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 חוק ׳הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
 תקנות בדבר סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק כינויי מקור, תשכ״ה—1965-י, אני מתקין תקנות

 פרק ראשון: הגשת הבקשה

 אלה:

 1. בקשה לרישום כינוי מקור תוגש בשלושה עותקים בטופס המתאים שבתוספת הראשונה
 ויהא חתום על ידי המבקש.

 2. בקשה תוגש במשרד הרשם, ומותר לשלחה לפי מען משדד הרשם.

 3. לבקשה תצורף האגרה הקבועה בתוספת השניה.

 4• הוגשה הבקשה בטופס שנקבע, וצויין בה שם המבקש ומענו למסירת מסמכים וצורפה
 האגדה הקבועה, יאשר הרשם דבר קבלתה במשרדו.

 הבקיעה

 מקום הגשת
 הבקשה

 אגרה

 אישור קבלת
 הבקשה

 פרק שני: בחינת הבקשה

 5. סמוך ככל האפשר לאחר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור יצווה הרשם לבחון אם
 הבקשה ממלאת אחר הוראת סעיף 4 לחוק ואם הכינוי שנתבקש לרשמו הוא כינוי מקור•

 6. (א) ראה הרשם לאחר בחינת הבקשה להשתמש בסמכותו לפי סעיף 6 לחוק, יודיע
 על כד למבקש בכתב, ויציין בהודעתו את טיב החומר וסוג הידיעות שהוא דורש.
 (ב) המבקש ימציא את החומר המבוקש תוך חדשיים מתאריך ההודעה.

 7. החליט הרשם לקבל את הבקשה לפי סעיף 7 לחוק, יודיע על כך למבקש בטופס
 המתאים שבתוספת הראשונה.

 ,8, (א) התגלו לאחר בדיקת הבקשה, ובחינתה לפי תקנה 5, או לאחר עיון הרשם בכל
 חומר שדרש או שנודעו לו לאחר התייעצות כאמור בסעיף 6 לחוק, טעמים שיש בהם כדי
 למנוע את רישום הכינוי המבוקש ככינוי מקור, או שיש בהם כדי להצדיק קבלת הבקשה

 בכפוף לתיקונים או תנאים, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.
 (ב) הודיע המבקש על בעלי זכות אחרים שלא היו צדדים לבקשה או שנראה לרשם
 שקיימים בעלי זכות כאלה, יפרסם הרשם ההודעה לפי תקנת משנה (א) ברשומות ובשני
 עתונים יומיים לפחות, ובה יזמין כל בעל זכות להצטרף לבקשה ולהשיב לדחיית הבקשה

 על ידי הרשם.
 (ג) רצה בעל זכות שלא היה צד לבקשה להצטרף להליך, יגיש הודעה על כך לא
 יאוחר מחמישה ימים לפני קיום ההליך, בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, וישלם את

 האגרה הקבועה.
 (ד) הוגשה הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את בעל הזכות כאילו היה צד
 להליך מלכתחילה, והוא רשאי להגיש כל מסמך או ראיה שהמבקש היה רשאי להגישם במועד
 שהיה קבוע לגבי המבקש, וכן יהיה זכאי לכל סעד כאילו היה מבקש לגבי הזכות שהוא

 בעליה.

ת י. נ  בחי
 הבקשה

 קבלת פרטים
 נוספים

 קבלת ׳הבקשה

 הודעה על
 טעמים לדחיית

 בקשה

 1 ם״ח 459, תשכ״יה, עמ׳ 186.
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 בקשה להשמיע
 טענות

 •השמעת טענות

 מדר השמעת
 הטענות

 החלטת הרשם

י אחיד לו  מי
 תנאים או ,

 ־׳הכנסת י
ים נ  תיקו

 9. | מבקש שנשלחה'לו הודעה לפי תקנה 8 רשאי תוך שלושה.חדשים מתאריך ההודעה
 •האמורה להגיש תשובה מנומקת בכתב או לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם בעל פה. לא

י ולא באה דרישה כאמור בתקנה 8(ב) — יראו את הבקשה כתום ארבעה,  עשה אחת מאלה —
 חדשים מעת משלוח ההודעה כמבוטלת, אם, לאחר שנשלחה למבקש לאחר תום .שלושת

 החדשים האמורים תזכורת בדבר ההודעה, לא הגיב עליה.

 40 נתבקש הרשם, על פי תקנה 9, לשמוע טענות מבקש או בעל זכות אחר, יקבע מועד
 לשמיעת הטענות, ויודיע על כך, כאמור בסעיף 26 לחוק, ברשומות ובשני עתונים יומיים

 לפחות.

 11. בעת השמעת טענות לענין בקשה ישמיע המבקש תחילה דבריו בקשר להודעת הרשם
 לפי תקנה 8 ולאחר מכן יתן הרשם זכות להשמיע טענותיו לכל בעל זכות שביקש להצטרף
 לפי תקנה 9 וכן לכל אדם אחר שעמו התייעץ הרשם על פי סעיף 6 לחוק ושהרשם מצא לנכון

 להזמינו! המבקש יהיה רשאי להוסיף דברים לאחר מכן.

 12. החלטת הרשם לאחר ששמע את טענות המבקש, או לאחר שנמסרה לו תשובה מנומקת
 כא^ור בתקנה 9 אם לא: שמע טענות המבקש, תהיה בכתב ומנומקת.

 13. הודיע הרשם לפי תקנה 8 כי הוא מוכן לקבל את הבקשה בכפוף לתיקונים או לתנאים
 והמבקש מסכים לכך, יודיע המבקש על כך לרשם תוך המועד הנקוב בתקנה 9, והמבקש
 יכניס את התיקונים בבקשה או ימלא אחר התנאים, תוך חודש ימים שלאחר תום תקופת
 שלושת החדשים האמורים בתקנה 9, ואולם אם נתבקש הרשם לשמוע טענות בעל זכות אחר

 באותו ענין ידחה את המועד עד לאחר שיחליט בענין.

 הודעת
 התנגדות

 אגרת
 התנגדות

 העברת
 הודעת

 ההתנגדות
 למבקשים

 הודעה שכנגד

רת  אי מסי
 הורעה שכנגד

 פרק שלישי: פדרי הדין בהתנגדות

 14. הודעת התנגדות, על פי סעיף 9 לחוק, לרישום כינוי מקור תוגש למשרד הרשם ותהיה
 בטופס המתאים שבתוספת הראשונה והיא תכלול את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת
 ההתנגדות לרישום וכן מען למסירת מסמכים בישראל! להודעה יצורפו מספר העתקים הכפול

 ממספר המבקשים ועוד אחד.

 15. להודעת ההתנגדות תצורף האגרה הקבועה בתוספת השניה.

 16. נוכח הרשם כי תודעת התנגדות הוגשה בטופס המתאים וצויינו בה נימוקי ההתנגדות
 וכי שולמה האגרה המתאימה, יעביר למבקש שני העתקים ממנה בצירוף הטופס המתאים

 שבתוספת הראשונה.

 17. (א) מבקש הרוצה לחלוק על ההתנגדות, יגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך
 הודעת הרשם בדבר הגשת ההתנגדות, הודעה שכנגד בטופס המתאים בצירוף האגרה הקבועה,

 ובה יפרט את הנימוקים שעליהם הוא מבסס את בקשתו.

 (ב) המבקש ימסור שני העתקים מההודעה שכנגד למתנגד.

 18. (א) לא מסר המבקש הודעה שכנגד במועד שנקבע, יראה הרשם כאילו ויתר המבקש
 על בקשתו, והוא יודיע ברשומות ובשני עתונים יומיים על ההתנגדות ויזמין כל אדם אחר

 שהוא בעל זכות להתנגד לקבלת ההתנגדות תוך חודש מיום הפרסום ברשומות.
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 (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) על ידי בעל זכות, יראו אותו לעגין
 הדיון בהתנגדות כאילו הגיש את הבקשה מלכתחילה.

 (ג) לא נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) במועד האמור בתקנת משנה (א),
 יקבל הרשם את ההתנגדות וידחה את הבקשה.

 19. (א) תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה לפי תקנה 17 (ב) ימסור המתנגד את
 הראיות שבידו לביסוס התנגדותו,

 (ב) לא נמסרו ראיות כאמור יראו את המתנגד כאילו ויתר על התנגדותו זולת אס
 הודה הרשם אחרת, אם דאה טעמים סבירים לעשות כן.

 (ג) המתנגד ימסור למבקש שני העתקים מהראיות שהגיש.

 ,20. (א) הגיש המתנגד ראיות כאמור בתקנה 19 (א), או שהורה הרשם לדון בהתנגדות
 אף בלא שיגיש המתנגד ראיות, יגיש המבקש תוך שלושה חדשים מהמועד שבו נמסרו לו
 ראיות המתנגד או מתאריך החלטת הרשם, ראיות לביסוס בקשתו וטענותיו לדחיית ההתנגדות.

 (ב) המבקש ימסור למתנגד שני העתקים מראיותיו.

 21. (א) מתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שמסר המבקש ראיות על פי תקנה 20,
 להגיש ראיות נוספות ובלבד שאותן ראיות נוגעות דק לענינים שהם ממין התשובה.

 (ב) המתנגד ימסור העתק מראיותיו למבקש.

 22. בתום המועד הקבוע בתקנה 21 לא תוגש כל ראיה נוספת על ידי צד מן הצדדים, אולם
 ,דשאי הרשם, אם דאה לנכון לעשות כן מטעמים סבירים, להתיר לכל צד מן הצדדים להגיש
 ראיות נוספות בכפוף לתנאים שימצא לנכון, הן בענין תשלום הוצאות מיוחדות שיגרמו לכל

 צד אחר והן בקשר לסדרי הגשת הראיות.

 .23. (א) כל צד בהתנגדות חייב להמציא לכל צד אחר בהתנגדות שני העתקים מכל מוצג
 שיגיש, ואולם דשאי הרשם, אם שוכנע שאין אפשרות לעשות כן, להעמיד לעיון את המוצגים

 שהוגשו.

 (ב) בשעת הבירור יש להציג את המוצגים המקוריים, זולת אם יודה הרשם אחרת
 לענין מםויים.

 24. (א) מסמך שהוגש ואין לשונו אחת מהשפות הרשמיות, חייבים להמציא תרגום
 מאושר ממנו לשפה רשמית בשני עותקים.

 (ב) שני העתקים מהתרגום יומצאו על ידי מי שחייב בהמצאתו לכל צד אחר להליך.

 25. (א) בתום המועד הקבוע בתקנה 21 יקבע הרשם זמן לשם בירור ההתנגדות! הודעה
 על המועד הקבוע תימסר לצדדים בכתב וכן תפורסם ברשומות ובשני עתונים יומיים לפחות
 שלושים יום לפני אותו המועד ובה יזמין כל בעל זכות להצטרף להליכי ההתנגדות אם כמבק־

 שים ואם כמתנגדים.

 (ב) צד יודיע לרשם על התייצבותו לא יאוחר מחמישה ימים לפני קיום בירור
 ההתנגדות« לא הודיע — לא יורשה להתייצב.

 26. (א) רצה בעל זכות שלא היה צד לבקשה או להתנגדות להצטרף להליכי ההתנגדות,
 יגיש הודעה על כך בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, וישלם את האגרה הקבועה.

ת לביסוס ו  ראי
 ההתנגדות

ת המבקש ו  ראי

ת בתשובה ו  ראי

ת נוספות ו  ראי

 מוצגים

 תרגום
 מסמכים

 קביעת מועד
ר רו  לבי
 והזמנה

 הצטרפות כעלי
 זכות להליכי

גדות  התנ
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 בקשה לחקור
 חקירה שכנגד

 החלטת הרשם

 (ב) בעל זכות שהגיש הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יהא רשאי להגיש כל מסמך
 'או ראיה בהליכי ההתנגדות ברשות הרשם ובכפוף לתנאים. שימצא לנכון וכן בעניו תשלום

 הוצאות מיוחדות שנגרמו לכל צד אחר בקשר לסדרי הגשת הראיות.

 27. (א) צד המבקש לחקור אדם שמסר תצהיר חקירה שכנגד יודיע על כך לרשם ולאותו
 צד שמטעמו נמסר התצהיר, סמור ככל האפשר לאחר תום המועד הקבוע בתקנה 21.

 (ב) ביקש הצד, שמטעמו נמסר תצהיר פלוני להתנגד לבקשה, לחקור את המצהיר,
 יודיע על כך לרשם תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההודעה לפי תקנת משנה (א), ויפרט

 את נימוקיו. העתק ההתנגדות יימסר למבקש החקירה.
 (ג) מבקש החקירה רשאי להשיב בכתב להתנגדות תוך שלושים יום מיום מסירת

 העתק הימנה לידיו.
 (ד) הרשם יחליט בבקשה על פי החומד שבפניו, זולת אם לפחות אחד הצדדים

 ביקש להשמיע טענותיו בעל פה בפניו.

 28. לאחר שמיעת טענות הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם החלטתו
 בענין ההתנגדות ויודיע על החלטתו לצדדים, ואם הצדדים אינם רוצים להשמיע טענותיהם —

 יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות.

 הודעה ע?
 רישום

 רישום בפנקם

 תיק הלשכה
 פתוח לקהל

 מת! תעודה

 העתק תעודה

פ ק נ פ פ כ ו ש י ר : ה י ע י ב ק ר ר  פ

או נדחתה  29. לא הוגשה התנגדות במועד הקבוע להגשתה, או שהוגשה במועד ובוטלה!
 בהחלטה או בפסק דין סופי׳ יודיע הרשם למבקש בטופס המתאים שבתוספת הראשונה, כי

 הסימן יינתן לרישום לאחר שתשולם האגרה הקבועה.

 30. בפנקס יצויינו: כינוי המקור, תאריך הגשת הבקשה ומספרה, תאריך הרישום, המוצר
 שהכינוי בא לציינו, שם המבקש ושם בעל הזכות.

 31. מיום שנרשם כינוי המקור בפנקס יהיה תיק הלשכה בענין הבקשה — למעט התכתבות
 פנימית בלשכה הכלולה בו — פתוח לעיון הקהל! המבקש לעיין ישלם את האגרה הקבועה.

 32. לאחד שנרשם כינוי המקור יתן הרשם למבקש תעודה בטופס המתאים.

 33. כל בעל זכות רשאי לקבל העתק מתעודת הרישום לאחר שיבקש זאת בכתב וישלם את
 האגרה הקבועה.

פ ו ש י ר ש ה ו ד י : ח י ש י מ ק ח ד  פ

 הודעה בדבר
 תום תקופת

 רישום

 בקשה לחידוש
 רישום

 פרסום בקשת
 להארכה

 34. הרשם ישלח שנים עשר חדשים לפני שיפקע תוקף רישום של כינוי מקור לבעל הזכות
 הודעה על תום תוקף רישומו של כינוי מקור לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

 35. בקשה לחידוש הרישום תוגש בכל עת לאחד משלוח ההודעה לפי תקנה 34 אד לא
 יאוחר מששה חדשים לפני תום תקופת הרישום, בטופס הקבוע בצירוף האגרה הקבועה.

 36. הוגשה בקשה להארכת תוקף רישום לפי תקנה 35, יפרסם הרשם ברשומות, על חשבון
 מבקש ההארכה את דבר הבקשה ויזמין כל אדם תוך חדשיים מתאריר הבקשה להמציא לו כל

 חומד שיש בו כדי להראות שהכינוי נשוא הבקשה חדל >שמש כינוי מקוד.

 קובץ התקנות 1893, כ״ח בסיו! תשכ״ו, 18.6.1966 2209



 37. אדם המתבקש להגיש חומד שיש. בו כדי להראות שכינוי מקור שהארכתו נתבקשה
 חדל לשמש כינוי מקור והוא משמש לציון סוג או מוצא בלבד יגיש את החומר בשלושה

 העתקים בצירוף תצהיר שבו יצהיר כי החומר שהוא מגיש הוא נכון לפי מיטב ידיעתו.

 38. סמוך ככל האפשר לאחר קבלת הבקשה לפי תקנה 35 יצווה הרשם לבחון אם הכינוי,
 שהארכת תוקף רישומו נתבקשה, עדיין משמש כינוי מקור ורשאי הוא לענין הבחינה כאמור
 להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 6 לחוק, ועל דרישה כאמור תחול תקנה 7 כאילו היתה בפניו

 בקשה לרישום כינוי מקור.

 39. נוכח הרשם כי יש בחומר שהוגש לו כאמור בתקנה 36 כדי להראות שהכינוי, שהארכת
 תוקף רישומו נתבקש, חדל מלשמש כינוי מקור, ימציא העתק מהחומר לבעל הזכות.

 40. היה הרשם סבור כי אין בחומר שהוגש לו כאמור בתקנה 36 להראות שהכינוי, שה
 ארכת תוקף רישומו נתבקש, חדל מלשמש כינוי מקור, רשאי הוא, אס הוא סבור שהדבר
 דרוש לצורך בחינה לפי סעיף 13 (ב) לחוק, להזמין אליו את האדם שהגיש את החומר במועד
 ובמקום שיקבע הרשם, וכן רשאי הוא לדרוש ממנו שימציא לו במועד שיקבע, ושלא יפחת

 משבועיים, כל ידיעות נוספות הדרושות לו לצורך בחינה כאמור.

 41. בעל זכות רשאי, תוך חדשיים מיום שהומצא לו החומד על פי תקנה 38, להמציא
 לרשם חומר שיש בו כדי להזים את הטענה שהכינוי שהארכת תקפו נתבקשה חדל מלשמש

 כינוי מקוד.

 42. (א) לא הוגש לרשם חומר על פי תקנה 36, או שהוגש והרשם היה סבור שאין בו
 אף ראיה לכאורה כדי להראות שכינוי המקור חדל לשמש כזה, והרשם לא מצא בבחינה שערך
 לפי סעיף 13 (ב) לחוק ותקנה 38 כי לכאורה אין זה מן הדין להאריך את תקופת הרישום,

 יאריך את הרישום.
 (ב) _ הודעה על הארכת תוקף הרישום תפורסם ברשומות, ולמבקש תינתן תעודה

 על כך.

 43. הוגש לרשם חומד על פי תקנה 36 והרשם היה סבור כי אין בראיות שכנגד שהוגשו
 על פי תקנה 41 כדי להזים את הטענה שהכינוי שהארכת תקפו נתבקשה חדל מלשמש כינוי
 מקור, או שמצא הרשם לאחר בחינה שעשה לפי תקנה 38 כי, לדעתו, לא ראוי להאריך תקפו

 של הרישום מאחר שהכינוי הרשום חדל מלשמש כינוי מקור, יודיע על כך למבקש.

 44. דין הודעה לפי תקנה 43 כדין הודעה לפי תקנה 8 והוראות התקנות 9 עד 13 יחולו,
 בשינויים המחוייבים.

 45. (א) על אף האמור בתקנה 39 רשאי הרשם, אם לדעתו מן הדין לעשות כן, שלא לדון
 בחומר שהוגש לו לפי תקנה 36 אם, לדעתו, ראוי לדון בענין כבקשה למחיקה.

 (ב) החליט הרשם כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך למגיש החומר ולבעל
 הזכות, יאריך את הרישום וירשום הערה בפנקס בדבר ההחלטה האמורה.

 46. חומר שהוגש על פי תקנה 38 וחומר שהרשם השתמש בו לצורך בחינה לפי תקנה 38,
 למעט התכתבות פנימית בלשכה, יעמדו לרשות הציבור לאחר שהוארך הרישום! המבקש

 לעיין ישלם את האגרה הקבועה.

 הגשת חוטר
 שיש בו כדי
 ?הצדיק אי

 הארכת הישום

נת הבקשה  בחי

 משלוח חומר
ר אי ב ד  נ

 הארכת רישום
 לבעל זכות

 רשות להזמין
 מגיש חומר

ת ו  המצאת ראי
 שכנגד

 הארכת תוקף
 הרישום

 אי הארבת
 הרישום

 די! הודעה
 לאי הארכת

 רישום

 הרשם ר׳עאי
 לדרוש כי

 תוגש בקשה
 למחיקה

 חומר שהוגש
 וחומר בחינה
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 47. נמצא לאחד הליכים בי מן הדין שלא להאריך תקפו של בינוי פלוני, יחזיר הרשמ לבעל החזרת אגרון
 הזכות את מחצית האגדה ששולמה לפי תקנה 35. .

 סדרי ריז
 בבקשת

 התנגדות

 סדרי דין
 בהודעה ע5

מת ז  מחיקה מי
. ״ . .  הרשם .

 מחיקת רישום

 טוד׳»ים

 מען ?מסירת
 מסמכים

ם ו ש י ת ר ק י ח מ ה ל ש ק ב ן ב י י ד ר ד : ס י ש ק ש ר  פ

 48. בקשה למחיקת רישום של כינוי מקור על פי סעיף 14 לחוק תוגש בטופס הקבוע
 בתוספת הראשונה בצירוף האגרה הקבועה, ומשהוגשה יחולו על הדיון בבקשה סדרי הדין

 הקצועים בפרק השלישי לגבי התנגדות כאילו היתד. הבקשה התנגדות.

 49. (א) נוכח הרשם כי כינוי מקור פלוני הרשום חדל מלהיות כינוי מקור ומן הדין
 שישתמש בסמכותו לפי סעיף 14 (א), ימציא הודעה על כך למבקש בצירוף החומד ששימש

 בסים להחלטתו.

 (צ) דין הודעה כאמור בתקנת משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 16 מדרי הדין
 הקצועים בתקנות 17 עד 28 יחולו, בשינויים המחויבים.

 50. החליט הרשם, לאחר שמיעת כעלי הזכות, למחוק את הרישום, יימחק הרישום חודש
 ימים לאחר מתן ההחלטה. הוגש ערד על החלטת הרשם — לא יימחק הרישום עד לאחד מתן

 החלטה בו.

ת ו נ ו : ש י ע י ב ש ק • ר  פ

 51. (א) כל דבר שאדם רשאי או חייב לעשותו לפי תקנות אלה, רשאי הוא להרשות
 למורשה לעשותו.

 (ב) לא יורשה יותר ממודשה אחד לגבי אותו ענין, אלא אם חודשו יחדיו מספר
 מורשים שהם שותפימ או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד« ואולס אין בהודאה זו כדי למנוע

 יותר ממורשה אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.

 (ג) הוסמכו מספד מורשים על פי הוראת תקנת משנה (ב) ולאחד מכן חדלו אותם
 מורשים לעבוד יחדיו, ידאו, אם לא מסדו נותן ההרשאה או אותם מודשלם הודעה אחרת לענין

 זה, כאילו הוסמך המורשה שמענו נמסר כמענמ של אותם מורשים.

 (ד) תוקף הרשאתו של מורשה לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה
 מפורשת לעניו זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה ההרשאה! אולם רשאי הרשם, אמ ראה טעם

 סביר לעשות כו, שלא להכיר ביפוי כוח עשר שנים לאחר שהוצא.

 ״מורשה״ לעניו תקנה זו — עודך דיו או סוכך פטנטים הרשום בפנקס של סוכני
, שיש להם מקום עסקים בישראל.  פטנטים, לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938 2

 52. (א) כל אדם המבקש לרשום כינוי מקור, המתנגד לרישומו, המבקש ביטול רישום
 או בעל זכות המבקש להצטרף להליכים לפי החוק או התקנות האלה, יודיע לרשם על מעו
 בישראל למסירת מסמכים ויראו המעו כאמור כמעו של אותו אדם לכל עניו לצורך החוק
 ותקנות שהותקנו על פיו כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.

 (ב) כל עוד הרשאת מורשה לפי תקנה 51 היא בתקפה, ידאו את המען של המורשה
 כמען של אותו אדם לעניו חוק זה והתקנות שהותקנו על פיו, ותקנת משנה (א), לא תחול, אם

 לא הודיעו אותו אדם או המורשה אחרת.

 ע״ר 1938, תוס׳ 2 מס׳ 813, עמ׳ 982.
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 (ג) נרשמו לגבי כינוי מקור אחד יותר מבעל זכות אחד, יודיעו כל בעלי; הזהות על
 מען אחד למסירת מסמכים או על מורשה אחד שלו יימסרו המסמכים עבור כל בעלי הזכות,
 אולם דשאי כל בעל זכות לבקש כי המסמכים יימסרו לו במישרין, ואם ישלם את האגרה
 השנתית הקבועה לענין זה יימסרו המסמכים לגבי כל שנה שבה שולמה האגרה למען שנמסר,
 ובלבד שלא יחויב באגדה מי שרשום ראשון בטופס היקשה, אשר יראוהו, בהעדר הודעה
 הפוכה לענין זה, כבעל המען למסירת מסמכים שאליו יימסרו ההודעות כולן זולת אלו

 שלגביהן באה דרישה מיוחדת.
 53. הרשם רשאי להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה לעשיית דבר אם ראה טעמים
 סבירים לעשות כן, והוא דשאי לעשות כן בתנאים שיקבע, ובלבד שיתן הזדמנות לכל צד אחר

 להליך להשמיע טענותיו לענין הבקשה לפני שיחליט בה.

 54. כל אדם דשאי לעיין בפנקס לאחר שישלם את האגרה הקבועה בתוספת השניה.
 55. כל אדם יהיה דשאי לקבל העתקים מהפנקס או מכל חומד הכלול בתיק העומד לעיון
 לציבור לפי תקנה 31 או החומר העומד לרשות הציבור לפי תקנה 46 לאחר שישלם את האגרה

 הקבועה.
 56. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם

 היא ישראל), תשב״ו—1966״.

 התוספת הראשונה
 (מפסים)

 טופם רכמ/1

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
 בקשה לרישום כינוי מקור ישראלי

 (תקנה 1)
 אני מבקש בזה לרשום את כינוי המקור שפרטיו נתונים להלן

 לזכות האנשים הרשומים להלן:
 כינויי המקור שמבקשים לרשמו

 המוצד(ים) שהוא מציין
 בעל(י) הזכות בכינוי..

 פרטים שמתוכן ניתן ללמוד שהכינוי הנ״ל הוא כינוי מקוד ולא שם סוג

 וזארכת מועדים

 עיוו בפנקס

 קב5ת
 העתקים

 השם

 (לצרף תעודות או תצהירים לפי הצורך)
 עניני בהגנה על הכינוי הוא.

 מעני למסירת מסמכים בישראל הוא....

 חתימת המבקש

 לכבוד
 רשם׳ סימני המסחר

 ת. ד. 767
 ירושלים
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2 / מ כ ט ר פ ו • ט : • ׳ . . 

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
ם שו י לרי ל א ר ש ר י ו ק י מ ו נ י ת כ ל ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  '.. י ה

 (תקנה 7)

 עפ״י סעיף 7 לחוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965, הריני להודיעך כי החלטתי

. . .  לקבל לרישום את כינוי המקור שרישומו נתבקש בבקשה מם׳

. . . . . . .  שהוגשה ביום הנך מתבקש להעביר לנו אגרת פרסום בסך

 תוך חודש ימים מתאריך הודעה זו.

 סמוך ככל האפשר לאחד קבלת האגרה יפורסם דבר קבלת הבקשה ברשומות, וכל אדם
 יהא דשאי להתנגד לרישום כינוי המקור.

 בכבוד רב,
 י ר ש ם ס י מ נ י ה מ ס ח ר .

ד לכבו . 

3 / מ כ ס ר פ ו  ט

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
ר י מקו ו נ י ם כ שו ת לרי ו ד נ נ ת ה על ה ע ד ו  ה

 (תקנה 14)

 בעניו בקשה מם׳

 לרישום כינוי המקור

 שהוגשה על ידי

.מודיע(ים) בזה על רצוני(נו) להתנגד לרישום .  אני(אנו) .

 כינוי המקור הג״ל שהודעה על קבלת הבקשה לרישומו פורסמה ברשומות גליון מס׳

ת: דו ג  מיום. .ואלה נימוקי ההתנ

 חתימה

ד.  תאדי

 המעו למסירת מסמכים בישראל הוא

 לכבוד
 דשם סימני המסחר

 ת. ד. 767
 ירושלים
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 טופס רכמ/4

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
 הודעה על הגשת התנגדות לרישום כינוי מקור לפי בקשה מס׳

 (תקנה 16)

 הנני מתכבד להודיעד בי ביום הוגשה התנגדות לרישום בינוי
 המקור שבקשה לרישומו הוגשה על ידד ביום

 באם ברצונד לחלוק על הודעת התנגדות זו עליד להגיש הודעה שכנגד בטופס המת־
 אים תוך שלושה חדשים מתאריד הודעה זו.

 בכבוד רב,
ר ח ס מ י ה נ מ י מ ס ש  ר

 ירושלים
 לכבוד

 טופס רכמ/5

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
 הודעה שכנגד

 (תקנה 17)

 בעניו התנגדות לרישום כינוי המקור

 אני מבקש הרישום של כינוי המקור
 בבקשה מס׳ מבקש בזה לדחות את ההתנגדות לרישום כינוי המקור

 הנ״ל שהוגשה ביום ע״י
 מן הנימוקים הבאים:

 יום לחודש 19

 שני העתקים מהודעה זו שלחתי למתנגד.
 חתימה

 לכבוד
 רשם סימני המסחר

 ת. ד. 767
 ירושלים

ח תשב״ו, 16.6.1966 י ס  2214 קובץ התקנות 1893, כ״ח נ



6 / מ כ ם ר פ ו  ט
 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965

ך י ל ה ת ל ו פ ר ט צ ר ה ב ד ת ב ו כ ל בעל ז ה ש ע ד ו  ה
 (תקנה 26)

 אני .מודיע בזה על כוונתי להצטרף להליכים בענין רישומו של כינוי

 המקור. שרישומו נתבקש בבקשה מם׳

 אני בעל זכות הואיל ו

י למסירת מסמכים בישראל הוא  מענ
 האגרה המתאימה מצורפת.

גד. :  לענין ההליכים אבקש לראותני כמבקש/מתנ
 אבקש להמציא לי העתק המסמכים שהוגשו עד כה ולחייבני.תמורתם בסכום הקבוע בתקנות.

 אני מבקש להשמיע טענותי בענין —
 1. טעמי הרשם לאי רישום כינוי.המקור

ת גדו  2. ההתנ
 3. בקשת המחיקה

 4. סירוב להארכת הרישום
י מבקש להגיש מסמכים אלה:  אנ

 1. תשובה מנומקת בכתב לטעמי הרשם לאי רישום כינוי המקור ולסירובו להארכת הרישום
גד גדות/להודעה שכנ  2. להודעת ההתנ

 3. ראיות לתמיכה בהתנגדות בקשת המחיקה/לתמיכה במבקש/בעלי זכות

 חתימה

 לכבוד
 רשם סימני המסחר

 ת. ד. 767
 ירושלים

7 / מ כ ס ר פ ו  ט

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
ם ו ש י ת ר ר ג ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 (תקנה 29)

 הריני להודיעך כי כינוי המקור שרישומו נתבקש לפי בקשה

תן עתה לרישום. י נ . .  מס׳ ביום .

א יאוחד מאשר ל . . . .  אבקשך להמציא לי האגרה הקבועה בסך .

 חדשיים מתאריך הודעתי זו. לא תומצא לי האגרה, אראה את הבקשה כאילו הסתלקו ממנה.

 רשם סימני המסחר
 לכבוד

 שובץ חתקנות 1893, כ״ח בסיוז תשכ״ו, 16.6.1966



8 ס רכמ/ פ ו  ט

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965

ם ו ש י ת ר ו ד ו ע  ת

 (תקנה 32)

 זאת לתעודה כי כינוי המקור

 שרישומו נתבקש ביום לפי בקשה מס׳ נרשם בפנקס

:  כינויי המקור, ופרטי הרישום הם כדלקמן

צד שכינוי המקור בא לציין בעלי הזכות לשימוש בכינוי המקור.  המו

 הרישום ישאר בתקפו למשד תקופה של עשר שנים החל מיום הגשת הבקשה וניתן לחדשו

 בהתאם להוראות החוק.

 רשם סימני המסחר

ך:  תארי

9 / מ כ ס ר פ ו  ט

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965

ם ו ש י ת ר פ ו ק ם ת ו ר ת ב ד ה ב ע ד ו  ה

 (תקנה 34)

 בהתאם לתקנה 34 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקודם

 היא ישראל), תשכ״ו—1966, הריני להודיעד כי רישומו של כינוי המקור

 שנרשם עפ״י מספר יפקע ביום

 אם ברצונכם לחדש רישום אבקשכם להמציא לי בקשה מתאימה בטופס המתאים בצירוף

 המתאים לא יאוחר מששה חדשים לפני התאריד הנ״ל.

 בכבוד רב,
ר ח ס מ י ה נ מ י פ ס ש  ר

:  אל

 2216 קובץ המקנות 1893, כ״וו בםיוז תשכ״ו, 16.6.1966



1 0 / מ כ ר . ם פ ו ט - ' . ^ ; ; ׳ 4 : 

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
ה ק י ח מ ה ל ש ק ה על כ ע ד ו  ה

 (תקנה 48)

ו כינוי המקור הרשום לפי מספר  בעני

. מבקש בזה למחוק את כינוי המקור הנ״ל ואלה הנימוקים לבקשתי: . י  אנ

 חתימה

 תאריד

 המען למסירת מסמכים בישראל הוא

 לכבוד

 רשם סימני המסחר

 ת• ד. 767

 ירושלים

11 ם רכמ/ פ ו  ט

 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965
ה ק י ח מ ה ל ש ק ת ב ש ג ה על ה ע ד ו  ה

 (תקנה 49)

י מתכבד להודיעד נ ם לפי מספר הנ הרשו . . : . , . . . ר. ו כינוי המקו  בעני

 כי ביום הוגשה בקשה למחוק את רישומו של כינוי המקור הנ״ל.

 לאחד בדיקת החומד נוכחתי לדעת כי לכאורה מן הדין להשתמש בסמכותי לפי סעיף 14 (א)

 לחוק. נימוקים לכד רצופים בזה.

 באם ברצונד לחלוק על בקשת מחיקה זו עליד להגיש הודעה שכנגד בטופס המתאים תוך
 שלושה חדשים מתאריך הודעה זו.

 בכבוד רב,
ר ח ס מ י ה נ מ י ם ס ש  ר

 תאריך

 לכבוד

 קובץ התקנות 1893, כ״ח בפיו! חשכ״ו, 16.6.1966



1 2 / מ כ ס ר פ ו  •:'':;,;׳׳ ט
 חוק הגנת כינויי מקור, תשכ״ה—1965

ר ו ק מ י ה ו נ י ל כ מו ש שו ק רי ו ח מ ה ל ש ק ב ן ה י נ ע  ב
 (תקנות 48, 49 ר17)

 אני בעל זכות בכינוי המקור הנ״ל הרשום
 במספר מבקש בזה לדחות את הבקשה למחיקת הרישום הנ״ל, מן הנימוקים

ם:  הבאי

 יום לחודש , 19

 שני העתקים מהודעה זו שלחתי למבקש המחיקה. ,
מה  חתי

 לכבוד
 רשם סימני המסחר

 ת• ד. 767
 ירושלים

ה י נ ש ת ה פ ס ו ת  ה
 (אגרות)

ית הפעולה או עם הגשת הבקשה המנויות בטור א׳ תשולם האגדה הקבועה  בעת עשי
/  בטור ב

 טור א׳ טור ב׳

 בלירות

 1. (א) עם הגשת הבקשה לרישום כינויי מקור (תק׳ 3) —100 כ״א
 (ב) בעד כל בעל זכות נוסף על שני בעלי הזכות הראשונים —.20
 2. עם הגשת בקשה להצטרף להליד (תק׳ 8(ג), 26(א)) —•20
 3. עם הגשת הודעת התנגדות (תק׳ 16) —.50

 4. עם הגשת הודעה שכנגד להודעת התנגדות או לבקשת
 מחיקה (תק׳ 17) —10

 5. בעד רישום כינוי המקור (תק׳ 29) —100
 6. מתן העתק מתעודת רישום (תק׳ 33) 7.50

 7. עם הגשת בקשה להארכת תוקף רישום של כינוי מקוד
 (תלף 35) —100
 8. עם הגשת בקשה למחיקה (תק׳ 48) —.50

 9. בעד רישום מען נפרד למסירת מסמכים — לכל •שנה
 (תק׳ 52(ג)) —10

 10. בעד עיון בפנקס כינויי המקור (תקנה 54) —.1
 11• בעד עיון בתיק בקשה ובחומר שהוגש בעת דיון בבקשת הארכת

 תוקף (תקנות 46,31) —1
ד (תקנה 33) —1  12. בעד אישור והעתק מתעודה — לכל עמו
 13. בעד העתק מהפנקס או מתיק בקשה — לכל עמוד (תקנה 55) —.1

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע 19 במאי1966) י ) ו ״ רתשכ י י  כ״טבא
 לחט 704511) שד המשפטים

 2218 קובץ התקנות 1893, כ״ח בםיוז ת׳עכ״ו, 16.6.1966



 פקודת המלט, 1944

 תקנות לביצוע הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת המלט, 1944 1 (להלן — הפקודה), והסעיפימ
, אני מתקין תקנות אלה:  14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ות אלה — ״יצרן״ — אדם המייצר מלט כדין. הגדרה  1. בתקנ

! מ צ ׳ ר ת מ  2. ; (א) בקשת רשיון לייצור מלט תוגש למנהל בצורה ובאופן שיורה ויש לציין בה ג
 כל פרט שידרוש המנהל.

 (ב) היה המבקש יחיד תיחתם הבקשה על ידיו, ואם היה תאגיד — על ידי מי
ד בצירוף חותמת התאגיד.  שמוסמד לחתום בשם התאגי

 (ג) י חלו שינויים בפרטים שנמסרו על פי תקנה זו, יש להודיע עליהם למנהל מיד
 עם השינוי.

 3. יצרן חובות יצרז
 (1) ינהל פנקס בצורה ובאופן שתורה רשות המכס וירשום בו בכל יום את
 כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת באותו היום וכל פרט נוסף שיידרש ז

 (2) ישגר עם כל משלוח מלט תעודת משלוח בטופס שתורה רשות המכס?

 (3) יגיש לרשות המכס מדי יום ביומו דו״ח, חתום בידו, על כמות המלט
 שהוצאה משטח בית החרושת ביום שקדם לו, בצורה ובאופן שתורה רשות

 המכס!

 (4) יגיש לרשות המכס לא יאוחר מהיום ה־5 לכל חודש דו״ח חתום בידו על
 כמות המלט שהוצאה משטח בית החרושת בחודש שחלף בצורה ובאופן שתורה
 רשות המכס; נרשמה בדו״ח כמות מלט שנועדה ליצוא, יגיש היצרן ראיות

 להנחת דעתה של רשות המכס, באופן ובמועד שתורה, כי המלט יוצא!

 (5) רשאי המנהל לדרוש מיצרן, במועד ובאופן שיורה, דו״ח שנתי חתום על
 ידיו ומאושר על ידי דואה חשבון, בדבר כמות המלט שהוצאה משטח בית

 החרושת במשד השנה שצויינה בדרישה.

 4. לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס או בתעודת משלוח שיצרן חייב איסור מחי2ה
 בפנקס ותעודת לנהל על פי תקנות אלה, ולא יקרע ולא יחליף דף מדפי הפנקס.

 משלות

 5. הפנקס והדו״חות המנוהלים על ידי יצרן לפי תקנות אלה יהיו מוכנים בכל עת החזקת
 פנקסים לבקורת רשות המכס.

 ודו״חות

 6. יצרן יכין מכל תעודת משלוח בעת עריכתה העתק אחד לפחות אשר יישמד בבית העתק תעודת
ח י ? ש  החרושת לפחות 3 שנים. מ

 * ע״ר 1944, תום׳ 1, מס׳ 1324, עמ׳ 27; ס״ח 133, תשי׳׳ג, עמי 158.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.
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 7. יצדן יספק, דרך קבע, מקום וציוד, להנחת דעתו של המנהל בשביל עבודתו של פקיד
 בלו, שיבקר בבית החרושת לצודד הבטחת ביצת הודאות הפקודה והתקנות שהותקנו על

 פיה.

 מקום וציוד
 לעבודתו של

 פקיד

 8. (א) אין להוציא מבית החרושת מלט ארוז המיועד ליצוא אלא באריזר שאושרה
 על ידי רשות המכס.

 (ב) מלט שהוצא מבית החרושת כאמור לא יימסר לצריכה בארץ אלא באישור
 רשות המכס, בין בתנאים ובין שלא בתנאים, ולאחר ששולם עליו הבלו.

 9. (א) לא יוציא יצרן משטח בית החרושת או מכל מקום אחר שאושר על ידי רשות
 המכס מלט אלא כשהוא ארוז באריזה סטנדרדית או לאחר שקילתו במאזנים, במיתקני שקילה

 אחרים, במונים או במידות, בצורה ובאופן כפי שתורה רשות המכס.

 (ב) רשאית רשות המכס להתיר הוצאת מלט חב־בלו משטח בית החרושת למקום
 אחר שאושר על ידיה לשם שקילת המלט.

 (ג) רשאית רשות המכס, בכל עת סבירה, לשקול מלט או להורות ליצרן על שקילת
 מלט לפני הוצאתו מבית החרושת או לפני הוצאתו מכל מקום אחר שאושר על ידיה.

 10. (א) מס הבלו ישולם לרשות המכס מדי יום ביומו על ידי היצרן, עבוד כל כמות
 המלט חב־בלו שהוצא משטח בית החרושת, ביום שקדם ליום התשלום; המס ישולם בעת

 הגשת הדו״ח האמור בתקנה 3(3).

 (ב) לא שולם מס הבלו במועדו, רשאי פקיד הבלו שלא להתיר הוצאת מלט נוסף
 משטח בית החרושת עד שישולם אותו המס.

 (ג) יצרן יתן לרשות המכס, על פי דרישתה, ערובה למילוי התחייבויותיו, בשיעור
 של סכום הבלו החל על הכמויות המשוערות, שיוצאו מבית החרושת במשך שני ימים, הכל

 כפי שהורה המנהל.

 11. מקומות כניסה קבועים דרכם מותר להביא מלט הם:
 (1) בדרך הים — נמלי חיפה, אילת ואשדוד!

 (2) בדרך האויר — נמל תעופה לוד.

 12. תקנות המלט, 1944 3 — בטלות.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המלט׳ תשכ״ו—1966״.

זת מלט  ארי
 מיועד ליצוא

 שקילת מלט

 נביית הבלו
 ומתז ערובה

 מקומות
 כניסה

ל  ביטו

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 י״ט בםיון תשכ״ו(7 ביוני 1966)
 (חמ 295004׳»

 ע״ר 1944, תוס׳ 2 מם׳ 1324, עמ׳ 214; ק״ת 1833, תשכ׳׳ו, עט׳ 805.
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 פקודת שטרי אוצר, תש״ט—1948
ר צ ו י א ר ט ת ש ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת שטרי אוצר, תש״ט—1948 ג
 אלה:

א: החלפת בו , י  1. במקום תקנה 3 לתקנות שטרי אוצר, תש״ט—1948 2
י י י י י תקנה 3 . 

 ״סכומי ׳!!טרי 3. כל שטר אוצר יהיה בסכומ של 1000 לירות או בפילה של 1000

 לירות״.
׳תקנות שטרי אוצר (תיקון), תשכ״ו—1966״. העם  2. לתקנות אלה ייקרא,

ר י פ ס ס ח נ 1 ביוני1966) פ ) ו ״ כ ש ת ן ו י ס ב ג ״  י
< שר האוצר 7 2 2 3  יי־ 0

 1 עייר ת׳8״ט, תוס׳ א׳ מם׳ 27, עמי,1.

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ם י נ ו מ ת א ר ה צ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, נה (מינויים), תשי״ט—1959 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו־55 לחוק שידות המדי
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. עובד מדינה. שדרגתו אחת הדרגות שלהלן מוסמך לקבל הצהרה לפי סעיף 34 לחוק מי מוסמר
' " ^ ם י נ ו מ : א ו ד ר ש מ ב י ש ח ה א נ י ד ד מ ב ו ת ע א  מ

; ד ד כ של הדירוג האחי  (1) דרגות טז ע

+ של דירוגי הרופאים והרופאים הוטרינריים! ד א  (2) דרגות ד ע

 (3) דרגות ב עד א של דירוגי הרוקחים ועובדי המעבדות הרפואיות!

! ן  (4) דרגות ג עד א של דירוגי השירות המשפטי, העתוגאים ועובדי המיכו
+ של דירוגי המהנדסים והאקדמאים למדעי החברה + ד א  (5) דרגות ג ע

ים; נ  והרוח ומדעים שו

+ של דירוג הטכנאים.  (6) דרגה ב עד א

נה (מינויים) (הצהרת אמונים), תשי״ט—1959 2 — בטלות. ביטול  2. תקנות שירות המדי

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שידות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), תשכ׳ץ— ה-שפ
 1966״.

ד י פ ס ס ח נ 1966) פ י נ ו י (5ב ו ןתשכ״ ו בםי ז ״  י
7 שר האוצר 2 0 8 0 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 279, תשי״ט, עמי 86 ; י״פ 902, תשכ״ב, עמי

 2 ק״ת 933, תשי״ט, עמ׳ 1778.
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 פקודת המסים (גביה)

 אכרזה בדבר תחולת הפקודה על אגרות נסיעה במסילות הברזל
 הממשלתיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסיס (גביה) 1 (להלן — הפקודה), והסעיפים
, אני מכריז לאמור: 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  14 (א) ד

 1. באכדזה זו —
 ,.אגרה״ — אגרת נסיעה במסילות הברזל הממשלתיות. אגרה בעד נסיעה ברכבת מהירה וקנס

.  כאמור בסעיף 20(2) לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 3

 2. על גביית אגדה יחולו הוראות הפקודה, למעש סעיף 12 שבה; האגרה תהיה מס כמש
 מעותו בפקודה.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים (אגרות נסיעה במסילות הברזל), תשכי׳ו—
 1966״.

(1 ביוני 1966) ו  י״ג בםיון תשכ״
 (חמ 72405)

, כרד בי, פרק ק?״ז, עמי 1374. י  1 חוקי א״

 2 ע״ר תש״ח, תזס׳ א' מסי 2, עמי 1.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 593, עמי 169.

 חוק הגנת השכר, תשי״ח—1958

י טיפול מקצועי־ארגוני מ ם ד ו מ י ם ק ר קביעת מ ב ד  תקנות ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 25 (א) (3א) ד31 לחוק הגנת השכר, תשי״ח—1958
:  ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצוע י־ארגוני),
, במקום ״המש מאות לירות״ יבוא ״שבע מאות לידות״.  תשכ״ד,—1965 2

 2. להקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־
 ארגוני) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

7 ביוני 1966) ) ו ת תשכ״ י ס  י״ט י
 (חט 75246)

״ח, עמי 86 ; סייח 439, תשכ״ה, עמ׳ 14,  1 סייח 247, תשי

 2 ק׳׳ת 1719, תשכ׳׳ה, עט׳ 1898.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

ח תשכ״ו, 16.6.1966 י ט  קובץ התקנות 1893, כ״ח ב



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (חגנה ופיתוח), 1943 1

,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר: י מצווה לאמו  אנ

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש פתח־תקוה—חדרה), תיקון סעיף 1
 תשכ״ב—1962 3 (להלן — הצו העיקרי), אחרי המלים ״חדרה—עפולה״ יבוא ״להוציא קטע

 הדרך בתחום המועצה המקומית הוד־השרון ובתחום הישוב כפר מלל, כאמור בסעיף 1א״.

א: הוספת בו  2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי י
 םעיף1א

 .תחולה י 1א. על קטע הדרך בתחום המועצה המקומית הוד־השדון ובתחום הישוב
 בתחום הוד־
" כפר מלל המתחיל בנקודת ציון 172,300 — 140.220 ומסתיים בנקודת ציון השרון וכפר ד י פ ה י ח ת  ב

 מלל 175.400 — 140.140, המסומן לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/5213,

 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר העבודה תחול הפקודה

 ברוחב עד 30 מטר בלבד.״

ף! א: החלפת סעי בו  3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי י

א נמצאים במחלקת עבודות 1  ״רשות לעיי! 2. העתקי המפות הנזכרות בסעיפים 1 ד
 בהעתקי המפות

 ציבוריות, מחוז המרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות״.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגיה ופיתוח) (כביש פתדרתקוה—חדרה) השם
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 כ״ז בטבת תשכ״ו(19 בינואר 1966)
ן ו ל ל א א ג  (חמ 75:050) י

 שר העבודה

ם״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 144. .  1 ע״ר 1643, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 :

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1333, תשכ״ב, עמ׳ 2222 ; ק״ת 1700, תשכ״ה, עמ׳ 1586.

 •קובץ התקנות.1893, כ׳׳ח בסיון תשכ״ו, 16.6.1966 2223



ד לסזלנזוך מלןופוי־ ו ד  מ

 פקודת העיריות
ס נ ת ק ו ר י ב ר ע ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות •י, אני מודיע ומצווה לאמור:

, יבוא:  במקוכ! התוספת השניה לצו העיריות (עבירות קנס), תשכ״ב—1962 2

ת שנידו פ פ ו ת  ״

 (סעיף 3)

 החלפת 1.
 התוספת

 השניה

 פקודת העיריות
 (סעיף 265)

ם ו ש י ב א ת כ ן ו ה לדי נ מ ז  ה

 (עבירת קנם)

 בבית משפט השלום/העירוני

גד נת ישראל נ  מדי

 שם המשפחה

 המעז מסי תעודת זהות

ה ר י ב ע ת ה ת א ו ו ה מ ת ה ו ד ב ו ע ר ה ו א י  ת

 בתאריך. בשעה.

 במקום..

:  עבירה על

 (החיקוק והסעיף)

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. י מדי נ  די
 ק״ת 1366, תשכ״ב, עמ׳ 2690 ; ק״ת 1789, תשכ״ו, עמ׳ 152.

 2224 קובץ התקנות 1893, כ״ח בםיוז תשב״ו, 16.6.1966



 ו
עה:  שמות עדי התבי

יתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו העיריות (עבירות קנס), תשכ״ב—  נ

 1962, לעבירה זו בסכום של לירות (כמצויין ברשימה שמעבד לדף

 במספר סידורי) תוך שנים עשר יום מתאריך קבלת הזמנה זו בכל סניף של בני? הדואר או

 בקופת בית המשפט הנ״ל.

 אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ״ל כדי להישפט על

: .בשעה  האשמה האמורה בתאריך.

 אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט הנ״ל אם אינך מודה בכל העובדות המפורטות

 בכתב האישום אולם במקרה זה עליך להשיב על גבי הטופס ״הודעת הנאשם״ המצורף על ידי

 שתמלאו ותחתום עליו ותחזירו לבית המשפט הנ״ל לפני תאריך המשפט.

 אם לא תודה בכל העובדות כאמור יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.

 אם לא תשלם את הקנס או לא תשיב על טופס הודעת הנאשם כאמור וגם לא תופיע

 בבית המשפט כאמור בעצמך ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור בתאריך ובשעה הנקובים לעיל

ו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא  יראוך כמודה ,בכל העובדות שנטענ

 בפניך. י

ך:  תארי

 פרטי רושם הדו״ח .
מה  שם משפחה שם פרטי חתי

 אישור מסירה:

 קיבלתי ההזמנה וכתב האישום

ת המוסר מ י ת ת המקבי! ח מ י ת  ח

ת : 1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.  הערו

 2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו 12 יום מיום מסירת הזמנה זו או תשלום סכום שהוא קטן
 משיעור הקנס שנקבע לעבירה אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ״ל.

 קוביז התקנות 1393, כ״ח בסיוז תשכ״ו, 18.6.1966



-  הודעת הנאשם י

: בית המשפט ל  א

 אני

 הנאשם בתיק פלילי מס׳ אשר מועד הדיון בו נקבע ליום

 שעה

 (1) מודה בעובדות אלה מהמפורטות בכתב האישום (פרט את העובדות שאתה

 מודה בהן)

 (2) בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

ך:  תארי

 התימה"

פ 2, לצי זה ייקרא ״צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ו—1966״. ש  ה

י ד א ה ש פ ש ם מ י י  י׳ בסיון תשכ״ו(29 במאי 1966) ח
) שר הפגים 8 0 7 מ 8 ח ) 

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר להדר־השרון בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המוצצות המקומיות ג
: ה , מתקינה המועצה האזורית הדר־השרון חוק עזר ז  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 תיקו! 1. בתוספת לחוק עזר להדר־השרון (מס עסקים), תשי״ז—1957 3 (להלן — חוק העזר
בוא: ת העיקרי), במקום הפריט ״בית אריזה לפרי הדר 1000״ י פ ם י ת  ה

 ,.בית אריזה לפרי הדר שאורזים בו לשנה —
ד 50,000 תיבות 200  ע
 למעלה מ־50,000 תיבות עד 100,000 600

 למעלה מ־100,000 תיבות עד 200,000 1000
 למעלה כר200,000 תיבות — 0.4 אגורה לכל תיבה נוספת.״

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 ע״ר 1945, חוט׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.

, עמ׳ 720 ; ק״ת 1541, תשה׳׳ד, עמי 747. ז ״  3 ק״ת 669, תשי

ו! תשכ״ו, 16.6.1966.  2226 קובץ התקנות 1893, כ״ח בםי



׳ ; ז?יא;בי& י״א-לגיסז.תשג״ו(1 באפריל1966),. :: ׳תחילה .  ,•2*.•'•..!: ••תדוילןץ1-של חוקינו',זד.-

. ר ב ע מ ת ו א ר ו  3. •:,הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי.לא יחולו על תשלוט המס לשנת 1966/67 והוא.., ה
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם בל סכופ ששולם לפי חוק

 העזר העיקרי על חשבון המס לשנת 1966/67 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק •׳"•
 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו— השם
 1966״.

ך ר ב  נתאשר. א׳ א
 כ״ז באייר תשכ״ו(17 במאי 1966) ראש המועצה האזורית הדר־השרון

 (חט 82103)

א ר י פ ש . ש ד ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ה א ו ר ב ר ת ב ד ע ב י פ י ר ל ק עז ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: י ה  המקומית יפיע חוק עזר ז

ת ו י ל ל ת כ ו א ד ו : ה ן ו ש א ק ר ר  פ

ת ו ר ד ג  1, בחוק עזר זה — ה

ך — בית, צריף, מחסן או אוהל או חלק מהם, המשמש כיחידת דיור נפרדת, וכל י נ ב  ״
 מבנה אחר, לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר

 או כמקום אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה, לרבות בית חרושת, מוסך,

 מחסן או חצר המשמשים יחד עם בית מלאכה!
 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי

 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר, שמשתמשים בו יהד עם האורווה!

ים!  ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטי

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מהזיק בהם ובין שאיננו

 מחזיק בהם!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברים, ענפים, עלים, אפר. פירות או
 ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

ן! י  או אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנ

ת ישראל, נוםח תדש 9, תעצ״ה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

ו! תשכ״ו, 16.6.1966 2227 ת 1893, כ״ח בסי י  קובץ התקנ



 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה)

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואיגד, לא אשפה ולא זבל!

ה רחבה, סמטה, מבוא, מעבר, גשר, מורד של ואדי וכל כ  ״רחוב״ — לרבות מדרכה, כ

 מקום אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר!

ע! ! פי  ״המועצה״ — המועצה המקומית י

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

'\ !  זה, כולן או מקצתן

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח, לרבות אדם שהמפקח העביר אליו
! ! ן או מקצתן ל ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳ מ  א

 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים הנשארים בקרקעית העוקה בבית הבד אחר> יציאת
 השת•

 2. (א) המועצה תקבע, בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
 מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת וזבל (להלן — המזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת חבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה. ו•

 מזבלה

ה פ ש ת א א צ ו ה פ ו י נ י נ ב ץ ה י ק : נ י ג ק ש ר  פ

 3. המחזיק בבנין, אורווה או בית מלאכה חייב —
 (1) להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח!

 (2) לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של סחי, פסולת, זבל או אשפה שבהם.

 4. המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית כסא ובור שופכין סניטריים, להחזיקם י: במצב
  תקין, לתקנם, לשמור על נקיונם, ולרוקן את בור השופכין, הכל לפי הצורר או ל?$י הו

 ראות המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 5. (א) המחזיק בבגין חייב להתקין בו או בחצרו כלי סגור לאשפה, להחזיקו\י: במצב
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוןן הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה

 מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

 6. (א) המחזיק בבית מלאכה חייב להתקין בו יאו בחצרו כלי קיבול לפסולת, להחזיקו
 במצב תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח !ובתוך

 הזמן שיקבע. |
 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת

 מחוץ לאותו כלי קיבול.

 7. המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביד את האשפה שבכלי האשפה &ו את
 הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום, מלבד אם הוציא מהם המפקח

 את האשפה או את הפסולת באותו יום.

 8. בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית המלאכה
ת האגרה הנקובה בתוספת.  למועצה, א

 נקי ח

 בית כסא ובור
 שופכי!

 כלי אשפה

 כלי קיבול
 לפסולת

 הוצאת אשפת
 ופסולת

 אגרת אשפה
 ופסולת
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ת זבל א צ ו : ה י ש י ל ; פדל, ש י . ; " : 

 9. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב כלי זכ5
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הודאות המפקח, ובתוך הזמן שיקבע.,

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו
 כלי קיבול.

 10. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום בור ובל
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לכשיתמלא או כשידרוש
 זאת המפקח.

 11. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום הוצאת זב?
 והוא רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה

 שברצונו לזבלו.
 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף .קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור באותו סעיף קטן, חייב להעבירו למזבלה.

ה י ק  נ
 הרחובות

נורות מוהל  צי

 הודעה ע?
 נבלת בע?

 חייס

ת ו ב ו ח ר ץ ה י ק : נ י ע י ב ק ר ר  פ

 12. (א) לא יטאטא אדם, לא יסיר, לא ישליך, לא ישים ולא י5זד ברחוב, נייר פסולת
 או פסולת אחרת מבית מלאכה, או אשפה מבנין, מאורווה, מבית מלאכה, מעגלה, ממכונית

 או מכלי קיבול שברשותו.
 (ב) לא ישימ אדם ולא יפזר ברחוב מודעה, נייר או חפץ אחר לשם מסירת הודעה

 או כדי לעשות פרסומת, אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
 (ג) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב קליפות, גרעינים או שיירים של
 פרי או ירק או אבר או עצם של בעל חיים או בשר, אדרת דגים או עצם או נוצה של עוף.
 (זי) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב, בקבוק׳ זכוכית או חרס, או שבר
 זכוכית או חרס, או כל חפץ אחר או גרוטאות מתכת, שברי כלים או חלקי מכונות או

 כלי רכב.
 (ה) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת.

 13. (א) המחזיק בבית־בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית־הבד אל הרחוב, וברחוב,
 פרט לתעלה המיועדת למי־הגשם.

 (ב) המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 . המוהל מבית־הבד אל הנןקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הודאות המפקח.

ת ו ל ב ת נ ר ו ב : ק י ש י מ ק ח ר  פ

 14. אדם שברשותו נבלת בעל חיים חייב להודיע על כך למפקח תוך 12 שעות ממותו
 של בעל החיים וכמו כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו, או אם ברצונו שהמפקח

 ידאג לקבורתה.
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ת י 15. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו, חייב הוא לעשות זאת במקום ותוך  קבורת נבלו

 הזמן שיקבע המפקח, ובהתאם להוראותיו.

ת קבורת 16. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה, ישלם למועצה אגרה בשי־ ר נ  א

ה עור שנקבע בתוספת. י ו 5 ב  נ

ם !; י י א ו ר ג ם ת י ע ג פ : מ י ש ק ש ר  פ

ע 17. בפרק זה ״מפגע״ — נ פ  מ

 (1) בעל חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה, או שהוא, לדעתו של ראש
 המועצה או המפקח, מזיק לבריאות,׳ |

 (2) באר, בור מים או בית־קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת
 מים, אשר נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם;

 (3) תעלה, צינור, מרזב, ביב, צינור שופכין, מרזב תחתי של בגין שאינם
 מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך{

 (4) חומד בבנין או על ידו שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן ^ועלולים
! ! ן י  לחדור דרכו מים, רטיבות או טחב לבנ

 (5) צינור שופכין, צינור מי־פסולת או מרזב שהם סדוקים, שבורים, דול
 פים, סתומים או פגומים באופן אחר!

 (6) בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסגן שאושר על ידי ראש המועצה;

 (7) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר לדעתו
 של ראש המועצה, אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מ|־יח רע
 העולה מתעלה, בית כסא, עביט, משתנה או מפגע אחר, או שאינם מאווררים
 לדעתו של ראש המועצה, במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים
 במהלך העבודה והמזיקים לבריאות, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים אשר, לדעת ראש המועצה, הם מזיקים לבריאות $
 (8) כל דבר, אשד לדעת ראש המועצה או המפקח, עלול לסכן א|ז חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או| למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

ע 18. (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים, או המחזיק בהם,[למפגע ג מת מפ רי  ג

 שיהא קיים בהם.

 (ב) נמצא מפגע בנכסים, רואים את בעל הנכסים או המחזיק בהם כאדם׳ שעבר
; היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד או! את כל א)  על הוראות סעיף קטן (

 אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.

 דרישת לסילוק 19. (א) המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 18

ע לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו גהתאם נ פ  מ

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע או לבצע את העבודה
;| . ( א )  כאמור בסעיף קטן

למלא אחריה. \' ב' י  (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חי

ז תשכ״ו, 16.6.1966 ו ות 1893, כ״ח בסי  2230 קובץ התקנ



 רשות כניסה

 הפרעה בשימוש
יות  בסמכו

 ביצוע עבודות
 ע5 ידי המפקח

 מסירת הודעות

 ענשים

ת ו נ ו ת ש ו א ר ו : ה י ע י ב ק ש ר  פ

 20. המפקח רשאי להיכנס לבל מקום ולכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק
 אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה או הוראות שניתנו על ידיו, או כדי לסלק כל מפגע

 או מכשול או כדי לבצע עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.

 21. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ומלמלא את תפקידו
 לפי חוק עזר זה.

 22. לא מילא אדם אחרי הודאה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים 4 עד 6, 9, 10,
 13 או 19 או מילא אחרי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה
 שניתנה לפי סעיף 19 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע

 את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 23. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים לפחות, הנפוצים בתחום המו

 עצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה הערבית.

 24. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 18 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 22, והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין.

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליפיע (תברואה), תשכ״ו—1966״.

 שיעור האנרת
 בלירות

10.— 

5 — 
5.— 
5.— 
2 — 
2 — 

—.50 

ת פ פ ו  ת
 (סעיפים 8 ו־16)

 1. אגרת הוצאת אשפה ופסולת לתקופה עד י״ט באדר ב׳ תשכ״ז
 (31 במרס 1967)

 .אגרת קבורת נבלות (סעיף 16)
 לכל סוס, חמוד, פרד או חזיר

 לכל תאו או ראש בקר
 לכל גמל

 לכל ראש צאן
 לכל כלב או חתול

 לכל עוף

,2 

ף כ נא נ ה ס ו ד י ע ס  א
 ראש המועצה המקומית יפיע

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ו(14 באפריל 1966)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (תמ 83215)
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 פקודת המועצות המקומיות ו!
ם || י ת מ ק פ ס ר א ב ד ק ב מ ע ה ־ ל ד ג מ ר ל ז ק ע ו  ח
 וי

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה |המועצה
: • י |; ה  המקומית מגדל־העמק חוק עזר ז

: ה  1. בחוק עזר ז
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי {קורה!
 ״חדד״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבניו אחר — חדר ששטח
 רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה,

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

! ן; 21950 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים

 המסופקים לנכס! ן.
 ״מועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק! |:

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

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

 מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
ך — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ! י נ ב ״  ״נכס״ ד

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

! !  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (א^פקת מים), 1936 3
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה! |

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

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

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

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

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

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

, עמי 178; ק״ת 4219 תשכ״ב, עמי 280. !• א ״ י ע  2 ק״ת 127, ת

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

 (1) אגדה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

א רשת פדטיח ל ה י ת י ם א י ׳ ל ת מ י י ת ק י ט ר ת פ ש ה ד 3 ש א י ל ' , ת י ט ד מ דשת פ ך  3. (א) לא .יתקין א
 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
נוי או התיקון, הכל לפי העניין! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת  או תכנית השי

 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 בי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

ו כאמור בסעיף  (ז) המנהל דשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידי
 קטן (ו) באביזרים אחדים. הודה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
ע את פעולתו התקינה של  אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנ

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

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — אנרת הנחת
ורות נ חת צינורות צי  הגובל קטע דחוב שבו הניחה המועצה צינור מיס, ישלם למועצה אגרת הנ

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נצם שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
חת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת  נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנ

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, התקנת
ם י מ ' ד  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.
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 ברשתו הפרטית.

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

 (ז) חיה מד־המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
ת התקנת מד־מים. ו: ד ג א  פטור גם מ

 (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 בהלכה רשאי לדרד£ שמד־
ל ידי המנהל« בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מרא^ אגרת  המים ייבדק ע
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה! פגום.

פ פ לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מי פ 6. (א) בעד אספקת מי  אגרת מי

 בשיעור שנקבע בתוספת לפי במות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת
נימלי שנקבע בתוספת.  מהשיעור המי

יימת או!שהוצא  (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסו
ת הצרכן  לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות א
 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, בפי שימצא לנכון.

נו מדייק ברישום צמות המים, דשאי הוא לפי מיטב  (ג) מצא המנהל כי מד־המים אי
יב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים דשם אותה, בתו6פת או  הערכתו לחי

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

מיזמתו  (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל 1
 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 ידו ובין המספד הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים קזנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים. ן:

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

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

נתגלתה נזילה |:ברשת  (ו) משמש מד־מיפ אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ו
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את במות

ד כמות מיס זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים. (: ע  המים שנזלו ואגרה ב
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 ; (ז) הורכבו מדי־מים דידתיים לכל הצרכנים וכן מד־מיס כללי לכל הנכם, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים

 להסכ*ו בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

וחד לאספקת  7. (א) המועצה רשאית, באישור שד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מי
מ ולקבוע בו תנאים.  מי

ר זה, יחולו תנאי  (ב) היתד. סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עז
 החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגדות מיס 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

 כאגדה או כדמי נזק כאמור.

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

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

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

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) - לא שעה הצרכן להתראה, דשאי 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.
 וי

 (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
 ד״םכומים 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

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

 מקצתה.

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

, ( 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

 אספקת פיס,
זה׳  לפי חו

נות  פקדו

 מועד התשלום

 הפםיות
 אספקת עי&
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 רשות כניסה 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין: 8.00

.  ל־17.00 ובשעת חירוט בכל זמן סביר, על מנו! — |

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, .צינור,
 או אביזרימ, 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 לבדד את כמות המים שסופקה לצרכן! 1

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

 (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 אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

ו מהשתמש בסמכויותיו  (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידי
• (א)  לפי סעיף קטן

 שימוש במים 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 ^ברשותו
ת או למטרה אחרת שקבע המנהל.  אלא לצרכי בי

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

ם |להכניס  (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכנס בו, לא יכניס לתוכו ולא ערו
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס־

 פקת 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 לצדכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

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

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

א יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.  (י) ל

ועד להשקאת  (יא) לא יפתח אדם— פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המי
.  נטיעות ציבוריות. ן
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ת טי" י י כ ד אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, ע1כבזז ט  15. •> לא ימצור אדט מים ולא יעצי
׳ . . והעברתם . ׳ . ׳ .  ׳•-ל י י- \ .

 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 חידוש חיבור
 שנותק

 היתר בכתב מאת המנהל.

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

 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפר.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק שמירה בפני
 י זיהום

 סביר ממפעל חמים.

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

 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע העלול 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),

מו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.  רשאית המועצה לבצע את העבודה במקו

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה מסירת הודעות

 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או

ד מבני משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או ח  הידועים לאחרונה, לידי א

 המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום

 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,

 תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו

 דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

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

 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 למגדל־העמק (אספקת מים), תשכ״א—1960 4 — בטל. ביטי?

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (אספקת מים), תשכ״ו—1966״. השם

 * ק״ת 1073; תשכ״א, עט׳ 411.
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ת האנרח בלירות פ פ ו  ת

80 
201 

30 
7$ 

8 
10 

2 4 

1.20 
1.50 

 כשאי!! מיתקז
 מוכזילהתקנת

 מר־מים

 כשיש מיתקן
 מוכז ?התקנת

 מד־מימ

: ( ( 1 ) ( ג )  אגרת חיבור רעית פרטית (מעיף 2
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה
 (2) הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש —

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2

 למעלה מ־״2
 אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של דשת פרטית

( ( ב )  (סעיף 3
( ( ה )  אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3

— ( ( ג ) ־ חת צינורות (סעיף 4(א) ו  אגדת הנ
 לנכס בשטח עד חצי דונם

 לכל מ״ר נוסף
 ונוסף לזה —

 כבנין מגורים — לכל מ״ד של שטח הבניה לכל קומה
ן י ו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבנ נ  בבנין שאי

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

.2 

.3 
.4 

.5 

 אינו עולה על ״1 50 100
\ ואינו עולה על ״1 .75 140  עולה על ״
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״11/4 90 160
\ ואינו עולה על ״%\ 100 1810 \  עולה על ״
 עולה על ״*1 ואינו עולה על ״2 145 210
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 (241
 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 220 300

 האגרות בלירוו:

10 

 עולה על ״4 — לפי חשבון שהגיש המנהל.
 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה וה־

( ( ט )  תקנה (סעיף 5
.6 

 ה^גרה
ת ימלי נ  המי

 בלוירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

1.20 40 
40 
50 

25 

 ש ד ו ח  אגרת מים (סעיף 6) — ל
 (!) לשימוש ביתי —
 3 מ״ק ראשונים

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם
 מעל ל־10 מ״ק

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין מד־מים נפרד לגינה, בהג־
 בלה של 8 מ״ק לכל 100 מ״ד לחודש,
 בחדשים אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק

.7 
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 באגורות בלירות

 (ב) במקום שיש מד־מים נפרד לגינה בזע־
 בלה של 8 מ״ק לכל 100 מ״ר לחודש,

 בחדשים אפריל—נובמבר 25
 מעל להגבלה 40

 (ג) בבתים משותפים עם גינה משותפת
 התצרוכת הכללית תחולק בין יחידות

 הדיור, אליהן צמודה הגינה.
 (3) למוסדות ולכל, שימוש אחר שלא פורט בתום־

 פת זו 40
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 35

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, ולמשרדים 50 3
 (6) לתעשיה, לצרכי עסק שהוא מלאכה —

נו רשום ברשיון הפקה של  (א) לצרכן שאי
המועצה 40 ' 

 (ב) לצרכן רשום ברשיון הפקה של המוע־
 צה — בגבולות הכמות המוקצבת 20
 מעל הכמות המוקצבת 40

 האגרה למ״ק
 באגורות

 (7) לבניה לכל מ״ק 60

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

:  יזוכה לאחד אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה
 מם6ר בני המשפתה סכום הזיכוי השגתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים. האגרה בלירות

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

י ט ו ר ד ל י א ב  נתאשד, צ
(1 במאי 1966) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק ו  י״א באייר תשכ״

א ר י פ ח ש ש ם מ י י ) ח 8 4 0 1 מ 4 ח ) 

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ם ב י ת־ ר לקרי ז ק ע ו  ח

 וי• י •

נה |זזמועצה , מתקי ות ג  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומי
: ה ודים חוק עזר ז  המקומית קרי

:| — ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ימ,׳

'לפי חוק ו ד אליו בכתב את סמכויותי  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
.| !  עזר זה, כולן או מקצתן

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אךם שהמהבדם
ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה 5 !  העביר אליו בכתב א

ב להולכי דגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר  ״רחוב׳•׳ — דרך, נתי
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב {*ו בצדי

 הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום j?n: לרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
ל דבר  (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזזטרה או בגג או מעל לרחוב, כ

 בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב. |

חה לפי!הרשאה ו י  (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מ
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית־
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, ויכן{; לכלול

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר. [
 (ג) היתד שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא

. ( א ) ן ט  אם כן בוטל לפי סעיף ק

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. לא יכדה אדם שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם! לתנאי
 ההיתר.

 אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

i בלילה 
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

.6 

ת רו י  הג

 מכשול ברחוב

 חיתר לבתי קפה
ויות  ולתנ

 שינויים ברחוב

 פתיחת שוחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחד!

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י י י מ נ  1 די
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 היתר

 נזין ?רחוב

 הודעות

 טילוס מכשול
 וביצוע עבודות

 מטירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השט

 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן או
 להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
) חייב לתקן את הנזק. א ) ן  (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קט

.8 

 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב — 9.
 (1) מהאנשים שהגיחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול ?
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8 (ב),

 לבצע את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תור הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אחרי הוראות ההודעה, דשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע. ,

 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול בדחוב ולבצע כל עבודה
יות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם ו  מהעבודות המנ
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
 ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב), לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא 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 במקום עסקו הרגילים או הידועים  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 לאחרונה > אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
יס נ י עתו  בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשנ

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

נו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה  12. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו  נמשכת, די

ה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.  עלי

 13. חוק עזר לקרית-ים (שימור רחובות),תשי״ד—1954 2 — בטל.

 14.- לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (שימור רחובות), תשכ״ו—1966״.

ת ר פ ן א י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית קרית־ים

 נתאשד.
 ב״ז,באייר תשכ״ו(17 במאי 1966)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חט 852412)

 ?״ת 439, תשי״ד, עמ׳ 642.

ח תשכ״ו, 16.6.1966 2241  >1ובמ התמנות 1893, כ״ח בטי



 פקודת המועצות המקומיות
 סעיף (20)

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 סעיף (5)

ם |: י ר ו ג י ס פ נ ר ק ב ד ן ב י ע י ת פק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

 מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות / וסעיף :5 לפקודת
, החליטה המועצה המקומית פקיעין שבתום ששה  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל, סכום
 המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים

 מהמועד שנקבע לשילומו. :

ן א ב ; | ד ן ג א ח ס ם ל  נתאשר. ק א
6 במאי 1966) ראש המועצה המקומית; פקיעין ) ו ״  ט״ז באייר תשכ

 (חמ 84848)

א י; ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ח ישראל, נוםח חדש 9, תשב״ה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  ד
 ע״ר 1945, חום׳ 1 מם׳ 1136, עמי 115.

 פקודת המועצות המקומיות
( ( ד  (סעיף 20 (

ם !• רי ו ג י ם פ נ ר ק ב ד ק ב ח צ י ־ ת י י ב מ ו ק מ ד ה ע ו ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומיות •י, וס?5יף 133א
, החליט הועד המקומי בית־  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 יצחק שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס פיגורים בביעור של
 20% על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל, אגרה, דמי השתתפות או תשלום

 חובה אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו. !

i י נ ו ל ד א  נתאשר. ג
 כ״ז באייר תשכ״ו(17 במאי 1966) יושב ראש הועד המקומי בוית־יצחק

 (חמ 84603)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1777, תשכ׳׳ה, עמ׳ 2798.

! תשכ׳׳ו,16.6,13661 ו  2242 קובץ התקנות 1893, כ״ח נסי



 פקודת המועצות המקומיות
 ( סעיף 20 (ד).)

ם י ר ו ג י ס פ נ ר ק ב ד ש כ ע י מ מ ו ק מ ד ה ע ו ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 133א
, החליט הועד המקומי מעש  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנס פיגורים של 20% על כל
 סכום, המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל, אגרה, דמי השתתפות או תשלום חובה אחר

 ושלא שולם תור ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן מ פ י  נתאשר. מ׳ ש
 כ׳ באייר תשכ״ו(10 במאי 1966) יושב ראש הועד המקומי מעש

 >חמ 81022)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חריט 0, תשכ״ה, עמי 256. נ  דיני מדי
 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1777, תשכ״ה, עט׳ 2798.

 פקודת המועצות המקומיות
( ( ד  ( סעיף 20 (

ם רי ו ג י ס פ נ ר ק ב ד ן ב ו י סבי מ ו ק מ ד ה ע ו ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומיות •י, וסעיף 133א
, החליט הועד המקומי סביון  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנס פיגורים של 20% על כל
 סכום, המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל, אגדה, דמי השתתפות או תשלום חובה אחר

 ושלא שולם תוד ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ם י ל ק ם ע׳ מ ה ר ב  נתאשר. א
 כ׳ באייר תשכ״ו(10 במאי 1966) יושב ראש הועד המקומי סביון

 (חמ 81022)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח הרש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ  דיני מדי
 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 1777, תשכ׳׳ה, עמ׳ 2798.

פ ו פ ת ד ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתיקון טעות לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים) שפורסם בקובץ
 .התקנות 1855, תשכ״ו, עמ׳ 1575, בפסקה 1, במקום ״בסעיף 4 (ו)״ צ״ל ״בסעיף 4(1)״.

 קוביז התקנות 1893, ב״ח בסיוו חשכ״ו, 16.6.1966



, ירושלים  המחיר 120 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


