
 רשומות

 15 בדצמבר 1966

 קובץ התקנות
 ב׳ בטבת תשכ״ז 1970

 עמוד
980 
983 
987 
987 

989 
991 

991 

992 

992 

993 

993 

993 
995 
998 

1002 
1010 
1015 
1016 
1024 

 תקנות המכס(הישבון ביצוא). תשכ״ז—1966 . . . .... .
 תקנות מילווה פיתוח (סדרה מ״ה)/תשכ״ז—1966 .

.  צו לעידוד החסכון:(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 12)׳ תשכ״ז—1966 . . . ,
 צו מדידת מים (הספקת מים במדידה בקיבוצים), תשכ״ז—&196 .

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש יהוד—בית־דגון—רחובות—בילו—עקיר—
 מזכרת־בוןיה—חולדה), תשכ׳׳ז—1966 • • • » • -•' • •••
 צו הדרכים ומסילות הברזל, (הגנה ופיתוח)(כביש ערד—צפע), תשכ״ז—1966

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש 24 : חיפה—נצרת—טבריה)(קטע על יד
. .  מגדל־העמק)(שינוי תווי), תשכ״ז—1966 . .

 צו הדרכים' ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש מס׳ 122 : שדד, התעופה לוד—נבלט—י
• . . . .  גבול), תשכ׳׳ז—1966 . . . ו• .
 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש מס׳ 211 : נהריה־-סאםא—מירון)(קטע

 נהריה—מעלות) (שינוי תווי), תשכ״ז—1966 ו• . .
 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש מס׳ 411 : קרית־שמונה—כפר־סולד—
 שמיה(שינוי תווי בק״מ 1.6—2.8), תשפ׳ז—1966 . . י •

 תקנוו1 הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון מס׳ 3), תשכ״ו—1966 — י
• . י  תיקון טעות . . . . ; . . .

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לאור־יהודה (ביוב)׳ תשמ׳ז—1966

 חוק עזר לחבל־אילות (סלילת רחובות), תשכ״ז—1966
 חוק עזר למנשה (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ז—1966

 חוק עזר לנס־ציונה (אס^קת מים), תשפ״ז—1966 .

 חוק עזר לערד(מפגעי תברואה), תשכ״ז—1966 .
 חוק עזר לקרית־טבעון (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ז—1966

 חוק עזר לקרית־מוצקין (אספקת מים), תשכ״ז—1966
 חוק. עזר לשלומי(פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז—1966

 תיקון טעות • י



 פקודת המכס
א ו צ י ן ב ו ב ש י ר ה ב ד ת כ ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלד.: 1 ם כ מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 162ב לפקודת ד

 1, בתקנות אלת —
ל טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא ו ך — הישבון ע  ״הישבו

ך — לרבות המתחזה להיות יצרן ? ר צ י  ״
א, צו  ״מוצר״ — טובין שיוצרו בישראל והמיועדים לי

 ״מרכיבים״ — טובין המיועדים או המשמשים לייצור מוצר 5
 ״שיעור קבוע״ — פירוט מרכיבי המוצר וכמותם.

2 בדבר שיעור קבוע ע ב ק נ  2. (א) התובע הישבון יגיש למנהל הצהרה בטופט ש
! ההצהרה תוגש לפחות שבועיים לפני היצוא של המוצר.  (להלן — הצהרה)

 (ב) הצהרה שהוגשה על יפי הוראות תקנת משנה (א), כוחה יפה לענין כל יצוא כל
נוי בשמו של המוצר, בצורתו, במשקלו, במידותיו או בשיעור הקבוע.  עוד לא נעשה שי

 (ג) המגיש הצהרה ימציא על חשבונו הוא למנהל, לפי דרישת המנהל ולהנחת
ע! כמו כן יאפשר לפקיד המכס בדיקת  דעתו, אישורים ותעודות בכל הנוגע לשיעור הקבו

 המרכיבים בכל שלב משלבי הייצור, בכל מקום שבשליטתו ובכל זמן סביר.

 3. (א) תובע הישבון שהוא יצרן המוצר וחייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(1)
, או לפי  להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש׳ץ־—1960 3
 הוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט״יו—1955 4 (להלן —
 הוראות מס הכנסה), יראו את מערכת החשבונות שהוא מנהל לפי הוראות מס הכנסה כמע

 רכת חשבונות לפי תקנה זו.

 (ב) התוספת להוראות מם הכנסה, בשינויים המחוייבים לפי• הענין, תחול על ניהול
 מערכת החשבונות שינהל תובע הישבון שהוא יצרן המוצר לפי תקנה זו.

 4, (א) תובע הישבון כאמור בתקנה 3(א) ינהל, נוסף על האמור בהוראות התוספת
 להוראות מס הכנסה —

ד כרטיס ח ץ ל המוצרים, בהם י  (1) פנקס מלאי או כרטסת מלאי של מרכיבי כ
 י או דף לכל מרכיב ובו יפורטו ביחס לכל מרכיב פרטים אלה:

 (א) תאריד כניסת המרכיב למחסן ?

 (ב) מספד דשמון היבוא ותאריכו >

 (ג) שם הספק, מספר תעודת המשלוח ותאדיכה, או, אם נקנה המרכיב
 בישראל, מספר החשבון ותאריכו 5

 (ד) הכמות שנתקבלה ?

 (ה) המסים החלים על המרכיב בהתאם לנקוב ברשמון היבוא או המסים
 החלים על המרכיב שנקנה בישראל בהתאם להודעתו של׳ הספק בכתב!

 1 דיני מדינת ישראל, נופח הרש, תשי״ז, עמ׳ 39.

 2 ע״ר 1934, תוס׳ 2 מס׳ 476, עמ׳ 944 : ?״ת 1660, תשכ״ה, עמי 599.

 3 ק״ת 972, תשייר, עמ׳ 457.

 4 ק״ת 510, ת׳»ט״ו, עט׳ 807 ; ק״ת 800, תשי״ח, עמ׳ 1444.

 הנורות

 הצהרה בדבר
 שיעור קבוע

 ניהול מערבת
 חשבונות

 ניהול פנקס
 מלאי או

 כרטסת מלאי
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 (ו) י הכמות שנמסרה לייצור׳ תאריך המםידה ומספר פקודת הייצור!
 (ז) הכמות שנמסרה או הועברה בכל דרך אחרת לאחר, ותאריך המסירה

 או ההעברה!
 (ח) הכמות שנמסרה לכל שימוש שאינו נכלל בפסקאות משנה (ו) ו־(ז)'

 ותאריך המסירה!
 (ט) מספר תעודת המשלוח ותאריכה או, כשאין מוציאים תעודת משלוח,

 מספר חשבון המכירה ותאריכו!
!  (י) היתרה במלאי

יוחד כרטיס ן שיוצרו, בהם י  (2) פנקסי מלאי או כרטסת מלאי של כל הטובי
 . או דף לכל סוג של טובין ובו יפורטויביחם אליהם פרטים אלה:

 (א) מספר פקודת הייצור!
 .•••׳• • (ב) הכמות שיוצרה ותאריך גמר הייצור!

וצאה!  (ג) • הכמות שי
!  (ד) מספד רשמה היצוא ותאריכו

 (ה) הכמות שנמכרה בישראל או הועברה בדרך אחרת לאחר!
 (ו) מספר תעודת המשלוח ותאדיכה או מספר חשבון המכירה ותא־

 ריכו — כשאין מוציאים תעודת משלוח — אם נמסרו בישראל!
 (ז) היתרה במלאי.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאי תובע הישבון כאמור לנהל כרטיס
 או דף ליותר ממרכיב אחד אם אין הוא תובע עליהם הישבון, ובלבד שסיווגם, לפי התוספת

, זהה.  לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 5
 (ג) הרישום בפנקס המלאי או בכרטסת מלאי ייעשה לפחות תוך חודש מיום עשיית

 הפעולה.
 (ד) כל המסמכים ששימשו בסיס לרישום בפנקס מלאי או בכרטסת מלאי יתוייקו

 בסדר כרונולוגי. ;
 (ה) התובע הישבון שהוא יצרן המוצר ינהל רישום כאמור בתקנת משנה (א) של

 מוצרי לוואי ונפולת בעלת ערך שהתהוו עקב תהליך הייצור.

מן ח {ז ל רשאי, בתנאים שיורה, לחייב יצרן להשתמש בתעודת מ^לו ה נ מ ה  (ו) 1
 העברת מוצר או מרכיב אל מחוץ לחצריו.

) לא ימחוק אדם ולא ישנה רישום ׳שחייבים לנהל לפי תקנות אלה ולא יחליף דף שטירת. א ) : .5 
ט י כ ט ס  מדפי פנקס או כרטסת. י מ

 (ב) התובע הישבון שהוא יצרן המוצר ישמור על הפנקסים, הכרטםות והמסמכים
ך הפעולה שפרטיה נרשמו בהם  שהוא חייב לנהל על פי תקנות אלה לפחות שבע שנים מתארי

 לאחרונה ויחזיקם בישראל במקום שהגישה אליו לצרכי בקורת נוחה.

 6, :המנהל רשאי לדרוש מתובע הישבון שהוא יצרן ומכל אדם שאושרה לו דחיית מועד אישורים
 י  תשלום המכס על מרכיבים להמציא לו במועדים כפי שיורה, ראיות להנחת דעתו כ

 (!) הרישומים בפנקס המלאי או בכרטסת המלאי נכונים!
! ן  (2) המלאי הרשום קיים בעי

 ע״ר 1937, תום׳ 1 ט0׳ 714, עט׳ 183.
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 (3) . סך כל המסים החלים על המרכיבים המצויים במלאי, בשלבי הייצור
 השונים ובמוצרים שבחצריו ושתשלומם נדחה, אינו קטן מסך כל אותם המסים

 שהוא חייב בהם.

 7. (א) תובע הישבה שלא ייבא את המרכיבים יודיע למנהל בעת הגשת התביעה על
 מקורות הרכישה של המרכיבים.

 (ב) המנהל רשאי לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר ליתן ראיות או אישורים, להנחת
 דעתו, בענין יבוא המרכיבים.

 8. (א) המבקש דחיית מועד תשלום המכס על מרכיבים יגיש למנהל בקשה בטופס כפי
 שיורה המנהל.

 (ב) המחזיק במוצרים או מרכיבים שתשלום המכס עליהם נדחה —
 (1) לא ימכור ולא ימסור לאחר מרכיבים או מוצרים שנוצרו מהם ולא ישתמש
 במרכיבים לייצור מוצרים שלא נועדו ליצוא אלא באישורו המוקדם של המנהל!
 (2) יציין בבקשתו לקבלת אישורו המוקדם של המנהל פרטים כפי שיורה

 המנהל.
 9. פקיד מכם רשאי לבדוק את המוצרים ואת מרכיביהם וליטול ללא תשלום דוגמאות

 מייצגות מהם.

 10. (א) יצרן יודיע לגובה המכס ארבעים ושמונה שעות לפני העבדת מוצרים למקום
 יצוא.

 (ב) ההודעה תכלול את תאריך ההעברה׳ שעתה ומקום הימצאם של המוצרלם עד
 ההעברה

יתנה הודעה לפי תקנה 10 יספק היצרן לפי דרישה את האמצעים הדרושים לביצוע  ! 1, נ
 הבדיקה ויתן כל עזרה שתידרש ממנו בשימוש באמצעים האלה! כן יגיש לפקיד המכס לפני
 הבדיקה את רשמון היצוא והמסמכים שצורפו אליו והצהרה על כמות המוצרים המיועדים

 לייצור, על סוגיהם.
 12. על אף האמור בתקנות אלה דשאי המנהל בנסיבות ובתנאים הנראים לו לתת הישבון

 מבלי שיתמלאו הוראות תקנות אלה׳ כולן או מקצתן.

  ת ו ל ט  13. ב
!  (!) תקנות המכס המוחזר, 1935 6

!  (2) תקנות המכס (החזרת דמי מכס), 1937 7
!  (3) תקנות המכס (החזר דמי מכס על סחורות המכילות סוכר), 1940 8

 (4) תקנות המכס המוחזר (מוצרי טכסטיל), תש״י—91950!
! 1  (5) תקנות המכס המוחזר (מוצרי עור), תשי״א—1950 0

! 1  (6) תקנות המכס המוחזר (חמרי אריזה), תשי״ב—11951
 (7) תקנות המכס המוחזר (יריעה פלסטית), תשי״ד—954! 2! .

.  (8) תקנות המכס המוחזר (תמציות), תשט״ו—1955 ״

 1:4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ״ז—1966״.

ר י פ ס ס ח נ במבר 1966) פ ו (28בנ ז בכסלו תשכ״ ו  ט״
 >חט 728048) שר האוצר

 ממורות יבוא

 תנאי דחיית
 תשלום

 סמכויות
 בדיקה

 הודעה על
 העברת

 המוצרים

 מתן עזרה
 על ידי ׳היצר!

 פטור

 ביטול

 השם

 ק״ת 131, תשי״א, עמ׳ 266.

 ק׳׳ת 228, תשי״ב, עמ׳ 302.
 ק״ת 472, ת׳עי״ד, עט׳ 1310.
 ק״ת 505, תשט״ו, עמי'726.

 ע״ר 1935, תום׳ 2 מם׳ 515, עמ׳ 505. 10
 ע״ר 817&1, תום׳ 2 מם׳ 745, עמ׳ 1112.
 ע״ד 1940, תום׳ 2 מם׳ 1034, עט׳ 922•

11 ,7 
12 
 ק״ת 92, תש״י, עט׳ 1014. 13
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 הוצאת סדרה
 מ׳׳יד, ש5

 אינרות חוג.

 סוגי איגרות
 החוב

 השווי הנקוב

 נוסח איגרות
 החוב

 פדיון וריבית

 דרכי הפדיון.;

 תנאי הצמדה,

 חוק מילווה פיתוח, תש״ר—1960
ה י א נ ת ג ו ו ת ח ו ר ג י ה של א ״ ה מ ר ד ת ס א צ ו ר ה כ ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2, 12,9,6,5 ו־13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ד—1960
:  ובאישור ו«?דת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. ביום ה׳ בטבת תשכ״ז (18 בדצמבר 1966) תוצא סדרה מ״ה של איגרות חוב שסך
 כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות והיא תסומן באותיות ״מ״ה״ ותכונה ״מילווה

 פיתוח, תש״ך—1960, סדרה מ״ה״.

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן באיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות על
הכל לפי בחירת הרוכש.  שם,

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 100 לירות או כפילה של 100 לירות, ובלבד של
 גבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על 10,000 לירות.

נה! איגרות החוב הרשומות על שם  4. : איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשו
 יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

 5. (א) ביום ל׳ בכסלו תשל״ב (18 בדצמבר 1971) ייפדו איגרות החוב בשלמותן
:  באחד משני סכומים אלה

 (1) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב!

 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 26.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה.
 (ב) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת משנה (א)(1) אס יתבדר כי ביום הפדיון
 הסכום שישתלם בעדן, לאחד ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי אפשרות
 זו, גדול, מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור בתקנת משנה
 (א)(2) לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור. בכל מ^רה אחר ייפדו

 איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (א)(2).
 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תהא למחזיק איגרות חוב בדירה, בעת שהוא
 מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי הוא בוחר
ת משנה (ב),  באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקנ

 והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחר.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל הרשום
ב! סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז כאמור בתקנה  שימסור למינהלה את איגרות החו

 5'ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החוב.

 7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית
:  המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקד המחיה כמפורט להלן

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
 יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי), תשולם קרן איגרת החוב וה
 ריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת

 המדד היסודי.

 1 ס״ח 310, תש״ד, עמי 47 ; ם״ח 472, תשכ״ו, עמי 15.
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 (ב) בתקנה זו —
 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר
!  שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אס לאו
נו  אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבי

 לבין המדד המוחלף.

 8. (א) מחזיק איגרת חוב יכול לבקש מבנק ישראל כי תשולם לו תמורת איגרת החוב
 לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 5, ובלבד שבקשה כאמור לא תוגש לפני תום עשרים וארבעה

 חדשים מיום הוצאת הסדרה.

 (ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), ישולם למבקש סכום שוויין הנקוב של
 ל  איגרות החוב בתוספת ריבית ש

 (!) 22 לירות לכל 100 לידות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום עשרים
 וארבעה חדשים ולפני תום שלושים חדשים מיום הוצאת הסדרה ?

 (2) 29 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אס הוגשה הבקשה לאחד תום שלושים
 חדשים ולפני תום שלושים וששה חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (3) 36 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום שלושים
 וששה חדשים ולפני תום ארבעים ושנים חדשים מיום הוצאת הסדרה»

 (4) 43 לידות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום ארבעים
 ושנים חדשים ולפני תום ארבעים ושמונה חדשים מיום הוצאת הסדרה.)

 (5) 50 לידות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום ארבעים
 ושמונה חדשים ולפני תום חמישים וארבעה חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (6) 58 לידות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאהד תום חמישים
 וארבעה חדשים מיום הוצאת הסדרה.

 (ג) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תיחתם על גבי איגרת החוב על ידי הבעל
 הרשום אם האיגרת רשומה על שם או על ידי המחזיק אם האיגרת למוכ״ז. תמורת איגרת

 החוב תשולם למבקש יום חול אחד לאחר שתוגש למינהלה איגרת החוב עם הבקשה.

 9. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה חוץ
, ושלא יעלה על 25%.  מן המם שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 10. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו, רשאית
 המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום בפנקס

 של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 11. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר או מוסד בנקאי.

 12. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שנים למאה

 מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה מ״ה), תשכ״ז—1966״.

 פדיון מוקדם

 פטור ממס
 הכנסה

 רכישת איגרות
 הוב והעברתן

 ללא הוצאת
 איגרות

 מכירת איגרות
 חוב

 עמלה

 השם

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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 תופפת ראשונה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

. סדרה מ״ה . .  מס׳ סידורי

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ ו ו ל י  מ

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום ל׳ בכסלו תשל״ב (18 בדצמבר 1971)

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. סכום הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

ד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה  4. מד
 נקודות.

 תאדיד ההוצאה: ה׳ בטבת תשכ״ז(18 בדצמבר 1966)

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ד ה  ש

: אני בוחר בפדיון כאמור בתיןגןן 5(א)(1)/(א)(2) ף  מעבר לד

 • , חתימה

 אני מבקש לשלם לי את תמורת האיגרת לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 8.

 תאריך

 חתימה

 יןוב׳ךוותקנות 1970, ב׳ בטבת תשכ״ז, 15.12.1986



ה • י נ , ש ת פ מ ו  ת
- (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב על שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מם׳ סידורי, סדרה מ״ה

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ ו ו ל י  מ

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום ל׳ בכסלו תשל״ב (18 בדצמבר 1971)

 לידות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולמו לבעל הרשום שימסור למינהלה את
 איגרת החוב.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 5. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה
 נקודות.

 תאריד ההוצאה: ה׳ בטבת תשכ״ז(18 בדצמבר 1966)

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2) ף  מעבר לד

 חתימה

 אני מבקש לשלם לי את תמורת האיגרת לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 8.

 תאריך

 חתימה

ר י פ ס ס ח נ  כ״ח בכסלו תשכ״ז(11 בדצמבר 1966) פ
 (חמ 7247) שר האוצר
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ו ׳־בדבר *  צ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של אוצר לתעשיה בע״מ, בסכום פטור ממם
ה ס נ י  כולל של 2.5 מיליון לידות שיעמדו לפדיון בשנת 1971 עם זכות לפדיון מוקדם החל מתום ה

 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״א בכסלו תשכ״ז '..
 (4 בדצמבר 1966), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ׳ מן המם

.  בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף,161 לפקודת מס הכנסה 2

׳ 12),תשכ״ז—1966״. השם מס ) סה) נ ר ממס הכ (פטו ן ו  2, לצו זה ייקרא ״צו החסכ

ר י פ ס ס ח נ ) פ 4בדצמבר1966 ) ז ״ תשכ ו  כ״אבכסל
) שד האוצר 7 2 6 5 ° מ ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ז, ע0׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
ם י צ ו ב י ק ה ב ד י ד מ ם ב י ת מ ק פ ס ר ה ב ד  צו ב

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 *, אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —
 ״קיבוץ״ — קיבוץ או קבוצה המאוגדים באגודה שיתופית על פי תקנות לדוגמה שאושרו על

ות!  ידי רשם האגודות השיתופי
 ״ספק״ — מי שמספק או חייב לספק מים לקיבוץ, לרבות קיבוץ המפיק מים כדין ממקור מים

 ,ומשתמש במים לצרכיו ן
 ״צריכת מים ביתית״ — שימוש במים בכל אחת מיחידות הקיבוץ לרבות גינות נוי, אך למעט

ת; יתית וחקלאי  צריכת מיס תעשי
 .״צריכת :מיס תעשייתית״ — .שימוש במים למטרות תעשיה בכמות העולה על 5000 מ״ק

 מים בשנה.

. (א) קיבוץ יתקין בתחומיו מדי־מים המודדים את צריכת המים הביתית ואת צריכת 2 
 ,המים התעשייתית, בהתאם לתכנית שתאושר או תוכן על ידי הנציב.

ב רשאי להורות׳ לקיבוץ למדוד באופן נפרד כל שימוש במים במסגרת צי  (ב) הנ
 צריכת המים הביתית.

 1 ס״ח 182, תשט״ו, עמ׳ 82; ם״ח 292, תש י ״ט, עמי 230.
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 (ג) הורה הנציב כאמור בסעיף קטן (ב), יתקין הקיבוץ מדי־מים המודדים באופן
 נפרד את השימושים השונים במים במסגרת צריכת המיט הביתית, בהתאם להוראות הנציב.

 3. קיבוץ יערוך ויגיש לנציב, תוך שלושים יום מיום שנדרש לכך, הצעת תכנית להתקנת
 מדי־מים (להלן — תכנית התקנה) על פי מיפרט שאפשר להשיגו בנציבות המים.

 4. הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה בשלמותה או שלב מסויים ממנה, בשינויים
 או בלי שינויים, או לדרוש מקיבוץ שיגיש לו, בהתאם להנחיותיו, תוך המועד שקבע, תכנית

 התקנה אחרת.

 5. הודעה על אישור תכנית התקנה תישלח לקיבוץ על ידי הנציב.

 6. לא הגיש קיבוץ תכנית התקנה לפי סעיף 3, או לא הגיש תכנית אהדת אס נתבקש
 לכך לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית התקנה לאותו קיבוץ ולחייב את הקיבוץ

 בהוצאות הכנתה.

 7. אושרה תכנית התקנה לפי סעיף 4, או הוכנה לפי סעיף 6, יתקין הקיבוץ, במועד
 שהורה הנציב, מדי־מים בהתאם לפרטי תכנית ההתקנה ולא יסטה ממנה אלא לפי היתר

 בכתב שניתן מראש על ידי הנציב.

 8. אישר הנציב שלב התקנה מסויים של תכנית התקנה או שלבים מםויימים שבה,
 יודיע לקיבוץ חמישה עשר יום לפני המועד שבו יש לבצע את השלבים הנותרים שאושרו

 על ידיו.

 9. רצה קיבוץ שיינתן לו היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית ההתקנה,
 יגיש בקשה לכך לנציב לפחות שלושים יום לפני תום המועד'האמור.

 10. (א) קיבוץ חייב להגיש לנציב תסקיר חדשי על ביצוע תכנית ההתקנה בהתאם
 למיפרט שנקבע על ידי הנציב.

 (ב) הנציב רשאי לדרוש המצאת פרטים נוספים על אלה שבמיפרט.

 11. הותקנו מדי־מים בקיבוץ בהתאם להוראות צו זה, יספק לו הספק מים, לצריכה ביתית
 ולצריכה תעשייתית, במדידה בלבד.

 12. תכניות, בקשות ותפקידים שיש להגישם לנציב לפי צו זה, יופנו אל המחלקה למשק
 מים עירוני ולמדידת מים שבנציבות המים, ת״ד 1475, ירושלים.

 13. תקנות מדידת מים (הוראות בדבר התקנת מדי־מים, תיקונם ובדיקתם ובדבר בתי
, יחולו על קיבוץ המתקין מדי־מים במידה שלא נקבעו  מלאכה ומבדקות), תשכ״ה—1964 2

 הוראות אחדות לפי המיפרט ולפי תקנות אלה.

 14. לצו זה ייקרא ״צו מדידת מים (ה?!פקת מים במדידה בקיבוצים), תשכ״ז—1966״.

 הצעת תכנית
 התקנה

 החלטה על
 אישור

 הודעה על
 אישור

 הכנת תכנית
 התקנה על ידי

 הנציב

 ביצוע תכנית
 התקנת

 שלבי התקנה

 שינוי מועדים

 תסקיר

 אספקת מים
 במדידה

 אופ! הגשת
 מסמכים

 תחולת תקנות

 השם

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 כ׳ בחשון תשכ״ז(3 בנובמבר 1966)
 (חמ 73736)

 ק״ת 1654, תשכ״ה, עמ׳ 333 ; ק״ת 1902, תשכ״ו, עמ׳ 2402.

 988 קובץ התקנות 1970, ב׳ בטבת תשכ״ז, 15.12.1966



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה

 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),.11943
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 ׳(א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—948! 2

ר: . .  אני מצווה לאמו

 1. בכפוף לאמוד בסעיף 2, תחול הפקודה על הדרכים המפורטות בתוספת הראשונה בטור תחולת,
, כאמור לצד כל אחת מהן בטור  א׳, שעליהן הוכרז לפי פקודת הדרכים (רחבן והתוויתן) 3

 בי, ברוחב עד 50 מטר.

 הפקודה
 על דרכים

ן תחול הפקודה ברוחב עד 40 מטר בלבד על קטע תחולה ו  2. (א) בתחום עירית דאשיךלצי
 , בשטחים

פ י י נ ו ר י ל בנקודת ציון 153.340—131.860 והמסתיים בנקודת ציון 151.300—131.470, ע  הדדך המתחי
 והמםומן לשם זיהוי בצבע אדום במפה כ/5087 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד

ד העבודה ביום כ״ד באלול תשכ״ה (22 בספטמבר 1965).  ש
 (ב) בתחום המועצה המקומית נס־ציונה תחול הפקודה ברוחב עד 40 מטר בלבד על,
 קטע הדרך המתחיל בנקודת ציון 148.060 — 131.020 ומסתיים בנקודת ציון 148.520 —
 ,131.100, והמסומן לשם זיהוי. בצבע אדום במפה מספר כ/4976, הערוכה בקנה מידה 1:10,000

 והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ד באלול תשכ״ה (22 בספטמבר 1965).

 (ג) על קטעי הדרך בתחום עירית רחובות המפורטים בתוספת השניה בטור א׳ תחול
 הפקודה ברוחב שצויין בטור ב׳ ׳לצד כל קטע כמם,ומן בצבע אדום במפה מספר כ/5186,
1 באוגוסט ) ו ״ ו באב תשכ ד  הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום נ

.(1966 

מ״ ת בסעיף 2 נמצאים במשרדי מחלקת עבודות ציבוריות, מחוז םי  3. העתקי המפות המכרו
ט הקטעים י ד ע ו מ ם ב ה י לעולן ב א כ ד ז ב ד ן ב י נ ו ע מ ז הרצל 180, תל־אביב, וכל ן י  תל-אביב והמרכז, רחוב

 במפות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 4. : צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש יהוד—בית־דגון—רחובות—בילו— ביטול
— בטל.  עקיד—מזכדת־בתיה—חולדה), תשכ״ד—41963

 5. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים, ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש יהוד—בית־דגון— השם
 , רחובות—בילו—עקיר—מזכרורבתיה—חולדה), תשכ״ז—1966״.

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קכ״ט, עט׳ 1282.

 4 ק״ת 1504, תשכ״ד, עמ׳ 154 ; ק״ת 1787, תשב״ו, עמ׳ 126, 127 ; ק׳׳ת 1925, תשכ״ו, עמ׳ 2766, 2767.
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 תופפת ראשונה

 (סעיף 1)

 יהוד—בית־דגון פרט 7 בתוספת לצו מיום 6.12.1944?
 ע״ר,1944, תום׳ 2 מם׳ 1378, עמ׳ 1067.

 בית־דגון—רחובות—בילו פרט 1 בתוספת א׳ לצו מס׳ 7 לשנת 1938 !
 ע״ר 1938, תום׳ 2 מס׳ 750, עמ׳ 71.

 בילו—עקיר—מזכרת־בתיה—חולדה צו הדרכים (רחבו והתוויתן) (כביש כפר־
 בילו — עקיר — מזכרת־בתיה — חולדה),

.  תשט״ו—1955 5

 תופפת שניה
 (סעיף 2)

 טור א׳ טור ב׳
 הקטעים בתחום תחולת הפקודה

 עירית רחובות ברוחב במטרים עד

 (1) א—ב, מהםתעפות עם כביש מס׳ 162 עד הגבול
 הדרומי של חלקה 160 בגוש 3703 35

 (2) ב—ג, מהגבול הדרומי של חלקה 160 בגוש 3703
ד רחוב בנימין 30  ע

ד רחוב משה  (3) ג—ד, מהסתעפות רחוב בנימין ע
 מזרחי ׳ 35

 א׳ בכסלו תשכ״ז(14 בנובמבר 1966)
 (חמ 5°50״ י ג א ל א ל ו ן

 שר העבודה

 5 ק״ת 531, תשט״ו, עמ׳ 1188.
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 רשות 5עייז
 בהעתק המפה

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 : בתוקף: סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל ץהגנה ופיתוח), 1943 1

, ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948 2 ד ) 2  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ר
ר:  אני מצווה לאמו

ד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 069.736 — 173.696  1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע
 בקירוב על כביש מס׳ 88 ערד—שפך־זוהר ומסתיימת בנקודת ציון 050.188— 169.069 בקירוב
 על כביש מם׳ 83 באר־שבע—דימונה—סדום, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר
 כ/5356 הערוכה בקנה מידה 20.000': 1 והחתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בכסלו תשכ״ז

 (15 בנובמבר 1966).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הדרום, באר־
 שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח). (כביש ערד—צפע), השם

 תשכ״ז—1966״.

 תחולת
 הפקודה
 על דרד

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966)
 (חמ 75050)

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 חחולת
 הפקודה
 על דרד

 רשות לעיין
 בהעתק המפה

 השם

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

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

: ד  אני מצווה לאמו

ד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 233.030 — 171.730  1. הפקודה תחול על הדרן־ ברוחב ע
 בקירוב על הכביש חיפה — נצרת — טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 231.420 — 173.000
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5247 הערוכה
 בקנה מידה 1:20.000 !החתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 .נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, דח׳
ן 12, נצרת־עלית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.  עצמו

- ה פ י  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 24: ח
ד מגדל העמק) (שינוי תווי), תשכ״ז—1966״.  נצרת—טבריה) (קטע על י

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966)
 (חמ 75050)

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו. ב

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

י מצווה לאמור:  אנ

ד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 155.225— 141.260  1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע
 בקירוב על הכביש פתח־תקוה — חדרה ומסתיימת בנקודת ציון 154.550 — 154.580 בקירוב
 על הכביש לוד — נבלט — ראש־העין׳ המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5391
 הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בכסלו תשכ״ז (15

 בנובמבר 1966).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, רחוב הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

ה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 122 : שדה  3. לצו ז
 התעופה לוד — נבלט — גבול), תשכ״ז—1966״.

 ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966) י י ג א ל א ל ו ן
) שר העבודה 7 5 0 5 ° מ ח ) 

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ם״ח. 404, תשכ״נ, עמ׳ 144.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מפ׳ 2, עמ׳ 1.

 תחולת
 הפקודה
ד  על דו

 רשות לעייז
 בהעתק המפה

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

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

: ד  אני מצווה. לאמו

 1. הפקודה תחול על הדדד ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 268.250 — 163.930
 בקירוב על כביש מס׳ 231 כפד־יסיף — כברי — מצובה ומסתיימת בנקודת ציון 269.150 —
 175.090 בקירוב על הכביש על יד מעונה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר
 כ/5140 הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בכסלו תשכ״ז

 (15 בנובמבר 1966).

 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 מם׳ 211 : נהריה—
 סאםא—מירון) (קטע נהריה—מעלות) (שינוי תווי), תשכ״ז—1966״.

ן ו ל , א ל א ג  י
 שר העבודה

 ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 : ם״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 תחולת
 הפקודה
 על דרד

 רשות לעייז
 בהעתק הטפה

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

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

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על,הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 291.800 — 205.440 תחולת
, הפקודה  , י י
ד  בקירוב על כביש מס׳ 411 קרית־שמונה — כפד־סולד — שמיר ומסתיימת בנקודת צייו על מ

 292.260 — 206.440 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר
 כ/5366 הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בכסלו תשכ״ז

 (15 בנובמבר 1966).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, .מחוז הצפון, נצרת־ רשות לעייז
' , בהעתק הטפה , ' ׳ ' ! . 

 עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה לרגילות.

ה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה.ופיתוח) (כביש מס׳ 411: קדית־ השם  3. לצו ז
 שמונה — כפר־סולד — שמיר) (שינוי תווי בק״מ 1.6— 2.8), תשכ״ז—1966״.

ן ו ל ל א א ג  ב׳ בכסלו תשכ״ז(15 בנובמבר 1966) י
) שר העבודה 7 5 0 5  >חט °

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

 2 ע״ד ת׳ש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳2, עטי 1.

 . תיקון טעות
 . בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון מם׳ 3), תשכ״ו—
 1966, שפורסמו בקובץ התקנות 1917, תשכ״ו, עמ׳ 2642,,בתקנה 1(2), במקום ״ומכונות

 להכנת תערובת״ צ״ל ״ומכונים להכנת תערובת״.

 ז׳ בכסלו תשכ״ז(20 בנובמבר 1966) י ג א ל א ל ו ן
 >חט 75034) שר העבודה

י מ ו ק ן מ ר לשלטו ו ד  מ

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

ב ו י ר ב ב ד דה ב ו ה י ־ ר ו ר לא ז ק ע ו  ח
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג> וחוק הרשויות
 המקלמיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית אור־יהודה

: ה  חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה — הגדרות
 ״ביוב״ — ביב. ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור 5 ,

י למעשרו ו  ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנ

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

 2 ם״ח 376, תשכ׳׳ב, עט׳ 96.
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 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה!
; ה  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לעגין חוק עזר ז

 * ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 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.

 בניה נוספת 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר על בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

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

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

 יצרף את הסכמת אותה הדשות המקומית לכך.

 איסור פגיעה 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.
 בביוב

 מסירת הודעה 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או
י  נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
t רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה 
 אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

דה  ענשים 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואס היתה העבי
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו

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

 השם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (ביוב), תשכ״ז—1966״.

ת פ פ ו  ת

 שיעור האגרה (סעיפים 2 ו־3)
 בלירות

 היטל ביוב —
1  לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) • -
 לכל מ״ר של שטח הבנין —.4

ת ד ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 ד׳ בחשון תשכ״ז(18 באוקטובר 1966) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (חמ 811308)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ת ב ו ל י א - ל ב ח ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המועצה האזורית חבל־אילות חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות,תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

 ביבים >
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסי או שהיה מקבלה אילו היד,
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
ננו הבעל הרשום  בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ים:  וכולל שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות סלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד, תכנון וכל סכום המגיע
 מאת המועצה כריבית או באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל סכום

 שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ו
ות (מוע — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט (נ״א) לתוספת לצו המועצות,המקומי ״ ב ו ש י ״ . 

!  צות אזוריות), תשי״ח—21958
 ״כביש״ - כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

ה!  עזר ז
.חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין  ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או
ו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו,הסופי של הכביש, כפי שיקבע נ נ  שאי

 המהנדס ? - •
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן ו
 ״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־אילות 5

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
 (1) , חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ׳ניקוז. למים עליונים !

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקידת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים,

sתעלות, בודות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתס 
נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון י (3) התאמת רחוב, מבחי  י י • י

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

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

גידודם:  וצמחים, סידורם ו
!  (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן

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

 1 דיני מדינת ישרא?, נופח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 >ק׳׳ת 797, תשי׳׳ח,.עט׳ 1256; ק׳׳ת 1563, תשכ׳׳ד, עט׳ 1034.
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ה;  ״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה׳ לרבות הבניינים העומדים עלי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

!  כולן או מקצתן
 ״שטח בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב

ר זה *  לצורך חוק עז
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

ר זה.  2. המועצה רשאית,להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם להוראות חוק עז

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

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

 (ב) דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

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

 קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש

 ובין שלא כדי רחבו המלא >
ד כדי שטחה העליון  (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה ע

 של התשתית בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדיי רחבו המלא >
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ן
ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי

 רחבו המלא!
 (5) התקנתם של מיתקני תאורה >

 (6) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או שלבים שלבים.כאמור«
 (7) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסליט, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 6. (א) נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף 5, ישתתפו כל בעלי הנכסים באותו
 שטח בנוי בהוצאות םלילתו בשיעור של 75% לפי היחס שבין שטח נכסיהם לבין כלל שטח

 הנכסים שבשטח הבנוי.
 (ב) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי

ו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־1000 י  הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדי
 מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל.

: ה ז  כ

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה

 לסלול רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 שיעור דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים
 ונבייתם

 שיעור ההשתתפות

40% 
30% 
10% 

 המרחק במטרים
ד 250  ע

 למעלה מ־250 עד 600
ד 1000  למעלה מ־600 ע
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 פקדונות
 על חשבו!

 דמי ׳השתתפות
 בסלילת כבישים

 שיעורי
 דמי השתתפות

 בסלילת מדרכות.
 וגבי״תם

 החזרת תשלומים
 במקרה של

 אי-ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכס
 החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.

 (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ישולמו
 למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי
עצה לגבות מכל אחד מבעלי  המהנדס? ואולם אם נסלל כביש שלבים שלבים, רשאית המו
ד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים  הנכסים, מי

 שהושלמו לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב, מאת כל
 אחד מבעלי הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6, לשלם למועצה, תוך חודש ימים'
 מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את הסכום הנקוב בהודעה ובעל

יב למלא אחרי הדרישה.  הנכס חי
) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא א ) ן ט  (ב) בהודעה כאמור בסעיף ק
 חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש או שלב
 ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלו נאמדו מראש

 על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילחה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס? הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, כולם או מקצתם,

ם:  הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך ד׳דןןוב ובין קטעים קטעי
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי

 רחבה המלא!
 (2) הנחת אבני שפה?

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור ?

 (5) סודוד שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 9. (א) נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף 8, ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 אותה מדרכה.בכל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם לבין

 השטח הכללי של המדרכה שנסללה.
 (ב) על תשלום דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות הסעיפים 6(ג),,

 רד, בשינויים המחריבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7׳ ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום ההוד־
 עה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם
 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

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

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

ד 25%.  ע
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 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לדבר.

 13. 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 בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או יעסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ז  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־אילות (סלילת רחובות), תשכ״ז—1966״. .

 תעודה על
 סכום ההוצאות

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

ן מ ל ק נ י ם פ ע ו נ י ב  א
 ראש המועצה האזורית חבל־אילות

 נתאשד.
2 בנובמבר 1966) ) ז  י״ט בחשון תשכ״

 (חט 82766)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת התעבורה

ו • ת י י נ ח ב ו כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ה ב ש נ מ ר ל ק עז ו  ח

, וסעיף 77 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה: נה המועצה האזורית מנשה חוק עזר ז , מתקי  התעבורה 2

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שידות כאמור בתקנות התעבורה,

»  תשכ״א—31961
 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 !

 ״מפקד המשטרה״ — מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה
 העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן,׳

ד אליו את סמכויותיו לפי  ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העבי

!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. «

 3 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1425.
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יה לרכב לפי סעיף 2 !  ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חנ
 ״מקןום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע׳ כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3 .

 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנחל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק
 דיווח?

 ,,המועצה״ — המועצה האזורית מנשה ?
 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי המועצה להיות פקח לעניו חוק עזר זה!

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

 כולן או מקצתן?. . . •

 ״רחוב״ — דדך כמשמעותו בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מרחוב!

 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים ?

 ״תמרוד״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961.

 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, דשאי ראש פטמת ?הסדיר
, חניית רכב ב ן ן ו ע ר ן ב ק 1 , ׳ ב ; ? ם ש,1 ר י י ן ס ג מ ו ן ס ב א כ ו ^ ף ת ד מ ע > ת ד  המועצה לאסור, להגביל ולהסדין• א

 או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את
 הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת

 באותו מקום.

יעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד מקים חניה  3. (א) ראש המועצה רשאי — לאחר התי
י ד ם י  המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או ט

 באמצעות מכשירים מיבניים.
ד רכב במקום החניה לציית  (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמי

 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
ד רכב במקום  (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמי
 החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף

 לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

ד רכב ו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמי  (ד) הותקנ
דו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל של־  באותו מקום להעמי

 טים, סימנים וכיוצא באלה.

 4. (א) לא ינהל אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם טהום חנית
' ט ד  לתנאי הרשיון. פ

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש כקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להת־
 לותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם. 1

 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגדה המחושבת
 לפי שיעור של 80 לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגדה, כולה או מקצתה.

ינתן דק בהסכמת המפקח על התעבורה  (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב י
 ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

999 .S12.1966.1 ,קובץ התקנות , 1970ב׳ בטבת תשכ״ז 
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די ראש ה 5. (א) לא יעמיד אדם, ולא יחנה רכב ברחוב במקומ שהחניה י נאסרה על י י  איטורחנ
 המועצה למי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תשכ״א—
 41961 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם,

ידית ובלתי פוסקת. נה או לפריקה מי  או לטעי

ד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא —  (ב) לא יעמי
 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתס שם הותרה על ידי ראש המועצה ,׳

 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
 שטחים מסומנים כאלה!

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת
 אחת.

 רכבשנתק?ק? 6. לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל
 האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים
 להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שה־

 רכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 מוניות 7. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, אלא על, פי היתר מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא דשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם לשנותם או לבטלם.

 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
 על התעבורה.

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר. ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם מחצית

 האגרה בלבד.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח על פי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים

 או להורתם, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה

א לשם המתנה לאותו נוסע! או  , י הי
 (2) אם לא הוצעה הסעה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

 אוטובוטיט 8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן
ו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה שה־  על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עלי

 תחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.

לה על הזמן הדרוש כדי להוריד ד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העו א יעמי  (ב) ל
 או להעלות נוסעים. הודאה זו אינה חלה לגבי תחנת סופית.

 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד
 היא תפוסה על ידי מספד האוטובוסים הנקוב בתמרור.
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ף תמרורים , ע , ס פ ע ל ג ק נ ד ש ד ם ן ן ן ה א ל ב ג ׳ ה ר ן ם י ל א ן ב כ ״ ן ד י נ פ ״ ו ק ל מ ן כ י י צ ה י צ ע ו מ ש ה א  9. ד
 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

י ריתוק רכב ר פ ם ת מ , א ך לי ו מ  10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע ס
 ., למקום תניה

 הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויים.
 (ב) ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, באותו

 מקום,. חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם אגרת הםךך אגרת הסדר
 בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.

 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד

 זמן החניה הנוסף.
 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או באופן

 אחר שייקבע על ידי ראש המועצה.
 (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מימיים, תוכנס האגרה למכשיר המיכני

 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

 12. לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניד! מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם טיפול במכשיר

־ ! י י ד  למטרתי• ^
 13. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי סמכויות פקת

 לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות. ענשיט

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ז—1966״. השם

 תופפת

 (סעיף 11 (א))

 שיעורי אגרות הסדר ליום משעה 05.00 עד 23.00, או חלק ממנו—
 םוג הרכב לירות י

 אוטובוס 1.50
 נושאית 1.00
 ג׳יפ, טנדר, מכונית פרטית, טרקטור עם גרר 0.50
 קטנוע, אופנוע, טרקטור ללא גרר ~ 0.30

ם ח נ ף מ ס ו  'נתאשר. י
 כ׳ בתשרי תשכ״ז(4 באוקטובר 1966) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חמ 839022) י -
 אני מסכים.

ל מ ר א משה כ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים י שר התחבורה
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב נ ו י צ ס־ ר לנ ז ק ע ו  ח

נה המועצה י, מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1
ה:  המקומית נס־ציונה'חוק עזר ז

 ד,נדרות 1. בחוק עזר זה —
׳מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!  ״אביזרים״ — ברזים, צינורות,
מה; ובבנין אחד — חדר ששטח רצפתו  ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השו
 אינו עולה על 30 מטר מרובע ¡ שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין

וסף;  חדר נ
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

; 21950 
 ״מד־מימ״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס!
ונח;  . ״מועצה״ — המועצה המקומית נם־צי

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

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

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

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

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

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

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

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

ר 2. - (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש מ י  ח
 .?מפעל מים 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 דשת.

 1 דיני מדינת י׳ג!ראל, נוסח חדש 9, תשכ״וו, עמי 256.

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

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זד״׳ ישלם•
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 שהגיש המנהל.

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה דשת פרטית קיימת, לא יסידנה ולא רשת פרטית
 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
! 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 הנכם ועל
 חשבונו.

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

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

עצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.  כאמור תשולם למו
 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא באביזרים

 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על;ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (וי)• באביזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
נה של  אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקי

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

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המוע;צה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

נורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3(ב).  (ב) אגרת הנחת,צי

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

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 אנרת הנחת
 צינורות

 התקנת
 מד־מים
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 הפרטית.

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

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

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

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
די המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת  המים ייבדק על י

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

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

נימלי שנקבע בתוספת.  מהשיעור המי

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
י החדשים שקדמו  בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שנ
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.
הל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי המנ  (ג) מצא.
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים רשם אותה בתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל
זמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל  מי
 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
 הנ/ספד הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

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

ה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.  כז

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
ת כמות המים שנזלו ואגדה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים..  א
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ימיס דידתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה  (ז) הורכבו מדי
 הפרש ברישום ביניהנן, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אס הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אספקת מים
ה ז י י ת פ  מים ולקבוע בו תנאים. י 5

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

, פקדונות פ ץ כ ך ק  8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פ
ר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או עז ק'  שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חו
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. א^רת מיס ותשלומים אחדים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת מועד הת>צ!5ום
 המועצה.

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

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר ניתוק החיבור
 זה, 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, רשאי המנהל כתום 5 ימים מיום מסירת ההתדאה,
כץ יתד  לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ו

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

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

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

בשעת חירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפסקת מים  12. (א) ׳
 י 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
 והתשלומים האחדים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
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 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית ?•נותק׳ ללא תשלום.

 רשות כניסה 13« (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו׳ רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

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

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

ר זה >  (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עז

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

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

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

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

 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 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 מיס ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס־  לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה,

 פקת מים.

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

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

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

 בתחום המועצה.

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

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

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

 15, לא ימצור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מניית טיט
 והעברתם או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

י תירוש חינור פ א ל ל ש א ד ו ח  16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא י
 ! שנותק

 היתר בכתב מאת המנהל.
 ־(ב) חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן(׳א),

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

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק שטירה נפני
 , זיהום

 סביר ממפעל המים.

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב דרישת
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל דשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן' או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מיס

 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 אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה טםירת הודעות
 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחה בדואר •במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום

 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, .
 תהא המסירה כדין אם הוזלגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס
 שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

ה ענשים ד י ב ל ע  20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה ש
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו

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

5 ו ט י  21. חוק עזר לנס־ציונה (אספקת, מים), תשכ״א—41961— בטל. ב

ם ש י  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (אספקת מים), תשכ״ז—1966״. י

 ק״ת 1111, תשכ׳׳א, עמ׳ 1125; ק״ת 1387, תשב״נ, עט׳ 253; ק״ת 1688, תשכ״ה, עמ׳ 1421.
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ת האנרה בלירות פ פ ו  ת

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

 (1) לבל יחידת דיור, עסק או משדד 50

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 100

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

 עד ״2 15

 למעלה מ־״2 30

תד לשינויה או להסרתה של דשת פרטית  2. אגרה בעד הי
 (סעיף 3 (ב)) 5

 3. אגדת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3 (ה)) 15

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

לנכס ששטחו עד חצי דונם 300 . 

ד 5 דונמים, לכל מ״ר 0.60  מעל חצי דונם ע

ד נוסף 0.20 ד  מעל ל־5 דונם, לכל נ

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה 1.70

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 0.60

 כשיש טיתקז בשאח מיתקז
 מוכז להתקנת מוכז להתקנת

 מד־מיפ םד־מימ

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

 (1) אינו עולה על ״3/4 50 100
 (2) עולה על ״% ואינו עולה ״1 75 140

160 90 1 y  (3) 4עולה על ״1 ואינו עולה על ״

180 100 1 y 2 ל ״ 1 ו עולה ע נ י א ו y  (4) 4עולה על ״

210 145 2 ו עולה על ״ 1 נ י א ו y  (5) 2עולה על ״
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 240
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 220 300

 (8) עולה על ״4, לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה
10 ( ( ט  והתקנה (סעיף 5 (
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האנרה למ״ק
 בא נ ורות

 7. אגרת מיס (סעיף 6) — לחודש —

 ׳(א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי —

 10 מ״ק ראשוניפ 22 0.66

 מעל ל־10 מ״ק ועד 16 מ״ק 30

 מעל ל־16 מ״ק 40

נות נוי מעובדות —  (2) לגי
 בהגבלה של 8 מ״ק לחודש בחדשים אפ
 ריל—נובמבר לכל 100 מייד או חלק מהם,

 מעל ל־10 מ״ק 10

 (3) למוסדות 22

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ובריכות שחיה 22

נם מלאכה, משרדים  (5) לחנויות, עסקים שאי
 וכל שימוש אחר שלא פורט בחוק עזר זה 30 3.60

 (6) לתעשיה — לצדכי עסק שהוא מלאכה:

 (א) לצדכן שאינו רשום ברשיון ההפקה
 של המועצה 30 3.60

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה

 בגבולות הכמות המוקצבת 13

 מעל הכמות המוקצבת 20

 (7) לבניה 40

 (8) לחקלאות — להשקאת פרדסים לצרכן
 הרשום ברשיון ההפקה של המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 7.5
 מעל הכמות המוקצבת 15

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —
 לשימוש ביתי —

 לחדר ראשון 3

 לכל חדר נוסף 1
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 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
ד — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק, י  מ

 יזוכה לאחד אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 מםפר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
 האגרה בלירות

10 ( ( ד  9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ו ל ס ט ר ה י ר מ  נתאשר. ש
 ד׳ בחשון תשכ״ז(18 באוקטובר 1966) ממלא מקום ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 8415008)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

ד הפנים  ש

 פקודת המועצות המקומיות
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד ד ב ר ע ר ל ז ק ע  חו

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המקומית ערד חוק עזר ז

ר זה —  הנדרות 1. בחוק עז
 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של
 צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של, בור רקב,
 בור חלחול או בית קיבול אחד הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, לרבות ביב או- תעלה 1
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזס של קבוצה של,
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
 שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל אביזרי הביוב,

 מחסומים ותאי בקרה!
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם, למעט ביב פרטי ן
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
ן ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי  הצינורות ואביזריהם בפנים הבני
ן ולחימום מים ומערכת  או בביב ציבורי, בורות שפכים, .וכולל גם המיתקן לחימום הבני

 אספקת המים על כליה, צינודותיה ואביזדיה!

 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, תשג״ה, עמי 256.
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 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה זכאי
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח,  יי לקבלה אילו הנכסים הי
ו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר נ נ  בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

 משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים!
 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל, או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
ה ובין שהם  מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצרים בתוך המבנ

!  מצויים בסביבתו
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

!  לאחר זמן
!  ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו ל,פי חוק
!  עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
ן! ו  אדם הגר בבית מלון או בפנסי

אך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של  ״תברו
! נתה אותו למלא תפקיד של תברואן  המועצה או כל פקיד אחד, שהמועצה מי

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעווז, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים ?
נו ביב כמשמ־  ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל ביב שאי

ה!  עותו בחוק עזר ז
 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגים!

די המועצה או על ידי משרד הבריאות.  ״מאושר״ — מאושר על י

 2. ״מפגע״ —
ו נ  (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאי
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

 ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!

 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תרים, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי דעת

 התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!
 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה

 להזיק לבריאות;

 (5) " צפיפות מדובה בנכסים אשר, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים׳ או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר,  ללא, היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 ואשר, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!

 2 ם״ח 467, תשכ״ה, עמי 307.
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 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או
! נו קבוע כהלכה, לדעת התברואן  שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאי

 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחיט שנקבעו בתוך בנין או מחוצה
 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר.שהם

 במצב מזוהם, או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התברואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם ן
 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה ברזל
 או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות יתושים בהם!
 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים שבהם

 עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה או

 של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחד

! ם ש ג ר ו נ י  דרך צ
נור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל ביב,  (15) כל צי

 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים ן .
 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר, לדעת

ך!  התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמו
 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה כבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

!  הגורם נזק לבריאות, לדעת התבדואן
 (19) תגור׳ אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
 ואשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם על ידי

 כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!
 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים או

 בחצר, בכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן *
 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה. או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התברואן ?
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התבדואן«
 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת התברואן!
 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים

 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם!
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ו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן׳ והעלול לשמע׳'• נ י רשא אדמז :  ^ (25) < שטת
י : : <

־  ' ׳ • • ו פסולת! י  להצטברות אשפה א
 (26) עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב

׳  והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים! י
 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התבמאן?
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה

 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת! י

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

 3 (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה לי&ם.
 סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) התברואן דשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא צורן־
 בכך, רשאי הוא לגלות, בעצמו או על ידי עובדי המועצה, כל ביב או מיתקן תברואה אחר,
,ביצוע  וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות פד24 שעות לפני
ו לכסות  עבודה בזאת, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עלי
 מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם בתוצאה מפעולת התברואן האמורה
 יתוקן על ידיו על חשבת המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכם או למחזיק בנכם,

 לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 4, (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
יב המחזיק בנכסים לםלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי אפשר גד אדם אחר, חי  נ
יב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק אוג ק, חי י  למצוא את,המחז

 המפגע.
 (ב) מפגע אשד, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
ו  התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנ
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכסים נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוחו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחר

 שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, ויהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד.

 5, (א) התבדואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי
 הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

. ( א ) ן ט  (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף ק

יב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקיים את תנאי  (ג) החי
 ההודעה על כל פרטיה.

יב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע סילוק המפגע'. לא קיים אדם החי , ,6 
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה על ידי ׳המועצה

 לבצע את העבודה: הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או
 מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.,

 סמכויות
 התברוא!

 אחריות
 ?סילוק מפגע

 הודעה
 לסילוק מפגע
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 7. דעתו של התבדואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר, העבודות
 והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

 הח5טת
 התברואז

ת 8. (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידדש לכך על ידי התברואן, מ ו  ת

ן בבנין העתק מחוק עזר זד. או מחלק ממנו.  להדביק ולהחזיק במקום נראה לעי
 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על ד־נקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התבדואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים
 בית כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע
 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב, לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

 מסירת הודעות 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 ילידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר^במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני

 עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

 10. כל אדם —
ה!  (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר ז

 (2) המכנים שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה!
 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

 (4) העושה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל
 מקום שאינו מיועד לצורך זה!

 (5) היורק ברחוב או במקלם ציבורי,׳
ן  (6) המטיל נייר, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבני

 ציבורי!
 (7) השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או המניח למים או לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים!
 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומד חד, אבן, חול,

 ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא! י
 (9) המשליך ברחוב קליפות, פידות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן,

 או פסולת מזון כל שהיא!
 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה!
 (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחובי,

 (13) החולב בהמות בית ברחוב $
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 (14) השוחט בעל־חיימ או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
 על גג מבנה«

נו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,  (15) שאי
ד י ו  דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכ
 תיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

י תברואה), תשכ״ז—1966״. ע ג פ מ ) ד ר ע  11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל

י נ ו מ י י ב ח א  נתאשד. י ז
(25 בספטמבר 1966) ראש המועצה המקומית ערד  י׳י-א בתשרי תשכ״ז

 (•חם 848611)
 ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית-טבעון בדבר היטל עינוגים

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

טל עינוגים), תשי״ט—1958 *, במקום פסקה (ב) חיסלו (הי ן ת־טבעו  1. בתוספת לחוק עזר לקרי
א: בו  י

נצדט; קו  ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה ו

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

ד 47.8 19.5 אגורות  ע
ד 54-3 25.5 אגורות  למעלה מ־8>47 ע
ד 59.8 30.0 אגורות  למעלה מ־54.3 ע
 למעלה מ־59.8 עד 73.4 38.9 אגודות

 למעלה מ־73.4 < 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל״.

טל עינוגים) (תיקון), תשכ״ז—1966״. השם (הי ן  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעו

 נתאשר. י׳ ק ל נ ב ד ג
2 בספטמבר 1966) ראש המועצה המקומית קדית־טבעון ) ו ״  י״ז באלול תשכ

 (חמ 82908)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 2 ק׳׳ת 858, תשי״ט, עמ׳ 560 ; ק׳׳ת 1560, תשכ״ד, עמ׳ 1003.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ן ב י ק צ ו מ ־ ת י ר ק ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה ממועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
ד זד.:  המקומית קרית־מוצקין חוק עז

 י׳נייית 1. בחוק עזר זה —
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ׳ותאי בקורת ז
 ״חדד״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבניו אחד — 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), תשי״א—

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

 המסופקים לנכס!
 ״מועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין!

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

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

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

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

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 31936!
ך — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה! כ ד צ  ״

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

 מים לנכס, למעט מד־מימ!
ני של קירות הבנין והשטח העליון של  ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצו
 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  התחתון של הג
נו נשען על קירות — החלל שבין  על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אי

! ו ג והרצפה שמתחתי  הג
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בםחודה.

 חיבוי 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
ט לא ייעשו אלא על ידי המנהל. י ט 5 ע פ ט  ל

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

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

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

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמ׳ 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
למועצה מראש:  המבקש'

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ד) הרשת הפרטית תוהזק 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״
די המנהל.  זרים שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על י

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
ת פעולתו התקינה של ע א  אלא אס כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנ

 מד־מים או אביזר או גדם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

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

 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
ן או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת  נפח הבני

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 אנרת הנחת
 צינורות

 התקנת מד־מיס
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים ואגרת התקנת מד־מימ בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 ברשתו הפרטית.

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

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

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

ו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמך־ נ  (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אי
 המים ייבדק על ידי המנהל * בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
ה פגום.  בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים הי

ס מי  אנרתמים 6. (א) בעד אספקת מיס לנכס.המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת.
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

נימלי שנקבע בתוספת.  מהשיעור המי

 . (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
ת הצרכן  לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי הוא לחייב או לזכות א
י החדשים שקדמו  בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שנ
י החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה  לאותה תקופה ובמשך שנ

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי־דיוקו.

די צרכנים אחדים, רשאי המנהל  (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על י
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת האגרות 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
 המספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
ה אחרת של התשלומים ק  המינימליים שנקבעו בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על ^

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

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

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

 (ו) משמש מד־מיס אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים,
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 (ז) הורכבו מדי־מיס דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל .הנכם, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אספקת מים
 ץ לפי חוזה

 מים ולקבוע בוי תנאים.

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

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי פקדונות
 שיקבע, .להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
ע מאת הצרכן י  קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המג

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מים ותשלומים אחדים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת מועד התשלום
 המועצה.

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

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

 במז״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 אשד בהחזקתו של הצרכן ובין יתר

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מימ 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 במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפסקת מים
 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
 והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
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 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
ד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.  (א), חייב המנהל לבצע מי

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

 (!) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מיס, צינור,
 או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ

!  לעשותו

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לדעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
ת המים שסופקה לצדכן!  במים או לברר את כמו

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה 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 אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

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

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

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחד ישתמש במים שברשותו
 אלא לצדכי 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 יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס

 פקת 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 שאחד ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

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

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

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

 נטיעות ציבוריות.

ד אותם לרשות אדם אחד, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת טיט  15. לא ימכור אדם מים ולא יעבי
 , , , והעברתם י

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

י חיריש חיבור פ א ל ל ז ש א ך ו ז ן א י ״ ל ר ז ז ק ע ו ת ח ו א ר ו , ה פ ק ל ת ו 3 ת ש י ט ף ת פ ש ל ר ף ש ן ב י ) ח א ) 1 6 

 שנותק
 היתר בכתב מאת המנהל

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

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

 17. לא: יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביך שטירה בפני
י זיהום ־ « , : - ׳ . , ; ׳ « : . . . • 

] י ; ! « ; : < ; : . : . ׳ , , : . .  ממפעל המים. י .

ב דרישת תיקונים י י ח י ל א ש ו (להלן — ראש המועצה) ר די י  18. :(א) ראש למועצה או מי שהוסמך על.

 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של

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

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),

 רשאית המלעצה 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 מסירת הודעות

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

 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,

י  או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגי

 לים 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

ימ הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית. נ  בשני עתו

) ענשים ך ר י ב ל ע  20. העובד יעל הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה ש

 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.

— בטל• ביטול ן(אספקת מים), תשכ״ב—41961  21. חוק עזר לקרית־מוצקי

ם 8 < (אספקת מים), תשכ״ז—1966״. ה ן צקי דמו ו י  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקד

 ק״ת 1215, תשכ״ב, עט׳ 233 : ק״ת 1431, תשב״ ג, עט׳ 1201.
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 האגרה בלירות

 תוספת

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

 (1) לבל יחידת דיור 120

ה מלאכה או תעשיה 90 ר ש  לכל יחידת עסק׳ מ

: ש ד ח  (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מ

 לפי דרישת הצרכן—

ד ״2 15  ע

 למעלה מ־״2 50

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

5 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

— ( ( ג ) ־ נורות (סעיף 4 (א) ו  4. אגדת הנחת צי

ד חצי דונם 300  לנכס ע

 לכל מ״ר נוסף של שטח הנכס 0.60

ד של שטח הבניה לכל קומה 1 ד  ונוסף לזה לכל נ

, כשאין מיתקן  כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מד־מים

 לירות לירות

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

75 45 %  (1) אינו עולה על ״
 (2) עולה על ״% ואינו עולה על ״1 70 125
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״4/!1 80 150
160 90 1!/  (4) עולה על ״11/4 ואינו עולה על״2
 (5) עולה על ״2/!1 ואינו עולה על ״2 120 200
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 150 230
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 200 280

 (8) עולה על ״4, לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האנדה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מימ כולל דמי פירוק, הובלה וה־
10 ( ( ט  תקנה (סעיף 5 (

 1022 קובץ התקנות 1970, ב׳ בטבת תשכ״ז, 15.12.1966



 י33

 האגרה
 המינימלית

 בלירות
 האגרה למ״ק

 באגורות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 3 מ״ק ראשונים 30• 0.90

ק נוספים או חלק מהם 30 דמ״  ל־

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 40

 מעל ל־16 מ״ק 50

נות נוי מעובדות ולמשקי עזר —  (2) לגי

 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה נפר־
 דת — בהגבלה של 9 מ״ק לכל 100 מ״ר
 או חלק מהם׳ בין החדשים אפריל —

 נובמבר 13

 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה נפר
 דת — בהגבלה של 9 מ״ק לכל 100 פדר
 או חלק מהם, בין החדשים אפריל —

 נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 13

 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לפריט 7(1) לשימוש ביתי.
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 אליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות, בתי מרחץ ולבריכות שחיה 25 0.75

 (4) לחנויות, עסקים שאינם מלאכה, משרדים ולכל,
 שימוש אחד שלא פורט בתוספת זו 50 1-50

 (5) לתעשיה — לצרכי עסק שהוא מלאכה 25 0.75

 (6) לבניה 50

 (7) לחקלאות 8
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 8. (א) .צרכן שמשפחוזו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט.לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאיננה שיכון עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ד — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס
 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

 אלה.

• י  מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי י
 בלירות

6 6 
9 7 

 8 י 12
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

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

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
2 בספטמבר 1966) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין ) ו ״  י״ז באלול תשכ

 (חט 852118) ׳
א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 האגרה בלירות

 פקודת המועצות המקומיות
ם ת ר י ג ס ק ו ס י ע ת ת ב ח י ת ר פ ב ד מי ב ו ר לשל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •? מתקינה המועצה
: ה  המקומית שלומי חוק עזר ז

ר זה —  1. בחוק עז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי!

 ״בית עסק״ — חנות, משדד, מחסן, בית חרושת, בית מלאכה, קיוסק, מזנון, וכל מקום אחד
 שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום
 תרבות או ספורט, בריכת שחיה, בית נכות, תערוכה, גן חיות, בית עינוג או מקום הגרלה,

 למעט מלון, פנסיון, בית אוכל, בית עינוג ובית מרקחת!

ו ניתן או יש לבקש רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות  ״מזנון״ — כל מקום שלגבי
ז  והתעשיות (הםדרתן) 2

 ״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לבקש רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות
 והתעשיות (הםדרתן) ז

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

 2 חוסי א״י, כרד בי, פרס סמ״נ, עמי 1427.
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 ״בית אוכל״ — מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר.שבו מגישים או מוכרימ אוכל או משקדי

! ג ו נ  ולשם צריכתם בובמקום, למעט מזנון, קיוסק, מלון, פנסיון ובית עי
ג״.— כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים ו נ ת עי  ״בי

 הציבוריים, 1935 3 ?
, כימי מנוחה, שתחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—41948
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה, וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה

 וסופו בשעה 15.00 למחרתו?
 ״פתח״ — לרבות אי סגירת בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית עינוג והגשת אוכל
 או משקה ועשיית עסק, מלאכה או עינוג בתוך בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית

 עינוג סגור?

 ״בעל״ — בעל בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית. עינוג, לרבות שוכרו, מנהלו,

 מחזיקו, או עובד בו.

 2. בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח — סגירת בתי
 עסק בימים
 (1) חנות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה (2) — שאינם ימי

ן 19.00 לבין 05.00 מנוחי׳  בתקופה שבין 1 באפריל לבין 30 בספטמבר בשעות שבי
 ובין 14.00 לבין 16.00! בשאר חדשי השנה בשעות שבין 19.00 לבין 06.00?
ת אוכל או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פידות, שוקולדה, גלידה  (2) בי

ן 24.00 לבין 05.00?  או משקאות לא משכרים, בשעות שבי
 (3) חנות לממכר פרחים — בשעות שבין 22.00 לבין 05.00 ?

 (4) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (3) — בתקופה שבין 1 באפריל
 לבין 30 בספטמבר בשעות שבין 10.00 לבין 05.00 ! בשאר חדשי השנה בשעות

 שבין 19.00 לבין 06.00 !
 י אולם מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה 22 בכל אחת מהימים: כ״ז וכ״ח באלול!
׳ בסיון, ד ! י״א, י״ב ו־י״ג בניסן! ג׳ ר ד ט״ו בו ! ז׳ באדר ע ג בתשרי ״ י  ח׳, י״א, י״ב ר

 אם אותו יום אינו חל בשבת.

 3. בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק, בית עינוג או בית אוכל. סגירת בית
 ד עסק בימי

 מנוחה׳

 4. לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי סניףת
ת בתי מרקחת י ת ב ^ א ב ל י י ן ת ן ח ק ף ת מ י ל ב ע ב ש . ך ב ל ב ׳ ן 0 6 > 0 ן 0 י ב 1 ל 9 0 ן 0 י ב ת ש ו ע ש  _ ב

 המרקחת שלו, כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שקבע ראש המועצה.

 5. : הוראות סעיפים 3 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת אשר בעליהם החולה

 הס כולם לא יהודים, אינם מעסיקים בו יהודים בימי מנוחה ואינם פותחים אותו ואינם

 מרשים את פתיחתו בימי מנוחתם של בני עדתם.
נ ע ת ו י י י ב  6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס מאתים לימת• ע

 3 עייר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עמ׳ 49.

 * ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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— בטל. חת עסקים וסגירתם), תשכ״א—51961 פתי ) מי ו 5 7. חוק. עזר לשל י ט י  ב

חת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז—1966״. פתי ) מי ו . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשל w n 8 

ד ו  נתאשד. ד נ י נ ו ד
2 בנובמבר 1966) ראש המועצה המקומית שלומי ) ז  י״ט בחשון תשכ״

 (חם 85696)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ק״ח 1194, תשכ״א, עמ׳ 2728.

 תיקון טעות
 בתקנות נמלי חיפה ויפו (אגרות החסנה) (תיקון), תשכ״ז—1966, שפורסמו בקובץ
^ במקום ״(אגדות הסחנה)״ צ״ל ״(אגרות החסנה)״. ה נ ק ת  התקנות 1955, תשבי׳ז, עמ׳ 338, ב

 קובץ התקנות 1970, ב׳ במבת תשכ״ז, 15.12.1966

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליג!
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