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 מקצועות
 נדרשים

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ם י ש ר ד ת נ ו ע ו צ ק ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ד45 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
ות אלד.: , אני מתקין תקנ  משולב] 1

ק:  1. המקצועות!המפורטים להלן נקבעים כמקצועות נדרשים לענין סעיף 22 לחו
 אדריכלות 5

 איכון תותחים!
 בחינה לרבות בחינת רכב, נשק, ותחמושת ושמאות רכב 5

 הוראה!
 הנדסה ופלסות!

! וד מכני הנדסי  הפעלת צי
 חשמלאות!

ת!  טבחו
ס!  טי

 טכנאות על כל סוגיה!
 לוחמת הגנה מרחבית (הגמ״ר)!

 מודדות!
 מודיעין לרבות מיפוי, דפוס וצלמות 5

ת! י  מחסנאות טכנ
 מטאורולוגיה!

 מכונאות!
ות!  מתורגמנ

ת! ו הג  נ
 נשקות!

 עבודת דלק!
 עבודת כתבי סתר!

!  פקידות במשרדי הממשל הצבאי
 קשר ואלקטרוניקה!

ת!  רתכו
 רפואה לרבות מקצועות עזר רפואיים!

ים! י נ  רפואת שי
 רוקחות!
 שפיטה!

 תותחנות.

ת נדרשים), תשכ״ד—21964 — בטלות. עו (מקצו ן 5 2. תקנות שירות בטחו ו ט י  ב

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון (מקצועות נדרשים), תשכ״ו—1966״.

ל ו כ ש י א ו  י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966) ל
מ a029(7 שר הבטחון ח ) 

 1 ם״ח 296, תשי״ט, עמ׳ 286.

 2 ק״ת 1604, ח&כ״ר, ע«׳ 1564.
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 חוק הנכים(תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ת ד ח ו י ת מ ו כ ת נ ע י ב ק ם ל ת בדבר. כללי ו צ ק י ת  י

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
, אני מתקין תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב] י

 1. בתקנה 5 לתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ״ו—1965 2
 (להלן — התקנות העיקריות) —

t (1) המלים ״מעל הברך״ — יימחקו 
א: בו  (2) במקום פסקה (5) י

 ״(5) עיוורון מלא או מעשי בשתי עיניים
 בפסקה זו ״עיוורון מעשי״ — אחת מאלה:

 (א) חדות ראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר!
 (ב) צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל־10 מעלות ועד בכלל

 באופן קונצנטדי בבל עין.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת) (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

ל ו כ ש י א ו  י״ד באב.תשכ״ו (31 ביולי 1966) ל
 (חמי 731011) שד הבטחון

 1 ם״ח 295, תשי״ט, עמי 276!; ם״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 292.

 2 ק״ת 1708, תשב״ו, עמ׳ 296.

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ם י כ י נ מ כ ס ה ת ל ו י ו ב ר ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב] ג

,  1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), תשט״ו—1955 2
 בהגדרת ״נכד.״, במקום ״20״ יבוא ״19״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ באב תשכ״ה (1 באוגוסט 1965).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

ל ו כ ש י א ו  י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966) ל
 >חמ 731001) שר הבטחון

 1 ם״ח 295, תשי״ט, עמי 276.

 2 ק״ת 499, תשט״ו, עמ׳ 578 ; ק״ת 537, תשט׳׳ו, עמ׳ 1269.

 קוב׳( התקנות 4921 ב׳ באלו? תשכ״ו, 18.8.1966



 חוק הנכים(תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ם כי נ ת למיילוות ל ו י ו ב ר ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ד48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
:  [נוסח משולב] *, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי״ד—
 21954, בהגדרת ״נכה״, במקום ״20״ יבוא ״19״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ באב תשכ״ה (1 באוגוסט 1965).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים)
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ל ו כ ש י א ו  י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966) ל
a שר הבטחון 3 1 m מ 1 ח ) 

 1 ס׳׳ח 295, תש י"ט, עט׳ 276.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בכפוף לאמור בתקנה 2, מי שנתקיימו בו כל אלה רשאי לייצג אדם אחד בפני המוסד:
 (1) הוא הוכיח להנחת דעתו של המינהלה, על סמך הכשרתו המקצועית
 בחשבונאות וידיעותיו בעניני הנוהל של המוסד, שיש בידו לייצג את הזולת

 בפני המוסד ו
א אינו עובד המוסד ולא היה עובד המוסד בשלוש השנים האחרונות!  (2) הו

 (3) הוא לאי נפסל לעבודה במוסד לצמיתות ולא פוטר משירות המדינה או
 מהמוסד בגלל עבירה משמעתית.

 2. על אף האמור בתקנה 1, לא ייוצג אדם בפני המוסד על ידי אדם שלדעת המינהלה
:  נתקיים בו אחד מאלה

 (1) הוא הורשע בעבירה שיש עמה כדי לפסול אותו מלייצג אחר!

 (2) הוא מייצג את זולתו בצודה שאינה הולמת ייצוג בפני ׳מוסד ציבורי.

 3. (א) לא ייצג אדם את זולתו בפני המוסד אלא אם ברשותו הרשאה מיוחדת לכך
 שניתנה למייצג על ידי שולחו.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יהיה המייצג דשאי לחתום בשם זולתו על
 תביעה לגימלה או לוותר על גימלה או חלק ממנה או להתפשר לגביה.

 1 ם״ח 137, תשי״ז, עמ׳ 16; ס״ח 450, תשכ״ה, עמי 130.

 חיסון תקנה 1

 תחילה

 השם

 ייצוג
 בפני המוסד

 פסולים לייצג

 הרשאה

 2690 קובץ התקנות 1921, ב׳ באלול תשכ״ו, 18.8.1966



 4. המבקש לייצג את הזולת בפני המוסד על פי תקנות אלה, יגיש׳ למוסד בקשה בכתב בקשת
 על כך.

 5. נתקיימו במבקש התנאים שבתקנה 1, והוא לא פסול לייצג אדם על פי תקנה 2, יתן אישור
 לו המוסד אישור •שהוא דשאי לייצג את זולתו בפני המוסד על פי תקנות אלה.

 6. היה המוסד סבור שאדם פלוני אינו רשאי עוד לייצג את הזולת בפניו, ימסור לו המוהל הודעה מוקדמת
 הודעה בכתב על כך.

 7. מי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 6 רשאי להודיע למוסד על התנגדותו לתכנה תוך התנגדות ,
 .עשרה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.

 8. דחה המוסד התנגדות שהוגשה לפי תקנה 7 או לא הוגשה התנגדות כאמור, יחדל חדילח, ייצוג
 המייצג מלייצג את זולתו בפני המוסד כתום שלושים יום מיום מסירת ׳ההודעה לפי תקנה 6.

ג בפני המוסד), תשכ״ו—1966״. השם צו י י ) מי  9. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

 ג׳ באב תשכ״ו(20 ביולי.1966)
ן ו ל ל א א ג  .יהמ 750331) י

 שר העבודה

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שכר חברי בית־דין

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 109 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 אני מתקין תקנות אלה: • י י•

ח תקנה 2 ק י  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (שכד חברי בית־דין), תשיי׳ח—1958־ (להלן— ת
 התקנות העיקריות), במקום ״עשרים לירות״ יבוא ״שלושים לירות״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״עשרים ושבע לירות ו־50 אגורות״ יבוא תיקו! תקנה 3
 ״שלושים ושבע לידות ו־50 אגורות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שכר חברי בית־דין) (תיקון)׳ השם
 תשכ״ו—1966״.

(1 באוגוסט 1966) ו  ט״ו באב תשכ״
ן ו ל ל א א ג  >חמ 750308) י
 שר העבודה

 ק״ת 812, תשי״ח, עמי 1662 ; ק״ת 1444, תשב׳׳ג, עמ׳ 1419.

 ׳קובי{: התקנות 1921, ב׳ באלול תשכ״ו, 18.8.1966 1 2691



 חוק הטיס, 1927
ס י ט ת ה ו ח י ט ן ב ה למע פ ו ע ת ת ו ד ש ר ב ד ס ה על ה ר י מ ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(4) ו־30 לחוק הטיס, 4927, סעיפים 14 (א) ו־2(ד)
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 ד,נדרה 1. בתקנות אלה —
 ״המנהל״ — מנהל שדות התעופה במשרד התחבורה או מי שהוסמך על ידיו לכך.

 פעולות 2. לא יעשה אדם בשטח שדה תעופה את המעשים האלה:
ת (1) לא יגרום מכשול, לא יתערב ולא יפריע בשימוש המיועד של שדה ו ר י ס  א

 תעופה, ולא יגרום נזק לשדה תעופה, לרבות כל מיתקן, מבנה, דדך, כביש,
 מסלול, גינה, עצים ונטיעות או חלק מהם, לכל כלי רכב המשמש את שדה

!  התעופה ולאוירון שבו

 (2) לא יפריע לכל אדם הממלא תפקידו בקשר לשדה תעופה!

 (3) לא יישאר בשדה תעופה לאחר שנתבקש לעזבו על ידי המנהל!

 (4) לא ישאיר כלי רכב, בעל חיים או כל חפץ בשטח שדה תעופה לאחר
 שנדרש לסלקם או לאחד שהימצאותם שם נאסרה על ידי המנהל!

 (5) לא יעשן, ולא יביא ולא יבעיר אש גלויה —
 (א) בכל מקום אשר בו מוצב שילוט האוסר על כך!

 (ב) בכל מקום שהוא בתחום חמישים מטר מכלי טיס, ממחסן או
 ממאגר של חמרי דלק או חמדי נפץ!

 (6) לא ידליק אש אלא במקום שהרשה המנהל, ולא יעשה פעולה הגורמת
 או העלולה לגרום שריפה!

 (7) לא יטפס על מבנה, קיר, מחסום, מיתקן, גדר או עמוד או על חלק מהם!
 (8) לא יתן ביודעין אזעקת שוא למכבי־אש, לעזרה ראשונה או למשטרה!

 (9) לא יעמיד אוירון אלא במקום שנועד לו על ידי המנהל 1

 (10) לא יחנה אוירון מחוץ למבנה אלא לאחר קשירתו או נקיטת אמצעים
 אחדים שימנעו את טלטולו!

 (11) לא ישאיר ללא פיקוח כל בעל חיים, לרבות כלב וחתול.

 מעשים 3. את המעשים האלה לא יעשה אדם בשטח שדה תעופה אלא ברשות מראש מאת
: ט המנהל י י ת י  מ

 ברשות

 (1) לא ייכנס לשדה תעופה ולא יצא ממנו שלא בדרכים המיועדות לכך!

 (2) לא ייכנס לכל חלק משדה תעופה שהכניסה אליו אסורה לציבור הרחב.!

! ו  (3) לא יעלה לאוירון ולא ינסה לעלות אליו או לכל חלק ממנ

 (4) לא יחפור ולא ישנה את פני הקרקע!

 (5) לא ירעה בעל חיים!
 (6) לא ימכור ולא יפיץ כל דבר או חפץ ולא יציע כל דבר או חפץ למכירה

 או להשכרה ולא יציע את שירותיו או את שידות זולתו!

 חוקי א״י, כרד גי, עמי 2551 ; 0״ח 33, תש׳׳י, עמי 73.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מסי 2, עמי 1.
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 ׳(7) לא יצבע, לא ישיט ולא יציב• כל ,אות,'סימן, מודעה, ציור או קישוט, י
 אלא במקום הנמצא בהחזקתו בדין ובהתאם לתנאי החזקתו!:

 (8) לא ימלא ולא יריק דלק נוזלי מכל מיכל שבו הוא נמצא, לרבות מכלי
 x רכב, אלא במקום שאושר לצורך זה על ידי המנהל.

 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חטים (שמירה על הסדר בשדות תעופה למען בטיחות השם
 הטיס), תשכ״ו—1966״.

(1 באוגוסט 1966) ו  ט״ו באב תשכ״
ל מ ר ה כ ש  (חמ 755206) ... מ

 שד התחבורה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ל י ט ס ק י ט ט ו ן ח ו מ ר סי ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר: , אני מצווה לאמו  1957 ג

 1. בסעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חוטי טקסטיל), תשכ״ג—1963 2 תיקו! סעי!* 7
 (להלן — הצו העיקרי) —

 (1) בפסקה (3), במקום הדישה יבוא ״אופן הייצור המיוחד להם למעט בחוטים
גת יד, ובלבד—״  לסדי

 (2) ' בפסקה (4), בםיפה, יבוא:

ן את עובי י  ״וכן את המספר המציין את עובי הסופי של החוט ואת המספר המצי
 החוטים הבודדים מהם הוא מורכב״!

א: בו  (3) במקום פסקה (6) י

 ״(6) משקל נקי של החוט בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות אויר
 יחסית של 65% —

 (1) בחוטי תפירה למעט חוטי תפירה לפי פסקה (8) !

 (2) בחוטים אחרים הנמכרים או המיועדים למכירה בקמעונות ובלבד
 שבחוטי רקמה מותר לציין את המשקל הנקי כאמור או את האודר!״

 1 פ״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1473, תשכ״ג, עמ׳ 1814; ק׳׳ת 1637, תשכ״ה, עמ׳ 193.
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 (4) במקומ פסקה (8) יבוא:

 ״(8) אורך החוטים במטרים — בחוטי תפירה ביחידות הנמכרים או העשויים
 להימכר בנפרד, כשאודך החוט ביחידה הוא קטן מאשר 11,000 מטר או שמשקלה

 הנקי קטן מאשר 500 גרם (להלן — היחידה) ן

 (9) המלים ״צבע לא יציב״ — בחוטי תפירה צבועים שלפי סעיף 10 (א)
 אין לסמנם במלים ״צבע קבע״ או ״צבע יציב״.

ג 2. בצו העיקרי, אחרי סעיף 7ב יווסף:  הוספת סעי!» ז

 ״סבילות דג. בחוטים הנמכרים בקמעונות או המיועדים להימכר בקמעונות, מותר
י  למשקל ולאודר כ

 (1) המשקל, הנקי בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות
 אויר יחסית של 65% של יחידה אחת יהיה קטן ב־3% לכל
 היותר ממשקלה הנקי וכי המשקל כאמור הכולל של 10
 יחידות או יותר מתוצרתו של יצרן אחד, שניטלו באקראי,
 יהיה קטן ב־1% לכל היותר מסך כל המשקלות המסומנים

 עליהן ?

 (2) אורך החוט של יחידה אחת יהיה קטן ב־3% לכל היותר
 מן המסומן עליה וכי אורך החוט ד.כול,ל של 10 יחידות או
 יותר מתוצרתו של יצרן אחד, שניטלו באקראי, יהיה קטן

 ב־1% לכל היותר מסך כל האורכים המסומנים עליהן.״

ה 3. תחילתו של צו זה היא — 5 י ח  ת

 (1) לגבי יצרן — כתום שלושים יום מיום פרסום צו זד. ברשומות (להלן —
t (יום הפרסום 

 (2) לגבי סוחר המוכר בסיטונות — כתום ששים יום מיום הפרסום!

 (3) לגבי סוחר המוכר בקמעונות — כתום תשעים יום מיום הפרסום.

 השם 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חוטי טקסטיל) (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

(27 ביולי 1966) ו  י׳ באב תשכ״
ק ו ד ם י׳ צ י י  >חמ740133) ח

 שר המסחר והתעשיה
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ן ו ח ר ט ש ר ב ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
י מצווה לאמור: אנ , תי ו י ו תרסמכ י  ו

 1. צו ההגנה (בשר טחון), תשט״ו—21955 — בטל. ביטי? עי

 2. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (בשר טחון) (ביטול), תשכ״ו—1966״. השם

5 באוגוסט 1966) ) ו ״  י״ט באב תשכ
ק ו ד ׳ צ ם י י י  (חט740020) ח

 שד המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 530, תשט״ו, עט׳ 1169,

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-^195

ם י ל ט י ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29 ו־39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:  תשי״ט—11959

, לאחד תיקו! םעיר2  1. בסעיף 2 לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), תש״ך—1960 2
 ״של ירקות״ יבוא ״למעט אבטיחים, שלגביהם יהיה שיעור ההיטל 2%״.

 2. לצו זד. ייקרא ״צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), השם
 תשכ׳יו—1966״.

ד נ ל י י י ן א ב ו א  נתאשר. ר
(29 מאי 1966) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ו  י׳ בםיון תשכ״

 (חמ 739902)

ר י פ ס ס ח נ ק פ ו ד ׳ צ ם י י י ק ח ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המסחר והתעשיה שר המסחר והתעשיה שר האוצר

 ממלא מקום שר החקלאות

 1 ס״ח 292, תשי״ט, עט׳ 222; ם״ח 360, תשכ״ב, עט׳ 31.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים• ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14(א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 224.270—201.780
 בקירוב על הכביש מטולה—טבריה—בית־שאן ומסתיימת בנקודת ציון 212.550—199.040
 בקירוב על הכביש הנ״ל המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ/5330 הערוכה בקנה

(1 באוגוסט 1966).  מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט״ו באב תשכ״ו

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, נצרת
 עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 41: מטולה—
 ראש—פינה—טבריה—ביודשאן) (שינוי תווי בק״מ 103 — 90), תשכ״ו—1966״.

 תחולת הפקודה
ד ו  על ד

 רשו׳ת לעיין
 בהעתק המפה

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

(1 באוגוסט 1966) ו  ט״ו באב תשכ״
 (חמ 75050)

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממס הכנסה), תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, בהגדרה של  תיקון סעיף1 1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), תשכ״ד—21964
ך, במקום ״10,000 לירווד׳ יבוא ״15,000 לידות״.  ״פקדו

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), תשכ״ד—1964 (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966)
ר י פ ס ס ח נ  >חמ 72650) פ

 שר האוצר

 1 ס״ח 201, תשט״ן, עמ׳ 52.

 2 ק״ת 1590, תשכ״ד, עמ׳ 1380.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממש הכנסה),
 תשט׳יז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממס הכנסה), תשט״ז—1956 *,.ובאישור ועדת הכספים של חכנםת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 2), תשכ״ד—1964 2, ;• תיקו!םעי1*1
ך, במקום ״10,000 לידות״ יבוא ״15,000 לידות״.  בהגדרה של ״פקדו

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 2), תשכ״ד—1964 השם
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966)
 (חמ 72650) פ נ ח ם ם פ י ר

 שר האוצר

 1 ם׳׳ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

 2 ק״ת 1590, תשכ״ר, עט׳ 1380.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט׳יז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממם הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, בהגדרה תיסוזיסעיוי 1 ר ממס הכנסה) (מם׳ 2), תשכ״ה—1965 2 פטו ) ן ו  1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכ
 של ״פקדון״, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לידות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 2), תשכ״ה—1965 השם
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966)
ר י פ ס ס ח נ ) פ a m 72650 

ד האוצר  ש

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

, זזשכ״ה, עט׳ 1439. n 1691״p 2 
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממס הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת חכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקחסעי11 1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 4), תשכ״ה—1965־,
 בהגדרה של ״פקדון״, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״.

פ 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 4), תשכ״ה—1965 מ ׳  ה
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966)
 (חט 72650)

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 לדת 1691, תשג״ה, עט׳ 1440.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממם הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון םעיף 1 1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 11), תשכ״ה—21965,
 בהגדרה של ״פקדון״, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 11), תשכ״ה—1965
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו (31 ביולי 1966)
ר י פ ס ס ח נ ) פ ז 2 6 5 מ 0 ז ו ) 

 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט׳׳ז, עט׳ 52.

 2 ק״ת 1769, תשב״ ה, עט׳ 2674.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר
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י מ ו ק ן מ ו ט ר ז ע ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר לירושלים בדבר הפיקוח על מחירי צרכי מזון

דית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות *, מתקינה מועצת עי
: ה  חוק עזר ז

— בטלים. ביטי?  1. חוקי עזר לירושלים(הפיקוח על מחירי צרכי מזון),1942 2

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (הפיקוח על מחירי צרכי מזון) (ביטול), השם 2 
 תשכ״ו—1966״.

ל ק ו  נתאשר. ט׳ ק
 י״ח בתמוז תשכ״ו (6 ביולי 1966) ראש עירית ירושלים

 (חמ 878028)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1942, תופ׳ 2 מס׳ 1218, עמ׳ 1119.

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

 חוק עזר לרמלה בדבר ביוב

, וחוק הרשויות 1 ת ו רי י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ד254 לפקודת הע
 המקומיות (ביוב), תשב״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית רמלה חוק

: ה ר ז  עז

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור,-

t ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה 

דית רמלה!  ״העיריה״ — עי

 .,ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף.

 17 לחוק ?

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה למעט רחוב.

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.  1 דיני מדי

 2 ס״ח 376, תשכ׳׳ג, עמ׳ 96.
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 היטל ביוב 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל השלבים כאמור בסעיף 16

 לחוק.

יב בעליו בהיטל ביוב לכל  בנייה נוספת 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2 חי
 מ״ד של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 חיבור ביב 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.
 פרטי לביוב , ,

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב יגיש למהנדס
 העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 איסור פגיעח 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה.
 בביוב

א מכוונת  מסירת הודעה 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו הי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מען עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים בתחום העיריה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 עונשי! 7, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם היתד, העבירה
נו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו בדין.

 ביטול 8. חוק עזר לרמלה (בנית ביבים), תשי״ב—1952 3 — בטל.

ם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (ביוב), תשכ״ו—1966״. ש  ה

ת פ ס ו  ת

 (סעיפים 2 ו־3)
 שיעור ההיטל

 בלירות

 1. היטל ביוב —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 0.70

 לכל מ״ר של בניה 6.10

ן י י ט . ש  נתאשר. י
 כ״ד בתמוז תשכ״ו(12 ביולי 1966) ראש עירית רמלה

 (חנו 89738)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 3 ק״ת 278, תשי״ב, עט׳ 1056.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לאבן־יחודה בדבר אםפקת מינו

 בתוקף סמכותה ל:פי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה המועצה
דה חוק עזר זד.: הו  המקומית אבךי

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

ו כדין חדר נוסף ו נ  די
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

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

 המסופקים לנכס!
דה! הו  ״מועצה״ — המועצה המקומית אבךי

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות, אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זד.
די המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!  על י

 ״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, לאגירתס, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ! ן י  ״נכס, ר״בנ

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

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

ד אגידה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור  ״דשת פרטית״ — אביזר, דו
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחד המצוי בנכם 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
! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס ג ן של הג  התחתו
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין

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

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

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

י טדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עט׳ 256. נ  1 די

 2 >ן״ת 127, תש,י״א, עט׳ 178; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 עייר 1936, תום׳ 1 טס׳ 560, עמי 1.

 חיבור
 למפעל מיט

 הובץ התמנות 1921, ב׳ באלו? תשכ״ו, 18.8.1966 2701



 (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.

י ישלם המבקש למועצה מדאש הוצאות לפי חשבון  (ד) בעד הנחת קו מים זמנ
 שהגיש המנהל.

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

תד בכתב מאת המנהל.  לפי הי

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

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

ו כאמור בסעיף  (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידי
 קטן (ו) באביזרים אחרים. הורה 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, לבזבוזם או לזיהומם.

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

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

ם ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. י מ י ° 
 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.
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 (ה) במקום תשלום אגדת 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־מיס לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגדת התקנת מד־מים
 בלבד.

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

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

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל בהלכה דשאי לדדוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל ? בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת

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

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

נימלי שנקבע בתוספת.  מהשיעור המי

 (ב) מצא המנהל כי מד־המיס לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
ל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן  ?דג
 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.

נו מדייק ברישום כמות המיס, רעזאי הוא לפי מיטב  (ג) מצא המנהל כי מד־המים אי
 הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המיס 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, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם איתו חלק מהאגדות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספד הכולל של
 החדרים שמד־המיס משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מיס אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, דשאי 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 בת:יםפת.

 (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

 המיס שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דידתיים לכל הצרכנים׳ וכן מד־מיס כללי לכל הנכס, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים

 להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

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

 (ב) היתד, סתירה בין תנאי החוזה האמור 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.

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

 המועצה.

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

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

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחד תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי העניו. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

, תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת. ( ב ) ן ט  ק

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

 מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות ודר
 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. יב המנהל לבצע מי  חי

 אםפקת מים
 ?פי חוזה

 פקדונות

 מועד התשלום

 אישור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת
 אםפקת מים
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 13. (א) המנהל או כל מי שמורשה• על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכנו בשעות שבין 8.00 דעות כניסת.
 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 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!

 (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 אחד שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

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

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

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

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

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

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

 בתחום המועצה.

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

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

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

ועד להשקאת  (יא) לא יפתח אדם— פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המי
 נטיעות ציבוריות.
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 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פדט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 טכירת מים
 והעברתם

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

 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

 סביר ממפעל המים.

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) דשאי 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 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),

 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה
 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או

 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או

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

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

הנכם שבו  תהא המסירה כדין אס הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על,1

 דנה ההודעה אי נתפרסמה בשני עתוגים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

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

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

דה (אספקת מים), תשכ״ב—11962 — בטל. הו  21. חוק עזר לאבךי

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

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

 דרישת
נים  תיקו

רת הודעות  מסי

 ענשים

ל  ביטו

 השם

 4 קובץ תקנות 1339, תשכ״ב, עט׳ 2295; ק״ת 1428, תשכ״נ, עמ׳ 1193.
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 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1))

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משדד, בית מלאכה או תעשיה

 למגרש או חלקת אדמה — לכל פדר מהשטח

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

ד ״2  ע

 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

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

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א)) ו־(ג))
 לכל פדר של שטח הנכס

 ונוסף לזה —
 בבנין מגורים, בתי עסק, משרדים, בתי מלאכה ותעשייה

 לכל פדר של שטח הבניה בכל, קומה
 במחסנים — לכל פדר של שטח המחסן

 האגוה בלירות האגרה בלירות
 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מימ מד־מים

80 50 

120 75 

150 90 

180 100 

210 145 

240 190 

300 220 

 לפי חשבון שהגיש המנהל

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

נו עולה על, ״3/4  אי

 עולה על ״% ואינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״174

 עולה על ״11/1 ואינו עולה על"1%

ל על ״2/י1 ואינו עולה על ״2  עו

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 עולה על ״4

 כ.

 האגרה בלירות

10 
 אגרת בדיקת מד־מיס כולל דמי פירוק, הובלה

( ט)  והתקנה (סעיף 5 (
.6 
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ת י ' ט ' נ

5 ' י

פ ה בא״ייי״ ה " מ 5 

 7. אגדת מים (סעיף 6) — לחודש
 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי—
 ל־3 מ״ק ראשונים 25 0.75

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 25
 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 35
 מעל ל־16 מ״ק 50

 (2) לגינות נוי ולמשקי עזר —

 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת —
 בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר בין החד־

 שים אפריל—נובמבר 7
 מעל להגבלה 35

 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת —
 בהגבלה של 7.5 מ״ק כל 100 מ״ר בין

 החדשים אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 7
 מעל להגבלה תיווסף הכמות לצריכה לשימוש

 ביתי לפי פרט 7(א)(1)

 (3) לחקלאות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 6.5
 מעל לכמות המוקצבת 10

 (4) לבתי עסק, משרדים, בתי מלאכה ולכל שימוש
 אחד שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 35

יה 55  (5) לבנ

 (6) למוסדות 25
 (7) לנכס שיש לו חיבור זמני ואשר לא שילמו בעדו
 אגרות חיבור רשת פרטית או אגרת הנחת צינו־
 רות ישלם הצרכן תוספת על אגרת המים בשיעור

 של אגורה אחת על כל מ״ק.
 האגרה בלירות

 (ב) במקום שלא הותקן מד מים —
 לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור 7.50

 8. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 10

ן מ כ ו . ה  נתאשד. י
 כ״ד בתמוז תשכ״ו(12 ביולי 1966) ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 (חמ 81009)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

ד הפנים  ש
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 פקודת המועצות המקומיות

 תיקון פרט
 טחלק ג׳
 לתוספת

 תחילה

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם י ק ס ר מם ע ב ד ע ב ר לגלבו ז ק ע ו  : ח

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
ה: , מתקינה המועצה האזורית הגלבוע חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

, (להלן — חוק  1. י בתוספת לחוק עזר לגלבוע (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3
: ),במקום הקטע  עזר העיקרי

 ״קבלן וקבלן משנה, חברה, מוסד שיתופי, קואופרטיב או יחיד המבצעים בתחום המועצה
 עבודות בנין למיניהן, סלילת כבישים, עבודות קידוח, עבודות עפר, עבודות ציבוריות,
 סיוד, טיח, צבעות, שלדי בנין, אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף, ביוב, הכשרת
 קרקע אחרת, הנחת צינורות מים, נגרות, הרכבת מכונות, שהיקפן תוך השנה בלירות״

א: בו  י

 ״קבלן וקבלן משנה, המבצעים בתחום המועצה עבודות בנין למיניהן, סלילת כבישים,
 עבודות קידוח, עבודות עפר, עבודות ציבוריות, סיוד׳ צבעות, טיח, שלדי בנין, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, ריצוף, ביוב, הכשרת קרקע ועיבודה לכל מטרה שהיא, עבודות
 חקלאיות לרבות גידול תוצרת חקלאית, איסוף יבול, עיבודו, אריזתו והובלתו, הנחת

 צינורות מים, נגרות, הרכבת מכונות, שהיקפן תוך השנה בלירות״.

1 אפריל 1966). ) ו ״  2, תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכ

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר לא יחולו על תשלום המס לשנת 1966/67 והוא ישולם הוראות מעבר
 תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות« אולם כל סכום שיצולם לפי חוק העזר

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגלבוע (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו—1966״. השם

ר י נ ר ל י א  נתאשר. מ
4 ביולי 1966) ראש המועצה האזורית הגלבוע ) ו  ט״ז בתמוז תשכ״

 (חט 81692)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ך!, עט׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ק״ת 936, תשי״ט, עמי 1885.
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד י ב נ ו ־הצפ ן ו ר לשר ק עז  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
: ה י חוק עזר ז נ  המועצה האזורית השדוךהצפו

 1. בחוק עזר זה —
! י נ  ״המועצה״ — המועצה האזורית השרוךהצפו

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

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 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

 או בצדי הרחוב.

 2. (א) לא יגיח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק 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.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוטרה או בגג או מעל לרחוב, כל
 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

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

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

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

 אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א).

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

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

 חנדרות

 מכשול ברחוב

 היתר לבתי הפה
 ולחנויות

 שינוייפ ברחוב

 פתיחת שוחות

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

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

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

.6 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 256.

 דרכי זהירות
 בכריית שוחה
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 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.

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנייק.

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

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

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

 או לבצע את העבודה.
 (ג) אדם שק^יבל.הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אחרי הוראות .ההודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל
 עבודה מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9
 ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. מילק 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
 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

 11. 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 לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כעי ו במקום מגוריו או במקום עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
ה ההודעה  כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו ת
 או נתפרסמה בשני עתונים יומיים, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא

 בשפה העברית.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות׳ ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קיס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה

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

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרון־הצפוני (שימור רחובות), תשכ״ו—1966״.

ם ה ר ב י א ב כ ו  נתאשד. • כ
 ד׳ בתמוז תשכ׳יו.(22 ביוני 1966) ראש המועצה האזורית השרון־הצפוני

 (חמ 856104)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים  ש
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ד בדבר מ נ ו מ ־ ר לתל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפיה 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית תל־מונד חוק עזר זד־:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית תל־מונד!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב(
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דדך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או

 כיוצא באלה ן

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל

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

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —

 (1) כתובים עברית! או
י  (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משנ
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה־

 אותיות הלועזיות.

נתו וכן לסרב לתת  (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתי
 רשיון.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחד.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

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

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת
 הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

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

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

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

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגדה, כולה או מקצתה.

 הגדרות

 מודעה ושלט
 טעונים רשיון

 אגרות

 1 דיני מדינת ישראל, נוםה הדש 9, תשכ״ה עט׳ 256.
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נן חלות על — תחולה  4. הודאות חוק עזר זה אי
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט אוי של המועצה?

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שטירת מודעות
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים. דרכי פרסופ
 אפורות

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רהב או בעלי־חיים.

ת מסירת פרטיט א יפרסם אדם מודעה, אלא אם צוייז בה שמו ומענו של המסרסם ושל בעל בי  7. ל
 הדפום שבו הודפסה המודעה.

ותראש י ו א םמכ ל ט ל ל  8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג ש
 , , , המועצה

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

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), דשאי ראש
 המועצה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

ת ו ל ל ע ם ו פ ר  9. ; (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר פ
״ י ע ד י וחד מאת המועצה. ט  מי

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. י

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זח, דינו — קנס מאה לירות, ואם היתה העבירה ענשימ
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  ׳ נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. חוק עזר לתל־מונד (מודעות ושלטים), תשט״ו—1955 2 — בטל. ביטול

 12. ,לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (מודעות ושלטים), תשכ״ו—1966״. השפ

ה ג ו ש א ת ד פ ם ו  ת

 (סעיף 2 (ו))

ת ו ע ד ו ח מ ו ל ה ב ק ב ד י ה ד ת על י ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 אורד בס״מ רוחב בס״מ

 מודעה גדולה 93 62
נונית 46 62  מודעה בי
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 2 מ״ת 500, תשט״ו, עמ׳ 619.
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י •שיעוד האנרה, י ג  • \f»Wt ש
) בבירית ( ב ) 9  (סעיפים 3(א) ד

 1. מודעה המתפרסמת דרך הארה או הסרטה על בד — לכל שבוע
ד בכלל) או לחלק משבוע — ע ו ) י ש  ממוצאי שבת עד יום ש

 לקולנוע —
 לשיקופית — לכל שיקופית —1
 לסרט — לכל 20 שניות או לחלק מהן —.1

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע —

 לכל 100 ם״מ מרובעים או לחלק מהם 0.10
 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות או במקום אחר —

 (1) אגרת מודעה — לבל שלושה ימים —
 מודעה גדולה —.5
 מודעה בינונית —.4
2  מודעה קטנה —
 מודעת זעירה 1.50

 (2) דמי הדבקה — לכל טופס מודבק —
 מודעה גדולה 0.50
 מודעה בינונית 0.40
 מודעה קטנה 0.30
 מודעה זעירה 0.20

 4. שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק — לשנה — כששטח השלט
 במטרים מרובעים —

ד 1/2 —.12  ע
 למעלה h-ü1 עד 1 .—18

2V1 —.24 למעלהraעד 
/!1 עד 2 —.36  למעלה מ־2

י מטרים מרובעים, בעד כל מטר מרובע נוסף או  למעלה משנ
 חלק ממנו —.18

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לשנה —
 במטרים מרובעים —

2V —.36עד 
 למעלה מ־2/-נ עד 1 —.72

2V1 —.144 עד1למעלה מ־ 
ד 2 —288  למעלה מ־11 ע
 למעלה משני מטרים, בעד כל מטר מרובע נוסף או חלק ממנו —.144
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