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 מדור לשלטון מקומי
ב, תיקון), תשכ ג נ (רמת־ ת) ו רי ו ת (מועצות אז ו מי  צו, המועצות המקו

 חוק עזר להרצליה (הסדרת השמירה), תשכ״ז—1967 . .
ק עזר ללוד (ביוב), תשכ״ז—1967  חו

 חוק עזר לדאשון־לציון (רוכלים), תשכ״ז—1967 .
 חוק עזר לשפרעם (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ׳׳ז—1967 .
 חוק עזר לגדרות (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1967 .

 חוק עזר לגן־יבנה (אספקת מים), תשכ״ז—1967 .
ר למגדל (היטל סעד ונופש), תשכ״ז—1967 . עז ק,  חו
ר לפרדסיה (מפגעי, תברואה), תשכ״ז—1967 ק עז  חו
. . , תשכ״ז—1967 .  חוק עזר לפרדסיה(רוכלים)

 חוק עזר לקרית־חרושת (הסדרת השמירה), תשכ״ז—1967
אגרת תעודת אישור), תשכ׳׳ז—1967 . ) ישי  חוק עזר לרמת־

ק עזר לרמת״השרון (אספקת מים), תשכ״ז—1967  חו
(מס עסקים מקומי), תשכ״ז—1967 . ן ו ־צי  חוק עזר לשבי



 חוק בתי־המשפט, תשי׳יז—1957

ה ר ג פ י ה מ י ם ב י נ י נ ע ל ב ו פ י ט ה ט ו פ ש מ ה ־ י ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובתוקף שאר הסמ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי־המשפט, תשי״ז—1957 ג
:  כויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות בית־דין אלה

 תסופת הפגרה 1. הפגרה בבית־המשפט העליון, בבתי־המשפט המחוזיים ובבתי־משפט השלום, תהא

״ד בניסן תשכ״ז(24 באפריל 1967) עד יום כ׳ בניסן תשכ״ז (30 באפריל 1967), ועד  ^ מ ״ מיום י

 דייו בימי 2. במשך פגרת בתי־המשפט —
 פגרה

 (1) לא ידון בית־המשפט העליון או בית־משפט מחוזי או יושב־ראש משדד
 ההוצאה לפועל שעל ידו, בכל ענין, אלא אם החליט נשיאו או שופט שנתמנה
 לכך על־ידיו, או יושב־ראש משרד ההוצאה־לפועל שעל יד אותו בית־משפט,

ה! ן אינו סובל דחי י  שהענ

 (2) לא ידון בית־משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על פי החלטה בכתב
 מאת שופט ראשי של בית־משפט שלום או שופט שלום שנתמנה לכך על־ידיו,
 שיש לשמוע סוג מםויים של משפטיה פליליים, או שהענין שהובא בפניו אינו

ה!  סובל דחי

 (3) לא ידון בית־משפט שלום בענינים אזרחיים ולא ידון משרד ההוצאה־
ני ההוצאה־לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית־  לפועל שעל־ידו בעני
ד ה  משפט שלום או שופט שלום שנתמנה לכך על־ידיו, או יושב־דאש משרד ה

ן אינו סובל דחיה. י  צאה־לפועל שעל־יד אותו בית־משפט, שהענ

 3. מנהל בתי־המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים או משפט פלוני
 מסרים, או ענין פלוני במשרד ההוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית משפט פלוני, או

 בכל בתי־המשפט או במשרד ההוצאדרלפועל, או בכל משרדי ההוצאה־לפועל.

 השפ 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי־המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי
 הפגרה) (מס׳ 2), תשכ״ז—1967״.

(3 בינואר 1967) ז  כ״א בטבת תשכ״
א י ר י פ ב ש׳ ש ק ע י . . > 7 0 0 8  (ח* 0

 שד המשפטים׳

 0מכות מנה?
 בחי המ׳טפט

 1 ם״וז 233, תיעי׳׳ו, עמי 148.
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 פקודת מם הכנסה
ם י ש ד ד ח ו צי ת ו ו נ ו כ , מ ם י נ ב ל מ ש י ב ת ל ח ת י ה ו כ י ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17(10) ד243 לפקודת מס ה
 אלה:

 1. בתקנות אלה — הגדרות
 .״מכונות וציוד חדשים״ — מכונות וציוד חדשים המשמשים לתעשיה או לבתי מלון, לרבות
1 בינואר 1967) ) ז ״  מכונות וציוד משומשים מתוצרת חוץ שנרכשו ביוט י״ט בטבת תשכ

!  או לאחר מכן ולמעט ריהוט ורכב פרטי
י בשל פחת בעבודה במשמרות נוספות ולמעט כו י נ  ״ניכוי לפי סעיף 21 לפקודה״ — למעט.
 מכסת היתר של הפחת שניכויה הותר על פי סעיפים 42 או 43 לחוק לעידוד השקעות הון,

!  תשי״ט—1959 2
.  ״רכב פרטי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה 3

 2. הוכיח אדם להנחת דעתו של פקיד השומה כי בתקופה שבין י״ט בטבת תשכ״ז (1 מתו ניכוי
י ת 5 ח ת  בינואר 1967) לבין כ״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969) הפעיל מכונות וציוד חדשים ה

 לראשונה בישראל, יהא זכאי לנכות מהכנסתו, בנוסף על הניכוי לפי סעיף 21 לפקודה,
;  סכומים אלה

 (1) בעד מכונות וציוד מתוצרת חוץ — סכום השווה ל־100% מסכום הניכוי
 השנתי שהוא זכאי לו לפי סעיף 21 לפקודה בשל אותם מכונות וציוד, בכל אחת

 משתי שנות המס הראשונות להפעלתם!
בעד מכונות וציוד חדשים מתוצרת ישראל — סכום השווה ל־300%  (2) י
 מסכום הניכוי השנתי שהוא זכאי לו לפי סעיף 21 לפקודה בשל אותם מכונות

 וציוד, בשנת המם הראשונה להפעלתם.

י לפי סעי[* 21 לפקודה, לא יעלה םייגיה ל פי תקנה 2, בצירוף הניכו  3. (א) סך כל הניכוי ע
י י כ י נ נות והציוד החדשים לאותו אדם. 5  בשנת מם על 50% מהמחיר המקורי שעלו המכו

 (ב) לגבי מכונות וציוד חדשים מתוצרת חוץ במפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעי־
 דוד השקעות הון, תשי״ט—1959, לא יותר הניכוי כאמור בתקנה 2(1), ואילו לגבי מכונות
 וציוד חדשים מתוצרת ישראל במפעל כאמור יהא סכום הניכוי כאמור בתקנה 2(2) — 200%.

יט ו או נרכשו בתקופה האמורה מבנ  4. הוראות תקנות אלה יחולו גם על מבנים לתעשיה שנבנ
J W j m  בתקנה 2 והשימוש בהם לתעשיה החל לראשונה באותה תקופה, ובשיעור שצויין בתקנה ?

 האמורה.

ז הניכוי י  5* הניכוי לפי תקנחיז אלה דינו, לענין המחיר המקורי,בסעיף 21 לפקודה, לענין סך כל י
 . הפחת לפי סעיף 27 לפקודה ולענין יתרת המחיר המקורי בסעיף 88 לפקודה, כניכוי פחת.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בשל מבנים, מכונות וציוד ה׳עט
 חדשים), תשכ״ז—1967״.

ד י פ ס ס ח נ 1 בינואר 1967) פ 0 ) ז ״ כ ש ת ת ב ט ב ח ״  כ
 >חמ 723138) . שד האוצר

ת ישראל, נופח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ם״ח 476, ת׳0כ״ו, עמ׳ נ י מדי נ  1 די

 2 ט״ח 293, תשי״ט, עט׳ 234 ; ס״ח 442, תשכ״יה, עמי 39.

ת ישרא5, נוסח חדש 7, תשכ״ה, עמ׳ 173. נ  3 דיני מדי
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 פקודת מס הכנסה
ת ו מ י י ו ם ת מ ו א צ ו י ה כו י ם לנ י א נ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לפקודת מס הכנסה 1 (להלך— הפקודה), ובאישור ועדת
 1 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בתקנות אלה — י י ד ג  ה

 ״עיסוק״ — עסק — לרבות עסקה בודדת — משלח יד וכל מקור הכנסה אחר כמפורט בסעיף 2
 לפקודה!

 ״נסיעה עסקית״ — נסיעה בקשר לעיסוקו של הנישום, בין אם על ידי הנישום ובין אם על ידי

 אדם אחר מטעמו, לרבות עובד של הנישום ז

 ״הוצאה״ — הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים 17 עד 27 ר30 לפקודה.

: ם 2. ההוצאות המפורטות בפסקאות (1) עד (4) יותרו לניכוי דק בהתאם לאמור להלן  תנאי

י (1) (א) הוצאות אירוח — אם המוזמן שהה עקב ההזמנה מחוץ למקום  וםכומיהם ״ביבי

? מגוריו הקבוע ומחוץ למקום עיסוקו העיקרי, והנסיבות, לרבות א ר ^  ב

 המרחק ממקום עיסוקו העיקרי, מצדיקות את התרת הניכוי ן ובלבד
 שסכום הניכוי לגבי הוצאות אירוח — למעט הוצאות לינה ונסיעה —

 לא יעלה על 7 לירות לארוחה!
 (ב) הוצאות שהוצאו לכיבוד מוזמן שאינו ממלא אחרי התנאים
 האמורים בפסקת משנה (א) — בסכום שלא יעלה על 3 לירות

! זמן  למו

) הודאות פסקה זו לא יחולו לגבי מי שהוזמן מחוץ לארץ. ג ) 
׳שהוצאו בקשר לנסיעה עסקית לחוץ לארץ רק אם הנסיעה  נטיעה לחו״ל (2) הוצאות'

 היתה הכרחית בייצור הכנסה!
י (3) הוצאות לינה, נסיעה וכן הוצאות שהייה שהוציא אדם בנסיעה עסקית ^ י  הוצאות ב

ץ בארץ — אס הוצאו בעת שהותו מחוץ למקום מגוריו הקבוע ומחוץ למקום ד א ה ב ע י פ נ 5 

 עיסוקו העיקרי, והנסיבות, לרבות מהות העיסוק והמרחק ממקום עיסוקו
! ובלבד שסכום הניכוי לגבי השהייה י  העיקרי, מצדיקות את התרת הניכו

 לא יעלה על 7 לירות לארוחה ולא יעלה על 20 לירות ליממה«

דרושה לשם  הוצאות רכב (4) הוצאות •שהוצאו להחזקת רכב — אם החזקת הרכב,

ות! ובלבד שהניכוי לא יעלה על שלושה רבעים מסכום הוצ־  נסיעות עסקי
;  אות החזקת הרכב

 בפסקה זו —
, לרבות  ״רכב״ — רכב פרטי ורכב מסחרי כמשמעותם בפקודת התעבורה 2
 רכב כאמור שאיננו בבעלותו של הנישום, למעט רכב מסחרי שמשקלו

 הכולל המותר עולה על 2000 ק״ג, ולמעט אופנוע ותלת־אופנוע.
 ״הוצאות להחזקת רכב״ — לרבות הפחת שהנישום זכאי לו בשל הרכב לפי

 סעיף 21 לפקודה והוצאות השימוש בו.
נת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.  1 דיני מדי

נת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״ה, עמ׳ 173.  2 דיני מדי
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 3. על אף האמול בתקנה 2, לא יותרו ההוצאות המפורטות בתקנה האמורה אלא אם הגיש ווכי הוכחוהו
 הנישום מסמכים וקבלות לאימות ההוצאות וסכומיהן, להנחת דעתו של פקיד השומה.

 4. לתקנות אלה ליקרא ״תקנות מס הכנסה (תנאים לניכוי הוצאות מסויימות), תשכ״ז— השפ

 1967״.

ד י פ ס ס ח נ  כ״ח בטבת תשכ״ז(10 בינואר 1967) פ
 >ח« 723137) שר האוצר

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17,16 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י, אני

 מתקין תקנות אלה:

ות,הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—4954¡, תיקי! תקנה  1. . בתקנה 26 לתקנ

א: בו  בסוף פסקה (2) י

ל ו  ״אולם אם המבוטח הוא חברה בארגון נשים מתנדבות שחברותיו פועלות בבי
 חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 י•, יראו כמעבידו את

 בעל בית החולים״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), השם
 תשכ״ז—1967״.

8 בינואר 1967) י ג א ל א ל ו ן ) ז ״ כ ש  כ״ו בטבת ת
) . שר העבודה 7 5 0 3 מ 4 ח ) 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ס״ת 440, תשי״ד, עט׳ 650.

 3 ע״ר 1940, תום׳ 1 מס׳ 1065, עמ׳ 191.

 חוק החניכות, תשי״ג—1953
ת ר י פ ת ת ב י ל מ י נ י מ ה ה ר ש כ ה ה י ו ל מ י נ י מ ל ה י ג , ה ת ו כ י נ ח ת ה פ ו ק ר ת ב ד ת ב ו נ ק  : ת

ג י ר י ס ש ו ב ל — מ ' ה י צ ק פ נ ו  ק

, אני מתקין תקנות 5 לחוק החניכות, תשי״ג—1953 ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ד
: ה ל  א

 1. (א) הגיל המינימלי לחניכות בתפירת קונפקציה — מלבושי סריג הוא ארבע עשרה גי? והשכלה
נימליים  ^ ״ מי

 ם״ח 128, תשי״ג, עמי 108.
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נימלית להניכות בתפירת קונפקציה — מלבושי סריג היא סיום  (ב) ההשכלה המי
 החינוך היסודי כמשמעותו בחוק לימוד הובה, תש״ט—949! 2,

ת 2. תקופת החניכות בתפירת קוגפקציה — מלבושי סריג היא שנתיים. פ י ק  ת

 החניכות

ם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות (תפירת קונפקציה — מלבושי סריג), תשכ״ז— ש  ה

 1967״.

ן ו ל ל א א ג 1 בינואר 1967) י ) ז  י״ט בטבת תשכ״
) שר העבודה 7 6 0 6 מ 5 ח  י

 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש״ט—1949
ר י עי נ ב ת ר ר י ח ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש״ט—
 11949, אני מתקין תקנות אלה:

א: בו , י  החלפת 1. במקום תקנה 5 לתקנות בחירות רבני עיר, תשכ״ז—1966 2
 תקנה 5 % , ,

ת 5. (א) כשיד להיבחר רב עיר יהיה — ו ד י ש כ  ״
ר!  (1) מי שמכהן או כיהן כרב עי

 (2) מי שיש בידו תעודה ממועצת הרבנות הראשית המעידה
 שהוא כשיר לכהן כרב עיר (להלן — תעודת כשירות).

 (ב) מועצת הרבנות הראשית תתן תעודת כשירות לאדם שאורח
 חייו ואופיו הולמים לדעתה את מעמדו של רב בישראל והוא עמד בבחינות
 בתלמוד ובפוסקים שנערכו על ידי ועדה בת ארבעה או בת מספר זוגי גדול
 יותר •של רבנים, מחציתם אשכנזים ומחציתם ספרדים, שנתמנתה לכך על

 ידי מועצת הרבנות הראשית.
נות  (ג) מועצת הרבנות הראשית רשאית לפטור אדם מהבחי
עו רוב  האמורות בתקנת משנה (ב), מקצתן או כולן, אם בעד הפטור הצבי

 חברי המועצה, ובתוכם שני הרבנים הראשיים לישראל.
 (ד) תקפה של תעודת כשירות יפקע בתום חמש שנים מיום חתי

 מתה, אם לא נבחר מקבלה תוך תקופה זאת לכהן כרב עיר.
 (ה) קיבל אדם תעודת כשירות יפקע תקפה כאמור בתקנת משנה

 (ד), לא יידרש לעמוד שוב בבחינות בתלמוד ובפוסקים בבואו לחדשה.״

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בחירות רבני עיר (תיקון), תשכ״ז—1967״. ש  ה

ח ו ר ה פ ט י ג ר 9 בדצמבר 1966) ז ) ז ״  כ״ו בכסלו תשכ
) שר הדתות 7 7 8 0 מ 4  >ח

, עמ׳ 50.  1 ם״ח 19, תשייט, עמי 150 : פ׳׳ח 479, תשכ״ו

 2 ק״ת 1944, תשכ״ז, עמ׳ 134.
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 פקודת מס הכנסה
ל ת ש י ל ר ד פ ה ה ק י ל ב ו פ ר ת ה ל ש מ ן מ ל ובי א ר ש ת י ל ש מ ן מ י ב . ם כ ס ר ה ב ד  צו ב

י כפל ס ת מ ע י נ מ ה ל י נ מ ר  ג

ר: , אני מודיע ומצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מס הכנסה ג

w n 1. מן המועיל הוא שיינתן תוקף לאמנה שנעשתה ביום ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי 962!) מתי 
 עם ממשלת גרמניה למניעת מסי כפל והתחמקות ממם בתשלום מסים על הכנסה ועל הגוור־ להפכם

ן — האמנה). לאמנה יהיה תוקף בישראל בעד כל שנת מם החל ל ה ל )  בשטוייר (מם עסקים) 2
 משנת המס המתחילה ביום ט״ו בניסן תשכ׳׳א (1 באפריל 1961) או לאחד מכן.

 2, לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (מניעת מסי כפל) (גרמניה), תשכ״ז—1967״. השם

 , כ״ח בטבת תשכ״ז(10 בינואר 1967) פ נ ח ם ס פ י ד
) שר האוצר a n 723100) 

ת ישראל, נופח חדש 6, תשכ׳׳א, עמ׳ 120. נ י מדי נ  1 די

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954
י ץ י יי ל א ר ש מן י ו ת י ג צ ר ה ב ד ו ב  י צ

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954 ג
ר:  לאמו

ת יו>  1. בתקופה שבין ח׳ בשבט תשכ״ז(19 בינואר 1967) לבין ח׳ בניסן תשכ״ז(18 באפריל הצג
ת ישראלי ו ק ת ד ן ח ו פ נ י ן א נ מ ך ז ד ו א  1967) יהיה כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיןי ש

:  ובכלל זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחד מאלה
! ומן  (1) בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש הי

ע \ צ מ  (2) בהודעה בכתב שנמסרה ל
 (3) בהודעה שפורסמה ברשומות.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי (הצגת יומן ישראלי) (מם׳ 2), תשכ״ז— השט
 1967״.

 ד׳ בשבט תשכ״ז(15 בינואר 1967) א׳ ה י ר ש ב ד ג
 (המ 769920) דשות מוסמכת

 1 ס׳׳ח 158, תשי״ד, עמי 143.

 תיילןוןי מעות
 בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מם׳ 122: שדה התעופה לוד—
 נבלט—גבול), תשכ״ז—1966, שפורסם בקובץ התקנות 1970, תשכ״ז, עמ׳ 992, בסעיף 1,

 במקום ״בנקודת ציון 154.550—154.580״ צ״ל ״בנקודת ציון 154.550—145.580״.

1 בינואר 1967) י ג א ל א ל ו ן ) ז  י״ט בטבת תשכ״
) שר העבודה 7 5 0 5 מ 0 ח ) 

 סובץ התקנות 1987, ח׳ בשבט תשכ״ז, 19.1.1967 1233

 v י י



י מ ו ק ן מ ד לשלטו  מדו

 פקודת המועצות המקומיות
ב ג נ - ת מ ת ר י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

ר: , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 1 ר2 לפקודת המועצות המקומיות ג

, ות . (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומי
א: בו  במקום פרט (מו) י

(  ״(מי

 רמת־נגב

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור דמת־נגב הערוכה בקנה מידה של 1:100,000 וה־
(28 בדצמבר 1966), שהעתקים ממנה מופקדים  חתומה ביד שר הפנים ביום ט״ו בטבת תשכ״ז
 במשרד הפנים,. ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באד־שבע, ובמשרד המועצה

דנגב, רביבים.  האזורית רמו

 החלפת פרט
0 בתוספת ט ) 

 הראשונה

 טור ב׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמםומן באות ה׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמסומן באות ב׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמסומן באות ד׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמסומן באות א׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמסומן באות ג׳

 מדרשת שדדרבוקר

 משאבי־שדה

 *קציעות

 רביבים ־

 שדה־בוקר

 השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם השטחים המותחמים בקו אדום והמסומנים
 באותיות ״א״ ״בי׳ ״ג״ ״ד״ ו־״ה״ ופרט לתחומי שיפוטן של המועצות המקומיות ירוחם ומצפה־

 דמון״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת־נגב, תיקון),
 תשכ״ז—1967״.

(28 בדצמבר 1966)  ט״ו בטבת תשכ״ז
א ר י פ ה ש ש ם מ י י < ח 8 0 0  >חט 1

ד הפנים  ש

נת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ׳׳ה, עט׳ 256. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 797, חשי׳׳ח, עמ׳ 1256 : ק״ת 1911, תשג׳׳ו, עמ׳ 2570.
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 פקודת העיריות ן
 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ה ב י ל צ ר ה ר ל ז ק ע ו  ח

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

: ה  הרצליה חוק עזר ז

ת ו ר ד 3 - ה ה  1. בחוק עזר ז

 ״העיריה״ — עירית הרצליה!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה ן

 ״אזור״ — אזור הנמצא, בתחום שיפוטה של העיריה ושתחומו נקבע על ידי המועצה!

 ״רשות״ — רשות שמירה שהוקמה לפי סעיף 2 ;

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

 2. בכל אזור תוקם רשות! כל עוד לא הוקמה הדשות כאמור או אם חדלה לפעול — ימלא רשות השמירה
 הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הדשות על פי החוק ועל פי חוק

ר זה.  עז

י הרשית ו נ  3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי האזור בעלי זכות בחירה למועצה. מי

 4. מספד חברי הרשות יהיה שלושה. הרכב הרשות
י ו נ  5. המועצה תודיע לתושבי האזור בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות,:הרכבה וכל שינוי הודעה ע5 מי

 בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. , חובת השמירה
 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי האזור החייבים בשמירה. רשימת החייבים

 בשמירה

 8. תושב האזור חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבריקות רפואיות לשם בדיקה רפואית
 קביעת כשרו לשמירה.

יב תושב הרשום קביעת מועדי  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חי
" י י 0 "  ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה. '

 ,10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9. חובת!השומר
 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה יוצגו בתחום האזור הנוגע בדבר, במשרד הצגתיהרשיטה

 העיריה ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

רת העתק - מסי מ  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ו
 . 1 . י הרשימה

 הסידור לשמירה, במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

ת ישראל, נוסח חדשי 8, תשכ״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 ס״ח 346, תשכ״א, עט׳ 169.
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י 13. , שומר שהוטל.עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו פ י ע  תפקיד: ה

 עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הודאות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.

 עונשי׳ 14. העובד על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לידות, ן־אמ כבר הורשע בעבד על
 עבירה כאמור, דינו — מאסר שלושה חדשיפ או קנס 300 לירות.

ט י 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (הסדרת השמירה), תשכ״ז—1967״. ש  ה

ל ט נ ז ו ן ר ת  נחאשד. נ
(29 בנובמבר 1966) ראש עירית הרצליה ז  ט״ז בכסלו תשכ״

 (חט 868000)

 ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
 שד הפנים

 פקודת העיריות

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

ב ו י ל ב ט י ר ה ב ד ד ב ר ללו ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפיה 250 ו־254 לפקודת העיריות וחוק הרשויות המקומיות
: ה , מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר ז 2  (ביוב), תשכ״ב—1962 י

ת 1. בחוק עזר זה — י י י נ  ח

> — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור! ׳  ״ביוב

 ״מ״ד של בניה״ — מ״ד של בניה לפי הבנוי למעשה ן

 ״המועצה״ — מועצת העיריה ?

; ד ו דיה״— עירית ל  ״העי

ה!  ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר ז

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

 ״נכס׳׳ — בנץ או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב.

יט5 ביוב 2. בעלי בל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו  ה

 נכס חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל השלבים כאמור בסעיף 16 לחוק.

 1 דיני מדינת ישדא5, נוסח חדש 8, ׳תשכ״ד, עט׳ 187.

 2 ם״ח 376, תשכ״ב, עמי 96• ,
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הודעלו^יכא«וד־ב&עיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל בניה נושפת  3. נוםפה:בניד. ל^כםי-אחרי ימםילת;
, ' . ״ . ׳ ׳ • • :  מ״ד של בניה שנתווספה בשיעורימ שנקבעו בתוספת. ;

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיו־יח. חיבור ביב
ב ו י  פרטי 5נ

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכםו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של דשות מקומית אחרת יצרף

 את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

ר פגיעה  5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה. איסו

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה עונשין
נו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו בדין.

רת הודעה  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסי
י  או נמסרה במקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או מען עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם
 אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

° ש  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (ביוב), תשכ״ז—1967״. "

 תופפת
 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור וההיט?
 ב?ירות

 היטל ביוב —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בניו) 0.75

 לכל מ״ר של בניה 5

ץ י ב ו ק צ י י א ב י צ ד ש א ח  נ

9 בדצמבר 1966) ראש עירית לוד ) ז ״ ב ש  כ״ו בכסלו ת
 (חט 882014)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
כלים ר רו ב ד ן ב ו י צ ל ך ו ש א ר ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 251,250 ו־254 לפקודת העיריות *, מתקינה מועצת עירית
: ה ן חוק עזר ז ו  ראשוךלצי

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!

, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים?
ה!  ״מפקח״ — מי שמועצת העידיה הרשתה אותו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר ז

 ״עגלה״ — כלי.הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים ו
 ״עידיה״ — עירית ראשון־לציון ?

ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן  ״ראש העידיה״ — לרבות מי שראש העיריה העבי
!  או מקצתן

 ״רוכל״ — אדם המחזר עם סחורתו ממקום למקום לשם מכירתה, למעט מוכר ביצים או מוצרי
ם! י נ  חלב ומוכר עתו

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו, בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת, ברחוב או במקום
 ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

ד רוכל ולא יניח ולא ירשה או יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,  3. לא יעמי
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה או יגרום להעמיד או להגיח, ברחוב או במקום
ננו נמצא במקום.  ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאי

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד או
 למבנה אחר.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שביו 06.00 לבין 21.00.

 לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 1,1, לא ישתמש רוכל בעגלה או בדוכן לצורך עסקו, אלא על פי רשיון,

 12. תקפו של רשיון לעגלה או לדוכן הוא עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

.8 

.9 

10 

 הגדרות

 שטחינו אםוריט
 ברוכלות

ר חניה  איסו

 איסור חניה
 שלא בשעתו

 התעסקות
 איסור לקשור

 כמבנה

 מקום ׳החזקת
 עגלה׳

 איפור להכריז
 עלטובין

 ואיסור
 פרסומת

 נקיוז

 שעות
 הרוכלות

 ימי הרוכלות

 רשיון לשימוש
 בעגלה או בדוכן

 ת>קו> הרשיון

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 4, ע0׳ 12.
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 13. בעד מתן רשיון לעגלה או לדוכן ישלם׳ המבקש לקופת העידיה אגדה בשיעור של עשר אנרת רעיי!
 לידות! אולם אס ניתן הרשיון אחדי 30 ביוני תהיה האגרה חמש לירות בלבד.

 14. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף תחולה
 2 לפקודת התעבורה3.,

 15. בקשת רשיון לעגלה או לדוכן תוגש בכתב לראש העיריה! ראש העידיד, רשאי ליתן מת! רשיונות
 את הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 או סירובי

 ליתיתם

 16. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש תכניתו של
 העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.

 17. רוכל המשתמש בעגלה לצודד עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום׳ נראה לעין, לוחית־ לוחית־מספר
ה ? נ ע  מספר שיתן לו ראש העיריה> הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם משפחתו 5

 של הרוכל,, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מםפד תשולם לעיריה
 אגרה בסך לירה אחת.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם סידור טובי!
ה ? נ ע 5  , מקצות העגלה בכל עבר. ע

 19. ראש העידיה, מפקח או שוטר רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תבניתו, דרישה לסלק
- ' ת י 5 נ  מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה. ע

 20. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך בהת־ סילוק עגלות
 אם לסעיף 19, רשאי ראש העיריה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית, המגש

 או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 21. ראש העיריה או מפקח, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש של תפיסת בלי*
° ת מ י ז י ה  רוכל שאין. לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין. י

י איסור הפרעה ם ל{! ה י ת ן י ן כ מ ס ש ב מ ת ש ה ם מ ד ע ע ב נ מ א י ל  22. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ף

 חוק עזר זה.

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה או לאחד שחוייב בדין.

— בטל. ביטול
 24. חוק עזר לראשוךלציון(רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשט״ו—1955 4 

פ ע  25. לחוק. עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון(רוכלים),תשכ״ז—1967״. הי

ל ט פ ה ש י ר  נתאשר. א
 ט״ז בכסלו תשכ״ז(29 בנובמבר 1966) ראש עירית ראשון־לציון

 >חמ 897208)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים -

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 4 ק״ת 516, תשט״ו, עט׳ 903

1239 19.1.1967 , :בשבט תשכ״ז ת 1987, ח׳ ו  קובץ התקנ



 פקודת העיריות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ם ב ע ר פ ש ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העי
: ה  עירית שפרעם חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ה בנוי מאבן, בטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחד, לרבות יסוד, קיר, גג, ך — מבנ י נ ב  ״
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד בל אדמה

 או שטח!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או.שהיה מקבלה אילו היה
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום י  הבנ

ו הבעל הרשום! נ נ  י ובין שאי

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד!

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

!  מקצתן

 ״העיריה״ — עירית שפרעם;

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריד. העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב -המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) בעל בנין או מחזיק בו, החושש כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש העיריה.

 (ג) ראש העיריה יודה למהנדס לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה — מיד
. המהנדס שערך ( ב ) ן ט  אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף ק

 את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העידיה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש העידיה על פי.דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבע בהודעה.

 זןנדרות

 עריכת בדיקה

 הודעות

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108.
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 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את

 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבגין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בצין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או ביצוע עבודות
 על ידי ראש

דות הדרושות העירית  לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבו

ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין. י  לשם הריסת הבנ

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי םעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת אישור טכום
1 ו י א צ י ה  המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה. ה

ף סמכות ראש ר ב י ל ד ן כ י נ ל ב כ ׳ ל , ד ו י ב ת ס ל ע ב  6. (א) ראש העידיה או המהנדס רשאים להיכנס, ב
 העירית

ר זה. והמהנדס ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עז י  את מצב הבנ
י להיכנס לבנין  י

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות

י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ

 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב

 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!

י אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט א ם  א

 באחד המקומות האמורים או עלי הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוניס הנפוצים

 בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה עונשין

 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו בדין.

D B , n .9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ז—1967״ 

ר ו ב י ף ג ס ו ר י ו ב י  נתאשר. ג
9 בדצמבר 1966) ראש עירית שפרעם ) ז ״  כ״ו בכסלו תשכ

חמ 89810)  ו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

1241 19.1.1967 , מ תשכ״ז ב ש \ ׳ ת 1987, ח ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות

ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ת ב ו ר ד ג ר ל ז ק ע  חו

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

 1. בחוק עזר זה —

עצה;  ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המו

 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות.

 2. ראש המועצה דשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לגדרות (אגרת תעודת אישור), תשי״ד—1953 2 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (אגדת תעודת אישור), תשכ״ז—1967״.

 הגדרות

 מתו תעודת

 אגדה

 ביטול

 השם

ר האגרה עו  שי
ת רו י  בל

 תופפת

 (סעיף 3)

10 

7.50 

2 

1 

  א. תעודה י

 !. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט
 לרישום דירה בבית משותף

ק רישום דירה בבית משותף בלשכת  2. בענ
 רושם הקרקעות

 3. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

ד ו  ב ן ־ א ב ר ה ם ד
 ראש המועצה האזורית גדרות

 י נתאשר.

7 בדצמבר 1966) ) ז ״  כ״ד בכסלו תשכ
 (חמ 81711)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח הדש 9, !תשכ״ה, עמי ו נ י ד י מ נ י  1 ד

״ד, עמי 275.  2 ק״ת 413, תש י
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ח ב נ ב י ך ג ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה ה חוק עזר ז נ ב י ך  המקומית ג

 1. בחוק עזר זה — ׳ י ייגייויז
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת?
ן אחר — חדר ששטח י מ ב ו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה ז ו י  ״חדר״ — בבנ
 רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה,

ד נוסף; נו כדין חד  די
 ״לוח השומה׳•׳ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

! 21950 
דתה או קביעתה של במות המים ר שהותקן ברשת פרטית לשם מדי  ״מד־מים״ — מכשי

 המסופקים לנבם ! ,
 ״מועצה״ — המועצה המקומית גן־יבנה!

 ״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

 מיס, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
 ״נכס״ ו־״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 !

 ״צרבי 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
ועד לשמש לאספקת י בנכם והמשמש או המי  ובן כל מיתקן או מכשיר אחר המצו

 מים •לנכס, למעט מד־מיס!
י של קידות הבנין והשטח העליון של נ  ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצו
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו
ן של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו  משופע — צדו התחתו
ו או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס י ן בבנ ! ואם אי ג ן של הג  התחתו
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 בסחורה.

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

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

נת ישרא?, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. י מדי נ  1 די

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

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

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב כצירוף תבניות הרשת המוצעת
; בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת ו 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 תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל. .

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

 כאמור תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

חת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים —  אגרת הנ

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבד 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.

ם 5. - (א), המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, י מ - ר מ ת נ ק ת  ה

 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

י ד י .  (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק,: לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסד אלא; על
 המנהל.
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעוריה שנקבעו
 בתוספת.

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

 ברשתו הפרטית.

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

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

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

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

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

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

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

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי־דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל־
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות 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
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 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 אחדים, רשאי ׳המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
די כל צרכן די מד־המים, ואגרת המים תשולם על י  מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על י

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

כס המוחזק, על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה נ , אחד  (ו) ,: משמש ,מד־מים ,
ם מהצרכנים,״ רשאי המנהל להעריך י אחד . או ,  ברשתי הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים ובן מד־מיס 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 אחד.

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

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

 אספקת מים
 לפי חוזה

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 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

 באגדה או כדמי נזק כאמור.

נות  פקדו

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

 מועד התשלום

 אישור סכום 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור

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

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

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
תד ת החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין י  לנתק א

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

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

 קטן (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים 12. (א) בשעת חירום או במקרה־ של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת

דת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה  הפרטית, דשאי המנהל במי
 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

 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־מיס, צינור,
ת ח  או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נ

!  לעשותו

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

 (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 דשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

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

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

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

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא 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 לגרוס לזוהמה או להפרעה באס

 פקת המים.

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

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

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

 בתחום המועצה.

 1י (ח) לא ישתמש אדם- במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

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

 (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.

 מכירת מיט 15. לא ימכוד אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה

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

 חידוש חיביי 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הודאות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 שנותק ,
 היתר בכתב מאת המנהל.

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

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

 ממפעל המים.

 דרישת תיקונים 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב

 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של
 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

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

 לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 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 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכם שבו דנה ההודעה או

 נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 ענשים 20, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה

 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו
 בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

? 21. חוק עזר לגךיבנה (אספקת מים), תשב״א—41961— בטל. ו ט י  י כ

 השם 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגךיבנה (אספקת מים), תשכ״ז—1967״.

 ק״ת 1065, תשכ״א, עמי 227.
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 תופפת
 1. אגדת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :

 (א) לבל יחידת דיור, עסק או משרד 125
 לבל יחידת תעשיה או מלאכה 200
 לכל יחידה חקלאית 200

 (ב) הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי דרישת
 הצרכן —

25 1 ״ ד  ע
 מ־״1 עד ״2 50

 למעלה מ־״2 100

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

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

: ( ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לשטח חקלאי — לכל דונם או חלק ממנו , 150
 לנכס אחר בשטח עד חצי דונם 250

 לכל מטר מרובע נוסף 0.50
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה 1.20
 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבנין 1.50

 כשיש מיתקן כשאי! טיתקז
 מוכן להתקנת מוגז להתקנת

 מד־מים מד־מים
 ׳׳*־•י•״׳*׳• ..

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

 (1) אינו עולה על ״% 50 100

3 ואינו עולה על ״1 75 140 / 4  (2) עולה על ״

160 90 \ \ \ ואינו עולה על ״  (3) עולה על ״

180 100 \ \ \ ואינו עולה על ״ \  (4) עולה על ״

 (5) עולה על י1ר11\ ואינו עולה על ״2 145 210

 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 240

 (7) עולה על ״3 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הדבלה האני- בלירות
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 האנרה
 המינימלית

 בלירות

 האנרה למ״ק
 באגורות

 אגדת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק הראשונים או חלק מהם 30 0.90

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם _ 35

 מעל 16 מ״ק 50

 (2) לשימוש במשק עזר ובגינות מושקות
 בהגבלה של 7,5 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין
 החדשים אפריל—נובמבר — מעל ל־10

 מ״ק 10

 (3) למוסדות 20

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים, לבריכות שחיה
 , ולחנויות דגים 30

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשר־
 דים ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום

 אחר בתוספת זו 50 3.50

 (6) לתעשיה׳ לצרכיי עסק שהוא מלאכה —

 (א) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה
 של המועצה 30

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 20

 מעל הכמות המוקצבת 30

 (7) לבניה 60

 (8) לחקלאות 10

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —

 לשימוש ביתי —

 לכל יחידת דיור 4
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה
חד עמו בדירה — פרט לדידה  מזה, הגרים י
נו שיכון  בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאי
 עולים ששטחה עולה על 70 מ״ר — אם
 הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מת־
 ייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק, יזוכה לאחר

: ו  אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אל

ת י סכום הזיכוי השנתי פשו  •מספר הנ
 בלירות

6 6 
9 7 

 8 י 12
15 9 
18 10 
21 11 
 12 ויותר 24

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
רות רה בלי  האג

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

ן ו ־ ח י  נתאשר. ש׳ א ו
ה נ ב י ך (29 בנובמבר 1966) ראש המועצה המקומית ג  ט״ז בכסלו תשכ״ז

ס 816206) ה  ו

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

ש פ ו נ ד ו ע ל ס ט י ר ה ב ד ל ב ד ג מ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וחוק הרשויות המקומיות
: ה , מתקינה המועצה המקומית מגדל חוק עזר ז  (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

ד זה —  1. בחוק עז
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש ?

, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה וכיוצא ן  ״מוסד״ —מלו
 באלה, מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

ת רווחים! ג ש  ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל ן ׳

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

ט, עט׳ 215. ״  2 ם״ח 291, תשי
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 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ז י
ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העבי

 כולן או מקצתן«
 ״שירות״ —

נתם; •  (1) אכסון וכן אוכל ושתיד, לצריכה במקום נתי
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשות הכניסה למוסד!
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של מוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

.3  ן י ע  (א) בעל מוסד יציג בו, במקום נראה ל
 (!) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות«

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
 ומשםיפקם כאמור לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום הארבעה  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת המועצה לתשלום

 ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד או על שינויה, הכל לפי הענין.

 5. (א) ,מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מוסד כדי לבדוק ולבקר כל חשבון, קבלה,
 פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשותם של בעל המוסד, של אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או
 בהנהלתו מתנהל המוסד, של קופאי או מלצר העובדים במוסד או של מקבל שירות במוסד,
 וכן לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי

 לאפשר את ביצועו.

 (ב) בעל מוסר וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל המוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובדים במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמך אחד שברשותו, וכן כל ידיעה הדרושה כדי לברד אם קויימו הוראות
; כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון או  חוק עזר זה או כדי לאפשר ביצועו

 קבלה שקיבל מבעל המוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 6. מי שעשה אחת מאלה, דינו — קנס 500 לירות:
; ה  (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר ז

ו;  (2) עדך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותי
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

— בטל.  7. חוק עזר למגדל (היטל לצרכי סעד), תש״ך—1960 4

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל (היטל סעד ונופש), תשכ״ז—1967״.

טל  ההי
רו עו  ושי

ת הודעה  הצג

 ערר

ת הטפקח ו י ו  סמכ

ת ו ר י ב  ע
 וענשים

 ביטול

 השט

 ק״ת 974, תש״ד, עמי 508.
 ק״ת 1052, תשייר, עמ׳ 1974.
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ה נ ו ש א ת ר פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 פטור
 הוא

 פטור
 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 7.5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות

 (1) במוסד שדרגתו 1
 (2) במוסד שעיקר עסקו
 מכירת משקאות קלים

 (3) במוסד שדרגתו 2
 (4) במוסד שדרגתו 3
 (5) במוסד שדרגתו 4

ה . י י נ ת ש פ פ ו  ת
 (סעיף 3)

פש ו נ ד ו ע ל ס ט י  / ה

ת דו  בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שי
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד, בשעת התשלום של תמורת השידות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר למגדל (היטל סעד ונופש), תשכ״ז—

 1967, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

א ר ל ש ל י א ו מ  נתאשר. ש
9 בדצמבר 1966) ראש המועצה המקומית מגדל ) ז ״ כ ש  ב״ו בכסלו ת

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חמ 839302).

 פקודת המועצות המקומיות
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ר ה ב י ס ד ר פ ר ל ז חוק ע  י י י '

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1
ה:  המקומית פרדסיה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ועד לקיבולם או לאגירתם של  ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנ
 צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור רקב,
 בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, לרבות ביב או תעלה 5
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזם 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 5
 ״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, צינורותיה ואביזריה!

ח חדש 9, תשב״ה, עמי 256. ס ת ישרא5, מ נ י ד י מ נ י  1 ד

ות 1987, ח׳ בשבט תשכ״ז, 19.1.1967  קובי! התקנ



 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או •שהיה מקבלה או היד. זכאי
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח,  לקבלה אילו הנכסים הי
ו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר נ נ  בין שהוא הבעל• הרשום של, הנכסים ובין שאי

ים!  משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנ
 ״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 מצויים בתוך המבנ

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

! מן  לאחר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדסיה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי 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 אחר, שהמועצה מי

ים!  ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטי
נו ביב כמשמ ב שאי  ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל, בי

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

ד הבריאות.  ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משד

 מפגעים 2. ״מפגע״ —

 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפום מאושר או קיום בית כסא •שאינו
 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, תריס, 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 מרובה .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, עמ׳ 307•
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נה מצויירת במחסום, או  (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאי
נו קבוע כהלכה, לדעת התבדואן 5 נו מטיפוס מאושר או שאי  שהמחסום אי

 (8) בל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים 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 ז
 (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 ומטיפום מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות יתושים בהם ז
 (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 אחר

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

 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים!
 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשד, לדעת

 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
 (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 בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

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

לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!  כך,
 (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 במצ^ לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

! אן  התבדו
 (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

!  התברואן
 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת התברואן!
 (24) מבנה הגורס או העלול לגרוס לשריצת חולדות, עכברים או חדקים

 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם!
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נו גדוד במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש  (25) שטח, אדמה שאי
 להצטברות אשפה או פסולת!

 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
 והגורמים׳ או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן!
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה

 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת!
 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

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

 (ב) התבדואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר; ואם ימצא צורך
 בכך, דשאי הוא לגלות, בעצמו או על ידי עובדי המועצה, כל ביב או מיתקן תברואה אחד,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני ביצוע
ו לכסות  עבודה כזאת, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עלי
 מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה
 יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכס או למחזיק בנכס,

 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 לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי אפשר  נגד אדם אחר, חי
ל ידי התברואן, לסלק את  למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך ע

 המפגע.

 (ב) מפגע אשר, 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, לאחד

 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) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי
 הודאות 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

ר לעיל, חייבי לקיים את תנאי כך כאמו יב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על.  (ג) החי
 ההודעה על בל פרטיה•

יב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע  6. לא קיים אדם החי
 ע5ודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה
 לבצע את העבודה הדרושה לסילוק 'המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או

 מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע, צןכולםיחד או מכל אחד מהם לחוד.

ת ו י ו כ מ  ס
אז  התברו

ת ו י ר ח  א
ע  לסילוק מפג

דעה  הו
ע ג פ  לסילוק מ

ע לוק המפג  סי
ה צ ע ו מ י ח ד  על י
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, או בדבר העבודות  ׳7. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או.מהותו
 וההמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

 8. (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכד על ידי התבדואן,
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו. י• ן • •

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו. בנכסים אוי 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 גמד העבודות,,לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

ת דעו ת הו ר י ס ן מ  9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
,המועסק שם, או אם ו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או ת ח פ ט י מ  לידי אחד מבנ
 ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
ה ההודעה או נתפרסמה בשני נ  במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו ד

 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.

ת רו י  10. כל אדם — עב
, , , וענשים. י  י

 (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה!
 (2) המכניס שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה!

 '(3) המגיח כלי קיבול לאשפה ברחוב!
, בחדר מדרגות או בכל  (4) העושה צרכיו ברשות הרבים, במקום,ציבורי

 מקום שאינו מיועד לצורך זה!
 (5) היורק ברחוב או במקום 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, שבדי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול,
ה כל שהוא! , י נ טאותאוחלמר ב , גרו . ברזל,,עץ; ׳ . : , ' . . . • 

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן,
 או פסולת מזון כל שהיא!

 (10) ן^רוחץ כלי רכב:. ברשות הרבים!
: הנובר או מחטט בתוך' פחי אשפה או בכלי ?}יבול אחרים לאשפה!׳ ; (11) :  ": י

 (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב!
 (13) החולב בהמות בית ברחוב!

 החלטת
 התברוא!
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 (14) השוחט בעל־חייס או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
ה!  על גג מבנ

נו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,  (15) שאי

ר י  דינו — קנם 100 לירות, ואם עבד על הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בםמכו
 תיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדסיה (מפגעי תברואה), תשכ״ז—1967״.  השם 11. לחוק עז

י פ ר צ ו ח מ ת פ  י
 ראש המועצה המקומית פרדסיה

 נתאשר.
9 בדצמבר 1966) ) ז ״ כ ש  כ״ו בכסלו ת

 (וזמ 848301)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ק עזר לפרדסיה בדבר רוכלים ו  ח

, מתקינה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה המקומית פרדסיה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם 1

, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים >
 ״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתה אותו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
ים.  ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי־חי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדסיה!
 ״ראש המועצה״ — .לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —
 (1-) ברחוב או במקום ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים;

 (2) בכניסה לבנין או במעבד בין בנינים.

ד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,  3. לא יעמי
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

ד רוכל ולא יניח׳ ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום  4. לא׳ יעמי
ננו נמצא במקום.  ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאי

ת ו ר ד ג  ה

ם רי ם אסו  שמחי
 ברוכלות

ה י נ ר ח סו  אי

ר חנייה סו  אי
 שלא בשעת

 התעסקות

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

ס׳ א׳ מם׳ 4, עמי 12.  2 ע׳׳ר תש׳׳ח, תו
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ר לקשוח סו  אי
ה  בטבנ

 מקוב! !החזקת
 עגלה

ר רעש סו  אי

ז ו  נקי

ת ו כל  שעות הרו

ר ת י  ה
 תעסוקה

מי רוכלות  י

ז לשימוש ו  רשי
 בעגלה

' ז ו י ש ר ה ף ק ו  ת

ה י ש  אברת ר

לה  תחו

ת ו נ ו  רשי

תז של י  תכנ
ת לו  עג

 לוחית־טספר
 לעגלה

ז י ב ו ר ט ו ד י  ס
 על עגלה

 דרישה לסלק
ת לו  עג

ת לו  סילוק עג

 5. .לא יקשור.רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש׳ בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד
־  או למבנה אחד. י

 6. .רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על, אומנותו באופן הגורם לרעש.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו.

ן 06.00 לבין 20.00.  9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבי

 10. ראש המועצה רשאי, ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 20.00.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לירות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף
.  2 לפקודת התעבורה 3

 16. (א) בקשת רשיון לעגלה. תוגש בכתב לראש המועצה. .
א לכלול  (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו, או לבטלו וכן רשאי הו

 ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. (א) רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

ו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.  משפחתו של הרוכל, מענ
 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה,

 לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

 20. ראש המועצה, המפקח או שוטר, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
גוד להוראות חוק עזר זה. י  .תבניתו, מגשו או הטובין במקום בו הם נמצאים בנ

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך
 בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית, המגש

 או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.
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ו לפי יותי ׳ 22. לא, יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש.בסמכו ר הנויעי ו פ י  א

 חוק עזר זה.

ם 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה  ענשי

 נמשכת, דינו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
ייב בדין.  הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחו

ם 24. לחוקי עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדסיה (רוכלים), תשכ״ז—1967״. ש י  י

י פ ר צ ח מ ו ת פ  נתאשר. י
(9 בדצמבר 1966) ראש המועצה המקומית פרדסיה  כ״ו בכסלו תשכ״ז

 (המ 848300)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

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

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ת ב ש ו ר ח ־ ת י ר ק ר ל ז ק ע  חו

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

: ה  המקומית קרית־חרושת חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה— י ד ד ג  ה

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קריתיחרושת 5

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2!

- ״אי  לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי
. 3 1950 

׳ 2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם דשות, וכל עוד לא הוקמה הדשות כאמור או אם י י י ״ ^ י ת י י ( ! ׳  י

נה על השמידה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי  חדלה לפעול — ימלא הממו
 החוק ועל פי חוק עזר זה.

י הי׳^ית 3. הדשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי י נ  מי

 זכות בחירה למועצה.

ת ישראל, נוםח~חר׳» 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 פ״ח 346, תשכ״א, עמי 169.

א, עמי 178 : ק״ת 1219, תשכ״ב, עט׳ 280. ״  3 ק״ת 127, תשי
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 4. מספר חברי הרשות ידויד. שלושה. הרכב הימות

 5. המועצה תודיע לתושבי תחומ שיפוטה בדרך שתיראה לד. על מינוי הרשות, הרכבה הודעה ע5 מינוי

 וכל שינוי בהרכבה.

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

 7. הדשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה. רשימת החייבים
 בשמירה

 8. תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחרי הוראות הדשות בכל הנוגע לבדי* בדיקה רפואית

 קות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעה בהם חייב תושב הרשום קביעת מועדי
 , . , , , השמירה

 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9• חובת השומר

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה הצגת הרשימה

 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

 12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור מסירת העתק
 הרשימה

 לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על מש־ תפקיד השומר

 מדתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחדי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

 14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבד הורשע בעבד על עונשיז

 עבירה כאמור, דינו — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־חרושת (הסדרת השמירה), תשכ׳יז—1967״. השם

ס י ק ל ט ק ד ו  נתאשר. ה ל מ
(29 בנובמבר 1966) ראש המועצה המקומית קרית־חרושוז  ט״ז בכסלו תשכ״ז

 (חמ 852501)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ת תעודת אישור ר ג  חוק עזר לרמת־יש• בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה

: ה דישי חוק עזר ז  המקומית רמו

 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־ישי.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בסך 3 לירות.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני או

 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

(אגרת תעודת אישור), תשי״ט—1959 2 — בטל. שי י  4. חוק עזר לרמת־

(אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1967״.  5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמחדישי

י א נ ד י ד ו  . נתאשד. ע

 ט״ז בכסלו תשכ״ז(29 בספטמבר 1966) ראש המועצה המקומית רמת־ישי
 (חמ 85492)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 871, תש״ט, עמ׳ 775.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ן ב ו ר ש ה ־ ת מ ר ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה המועצה
ה:  המקומית רמת־השדון חוק עזר ז

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

נו כדין חדר נוסף!  די
ות (ב), תשי״ג—  ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומי

! 2 1953 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס!
! ן  ״מועצה״ — המועצה המקומית רמודהשרו

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

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

 מים, לאגידתם, להעברתם, לאספקתם או להםדדתם, למעט רשת פרטית!
ף — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״אי-1950! י ג ב ״ ־  ״נכס״ ו

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

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

ד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור  ״דשת פרטית״ — אביזר, דו
ועד לשמש לאספקת ו מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המי א ' ן ק ת י  וכן כל מ

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

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

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

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

י מדינית ישראל, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י  1 ד

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

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם' 560, עמי 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלמ
 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.

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא

 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא
 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
י או התיקון, הכל לפי הענין•, בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת ו נ ית השי  או תכנ

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 באמור 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 באמור בסעיף  (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידי
 קטן (ו) באביזרים אחדים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן

 אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של,
 מד־מים או אביזר או גדם להפרעות באספקת המים, לבזבוזמ או לזיהומם.

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (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.

 התקנת טד־טיט 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

 ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 אגרת הנחת
נורות  צי

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 בתוספת.

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

 ברשתו הפרטית.

 (ו) הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם לעיריה אגרת התקנת מד־מים

 בלבד.

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

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם

 הנזק באשמתו של אחד מעובדי העיריה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
הל; בעד בדיקת מד־מיס כאמור, ישלם הצרכן לעיריה מראש אגרת  המים ייבדק על ידי המנ
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

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

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

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

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

ו מדייק ברישום כמות המים, דשאי הוא לפי נ אי מ.  (ג) מצא המנהל כי מד־המי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המיט, שמד־המים רשם אותה כתוספת

 או כהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכם המוחזק על ידי צרכנים אחדים, .רשאי המנהל
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת האגרות או כל
 תשלום אחל המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן של 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
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המיס תשולם על ידי כל צרכן

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

 (ו) משמש מד־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 ואגויה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

ת 1987, ח׳ בשבט תשכ״ז, 19.1.1967 ו  קובץ התקנ



 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת 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
 מים ולקבוע בו 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
 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי מק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

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

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

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים, השתמש בהם 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 ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

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

 קטן (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 או מקצתה.

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

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

 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!

פ  אפ&קתמי
ה ו  לפי חו

ת ו נ ו  פקד

ד יהתשלופ ע ו  מ

ר סכום ו ש י  א
ת ו א צ ו ה  ה

ר ו ב י ק הח תו י  נ

ם י  הפסקת מ

סה י ת כנ  רשו
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 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לדעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לבדר את במות המים שסופקה לצרכן;

 (3) למסור בל חשבון או לגבות בל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה ז
 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המיס לפי סעיף 11 או 12 ?

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!
 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

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

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

 אלא לצרבי בית או למטךה אחרת שקבע המנהל.
 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרבי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם

 לתנאי ההיתר.
 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להבנים
 לתובו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו בל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס

 פקת המים.
 (ה) לא יחבר אדם מערבת מי שתיה למערבות של מים דלוחים, מי שופבין, מי

 תעשיה בימית או כיוצא בזה.
 (ו) לא י ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או ביוצא בזה, אלא

 ברשות המנהל.
 (ז) לא ישתמש אדם במים לצדבי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרבי 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 בדין, בל אביזר השייך למפעל המים,
 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

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

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

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 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 ההיפך.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר
 ממפעל המים.

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

 . (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 מכירת מים
 והעברתם

ר בו וש חי י  חי
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

 דרישת תיקונינ)
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 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),
ו את הוצאות הביצוע.  רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

ת 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה ו ע ד ו ת ה ר י ס  מ

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

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

 ע:שים 20, העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

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

— בטל. (אספקת מים), תשכ״ד—41964 ן  ביטי? 21. חוק עזר לרמת־השרו

(אספקת מים),תשכי׳ז—1967״. ן  השט 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־השרו

 תופפת
רות  האגרה בלי

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

 (1) למגרש ששטחו —
 עד 1000 מ״ר 250

 למעלה מ־1000 כדר עד 2500 מ״ד — לכל מ״ר 0.25
 למעלה מ־2500 נדיר — לכל מ״ר 0.20

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

 עד ״2 30

 למעלה מ־״2 75

 2. אגדה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
5 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

) לכל מטר מרובע ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 משטח הנכס —

ד 2500 מ״ר — לכל מ״ר 0.50  ע
דר — לכל דונם או חלק ממנו 150  לנכס מעל 2500 נ

 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה בבנין מגורים
2  ובניני עזר למגורים 5°•
 בבית מסחר, בית עסק או משדד 2
ני חרושת ומלאכה 50•1 י  כבנ

 ק״ת 1571, תשכ״ד, עמי 1131.

 1268 קובץ התקנות 1987, ח׳ בשבט תשכ״ז, 19.1.1967



ו תק ן טי תקן • כשאי  כשיש מי
כן להתקנת מוכן להתקנת  מו

פ מי  .מז־־מית מד־

ת רו י ) האנרה בל ( ד  5. אגדת מד־מים (סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו —

נו עולה על ״% 60 120  (1) אי
 (2) עולה על ״% ואינו עולה על ״1 80 160

 (3) עולהיעל ״1 ואינו עולה על ״174 100 200
! ואינו עולה על ״11 130 250  (4) עולה על ״*/1
! ואינו עולה על ״2 ׳175 300 1 /  (5) עולה על ״!
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 225 350

 (07. עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 325 450
 (8) עולה על ״4 — לפי חשבון שהגיש המנהל. י

ה ב ד ג א ד ה ו  6. אגרת בדיקת מד־מימ, צולל דמי פירוק, הובלה י
 תקנה (סעיף 5 (ט)) 10

 האגרה
ת י ל מ י נ י מ  ה

ת רו י  בל

 האגרה למ״ק
ת רו ו  באג

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי
 3 מ״ק ראשונים 22.5 0.675

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 22.5
 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 30

 מעל ל־16 מ״ק 40 ׳

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין מד־מים נפרד לגינה: כאשר
נה המעובדת אינו פחות מ־40 י  שטח הג
 מ״ר בהגבלה •של 8 מ״קימים לכל 100 מ״ר
 בין החדשים אפריל—נובמבר מעל 10 מ״ק

 הראשונים לפי פסקה (א)(1) 10

 (ב) במקום שיש מד־מים נפרד לגינה בהגבלה
 של 8 מ״ק לכל 100 מ״ר בין החדשים

 אפריל — נובמבר 10
א) ו־(ב) 22.5  מעל להגבלה בפסקה(

 בבתים משותפים עם גינה משותפת התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.
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ק האגרה ״ מ ה ל ר ג א  ה

ת י ל מ י נ י מ  ה
ת רו ת בלי ו ר ו ג א  ב

: ר ז  (3) לשימוש במשק ע
 כשהשטח המעובד אינו פחות מרבע דונפ —
 בהגבלה של 8 מ״ק לבל 100 מ״ר בין החדשים

 אפריל — נובמבר 10

 (4) למוסדות 22.5

 (5) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 35

 (6) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט בתוספת זו 50 2.50

 (7) לתעשיה — לצרכי עסק שהוא מלאכה:

נו רשום ברשיון ההפקה של  (א) לצרכן שאי
 המועצה 35

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25

 מעל הכמות המוקצבת 35

 (8) לבניה 50

 (9) לחנויות דגים, למכבסות ולמאפיות 30

 (10) לחקלאות —
 במקום שיש מד־מים נפרד 6.5

 (11) לשטח שיש לו חיבור זמני ולא שולמה בעדו
 אגרת הנחת צינורות — לכל מ״ק הוספה של 0.5

 ב. במקום שלא הותקן מד־מים —
ר: ו  לכל יחידת די

 לחדר ראשון 2
 לכל חדר נוסף 1

רות  האגרה בלי

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

ם כ ל ח א ו מ  נתאשד. ש
 ט״ז בכסלו תשכ״ז(29 בנובמבר 1966) ראש המועצה המקומית דמת־השרון

 (חט 854002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים),1945

י חוק עזר לשבי־ציון בדבר מס עסקים  י

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות,
ה: , מתקינה המועצה המקומית שבי־ציון חוק עזר ז  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״דרגה״ — הדרגה שנקבעה על פי חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—

 1959 י!
 ״היקף עבודה״ — התשלום הכולל ששולם למבצע העבודה בעד עבודתו, לרבות שכר עבודה,
ד מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה ומהיר חמרים שונים שהשתמש בהם בעבודתו!  מהי

ון!  ,,המועצה״ — המועצה המקומית שבי־צי

ה!  ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר ז
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה בשיעור :  2. (א) כל עוסק
 הקבוע בתוספת, אולם אם עוסק, פרט לעוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, התחיל
 לעסוק אחרי 30, לספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע על כך למועצה לפני 1 באוקטובר

ת המס בלבד.  ישלם אותה שנה מחצי
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד העסק ששיעור המס בעדו
 הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באתו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעוד המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מהיום

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ס שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר של י ן עו  3. (א) המס ישולם בשני שי
ע המם. י  השנה שבעדה מג

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוקטובר

 או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. י טדי נ י  1 ד

 2 ע״ר 1945, חום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 סייח 291, תשי״ט, עטי 215.
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 (ג) עוסק, פרט לעוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, שהתחיל לעסוק אחרי 30
 בספטמבר ישלם את מחצית המם בבת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 (ד) העוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת שהתחיל לעסוק בו אחרי 30 בספטמבר
 ישלם את המס כאמור בחלק ב׳ של התוספת בשני שיעורים: את השיעור הראשון תוך חודש
י ב־ 31 במרס של השנה שבעדה מגיע המם.  ימים מיום שבו התחיל לעסוק ואת השיעור השנ

 ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב
 באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המם, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המם.

 ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

ת 5. אדם שעשה אחת מאלה — ו י י ב  ע

ם ענשי  ו
 (1) לא מילא אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב בה!

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4(ב),

ה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות בעד כל א  דינו — קנס מ
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין.

ר 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.  פטו

(1 באפריל 1966). ו לת 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכ״ תחי  ׳

ת טעבר 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1966/67, והוא ישולם תוך שלושים ו א ר ו  ה

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם בעד שנת 1966/67 על פי חוק
, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי (מס עסקים מקומי), תשי״ג—1953 4 ן ו צי ־  עזר לשבי

 חוק עזר זה.

(מס עסקים מקומי), תשי״ג—1953 — בטל. ן ו ־צי ל 9. חוק עזר לשבי טו  בי

(מס עסקים מקומי), חשכ״ז—1967״. ן ו ־צי  השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי

, עט׳ 797. , עמ׳ 670 ; ק״ת 1402, תשכ״נ נ ״  4 ק״ת 337, תשי

ש 4. (א) א ת י י י ו כ מ  ט

 המועצה

 (ב)
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 תופפת

ה נ ש ס ל מ ר ה ו ע י  ש

 חלק א׳

 תיאור המלאכה או העסק המם בלידות תיאור המלאכה או העם? המס בלירות

ם המועצה 800  חשמל — אספקה לצרכנים בתחו

 חשמלאי 70

חר־ 70  סו

 רוכל 10

 שיווק תוצרת חקלאית ומחסן אספקה 500

ה בתחום  שידות אוטובוסים — המקיים תחנ

 המועצה 500

 אספקת גז לבישול או לחימום, לפי מספר הלקו

פק למטבח משותף ת — ובלבד כאשר הגז מסו  חו

 ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —

ת חו  עד 1000 לקו

ת או חלק מהם 25 חו  לכל 100 לקו

 ת ו ח ו ק  למעלה מ־1000 ל
ת נוספים או חלק מהם 25 חו  . לכל 200 לקו
 בעל מלאכה או גנן 40

 חלק ב׳

 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות תיאור המלאכה או העם? הטם בלירות

 בניית בתים למכירה או להשכרה, קבלן או קבלן

 משנה לעבודות' בנין, כבישים, ניקוז, ביוב, הנחת

 צינורות מים, אנסטלציה סניטרית או חשמלית,

 ריצוף או עבודות כיוצא באלה — שהיקף עבודתו

 לשנה בתחום המועצה בלירות —

 עד 10,000 60

 למעלה מ־10,000 עד 25,000 120

 למעלה מ־25,000 עד 50,000 240

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 480

 למעלה מ־100,000 עד 150,000 720

 למעלה מ־150,000 עד 250,000 1020

 למעלה מ־250,000 2000

 אספקת מים — לצרכנים בתחום המועצה

ת שנתית במ״ק —  בכמו

 עד 50,000 100

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 200

 למעלה מ־100,000 עד 200,000 400

 למעלה מ־200,000 600

 בית מלון, פנסיון, בית הבראה, בית החלמה, בית

 מרגוע, מחנה נופש, בית קפה, מסעדה או מועדון

 לילה — שדרגתו —

500 3 
 4 ומעלה 1000

ד ו ל ס ב נ  ה

 ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 נתאשר.

28 בדצמבר 1966) ) ז ״ בטבתתשכ ו  ט״
 >המ 85643)

א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שר הפנים
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, ירושלימ  המהיר 144 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


