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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י, אני
: ות אלה  מתקין תקנ

, בתוספת ' 1. בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2 הי י  ת

 התוספת
 הראשונה הראשונה —

א: בו  (1) בקבוצה 21—22, במקום סעיף הסיכון 221 י
 ״221(1) — שחיטה, ניקוד או ניקוי של בשד, ייצור של נקניקים

 ושימורי בשר תוך כדי שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני — 1%
 221(2) — שחיטה, ניקוי או ניקוד של בשר, ייצור של נקניקים

 ושימורי בשר ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני — 2%״.

א: בו  (2) בקבוצה 37, אחרי סעיף הסיכון 373 י
 ״374 — התקנת מכשירים חשמליים שאין בה משום ייצור

.  או הרכבה — 1%״

(1 באפריל 1966). ו  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״א בניסן תשכ״

י פגיעה בעבודה) (תיקון),  השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 תשכ״ו—1966״.

ן ו ל ל א א ג (29 במרס •1966) י  ח׳ בניסן תשכ״ו
) שד העבודה 7 5 0 8 מ 4 ח  י

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמ׳ 650 ; ק״ת 1777, ת׳צג״ה, עמ׳ 2790.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ם י ד ח ו י ם מ י ר ק מ ח ב ו ט י י ב מ ם ד ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 40א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיקי! תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 תשי״ח—21957 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בפסקה (2), במקום ״בסעיף 5(1) (ג) עד (ז) לפקודת מם הכנסה, 1947״
? ״ 3 סה  יבוא ״בסעיף 2(3) עד (7) לפקודת מם הכנ

 (2) בפסקה (3), במקום ״בסעיף 5(1) (ב) לפקודה״ יבוא ״בסעיף 2(2)
 לפקודה״ ובסופה יבוא ״בפסקה זו, ״הכנסה״ — לרבות שכרו של עובד

 כאמור בתקנה 1(4) המשתלם בחוץ־לארץ על פי חוזה שנעשה בוזוץ־לארץ>

, תשי״ד, עמי 6. n 1371 0״ 

 2 ק״ת «72, תש\״ח, עפ׳ 66 ; ק״ת 1563, תשכ׳׳ד, ע«׳ 1029.

 3 דיני מדינת י׳טרא?, נוסח חד׳פ 6, ת׳עכ״א, עמי 120.
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 ,2. : :בתקנ,ה 3 לתקנות העיקריות, במיןוס הפסיק שאחרי ״תשי״ד—1954״ תבוא נקודה וה־ תיסיז
י יימחק..  תקנה 3 קטע שלאחריה יעד סוף התקנה -

א: הח5פת בו  3. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות י
 . , תקנה 3

 ״שיעור הטי 5. (א) שיעור דמי הביטוח המשתלמים על ידי עובד כאמור בתקנה
י ) ד(5) הוא 4.8% מהכנסתו, נוסף על דמי הביטוח מפנ a ^ Z m 1(1), (2), (4 

 על ידי עיני פגיעה בעבודה כאמור בתקנת משנה (ב).
י פגיעה בעבודה המשתלמים על ידי —  (ב) שיעור דמי הביטוח מפנ

 (1) עובד כאמור בתקנה 1(1) ד(2) — הוא כאמור בתקנה 1
י פגיעה בעבודה של  לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
, שישולמו מהכנסתו בהת־  עובדים עצמאיים), תשי״ז—1957 4

 אם לתקנה 2(1) לתקנות אלה!

 (2) עובד כאמור בתקנה 1(4) ר(5) — הוא השיעור שמע
 • בידו היה חייב לשלם אלמלא האמור בתקנה 1״.

 4. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, במקום ״4.3%״ יבוא ״4.8%״. תיקו! תקנה 6

 5. בתקנה 10 לתקנות העיקריות — תיקו! תקנה 10
 (1) ברישה ובפסקה (1), במקום ״בסעיף 5(1) (א) ו־(ח) לפקודה״ יבוא

 ״בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה״!

יבוא״0.8%״!  (2) בפסקה (1),במקום״0.9%״׳

 (3) בפסקה (2), במקום ״בסעיף 5 1(ג) עד (ז) לפקודה״ יבוא ״בסעיף 2(3)
ד (7) לפקודה״.  ע

א: בו  6. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות י

בד אך אינו באותו זמן עובד עצמאי ואין הוספת תקנות . (א) מבוטח שהוא עו א v 1 0 ^ ד ב י ע  ״
״ ״ ״ י  עיקר הכנסתו > • 1 , ״
ר 10א ו 10ב ו ע . , ש ח ב ף ט י י ב מ ם ד ל ש  מעכל עיקר הכנסתו מהמקורות לפי סעיף 2(2) לפקודה י

 שנקבע לפי סעיף 33(א) לחוק מהכנסתו שאינה מהמקורות לפי סעיף 2(2)
 לפקודה, ובלבד שהכנסתו האמורה עולה על 150 לירות לחודש.

 (ב) דמי הביטוח לפי תקנת משנה (א) ישולמו על ההפרש שבין
 הכנסת המבוטח מהמקורות לפי סעיף 2(2) לפקודה לבין המכסימום הנקוב

 לפי סעיף 34 לחוק.

ת 10ב. מבוטח כאמור בתקנות 10 או 10 א דינו לענין החוק והתקנות לפיו ט י ב ' מ י  י
 קפי תקנות , 1 , י ,

 10 ו-10» לגבי הכנסתו שלא מהמקורות המפורטים בסעיפים 2(1), (2) ו־(8) לפקודה
 כדין מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי״.

 7. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״לפי ההכנסה של 60 לירות תיקוז תקנה 11
 לחודש״ יבוא ״לפי הכנסת מינימום כאמור בסעיף 36(ב) לחוק״.

 ק״ת 715, תשי״ז, עט׳ 1635.
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א: בו  8. אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות י

 ״מבוטח 11א. מבוטח הנתמך על ידי שירותי סעד לשם קיומו ויש לו הכנסה על
, פי שומה סופית כאמור בסעיפים 34(ג) או 36(ג) לחוק, לפי הענין, ישלם m w ע?ת,ךל 
 חפעי לגבי התקופה בה הוא נתמך לפי הכנסה שנתית של 900 לירות אם הוא
.  עובד עצמאי או 360 לירות אם הוא מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי

 ״שירותי סעד״ — שירותי סעד של משרד הסעד וכן של לשכות סעד לשם
 טיפול סוציאלי שליד רשויות מקומיות.

ח 11ב. נמצא מבוטח במאסר או במעצר תקופה מעל לשנה — ישולמו בעדו ו ט י  ב

 אסירים • ,
 ועצירים דמי הביטוח על ידי אוצר המדינה בעד התקופה החל מיום מאסרו או מעצרו
 לפי השיעור שבסעיף 33 (א) לחוק ומהכנסה שנתית של 360 לידות, ובלבד
 שאין למבוטח בתקופת התשלום כאמור מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח

 בעדו״.

1 9. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, בפסקה (2), במקום ״3 ו־4״ יבוא ״4,3 ו־4א״. 2 1 ל  תיקו! תקנ

 הוספת
 התקנות

 11» ו־11ב

א: בו ת 10, אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות י פ ס י  ה

 תקנות
 ״מבוטח 12א. (א) מבוטח השוהה בחוץ־לארץ, שלא לפי סעיף 13א לחוק, תקופה
" 5 מעל לששה חדשים חייב בתשלום דמי ביטוח החל מהיום הראשון להיותו י ח ח ב ה ו ש  ה

 בחוץ לארץ כאמור גם ממקורות הכנסותיו בחוץ לארץ הנובעים מעיסוק
 במשלח־יד או מעבודה אף אם הכנסה זו אינה נחשבת כהכנסה•׳ החייבת

 במם לפי פקודת מס הכנסה (להלן — הכנסה בחוץ לארץ).

ד  (ב) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יגיש לראשונה למוסד ע
 ה־15 לחודש שלאחר החודש בו תמו ששת החדשים כאמור בתקנת משנה
 (א) דין וחשבון על ההכנסה בחוץ לארץ ועל פיה ישולמו דמי הביטוח

 לפי השיעורים הקבועים בסעיפים 35 ד38 לחוק.

 (ג) מועדי התשלום הם כאמור בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי
.  (גביית דמי ביטוח), תשי״ד—1954 5

 תחילת ביטוח 12ב. (א) מי שאינו מבוטח כעובד בשנה הראשונה לביטוחו או שהפך
ג להיות מבוטח שלא כעובד בשנת כספים פלונית ישלם מקדמה בעד כל י ס י י נ י ו ־ ׳  י

 חודש שבאותה שנת כספים בהתאם להכנסתו החדשית כאמור בתקנת
 משנה (ב).

 (ב) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יגיש למוסד תוך החודש
 הראשון להיותו מבוטח או להיותו בסוגו החדש, לפי הענין, הצהרה בדבר

 הכנסתו המשוערת באותו חודש.

 12א — 12ה

 5 ק״ת 440, ת׳צ6י״ד, עמי 640.
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 (ג) חל השינוי בסוג מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) לאחר חודש
 אפריל שבשנת כספים פלונית, יגיש למוסד הצהרה נוספת בחודש אפריל
ת הכספים שלאחריה בדבר הכנסתו המשוערת באותו חודש ולפיה  של שנ

 ישלם מקדמה בעד כל חודש שבאותה שנת הכספים.

 אי הגשת 12ג. לא הגיש מבוטח כאמור בתקנה 12ב הצהרה, רשאי פקיד גביה דאשי

ה לקבוע את הכנסתו המשוערת ובהתאם להכנסה זו יחושבו וישולמו המקד־ ר ה צ  ה

 מות האמורות בתקנה האמורה. נערכה קביעה כאמור, יחולו לגבי המבוטח
 ההוראות שבסעיף 43 (ג) ו־(ד) לחוק, בשינויים שהענין מחייבם.

 עריכת ׳טימי׳ 12ד. נערכה למבוטחים כאמור בתקנה 12ב שומה ביחס לתקופה לגביה

 שולמו.מקדמות כאמור בתקנות 12ב ו־12ג — תיקבע הכנסתו של המבוטח
 על פי השומה.

 בני זוג 12ה. (א) מבוטחים בני־זוג, העוסקים שלא כעובדים במפעל או בעסק
״ של שניהם, או של אחד מהם, והכנסתם ממנה משתלמים דמי הביטוח לפי ¿ 7 2 ' 
 או עסי! סעיף 36 לחוק נקבעת על פי שומה משותפת, תחולק הכנסת כל אחד מהם
 לגבי שנת כספים פלונית לפי שיעור החלוקה עליה הצהירו למוסד בני־
 הזוג או אחד מהם, ובלבד שההצהרה הוגשה לפני ה־15 באפריל של אותה

 שנת כספים ולפני שקרה מקרה המזכה לגימלה.

 (ב) הגישו בנייהזוג או אחד מהם הצהרה כאמור, ישלמו דמי
 ביטוח לפי שיעור החלוקה שבהצהרה לגבי אותה שנת כספים וכל שנת

 כספים שלאחריה אלא אם הצהירו אחרת באחת השנים הבאות.

 ־ (ג) לא הוגשה הצהרה תוך המועד האמור בתקנת משנה (א) או.
 נחלקו הצהרות בני־הזוג, יראו את ההכנסה המשותפת מעבודת בני־הזוג
 כהכנסת הבעל והאשה בחלקים שווים ובהתאם לכך יחושבו וישולמו דמי־

 הביטוח.

 (ד) על אף האמור במקום אחר בתקנה זו אם היה אחד מבני הזוג
 כאמור זכאי לקצבת זקנה בהתאם לסעיף 5(3) לחוק, ימשיכו בני־הזוג
 לשלם את דמי הביטוח באותו שיעור החלוקה של ההכנסה שלפיו חושבו
ח.בשנת הכספים שקדמה לשנה בה נוצרה הזכאות לפי סעיף טו  דמי הבי

 5(3)״.

(1 באפריל 1966). תיוי5ה  11. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״א בניסן תשכ״ו

 12. .לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי השם

 ביטוח) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 ב׳ בניסן תשכ״ו(23 במרס 1966)
ן ו ל ל א א ג  גיוס 750313) י

 שר העבודה
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 עיגול דמי
 ביטוח בעד

 מבוטח שאינו
 עובד

 תקנות בדבר עיגול ההכנסה ודמי־תביטוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 54 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 / אני
 מתקין תקנות אלה:

: ך  עייני? ההכנםי׳ 1. הכנסתו השנתית של מבוטח שאינו עובד תעוגל כ

 (1) מסתכמת ההכנסה בספרתה האחרונה בסכום של חמש לירות או פחות
 מזה — לא יובא הסכום בחשבון ז

 (2) מסתכמת ההכנסה בספדתה האחרונה בכל סכום אחר מהאמור בפסקה (1)
 ללאו סכום זה כעשר לירות.

: ך  2. דמי ביטוח של מבוטח שאינו עובד יעוגלו כ

 (1) נותרה לאחד החלוקה כאמור בסעיף 54 לחוק יתרה שהיא 2 לירות או
ן!  פחות מזה — לא תובא בחשבו

 (2) נותרה לאחר החלוקה כאמור בסעיף 54 לחוק יתרה של יותר מ*2 לירות —
 יראו כאילו היתרה היא 4 לירות.

: ך  3. פרוטרוט של דמי ביטוח המשתלמים בעד עובד יעוגלו כ

 (1) עד 5 אגורות ועד בכלל מעל לכפילה שלמה של 10 אגורות לא יבואו

; ן  בחשבו

 (2) למעלה מ־5 אגורות מעל לכפילה שלמה של 10 אגודות יחושבו כ־10

 אגורות.

ד מנכה משכרו של עובד לפי סעיף 40(ב)  סייג 4. הודאות תקנה 3 לא יחולו על סכום שמעבי
 לחוק.

(1 באפריל 1966).  תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״א בניסן תשכ״ו

— בטלות. ל דמי ביטוח ומקדמות), תשכ״ה—1965 2 ו ג עי ) מי  בימי? 6. תקנות הביטוח הלאו

ל ההכנסה ודמי הביטוח), תשכ״ו— ו ג עי ) מי מ 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו ע  ה

 1966״.

 עיגול דמי
 ביטוח בעד

 עובדים

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

(21 במרס 1966)  כ״ט באדר תשכ״ו
 (חמ 730322)

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6; ס״ח 456, תשכ״ה, עמ׳ 130.

 2 ק״ת 1702, תשכ״ה עט׳ 1629.

 1648 קובץ התקנות 1861, י׳ בנים! תשכ״ו, 31.3.1966



 חולו הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

• •  תקנות בדבר קיצבה משפחתית : י

 , בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31א ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י, אני
. : ה ל  מתקין תקנות א

צבה משפחתית), תש״ך—1959 2 — בטלוה. ג יטיל תקנות (קי מי 8 לתקנות הביטוח הלאו  1. : התקנות 7 ד
 7 ו־8

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית) (תיקון), תשכ״ו־-י• השם
 1966״.

 כ״ב באדר תשכ״ו(14 במרס 1966)
 >חט 750316) י ג א ל א ל ו ן

 שד העבודה

 ק״ת 862, תשייר, ענן׳ ׳242.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 '.. תקנות בדבר תשלום ריבית

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 69א ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 !, אנ
 מתקין תקנות אלה:

 1. תשלום ריבית לפי סעיף 69א לחוק שלא לפי פסק־דין של בית דין לביטוח לאומי נימה
ז אולם דשאי המוסד לשלם את הריבית  ייעשה על־ידי המוסד על פי בקשה בכתב מהזכאי

 עם החזרת הכספים שנגבו בטעות או שלא כדין אף ללא קבלת הבקשה.

ת י ב י ר ת ההמחאה בסכום הריבית לזכאי לכד לפי המען האחרון תשלום ה  2. המוסד ישלח בדואר רשום א
I'™1• ,שנמסר על־ידיו למוסד. לא תחושב יותר ריבית לגבי התקופה שלאחר מועד משלוח ההמחאה 

 . האחרח
 אף אם הוחזרה ההמחאה למוסד מחמת שהמען שנמסר כאמור לא היה נכון.

 3. תשלום הריבית יוכל להיעשות על ידי קיזוז חוב למוסד, המגיע מאת הזכאי לתשלום, תשלום
״ ז י י ? י ? י ו הודעת המוסד על כך בדואר לזכאי לתשלום. ע ד לתארי  ויחושב ע

ם 8 ׳  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ״ו—1966״. ה

 כ״ט באדר תשכ״ו(21 במרס 1966)
ן ו ל ל א א ג  m(0 750329 י

 שר העבודה

 סייח 137, תש,י״ד, עמ׳ 6; ם״ח 456, תשב״ה, עמי 130.

 קונץ התקנות 1861, י׳ בגיס! תשכ״ו, 31.3.1966 1649



 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר *, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות.

 לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנות 4 ו־5 לתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון

 לפי סעיף 3 לפקודה), תשכ״ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הנחה ??!הריס 4. בעד שיחות מקומיות ישלם עיוור את סכום החשבון לכל שני חדשים
 ע5 שיחות ,

 מקומיות פחות התשלום עבור 400 שיחות מקומיות.

 הנחה 5. בעד שיחות מקומיות ישלם נכה את סכום החשבון לכל שני חדשים
 מכים ע5 ,

ת התשלום עבור 120 שיחות מקומיות.״ ו ח פ ת ו י ט ו ק ת ט ו ח י ^  ׳

 הח5פת
 תקנות 4 ו־5

א: בו  הוספת הפרק החמישי לתקנות העיקריות יסומן פרק ששי ואחרי הפרק הרביעי י
 פרק חמישי

ים ת ׳לישוכיפ חקלאי ו ח נ : ה י ש י מ  ״פרק ח

 הגדרה 15א. בפרק זה —
 ״ישוב חקלאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים

.  בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3א לפקודה), תשכ״ג—1963 3

נו מואגד ישלמו גו כדין של ישוב חקלאי שאי ה לישובים 15ב. ישוב חקלאי או נצי ח נ  ה

 50% מהתעריף עבור 150 שיחות מקומיות ראשונות המתנהלות בקו

 מרכזי ישיר ראשון מדי כל שני חדשים.״

 הק?איים

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון

ן מם׳ 2), תשכ״ו—1966״.  לפי סעיף 3 לפקודה)(תיקו
 השם

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

 כ״א באדר תשכ״ו (13 במרס 1966)
 (חמ 76000)

 1 חוקי א״י, כרד ב; פרק קט״ו, עמ׳ 1155 ; סייח 463, תשכ״ה, עמי 234.

 2 ס״ ת 1415, תשכ׳׳ג, עמי 996 ; ק״ת 1724, תשכ״ה, עמ׳ 1992 ; ק״ת 1812, תשכ״ו, עמ׳ 510.

 3 ק״ת 1464, תשכ׳׳ג, עמ׳ 1704.

 1650 קוב׳( התקנות 1861, י׳ בנים! תשכ״ו, 31.8.1966



 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
: ה ל  אני מתקין תקנות א

א: הלםפת , בו , אחרי תקנה 2 י  1. בתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשכ״ו—1966 2
 תקנה 2א

 ״הוראת מעבר 2א. למרות האמור בתקנות אלה, נשלחו חשבון או הודעה לגבי התשלום,
 בעד שירות טלפון הנושאים את התאריך שלפני כ״ב באדר תשכ״ו
 (14 במרס 1966) ישולם בעד אותו שירות התשלום כפי שהיה קבוע ערב

 פרסומן של תקנות אלה״.

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון), תשכ״ו—1966״. השם

 ב״ג באדר תשכ״ו(15 במרס 1966)
) י א ל י ה ו ש ש ו ן 7 6 0 0 ט 0 ח  י

 שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד ב/ פרק קט״ו, עמ׳ 1155.

 י2 ק״ת 1852, תשכ״ו, עמ׳ 1501.

 חוק הטיס, 1927

 תקנות בדבר אגרות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 ^ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 9 לתקנות הטיס (אגרות), תשכ״אי-1960 3 (להלן — התקנות העקריות) — תיקו! תקנה 9

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״2.50 לירות״ יבוא ״3.50 לירות״
 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״5.00 לירות״ יבוא ״7.50 לידות״.

 2. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום ״27 אגורות״ יבוא ״38 אגורות״. תיקו! תקנה 11

א: הח5פת בו  3. במקום תקנה 11 א לתקנות.העיקריות י
> ״ תקנח 11א ד 3 ק ן ן ף ב ו מ א  ״אגרה 11א. אגרות סבלות כאמור בתקנה 9 ואגרות משאות כ

ת לא יפחתו שתיהן יחד, לגבי בעליו של כלי טיס לפי סך כל המשקל שהותר י 5 מ י נ י  מ

 לאותו כלי טיס כמפורט להלן בטור א׳, מהשיעור שיצויין להלן בטור ב׳
:  לצדו של אותו משקל

 חוקי א״י, כרד ני, עמ׳ 2551; סייח 33, תש״י, עמי 73.
 ע״ר תש.״ח, תוס׳ אי• טס׳ 2, עמי 1.

 ק״ת 1063, תשכ״א, עמי 206; ק״ת 1261, תשנ׳יב, עמי 1300; ק״ת 1858, תשכ״ו, עמי 1596.

 קובץ התקנות 1861, י׳ בנים! תשכ״ו, 31.8.1966 1651



 טור א׳ טור ב׳
 כד כ? המשקל שהותר בק״ג שיעור האגרה בבירות ,

ד 35,000 ק״ג —75  ע
ד 50,000 — 80  נד35,001 ע
ד 75,000 — 90  מ־50,001 ע

ד 115,000 —105  מ־75,001 ע
 מת115,00 עד 150,000 —115

 למעלה מ־150,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים 0,50

א: בו  4. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) י
 ״(א) בעליו של כלי טיס ישלם בעד ניקוי כלי הטיס, אגרת ניקוי לפי סך

:  כל המשקל שהותר לאותו כלי טיס כלהלן

 סד כל המשקל שהותר בק״ג שיעור האגרה בלירות

 עד 0(35,0 ק״ג —.75
 מ*35,001 עד 45,000 ק״ג —125
 מ־45,001 עד 75,000 ק״ג —140
ד 115,000 ק״ג —.160  מ־75,001 ע
ד 150,000 ק״ג —.170  מ־115,001 ע

 למעלה פד150,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים 0.50

(1 באפריל 1966). ו  5. תחילתן של תקנות אלה היא ביוט י״א בניסן תשכ״

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (אגרות) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ו—1966״.

ל מ ר ה כ ש  ג׳ בניסן תשכ״ו(24 במרס 1966) מ
) שד התחבורה 7 5 5 2 ° מ ״  ו

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ה ד י ל ק ה נ ע ר מ ו ע י י ש ו נ ר שי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 / ובאישור
ד:  ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. מענק הלידה הנקוב בסעיף 30 (א) לחוק יוגדל ל־280 לירות, אם נולד ילד אחד,
 ובתוספת 80 לירות לכל ילד נוסף שנולד חי באותה לידה.

(31 במרס 1966).  2. הוראות צו זה יחולו על לידות שאירעו לאחר יום י׳ בניסן תשכ״ו

ום י״א בניסן מי  3. צו הביטוח הלאומי (שינוי מענק הלידה), תשכ״ה—1965 2 — בטל'
(1 באפריל 1966). ו  תשכ״

. מענק הלידה), תשכ״ו—1966״. י ו נ  4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שי

ן ו ל ל א א ג  ח׳ בניסן תשכ״ו(29 במרס 1966) י
 >״מ M(7503 שר העבודה

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 1719, תשכ״ה, עמי 1907.

 תיקו! תקנה 12

 תהילה

 השם

 מענק לידה

 תחילה

 ביטו5

 השם

 1652 קובץ התקנות 1861, י׳ בניסן תשכ׳׳ו, 31.3.1966



 פקודת מס הבולים

ס בולים מ יימים מ ר עינוגים מסו ר פטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(5) (ג) לפקודת מס הבולים י, אני מצווה לאמור:

 1. כרטיסי כניסה להצגות קולנוע שייערכו ביום ה׳ באייר תשכ״ו (25 באפריל 1966) פטור
 בשעות בין 7 לביו 19 ושמחידס לא יעלה על 48 אגורות יהיו פטורים ממם.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים)(פטור), תשכ״ו—1966״. השם

 א׳ בניסן תשכ״ו(22 במרס 1966)
ר י פ ס ס ח נ  (חט.78802) פ

 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרר ב׳, פרק קל״ג, עמי 1302 : סייח 235, תשי״ו, עט׳ 187.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—7*195

ת י ן פלי ב ו מ ר סי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 42,31,15,5 ד43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

, תיק״ סעי!) 4  1. בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), תשכ״ה—1965 2
 במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) (א) בכלי בית מתוצרת ד»ארץ יצויין שם היצרן, או סימן המסחר הרשום שלו
 אם סימן המסחר כולל אות או אותיות עבריות ו

 (ב) בכלי בית מיובא יצויין שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו ושם הכר
 דינה בה יוצר כלי הבית.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית) (תיקון), תשכ״ו— השם
 1966״. ,

 כ״ח באדר תשכ״ו(20 במרס 1966)
ק ו ד ם י׳ צ י י  >חט 741146) ח

 שד המסחר והתעשיה

 1 ם״ת 240, תשי״ח, עפ׳ 24.

 2 ק״ת 1719, תשכ״ה, עט׳ 1908.

 קובץ התקנות 1861, י׳ בגיפז תשב״ו, 31.3.1966 1653



 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
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד

ר:  21948, אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 257.650—158.140
 בקירוב על הכביש חיפה—עכו—ראש־הנקדד. ומסתיימת בנקודת ,ציון 259.880 — 158.040
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ/1/4396, הערוכה

9 במרס 1966). ) ו ״  בקנה מידה 20,000: 1 והחתומה ביד שר העבודה ביום י״ז באדר תשכ

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות
 הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש חיפה—עכו—ראש־
 הנקרה) (תווי נוסף לקטע עוקף עכו), תשכ״ו—1966״.

 תחולת הפקודה
 על דרד

 ריעות לעיי!
 בהעתק המפה

 השס

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

9 במרס 1966) ) ו ״  י״ז באדר תשכ
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח 404, תשכ״ג, עמי 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ר  מ

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לחולון בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1 ת ו י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת הע
: ה , מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר ז  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 תייויז 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לחולון (מם עסקים עירוני), תשכ״ג—1963 3 (להלן —

),בםעיף ״4 עסקים שונים״, במקום  ״ חוק העזר העיקרי

 ״7. בי״ם לנהגות לכל מכונית 75
 בי״ס לנהגות לכל אופנוע 40״

א: בו  י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עמ׳ 197.

 2 ע״ד 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115•

 3 ק״ת 1404, תשכ״ג, עמ׳ 824.

 התוספת
 הראשונה
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75 

 40״

 ״7. בי״ס לנהיגה, הודאת והדרכת נהיגה —

 לכל מכונית

 לכל אופנוע

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

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת הוראות מעבר
 1965/66 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1965/66, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשכ״ו—1966״. ד,׳»ם

י ליו ן ס א ח נ  נתאשר. פ
 כ״ח באדר תשכ״ו(20 במרס 1966) ראש עירית חולון

 (חמ 87418)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים >

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר אלונה בדבר הדברת מזיקים,

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22׳ 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה
: ה  המועצה האזורית אלונה חוק עזר ז

ר זה — הגדרות  1. בחוק עז

 ״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
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

ים!  הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ
נה!  ״המועצה״ — המועצה האזורית אלו

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

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,

ת!  נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בי

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

ר זה, כולן או מקצתן.  עז

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסי.

על הוראות סעיף 2 ;  3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר
 להדביר את המזיקים שבנכםו 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
 קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
ו נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו  א
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך
נה; אם אי אפשר  אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכם שבו
 היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואס עבר על הוראות
 סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה אוי אחדי הרשעתו בדין.

 הובה ?הדביר
 מזימים

 הוראות
 ?הדברת
 מזיקים

 הדברה ע5 ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 עבירות וענשים

 ם י ל ט  8. ב

 (!) חוק עזר לאלונה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״ב—1962 2 !
.  (2) חוק עזר לאלונה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ב—1962 3

 9. לחוק עזר.זה ייקרא ״חוק עזר לאלונה (הדברת מזיקים), תשכ״ו—1966״.

 ביטול

 השם

ר ד ן ל  ד
 ראש המועצה האזורית אלונה

 נתאשד.
 כ״ו בשבט תשכ״ו(16 בפברואר 1966)

 (חט 81119)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 י ק״ת 1278, תשכ״ב, עמי 1448.
 ק׳׳ת 1278, תשכ׳׳ב, עמ׳ 1446.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר להוד־השרון בדיבר סלילת רחובות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22׳ 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המועצה המקומית הוד־השרון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — . י ׳

 ״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 היד.
נות למועצה או מסי ממשלה ביחס א:כם, בין ו  הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנ
ננו הבעל הרשום,  בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ם! י  וכולל שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

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

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה(

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה«

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
ו מצופה, וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע נ נ  שאי

 המהנדס!

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, 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״ — המועצה המקומית הוד־השרון,׳

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:

נים! ו  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינויס, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, בבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ז

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, 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
 דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!

 1 דיני מדינת ישו-אי,'׳ נוםח חדש 9,יתשכ״ה, עמי 236.

 2 ם״ח 250, ת׳עי״ח, עט׳ 108.
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 (5) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
גידודם;  וצמחים, סידורם ו

 (ד) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה !

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

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב !

 ״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 אס 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

 ״תשתיתי׳ — רובד אבנים, ביטון, קודקר 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 דאש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

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

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

 סלילת כבישים 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!

ד כדי שטחה העליון  (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה ע

 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) התקנתם של מיתקני תאורה!

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

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

 החלטה על
 םלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה

 לכלול רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 1658 קוב׳ז התקנות 1861, י׳ בניםז תשב״ו, 31.3.1966



 6. . (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע שיעורי דמי
ה "ט","״" ש ד ש ה ע ב ח ו ב י ש ז ן י ׳ י ה ב ו ד ש ר י ב ה ה ו ו ה • מ 7 5 ל %  הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור ש

 מטרים בלבד ככביש לצורך חישוב הוצאות הסלילה לענין סעיף קטן זה. כבימים וגבייתם

) 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
דס! ואולם ד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנ  מבעלי הנכסים מי
ד עם  אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו,

 לפי חשבוו שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת פסדיגותע?
י השחתפות' 6 1 י ע י הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי ם מבעל '  כל אחד

 לשלם למועצה׳ תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, בם5ילת כבישים
 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מק^ל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
ך שנה אחת מיום ש מ  בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול ב

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

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

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

 (1) יישור הקרקע על 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
 וגידודם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של,מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים שיעורי דמי
ת ו כ ר ר £ י ° " י

ת

5 ס  הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אודך חזיתותיהם למדרכה. ב

ט ת י י ב ג ׳  (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הודאות סעיפים ו
 6(ג) ו־7, בשינויים המחוייבים.
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ת הסלילה במשך שגד, מיום  10. גבתה המועצה פקדוגות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה א
יר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.  ההודעה, תחז

 החיית תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
! הפרטים, התנאים והדרכים ו  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו ב

 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (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

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשפ כך.

 (ג) ניתן היתד לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
ד זה —  מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עז

נים אלה.  תהא ראיה לכאורה לגבי עני

ו היתה  13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
 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
נה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה  הידועים לאחרו
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני

 עתונימ הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

נו — קנם 500 לירות, ובמקרה של  14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי

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

— בטל.  15. חוק עזר למגדיאל (סלילת רחובות), תשכ״א—31961

ן(סלילת רחובות), תשכ״ו—1966״.  16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרו

ן ב ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ח בטבת תשכ״ו(20 בינואר 1966) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (חמ 82163)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים  ש

 ק״ת 1136, תשב״א, עמ׳ 1625 ; ק״ת 1647, תשב״ה, עמי 384.
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ל ב מ ר כ ה ־ ת ר י ט ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המקומית טירת־הכרמל חוק עזר ז

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

 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחד — חדד ששטח רצפתו
נו כדין חדר  אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, די

 נוסף!
 ״לוח השומה״ — לוח השומה ןןעומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

! 2 1950 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פךטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המיס

 המסופקים לנכס!

 ״מועצה״ — המועצה המקומית טירת־הכרמל!
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המיס של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על י

 ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם' או מקצתם!
 ״מפעל. המים״—באד, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה
וד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מיס, לאגי־  ובן כל מבנה, מיתקן או צי

ת!  רתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פדטי

ך ו־״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א— י נ ב  ״נכס״, ״
! 1950 

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

!  16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגידה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן כל
 מיתקן או מכשיר אחר המצוי כנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים 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 משופע —
 צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתון של
ן או ! ואם אין בבנין או בחלק קידות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבני ג ג  ה
 על ידי החלק האמור! ואס הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג והרצפה

! ו  שמתחתי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח,חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256•

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

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.
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 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 מיפ, הרחבת החיבור, פירוקו או
 התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

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

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון שה
 גיש 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 סדירה, אלא לפי היתר

 בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין« בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית,

 תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 תשולם למועצה אגדה 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
) באביזרים אחרים. הודה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם ו ) ן ט  ק
 כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־מיס או

 אביזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 אגרת הנחת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
ת הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשי־ י י י ע  צ

 עור 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
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 חיבור
 למפעל טיס
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 5. ; (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, התקנת
ט י ט י  ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו׳ לתקנו, להחליפו או להסירו. מ

 (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 אגרת •מזימים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 הפרטית.

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

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

 . (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים 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־המיס היה פגום.

, ת ר ג  6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים א
 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
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה

 הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר י
 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 המספד הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתו־
 ספת. כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.
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 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצ
 תם למגורים ומקצתם לצרכים אחדים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים
 בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם

 לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנזלו ואגרה בעד כמות מיס זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

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

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

מ 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת י ת מ ק פ ס ^ 
,  5פי חוזה י

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

ת 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי ו נ ו ד ס  פ

 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

פ 9. אגרת מים ותשלומים אחדים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת י 5 ש ת י ח נ ׳ י  מ

 המועצה.

ם 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור ו כ ר ס ו ש י  א

 ההוצאות , , • , ,
 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

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

 דשאי 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 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן

 (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
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 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל תמים או ברשת הפםקתםימ
 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אם&קת המים כולה או

 מקצתה.

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

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

 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין aoo 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 5

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

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

 (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 שאחר יבזבז מים שברשותו. שימוש כמיס

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

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

ם ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס  (ד) לא ירחץ אדם במפעל מי
 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 צזה.

נצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות  (ו) לא י
 המנהל.

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

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

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

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

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

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

 16. (א) חיבור של רשת 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 היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק
 רואים אותי כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בורישופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחד 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 אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, 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 בוגר העובד או המועסק שם,
 או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה,• אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין
 אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכם 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 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

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

— בטל.  21. חוק עזר לטירת־הכרמל(אספקת מים),תשכ״א—41961

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

 מכירת מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

 דרישת
 תיקונים

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטו?

 השם

 ק׳׳ת 1178, תשכ״א, עט׳ 2453.
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 האגרה בלירות
 תופפת

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משדד י 120
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 160

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

 עד ״2 20
 למעלה מ־״2 70

 2. אגדה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית
10 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

— ( ( ג )  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ד
 לכל מ״ר של שטח הבניה — לכל קומה 1.50
 נוסף לכך לכל מ״ר משטח המגרש 0.60

 כשאי! מיתק!
 מיכן להתקנת

 מד־המינ!

 כשיש מיתק!
 מיכז להתקנת

 מד־הטים

120 
160 
275 
350 
450 

 האגרה בלירות

— ( ( ד  5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״% 50
3 ואינו עולה על ״1 90 / 4  עולה על ״
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 175
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 250
 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 350

- לפי חשבון שהגיש המנהל. י  עולה על ״4 -

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה ודד
( ( ט  תקנה (סעיף 5 (

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

דת מים (סעיף 6) — לחודש —  אג

 (1) לשימוש ביתי —
 3 מ״ק ראשונים 32 0.96

 ל־7 מ״ק נוספים 32
 לכל מ״ק נוסף 45

 (2) לגינות ולמשקי עזר — בחדשים אפריל עד
 נובמבר בלבד — בהגבלה של 8 מ״ק לחודש

20 — ם ה  לכל 100 מ״ר או חלק מ
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ק האגרה ״ מ ה 5 ר ג א  ה

 באגורות וזמינישיית
 בלירות

 (3) למוסדות, בתי מרחץ ציבוריים ובריכת שחיה 32

 (4) לחנויות, עסקים, בתי־חולים, משרדים וכל
 שימוש אחר שלא פורט בתוספת זו 45 3

 (5) לתעשיה —
נו רשום ברשיון ההפקה של  (א) לצרכן שאי

 המועצה 45
 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 25 5

 מעל הכמות המוקצבת 45

יה— לכל מ״ק 60  (6) לבנ

 8. במקום שלא הותקן מד־מים האגרה בלירות
ור:  לכל יחידת די

 לחדר ראשון — לחודש 4
 לכל חדר נוסף — לחודש 2

 9. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
נו שיכון עולים, ששטחה עולה על  פרט לדירה בבנין חד־משפחתי, מבניה קשה שאי
 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10

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

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
 האגרה בלירות

5 ( ( ד  10. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ל י י ב י א ד נ ו א  נתאשד. .
 כ״ד בשבט תשכ״ו(14 בפברואר 1966) ראש המועצה המקומית טירת־הכרמל

 (חמ 82917)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ר ב ו ב ת ־ ר פ כ ר ל ז ק ע ו  ח

 : בתוקף סמכותה לפי סעיפימ 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצו!
ה:  המקומית כפר־תבור חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!

 ״חדר״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה > ובבניו אחר — חדר ששטח רצפתו
נו כדיו חדר  אינו עולה על 36 מטר מרובע ן שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, די

 נוסף!

 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״אי—
ו 2 1950 

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

 ״מועצה״ — המועצה המקומית.כפרלתבור;

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחד שנתמנה לעניו חוק עזר זה על

 ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!
 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעיו, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה
 וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגי־

 רתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית(
ך ד״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א— י נ ב  ״נכס״, ״

 1950 ן

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

?  16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3

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

ד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן כל  ״רשת פרטית״ — אביזד, דו
 מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים לנכס, למעט

 מד״מים!

ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של, קירות הבנין והשטח העליון של רצפת י נ  ״נפח ב
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
ו של תקרת הבניו העליונה ביותר או אם איו לו תקרה משטחו התחתון של  צדו התחתו
 הגג > ואם איו בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבנין או
( ו י ת ח ת מ  על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשעו על קירות, החלל שביו הגג והרצפה ש

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

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

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.

 4 ק״ת 1080, תשכ״א, עמי 562.
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 2. (א) חיבור דשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא
 ייעשו אלא על ידי המנהל.

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

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

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

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

 חיבור
 קמפע5 טיפ

 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 סדירה, אלא לפי היתר

 בכתב מאת המנהל. י
 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
י או התיקון, הכל לפי הענין $ בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, ו נ  או תכנית השי

 תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם ועל חשבונו.
 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של

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

 תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא באביזרים

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

 אביזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגדת הנחת צינורות בשי־

 עור 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
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי המנהל.
 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

 בתוספת.

 ריצת פרטית

 אגרת הנחת
 צינורות

 התקנת
 טד־מים
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 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן דשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיומ
 פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מיס מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו

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

 בלבד.
 (ז) היה מד־המי* 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 נגרם הנזק

 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמדי
 המיס ייבדק על ידי המנהל > בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת

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

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים 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 פעלי כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה

 הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי.המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת,האגדות או כל תשלום אחד
 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 המספד הכולל,של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתו־
 ספת. 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 מקצ־
 תם 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, דשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנזלו ואגדה 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, והיה
 הפרש ברישום ביניהם׳ יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
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 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאיפ.

 (ב) היתה סתירה 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 תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

ו מסירת הדרישה לכך מאת י  9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך 14 יום מתאר
 המועצה.

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

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

 דשאי 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 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מיס כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן

 (ב), תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

רו דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת  12. (א) בשעת חירום או במקרה של צו
רה לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או  הפרטית, דשאי המנהל במידת הצו

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

 והתשלומים 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.

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

 (!) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
;  או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחד 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 ן

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

 אספקת מים
 ?פי החד,

 פקדונות

 מועד התשלום

 אישור סכוע
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים

 רשות כניסה
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 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה ו

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

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

 14. (א) לא יבזבז אדמ ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. שימוש בטיט

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחד 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 הרמה, 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. י,

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.
 , (ט) ,לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל המיס.

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

 נטיעות ציבוריות.

 1.15 לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרנז לאדם שנותקה, עוכבה מכירת מים
ט ת י ב ע ה  או הופסקה לו אספקת המיס לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת ו׳מנהל. ו

 16; (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי חידוש חיבור
ש ת י נ 8  היתר בכתב מאת המנהל. ׳ ׳

, (א)  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
 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 שמירה בפני
ט י ה י  סביר ממפעל המים. ז

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב דרישת
ם י נ י ק י  בדרישה בכתב כל צרכן או בעל, רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של ת

 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה. .

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

 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
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 19• מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אמ נמסרו,
 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקופ עסקו הרגילים או הידועיפ
 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה s אם 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 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

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

 21. חוק עזר לכפר־תבור (אספקת מים), תשכ״א—41961— בטל.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־תבור (אספקת מים), תשכ״ו—1966״.

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

ת פ פ ו  ת

 האגרה בלירות

 אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :
 לכל יחידת דיור, עסק או משרד 100

 אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת
3 (  פרטית (סעיף 3(ב)

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

: ( ( ג ) ־  אגדת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 למגרש, לכל מ״ר של שטחו 0,15

 בבנין — למגורים, עסקים, משרדים, בתי מלאכה וחרושת, לכל
 מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 2
 למחסנים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1

.2 

.3 

.4 

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקגת מוכן להתקנת

 מד־המים מד־המים
80 

120 
150 
180 
210 
240 

50 
75 
90 

1O0 
145 
190 

 האגרה בלירות

10 

— (  אגרת מד־מים (סעיף 5 (ד)
 מד־מים שקטרו—

 אינו עולה על ״%
 עולה על ׳•׳% ואינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״*/ע
 עולה על ״4/!1 ואינו עולה על ״11

 עולה על ״11 ואינו עולה על ״2
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת בדיקת מד־מיפ כולל דמי פירוק, הובלה וה
(  תקנה (סעיף 5 (ט)

.6 

 ק״ת 1159, תשכ״א, עמ׳ 1941.
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 הנדרוח

 באגורות בלירות

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש — •

 (1) במקום שלא הותקן מד־־מים —
 ליחידת דיור לחודש 6

ס:  (2) במקום שהותקן מד־מי

 (א) לשימוש ביתי — לחודש —
 עד 3 מ״ק 30 0.90

 לבל מ״ק נוסף עד 10 מ״ק 30
 מעל ל־10 מ״ק 40

 (ב) לגינות נוי עד 600 מ״ק לשנה
 לכל דונם — 30

 (ג) לשימוש חקלאי ולמשקי עזר 11

 (ד) למסחר ולתעשיה 35

 (ה) לבניה 50

 האגרה בלירות

10 
( ( ד  8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ן ד מ ל ד ג ו ו  נתאשר. ד
(4 בפברואר 1966) ראש המועצה המקומית כפר־תבוד ו  י״ד בשבט תשכ״

 (חמ 83414)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 חוק עזר לנוה־א&רים־מונוםון בדבר הסדרת השמירה

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

: ה  המקומית נוה־אפרים־מונוםון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גוה־אפרים־מונוסון!

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 ־
.  לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3

 1 דיני מדינת ישראל, נוטה חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 ס״ח 346, תשכ״א, עמי 169.

 3 ק״ת 369, תשי״נ, עמי 1174 ; ס״ת 1353, תשב"נ, עמ׳ 2489.
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 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אם
 חדלה לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי,

 החוק ועל פי חוק עזר זה.

 3. הדשות תתמנה על, ידי המועצה מביו תושבי תחוס שיפוטה של המועצה שהם בעלי
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

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

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

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

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

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

 10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9.

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

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

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על מש־
למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע  מדתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ̂ג

 לשמירה.

 14. העובר על הוראה מהוראות 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 לנוה־אפרים־מונוסון (הסדרת השמירה), תשכ״ו—
 1966״.

 רש ו ה השמירה

 מינוי הרשות

 הרכב הרשות

 הודעה ע5 מינוי

 חובת השמירה

 רשימת החייבים
 בשמירה

 בדיקה רפואית

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השומר

 הצגת הרשימה

 מסירת העתק
 הרשימה

 תפקיד השומר

 ענשים

 השם

ס ג י י א ן ו ע ד  נתאשר. ג
 כ״ו בשבט תשכ״ו(16 בפברואר 1966) ראש המועצה המקומית נוה־אפריט־מונוסון

 (חם 841909)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 תיקון טעויות
 בחוק עזר לחולון (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966, שפורסם בקובץ התקנות 1844,

: ל  תשכ״ו, עמ׳ 984, בסעיף 1, בהגדרת ״סלילת רחוב״, אחרי פסקה (7) צ״

 ״(8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה, והנחת כבלים
 תת־קרקעיים״.

 בתקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד) (תיקון), תשכ״ו—1966,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1851, תשכ״ו, עמי 1479, בתקנה 1(7), במקום ״למשרה״ צ״ל

 ״ממשרה״.

 בצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 7), שפורסם בקובץ התקנות 1855,
 תשפ״ו, עמ׳ 1553, בסעיף 2 לצו ובתוכן הענינימ של החוברת, במקום ״(מם׳ 7)״ צ״ל ״(מם׳

 9)״.

i 
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 המחיר 72 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


