ה הו י ת ז ע י נ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 הגדתי* 1. בתקנות אלה —

, אשר נערכה בלונדון ת למניעת זיהום הים בנפט, 1954 3 מי ךלאו  ״האמנה״ — האמנה הבי
j 3 1954 ביום 12 במאי 

 ״השד״ — שד התחבורה, לרבות אדם שהוסמך על ידיו
,  ״כלי שיט״ — כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך—1960 4

 למעט —
 (1) כלי שיט שתפוםתו הכללית היא פחות מ־500 טונות ברוטו ן

 (2) כלי שיט המשמש בתפקידי עזר לכלי שיט של צבא־הגנה לישראל;

 ״נפט״ — נפט גלמי, שמן־דלק, שמן דיזל כבד ושמן סיכה ?

 ״שמן דיזל כבד״ — שמן דיזל של אניות, שזיקוקו בטמפרטורה של לא יותר מ־340° צי,
D 158/53 לכשנבחן לפי השיטה הסטנדרטית של האגודה האמריקאית לבחינת המרים 

 מפחית את נפחו לכל היותר ב־50 אחוזים למאה!
 ״תערובת נפט״ — תערובת שהנפט שבה הוא יותר מ־100 חלקים בתוך 1,000,000 חלקים!

 ״מיכלית נפט״ — כלי שיט שנבנה לשם הובלת נפט כמטען או הנושא מטען נפט!

;  ״מיל״ — מיל ימי בן 6080 דגל או 1852 מטר

א;  ״הרקה״ — הרקה או פליטה מכל סיבה שהי

 ״קברניט״ — רב חובל של כלי שיט או של מיכלית נפט וכן איש צוות אשר בידו הפיקוד כדין

 על כלי השיט או על מיכלית הנפט.

 איסור הרקה 2. לא יריק אדם נפט או תערובת נפט מכלי שיט בתחום 50 מילין מהיבשה לרבות בתחום
 מימי נמל.

י 3. הוראת תקנה 2 לא תחול על הרקה מחוץ לתחום מימי נמל מכלי שיט, למעט מיכלית ו פ י א  סייגים ?
 מחוץ ?נמ? , ,

t נפט, בכל אחד מאלה 
 (1) כאשר הוא מפליג אל נמל שלא הותקנו בו מיתקני קליטה כאמור בסעיף 8

 לאמנה
 (2) של מי עקל שמניים (Ballast water) או מי שפכים של מיכלים

 (tank washings), בתנאי שההדקה נעשתה הרתק ככל האפשר מן היבשה.

:  סייגים 5גבי 4. הוראת תקנה 2 לא תחול בכל אחת מאלה
 וטיכלמת •(1) הרקת נפט או תערובת נפט מכלי שיט שנעשתה לאחת מן המטרות

: ה ל א  ה
ט!  . (א) הבטחת בטיחות כלי השי

 ; חוקי א״י, כרו בי, פדק קי״ד, עט׳ 1146 ; ס״ח 130, תשי״ג, עט׳ 130.

 עייר תש״ח, תום׳ א' מס׳ 2, עמי 1.

 כתבי אמנה 171, כרד 5, עט׳ 121.
 ם״ח 315, תשייר, עמ׳ 70.

 832 קובץ התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1066



 התקנת מיתקני
 הפרדה' בכלי־

 'שייט

 אחריות הבעלים
 והסברניט

 עונשי!

 שטירת דינים

 תחולה

 תחילה

 השט

 (ב) מניעת חיזק לכלי השיט!

!  (ג) מניעת היזק למטען

 (ד) הצלת נפשות בים!

 (2) הרקד..שנעשתה כתוצאה מהיזק אוי מדליפה בלתי נמנעת בכלי השיט,
 בתנאי שאחרי קרות, ההיזק או גילוי הדליפה נקט הקברניט בכל אמצעי

 הזהירות הסבירים למניעת ההרקה או הקטנתה,׳

 (3) הרקת משקע נפט ממיכלית נפט אם נתקיים אחד מאלה:

 (א) אי־אפשל לשאוב את המשקע מתוך מיכלי המטען מחמת קשיותו!
 (ב) המשקע נובע מטיהורו או זיכוכו של שמן דלק או שמן סיכה, ובלבד

 שהדקה זו תיעשה הרחק ככל האפשר מן היבשה!

 (4) הרקה משיפולי כלי שיט, למעט מיכליות נפט, של תערובת נפט עט שמן
 סיכה, או בלעדיו.

 5. (א) כלי שיט חייב להיות מצוייד במכשיר שימנע פליטת שמן דלק או שמן דיזל כבד
 לתיד שיפולים שתכולתם מודקת לים, אלא אם הועברו דדך מפרדת מי־נפט.

 (ב) השד דשאי לפטור בעל כלי שיט מלמלא אחר הוראת תקנת משנה (א).

ו וקברניטו של כלי השיט  6. (א) הופרה הוראה מהוראות תקנות אלה, יראו את בעלי
 כעוברים על אותה הודאה, בין שהעבירה נעברה בידיעתם ובין אם לאו, כל עוד לא הוכיחו

 שהם נקטו בכל האמצעים הנאותים למילוי אותה הוראה.

 (ב) אחריות הבעלים והקבדניט של כלי השיט לפי תקנת משנה (א), איננה באה
 •לגרוע מאחריותו של כל אדם אחר לפי תקנות אלה.

 7. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — מאסר שלושה חדשים או קנם 250
 לירות או שני הענשים כאחד! ובעבירה חוזרת דינו — מאסר ששה חדשים, או קנס 500

 י לירות או שני הענשים כאחד.

 8. תקנות אלה באות להוסיף על כל חיקוק אחר ולא לגרוע ממנו.

 9. תחולתה של תקנה 4(4), למעט לגבי שמן סיכה, היא עד יום ל׳ בשבט תשכ״ז (10
 בפברואר 1967).

 10. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״א בשבט תשכ״ו(11 בפברואר 1966).

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (מניעת זיהום הים בנפט), תשכ״ו—1966״. ,

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

7 בפברואר 1966) ) ו ״  י״ז בשבט תשכ
 >חמ 755322)

 קובי! התקנות1835, כ׳ בשבטיתשכ״ו,10.2.1966 833



 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ם בתעריף! ה י י ו נ ר שי ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937-י, הסעיפים 14 (א)
י ו נ (שי בלו , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר: , אני מצווה לאמו  תעריף), תש״ט—1949 3

 תיקו! סעי!* 17 1. בסעיף 17 לצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 7), תשכ״ה—
: א בו  41965, אחרי פסקה (4) י

 ״(5) סעיף 8 ביום ט״ז בטבת תשכ״ה (21 בדצמבר 1964)״.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 7)  מ

 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ר י פ ס ס ח נ (25 בינואר 1966) פ  ד׳ בשבט תשכ״ו
< שד האוצר 7 2 8 0 מ 1 ח ) . 

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמ׳ 183.

 קי׳ ת 1715, תשכ׳׳ה, עמי 1852•

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ף ה י ר ע ת ם ב י י ו נ ר שי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 הסעיפים 14 (א)
, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר: , אני מצווה לאמו  (שינוי תעריף), תש״ט—1949 3

ד י״ח בטבת תשכ״ז (31 בדצמבר 1966) תחול התוספת* לפקודת תעדיף  הוראת שעה 1. בתקופה ע
ה:  המכס והפטורים, 1937, בשינוי ז

א: בו ד (5) י  בפרט 09.01(א), במקום (1) ע

 שיעור המכס

 בלירות לפי ערד
ר היתירה ו א י ת  הפרט ה

 ק״ג 3.20
 ״(1) ששוחררו אחרי כ״ב גחשון תשכ״ו (17.11.65) ולפני כ׳

 בטבת תשכ״ו(12.1.66)

 ק״ג 3,10".
 (2) ששוחררו אחרי י״ט בטבת תשכ״ו(11.1.66) ולפני י״א בניסן

 תשכ׳׳ו (1.4.66)

 1 ע ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמי 183.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ם״ח 19, תש״מ, עמי 154.

 * ק״ת 1663, תשכ׳׳ה, עמ׳ 630•

 834 קוב׳( התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1966



 2. תחילתו של סעיף 1 היא ביום כ״ג בחשוד תשכ״ו(18 בנובמבר׳1965), תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת), (הוראת שעה מס׳ 41), השם
 תשכ״ו—1966״.

(25 בינואר 1966)  ד׳ בשבט תשכ״ו
ר י פ ס ס ח נ  >ח» 72801) • פ

 שר האוצר

 תקנות־שעודחירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 ״ צו בדבר:קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 1. בתוספת לצו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—21964 (להלן — התוספת), הוספת פרט
2 ) 1 1 : א בו  אחדי פרט 218 י

 טור א׳ טור ב' טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳
 הפרק או ההיטל

 המטרה
 הפרט של התיאור היחידה בלירות לפי ערד

 תעריף! המכס
 הפרט

 ספיגת ריווח עודף,
 הסדרת הביקוש״.

 חישוב
 מיוחד

 אורז או תבואות מאכל אחרים, מבושלים (כגון
(Quick cooking Rice 

21.07 219» 

 הוספת פרט
845 

א: בו  2. בתוספת, אחרי פרט 844, י

 המר, על תוצרת
 הארץ

 גיליוטעות ומכונות כיפוף פח, שמשקלן אינו 5%
 עולה על 12,000 ק״ג

(l)(ö}84.45 (א)״845 

 הגנה על תוצרת
 הארץ״.

 (ב) 84.48(א')(9)א אבזרים וחלקים לגיליוטינות ולמכונות לכיפוף פח 5%

 3. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 13), תשכ״ו—1966״. היעמ

 י׳ בשבט תשכ״ו(31 בינואר 1966)
ק ו ד ם י׳ צ י י  (חמ 74049) ח

 שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 434, תשב״ר, עמ׳ 175.

 2 ק״ת 1627, תשכ׳׳ה, עמי 54.

 קיב׳ן התקנות 1835, כ׳ כשבט תשכ״י, 10.2.1966 835



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

 צו בדבר הקמת רשות ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—957! !,
ר:  ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמו

 החלפת העיף 8 1. במקום סעיף 8 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת דשות ניקוז), תש״ך—
א: בו  21960, י

 ״מני! חיסי 8. (א) דוב חברי דשות הם מנין חוקי בישיבותיה לא נכח רוב
ה חבריה בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת ואז תהיה ד י ב י ע י ד פ  י

 חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הדשות.
 (ב) נקבע בצו זה להחלטה בענין פלוני רוב מיוחד, יהיה רוב זה

 •גם המנין החוקי לדיון באותו ענין.
 (ג) החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי רשות הנוכחים

 בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי.
 (ד) רשות רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה במידה שלא

 נקבעו הוראות אחרות בצו זה.״

 השם 2, לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון)׳
 תשכ״ו—1966״.

 ט׳ בשבט תשכ״ו (30 בינואר 1966)
 >חמ 75138) ח י י ם ג ב ת י
 שר החקלאות

 1 ם״ח 236, תשי׳׳ח, עמי 4•

 2 ק׳׳ת 979, תש׳׳ד, עמ׳ 587.

 חוק שירות התעסוקה,,תשי״ט—1959

 צו בדבר הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 !, ובהמלצת
 מינהלת השירות, אני מצווה לאמור:

 תימה 1. בתוספת לצו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן), תשי״ט—

 (1) במספר סידורי 9, בטור ו׳ יימחק ״כרמיאל״ 1

 התוספת 21959 —

 1 סייח 270, תש י ״ט, עמי 32.

 2 ק׳׳ת 924, תשי״ט, עמי 1640 ; ק״ת 1655, תשכ״ה, עמי 495.

 836 קובץ התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1966



א: בו  (2) אחרי מספד סידורי 9 י

 תחום תחום מועצות תחום תחום תחום
 מספר סידורי הלשכה עיריות מקומיות מועצות אזוריות ישובים השטח הלשכה

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 "9א לשכת עבודה בית ג׳ן, ראמה, הישוב שזור עין:אל־אסד,
 כרמיאל ירכא, מגיד בתחום המועצה סג׳ור, שזור,

 אל־כרום האזורית נחף, דייר
 מרום־הגליל אל־אסד, בענה,

 ג׳ת״

 (3) במספר סידורי 48 —

, ! ף ו ד ש ה ־ ד ו ח  (א) בטור א׳ במקום ״רמתיים—מגדיאל״ יבוא ״

 (בי) בטור ג׳ במקום ״מגדיאל, הדר־רמתיים״ יבוא ״הוד־השדון״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן) (תיקון), השם
 תשכ״ו—1966״.

 כ״ו בטבת תשצ״ו(18 בינואר 1966)
ן ו ל ל א א ג י י

 ( 7 5 2 8 מ 5 ח ) 

 שר העבודה

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 ־1,
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

ר: י מצווה לאמו  21948, אנ

 1. הפקודה תחול על הדרד ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 176.340 — 132.810 תחולת
ז הפקודה על ב ן ד י ק  בקירוב, על הכביש תל־אביב—נתניה ומסתיימת בנקודת ציון 173.660 — 45.350! ב

 על הכביש מס׳ 123: ראש־העין—קלקיליה—ג׳לג׳וליה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום
 במפה מספר כ/14/3778 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל רשות לעיי!
פ מ ק ״ ת ע ה ן בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב י נ  180, תל־אביב, וכל המעו

 3. : לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש ג׳לג׳וליה—כפר־ השט
 סבא—נוף־ים), תשכ״ו—1966״.

 י׳ בשבט תשכ״ו(31 בינואר 1966)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 75050) י

 שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תום׳ \ מם׳ 1305, עמ׳ 40 : ם״ח 404, תשכ״ג, עמי 144.

 2 עייר תש״ח, תופי א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 קובץ התקנות׳ 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.24966 837



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לםוג ״מירי״

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

 בהתאם לכך.

 השטח ?המרה
 במטרים מרובעים ,

 בשלמות
 בשלמות

 תופפת
 הגוש החלקה שטח החלקה •
 במטרים מרובעים

2502 291 6599 
2478 292 6599 

(1 בפברואר 1966) ו  י״א בשבט תשכ״
א (70130 ר י פ ב ש׳ ש ק ע  <on י

 שר המשפטים

 1 ם״ה 316,,תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
י מ ו א ן ל ה על נ ז ר כ  א

6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ד
ר:  אני מכריז לאמו

ו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ג/62/8 הערוך ז 1. השטח של אזור מצדה שגבולותי ? ג ה ע ז ר כ  א

'DIX? 

9 בינואר 1966) ביד שר הפנים, הוא גן ) ו ״  בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום י״ז בטבת תשכ
- לאומי.

ת 2. העתקים .מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד י ^  ה

 התשריט^ הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, יתדות,
 בבאר־שבע, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי(מצדה),תשכ״ו—1966״. , w n 3 

9 בינואר 1966) ) ו ״  י״ז בטבת תשכ
א ר י פ ה ש ש ם מ י י .(חט 76570) ח  ׳

 שר הפנים

 1 ם״ח 404, תשב״ ג, עמי 149•

 838 קובץ התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו,,10.2.1966



 מדוד לשלטון מקומי
 פקודת בנין ערים, 1936

ות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מהוז ירושלים, בדבר סדרי הדיון  תקנ
ית בנין עיר ,. י במתן הקלות מתכנ • 

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת בנין ערים׳ 11936, מתקינה הועדה המחוזית*
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, תקנות אלה:

 1.- תקנות:הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים (סדרי הדיון במתן הקלות
— בטלות.  מתכנית בנין עיר), תשכ״ג—1963 2

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״א בשבט תשכ״ו(11 בפברואר 1966). .....

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים
 (סדרי הדיון במתן הקלות מתכנית בנין עיר) (ביטול), תשכ״ו—1966״

ה י ע ש  נתאשר. ש׳ ב׳ י
(1 בפברואר 1966) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, ו  י״א בשבט תשכ״

) יי מחוז ירושלים 7 6 5 1 0 ט 1 ח ) 

א ר י פ . ש ד ש ט מ י י  ח
 י , שר הפנים

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ק״ת 1486, תשב״ נ, עט׳ 2049.

 פקודת בנין ערים, 1936
 תקנות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, בדבר סדרי הדיון במתן

ית בנין עיר  הקלות מתכנ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת בנין ערים, 1936 מתקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, תקנות אלה:

 1. תקנות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, .מחוז הדרוס (סדרי הדיון במתן הקלות
 מתכנית בנין עיר), תשכ״ד—1964 2 — בטלות.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״א בשבט תשכ״ו(11 בפברואר 1966).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום (סדרי
 הדיון במתן הקלות מתכנית בנין עיר) (ביטול), תשכ״ו—1966״.

ן ו י מ ד ר ק ו ח צ  • גתאשר. י
(1 בפברואר 1966) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר- ו  י״א בשבט תשכ״

» מחוז הדרום 6 5 1 0  >יט 1
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

, שר הפנים  י
 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 טס׳ 589, עט׳ 153.

 קובי! התקנות 1885״ כ׳ בשבט, תשכ״ו, 10.2,1966



 פקודת בנין ערים, 1936
 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, בדבר סדרי הדיון

 .בבקשות להיתר לשימוש חריג

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 !, מתקינה הועדה המחוזית
ה:  לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים׳ חוק עזר ז

 '1, חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים (סדרי הדיון בבקשות
 להיתר לשימוש חריג), תשכ״ג—1963 2 — בטל.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״א בשבט תשכ״ו(11 בפברואר 1966).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים,
 (סדרי הדיון בבקשות להיתר לשימוש חריג) (ביטול), תשכ״ו—1966״.

 פקודת בנין ערים, 1936
 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, בדבר סדרי הדיון

 בבקשות להיתר לשימוש חריג

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 מתקינה הועדה המחוזית
: ה  לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, חוק עזר ז

 1. חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרוס (סדרי הדיון בבקשות
 להיתר לשימוש חריג), תשכ״ד—1964 2 — בטל.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״א בשבט תשכ״ו(11 בפברואר 1966).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום (סדרי
 הדיון בבקשות להיתר לשימוש חריג) (ביטול), תשכ״ו—1966״.

ה י ע ש  ש. ב. י
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

 מחוז ירושלים

 נתאשד.
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 פקודת המועצות המקומיות

ר ו ת אז י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה לאמור:

, בפרט (לד), בפסקה תיקוז  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2
( י ת פ 0 י ת (31 בדצמבר 1965)״ יבוא ״עד יום י״ב בתמוז תשכ״ו ב  (ב), במקום ״עד יום ח׳ בטבת תשכ״ו
תי 1966)״. הראשונה  (30 בי

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ח׳ בטבת תשכ״ו(31 בדצמבר 1965). • . . תתילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (אזור, תיקון), תשכ״ו—1966״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

9 בינואר 1966) ) ו ״ ת תשכ ב ט  י״ז ב
 (חמ 8011)

 • דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ?׳׳ת 700, תשי״ו, עמ׳ 1365 ; ק״ת 1683, תשה׳׳ה, עמ׳ 1360.

 פקודת המועצות המקומיות
ר פ ח ־ ק מ ת ע י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

ר: , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות נ

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 תיקו! פרט
) _ , •(פנ) בתופפת ג מ ט ( ד פ  ב

 י הראשונה
 (1) בהגדרה של ״מפה״ אחרי ״(13 באפריל 1962)״ יבוא ״וביום כ״ח. בטבת

 תשכ״ו(20 בינואר 1966)״ {
 (2) ברשימת הגושים המפורטים לצד שם הישוב אביחיל בטור ב׳ אחרי

 ״8107 : ג.״ יבוא ״8229 הנמצא מזדהית למסילת הברזל״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמלךחפר, תיקון), השפ
 תשכ״ו—1966״.

 כ״ח בטבת תשכ״ו(20 בינואר 1966)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 8 0 0 מ 1 ח ) 

 שר הפנים

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 ־ ק״ת 797, תשי׳׳ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1310, תשכ״ב, עמי 1907 ; ק״ת 1547, תשכ״ד, עט׳ 824.

 קובי! התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1966 841



 פקודת העיריות
ם י  חוק עזר לאילת בדבר אספקת מ

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפיט 250, 251 ד254 לפקודת העי
ה: ר ז  עירית אילת חוק עז

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

י חדר ששטח רצפתו  ,;חדר״: — בבניו מגורים — חדר ברשום בלוח השומה! ובבניו אחד -
. ן  אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדי

 חדר נוסף!

 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה ¡

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

 המסופקים לנכס !

 ״מועצה״ — מועצת העיריה 1
אחר שנתמנה לעגין חוק עזר  ״הצןנהל״ — מנהל מפעל המים של העידיה, לרבות אדם,

 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

 מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
 ״נכס״, ״בנין״, ,,קרקע תפוסה״, ״אדמת בנין״ או ״אדמה חקלאית״ כמשמעותם בסעיף 269

 לפקודה!
 ״עיריה״ — עירית אילת!

 ״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

ז ף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 2 סעי , לפי , 

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

 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
ל מיתקן או מכשיר אחד המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים  וכן ב

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

! ו והרצפה שמתחתי  הגג'

י ייצור או עיסוק בסחורה. כ ר צ  ״צרכי עסק״ —

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

 2 עייר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.
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 2. (א) חיבור רשת •פרטית למפעל ימיה, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש חיבור
ט י ט 5 ע פ מ  לא ייעשו אלא על ידי המנהל. ?

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

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף: זה, ישלם י
 המבקש לעידיה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון
׳ :׳•• . הל ישהמנ  שהג

א רשת פרטית ל  3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםידנה ן
 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
! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת ן י  או תכנית השינוי אי התיקון, הכל לפי הענ

 פרטית׳ תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. י י •י •

ל הנכם ועל ע ב : י ד  (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על י
 חשבונו. י.

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

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

 לם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 ״ (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פתזית, תיקונה או שינויה אלא באביזרים

 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להודות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
נה של  אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקי
ו ממלא נ  מד־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם אגלזיהומם: או.שאי

. ת כללי המים (אביזרים לחסכון במים באילת), תשכ״ו—1966 3  אחרהוראו

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעלי מים — י אנרתחנחת
ת צינורות ן ף ן נ י ת צ ח 3 ת ה ד ג ה א י ר י ע ם ל 1 , ש ׳ י ם י ר מ ו נ י ה צ י ר י ע ן  הגובל קטע רחוב שבו הניחה ן

 בשיעור שנקבע בתוספת. •
 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל הים שהגיש גק׳ןזה
י פקודת . ן ית בנין חדש, ישלם לפגי מתן ההיתר ל י ן או לבנ ת נפח או שטח הבני דו  להג

 בנין ערים, 1936 *, אגדת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי הבניה שבעדה'
 ניתן ההיתר כאמור.

 יי ק״ת 1818, תשכ״ו, עט׳ 603.
 4 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ •589, עט׳ 153.

 קובץ ד. תקנו ת. 1835, כ׳ בשבט תשנ׳ייו, 10.2.1966 843



 התקנת 5. (א) המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
ט ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. י ס ' י  ט

 (ב) מד־מים הוא רכוש העיריה.

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

 (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת, מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת. •

 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, רשאי צרכן 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 לעיריה אגרת התקנת מד־מימ
 בלבד.

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

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו מלבד אם נגדם
 הנזק באשמתו של אחד מעובדי העיריה בעת מילוי תפקידו.

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

 פגום.

 אגרת מים 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן לעיריה אגרת מים
 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 מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 צתשלוט 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־המיס דשם אותה כתוספת

 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 להורות על חלוקת האגדות 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 ידיו 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.
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 .(ח) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק עק^ידי צרכנים־ אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי ו{מנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים; ואגדת המים תשולם על ידי כל צרכן

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

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק-עלן ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שניצלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם

 צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיד.
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 (ח) לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרות מים בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 7. (א) העיריה רשאית באישור שר הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אפפקתמים
\ לפיח״ח'  מים ולקבוע בו תנאים. .

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

 8. באישור המועצה דשאי ראש העידיה לחייב צרכן להפקיד בקופת העידיה פקךןן פקמנית
י שיקבע להבטחת תשלום אגרות המים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־ . פ  כ

 המים או קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע
 מאת הצרכן כאגדה או כדמי נזק כאמור. . י יי י

 9. (א) אגדת מים תשולם תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העידיה. מועד התשלום

 (ב) האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זח מועד לשילומם,
 ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העידיה.

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

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

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, דשאי המנהל כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
תד  לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בהחזקתו של הצדכן ובין י

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבודה 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 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 ) ן ט  ק
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 12, (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקוניט במפעל המיט או• ברשת
רה לנתק׳ לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה ו  הפרטית, רשאי המנהל במידת הצ

 או מקצתה.

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

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

 דשות כנישה 13. (א) המנהל, או כל מי שהורשה על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 . 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

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

!  במים או לבדד את כמות המים שסופקה לצרכן

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

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

 (5) לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה!

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

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

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

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

 (גי) לא ישתמש אדם במים לצדכי 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 המיט.

 (ה) לא יחבר אדט מערכת מי שתיה למערכות של מיט דלוחימ, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדמ את לחץ המים לפעולות הרמה, 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 העיריה.

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

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

 הפסקת אספקת
 מים
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 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצודד כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להש
 קאת נטיעות ציבוריות.

 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת טיט
 והעברתם או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי, חידוש חיבור
• "ז י י נ  היתר בכתב מאת המנהל. ש

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

ק שטירה בפני: ח ד מ א ב ק! ף א ח ם א ה ו ז פ מ ו ק ו מ ל א ב ף ז ו  17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, ב
° י ה י  סביר ממפעל המים. '

ב דרישת י , לןן, א ש ש חעיףי,־) ר א  18. (א) ראש העיריה או מי שהוםמף על ידיו (להלן — ר
פ י נ י ק י  בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או בל בעל או מחזיק ת

 של נכס, תוד 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 לכד אחדי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א), •י
 רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

ן מסירת הודעות ך ר ם מ ם נ , א ן י ד  19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמד אחד לפי חוק עזר זה תהא כ
 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו־ במקום
 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אס 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.

ל ענשים  20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה ש
 עבירה נמשכת,.דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי ;

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העידיה. :

— בטל. ביטול  21. חוק עזר לאילת (אספקת מים), תש״ד—1960 5

 22. •י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת (אספקת מים), תשכ״ו—1966״.

 ק״ת 1020, תש״ד, עטי!
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 תוספת
 •האגרה בלירות
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1 
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— ( ( 1 ) ( ג  1. אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 2 (
ן ו י  (1) לכל יחידת ד

 לכל יחידת מלאכה, עסק או משרד
 לכל יחידת תעשיה או לבית מלון

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו
 מחדש לפי דריעןת הצרכן —

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פר־
( ( ב  טית (סעיף 3 (

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

( ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 לכל מ״ר משטח הנכס

 נוסף לזה לכל מ״ר לכל קומה של שטח הבנין

( ( ד  5. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5 (

 כשאי: מיתק!
 מוכן ?התקנת

 מד־המים

 כשיש מיתק!
 מוכן ?התקנת

 מד־המים

90 
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260 
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70 
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160 
200 

 האגרה באגורות
 .?כל ט״ק

25 
40 

25 
40 

( ( ד  6. אגרת מד־־מים (סעיף 5 (
 מד־מים שקוטרו —

לה על ״3/4 עו ו נ  אי
 עולה על ״% ואינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״1%
 עולה על ״2/!1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 עולה על ״4 — לפי חשבון שהגיש המנהל

 7. אגרת.בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה וה
( ( ט  תקנה מחדש (סעיף 5 (

 8. אגדת מים (סעיף 6) — לחודש
 1. לצרכי בית —

 (א) בתקופה שבין ה־1 באפריל לבין ה־31
 באוקטובר

 עד 40 מ״ק
 למעלה מ־40 מ״ק

 בתקופה שבין ה־1 בנובמבר לבין ה־31
 במרס

 עד 14 מ״ק:
 למעלה מ־14 מ״ק
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 האגרה באגורות
 לכל מ״ק

 (ב) לגינות נוי —
 בהגבלה של 10 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק

נה' 20  מהם של שטח גי

׳ • • ' • 3 0  2. למלאכה, עסק, בית מלון או פנסיון > יי ׳
 3. לתעשלה — לצרכן הרשום בדשיון ההפקה של

 של העירייה
 בגבולות הכמות המוקצבת 25

 . 4. לבניה 50

 5. למוסדות ״ 25

 ׳האגרה בלירות

5 ( ( ד  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

י ו ף ל ס ו  נתאשר. י י
 כ״ז בטבת תשכ״ו(19 בינואר 1966) : ראש עירית אילת

 (חימ 810908)
א ר י פ ש ה ש ם מ י י  ח

 שר הפנים י

 פקודת העיריות
 חוק עזר להרצליה בדבר סלילת רחובות

, מתקינה 1 ות רי  ; בתוקף לסמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ד259 לפקודת העי

• . : ה  מועצת עירית הרצליה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה־ לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

 ביבים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל.הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
ננו הבעל הרשום, וכולל  הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 העיריה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, איד בניכוי כל. סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה !
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק

ר זה!  עז

.T19 דיני מדינת ישראלנוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ , 1 
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 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין.
ו מצופה, ובל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע נ נ  שאי

 המהנדס«

 ״מדרכה״ — כל חלק שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות
 אבני שפה וקירות תומכים!

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

!  או מקצתן

 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה!
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, נטי־
 עתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם!
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

ת וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל! ו  כניסות, מדרג
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן, קידות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

 מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

 ״עיריה״ — עירית הרצליה!
 ״ראש העידיה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

!  או מקצתן
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, כורכר או חומד אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 ,נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 כביש 2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה.
 ומדרכת

 החלטה על 3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.
 םלילת רחוב

 י  4. החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי הנכסים החי
 בים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 14.

 הודעה על
 החלטה

 לסלול רחוב

 5. (א) העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

נן כדין הוצאות סלילה.  (ב) הוצאות השינוי די

 שינוי רחבו
 של כביש

 2 ס׳׳ח 250, תשי׳׳ח, עט׳ 108.
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 ס? י 5ת נגיש

 שיעור דמי.
 השתתפות;

 בסלילת
 נגישים
 וגבייתם

 פקדונות «5
 חשבון דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים

 סלילת
 כביש על ידי

 הבעלים

 6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים

 קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין
 שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא !

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא!

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים סידורם

 וגידורם. : . .

 7. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים •הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  •(ב)... דמי השתתפות לפי סעיף ק
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 ; (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו לעיריה על ידי כל אחד
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית העיריה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 8. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 4, רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב
 מאת כל אהד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף
 7, לשלם לעיריה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.

) לא ינקוב ראש העיריה אלא באותו סכום שהוא א ) ן ט  (ב) . בהודעה כאמור בסעיף ק
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
 סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת העיריה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 (ג) גבתה העיריה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה
 מיום ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

— חוץ מהעידיה — כביש אלא לפי היתר מאת המועצה ובהתאם ם ד א יסלול א  9. (א) ל
! הפרטים התנאים והדרכים כאמור, ייקבעו על ידי  לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו

 המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים המ־
 פורטים בהיתר,.. רשאית העיריה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה ולגבות

 מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתד לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

ד 25%.  ע
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 10. (א) ראש העיריה, באישור המועצה, רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל נכס
 הגובל רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל הנכם שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 11. לא יסלול אדם — חוץ מהעיריה — מדרכה, אלא בשני אלה:
 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתר בכתב שניתן על

ו!  ידי

 (2) באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 12. (א) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העיריה לפי סעיף 10, רשאית העיריה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים בהודעה או
 בהיתר, רשאית העיריה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודות כהלכה ולגבות

 מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.

 13. העיריה תסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן שייקבע על ידי המ־
דס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי  הנ

 החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כרי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה ז

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורס.

 14. (א) בכל הוצאות סלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 . אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הודאות סעיפים 7 (ג) ו־8 בשינויים
 המחריבים.

 15. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 6 או 13 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זד. —

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היתד, מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל. אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה, בשני עתונים הנפוצים

 בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 דרישה לסלי?
 מדרכה

 סלילת מדרכה
 על ידי

 הבעלים

 ביצוע העבודה
 על ידי

 העיריה

 סלילת מדרכה
 על ידי

 העיריה

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 מדרכות
 וגבייתם

 תעודה על
 סכום ההוצאות

 מסירת הודעות
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 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה ענשים
ת העבירה אחרי הרשעתו בדין .. . משג  נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נ

 או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירית.

 18. התחילה העידיה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה סלילה סלילה שהוחל
ר ב ע ה ב . י  הוראות חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות), תש״ח—1948 3

< ביטול 1  19. חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות), תש״ח—1948 — בטל, פרט לאמור בסעיף 8

 20• לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות),תשכ״ו—1966״. השם

 נתאשד. .v פ ס ח י פ ה ר
(1 באוקטובר 1965) ראש עירית הרצליה ו  ה׳ בתשרי תשכ״

 (חט 86808) . ־ ,
א ר י פ ה ש ש מ ם ׳ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ן ב ו י צ ל ך ו ש א ר ר ל ז ק ע  חו

, והסעיפים 3 ו־16 לחוק הרשויות 1 ות רי  ׳בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי
 המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—2,1961 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית

: ה ז ר ז ן חוק ע ו  ראשוךלצי

 1. בחוק עזר זד. — הגדרות

 ״העיריה״ — עירית ראשון־לציון ן

ה! די  ״המועצה״ — מועצת העי

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 12

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

מ רשות השמירה ן א ר א ו מ א ת כ ו ש הוקמה ר ד לא.  2. בתחום שיפוטה של העיריה תוקם רשות! וכל עו
 חדלה לפעול — ימלא׳ הממונה על השמירה. או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי

 החוק ועל פי ^וק עזר זה, י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשג״ד, עמי 107.

 2 ם״ת 346, תשכ״א, עמ׳ 169.
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 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העירית שהם בעלי
 זכות בחירה למועצה.

 מינוי הרשות

" 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה. 1• ייי׳5 ב י ר  ה

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

 6. הסדרת חובת השמידה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

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

 8. תושב תחום השיפוט של העיריה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדי־
 קות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

 הודעה ע5
 מינוי

 חובת השמירה

 רשימת
 החייביפ
 בשמירה

 בדיקה רפואית

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

 קביעת מועדי
 השמירה

י 10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9. ט י ( ! ׳ ת ה ב י  ח

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

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

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, לתישאר על משמרתו
ן ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.  עד שיוחלף או ישוחרר כדי

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

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־ציון(הסדרת השמירה), תשכ״ו—1966״.

 הצגת הרשימה

 מטירת העתק
 הרשימה

 תפקיד השומר

 ענשים

ל ט פ ה ש י ר  א
 ראש עירית ראשון־לציון

 נתאשר.
 י״ז בטבח תשכ״ו(9 בינואר 1966)

 (חמ 890221)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ה ב ב א ר ע ר ל ז ק ע ו  ח

נה , מתקי 1 ת ו י מ ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המק
: ה  המועצה המקומית עראבה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

׳ ת י י נורות ואביזרים המשמשים לבנ  ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צי
 ביבים !

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
ו הבעל הרשום, וכולל נ נ  הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ים!  שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 ,.הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
ת הוצאו ת'  המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבו

 הגביה, אך בניכוי כל סצום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אוחו ליכלי רכב או ל,בעלייחייס בהתאם לחוק
ר זה!  עז

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין. שהוא מצופה אספלט או חומר אחד, ובין
ד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע ת ע ננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתי  שאי

דס!  המהנ

להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, '  ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו
י שפה וקירות תומכים!  לרבות אבנ

, שנתמנו! על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או  המועצה, לרבות מי שהמהנדס העבי

!  מקצתן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עראבה

: לת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לחבות עבודות אלה י ב״—סל  ״סלילת רחו
i (1) חפירה, מילוי, פילוס, ועבודות ניקוז למים עליונים 

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקים וסתימתם!
 (3) י התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי

, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!  דרו
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
.  (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה י

!  (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה

 1 דיני מדינית ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 ם״ח 250, תשי׳׳ח, עמ׳ 108.
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 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב ו

נו ובין אותו רחוב או קטע  ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 נמצאים תעלה, כיב, חפירה, רצועות ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן 5

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבכו של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של, המדרכה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

ם:  קטעים קטעי

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא!

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 ו

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%. מהווה כביש רחבה, ייחשב רוחבה עד ששה

 מטרים בלבד ככביש לצורך חישוב הוצאות הסלילה לענין סעיף קטן זה.
) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף ק

 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס ו
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה

 לסלול רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 שיעורי דטי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים ונביי׳תם'
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 פקדונות - ־ י
 על חשבון

 דמי השתתפות
 בסלילת כבישים

 מדרכות

 שיעורי רמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 ונבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 סלילת בביש ,
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות;

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
ו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום  בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנ

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע
. הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,  על ידי המהנדס!

ם:  הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אודך הרחוב ובין קטעים קטעי

 (1) יישור הקרקע יעל ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 .-' המלא?

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (5) סידור שדרות,,מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.
 י י י ־ *

 9. (א) בכל הוצאות מלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הודאות סעיפים
 6 (ג) ו־7, בשינויים המחוייבים. ,

 10. גבתה המועצה פקדונות. לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה תחזיר המועצה למשלם את הסכום: ששולם לה באמור על ידיו.

ץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת  11. (א) לא יסלול אדם —חו
! הפרטים, התנאים והדרכים כאמור,  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו

יקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.  י

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

ת ההוצאות שהוציאה לשם כך,  כהלכה ולגבות מאותו אדם א

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סיכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
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 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד.
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עקםו הרגילים או הידועים י לאחרונה, לידי
גר העובד או המועסק שם, או נשלחה י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בו  אחד מבנ
 בדואר במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה! אס 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

נים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.  עתו

ל הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה  14. העובר ע
נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין  נמשכת, די

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעראבה (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966״.

ן י ס א י ק י פ ו א ת ד מ ח  נתאשר. א
 ב״ב בכסלו תשכ״ו (16 בדצמבר 1965) ראש,המועצה המקומית עראבה

 (חט 84674)
א ר י פ ש , ש ד ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 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 ב ש ה ־ ת ו מ ר ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות v והסעיפים 3 ו־16 לחוק
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

: ה ודהשבים חוק עזר ז  המקומית דמו

 1. בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים ו

 ״רשות״ —דשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !
.  לכל מונח תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3

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

 החוק ועל פי חוק עזר זה.

ת תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי  3. הדשו

 זכות בחירה למועצה.

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשב׳׳ה, עט׳ 256.

 2 ס״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 169.

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

 קובי! התקנות 1835, ב׳ ר.שבט תשכ״ו, 10.2.1966

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

 הגדרות

 רשות השמידה

 מינוי הרשות

 הרכב הרשות



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

 6. הסדרת חובת השמידה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. חובת השמירה

 7. הדשות תעדוד רשימה של תושבי תחוס שיפוטה החייבים בשמירה. רשימת
 החייבים
 בשמירה

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

מ קביעת מועדי 1 ש ד ן ב ן ש ו ב ת י י  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעה בהם ח
ה י י ט ש ,  ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה. י

 40 השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9. חובת השומר

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

- מסירת העתק י ס ה מ  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ו
 , , הרשימה

 דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו תפקיד
 עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמידה בכל הנוגע לשמירה השומר

ל ענשים ד ע ב ע  14. העובד על הודאות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לידות, ואם כבר ד,וףשע ב
 עבירה כאמור, דינו — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לידות.:

ל. ביטול — בט
 15. חוק עזר לרמות־השבים (הסדרת השמירה), תשי״ז—1957 4 

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1966״. השם

 נתאשד. ע׳ קל י מן
 י׳׳א:בטבת תשכ״ו(3 בינואר 1966) ראש המועצה המקומית רמת־השבים

 (חמ 854304)
א ר י פ ה ש ש מ מ י י ו  ו

 שר הפנים

 4 ק״ת 674, תשי״ז, עט׳ 836.

 תיקון טעות דפוס
 בתקנות בריאות העם (מלחמה במלריה) (תיקון), תשכ״ו—1965, שפורסמו בקובץ

 התקנות 1801, תשכ״ו, עמ׳ 340, בתקנה 1, במקום ״כל מקרה״ צ״ל ״כל מקום״.

 קובץ התקנות 1835, כ׳ בשבט תשכ״ו, 10.2.1966 859
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