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 פקודת התעבורה
רה עליהם ם והשמי בסרטי ת ו ו מ ל צ מ ל ב פו ר הטי ב ד ת ב ו נ ק  ת

ט פ ש מ ת ה י ב ם ל ת ש ג בדבר ה  ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א לפקודת התעבורה 1 (להלן — הפקודה), אני מתקין
 תקנות אלה:

, בסופה . בתקנה 1 לתקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית משפט), תשכ״ז—1966 2 n : m 1 1 ״ ק י  ת

,  של הגדרת ״תובע׳/ יבוא ״או תובע צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955 3
 או בחוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (עבירות תנועה — דין חיילים), תשי״ט—

 1959 4 ״.

 השט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט) (תיקון),
 תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  ט״ז בשבט תשכ״ז(27 בינואר 1967) י
 שר המשפטים

ת חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. ט ת ישרא5, מ נ  / 1 דיני מדי
 2 ק״ח 1955, תשכ״ז, עט׳ 332.

 3 ס״ח תשט״ו, עמ׳ 171.

 4 ם״ח תשי״ט, עט׳ 200.

 חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963
ת ו א י ר ת מטעמי ב ו ר ט פ ת ב פיצויי פיטורים, ה ר חישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

ת מקום מגורים ק ת ע ה  ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים s 8, 13 ו־33 לחוק פיצויי פיטוריט, תשכ״ג—1963\,
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

2 1. בתקנה 2 לתקנות פיצויי פיטורים, תשכ״ד—1964 2 (להלן — התקנות העיקריות), ה נ ק  תיסו! ת

 במקום ״שלוש השנים האחרונות״ יבוא ״ארבע השנים האחרונות״.

 תיקו! תמנה 4 2. בתקנה 4(1) לתקנות העיקריות, במקום ״שלוש השנים האחרונות״ יבוא ״ארבע השנים

 האחרונות״.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים
 אותה כפיטורים) (תיקון), תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  ה׳ בשבט תשכ״ז(16 בינואר 1967) י
) שר העבודה m 751312 

 y 1 ס״ח 404, תשכ״נ, עט׳ 136; ם״ח 461, תשכ״ה, עמי 215.

 2 ק״ת 1534, תשכ״ר, עט׳ 632; ק״ת 1812, תשכ״ו, עט׳ 511.
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 פקודת פרי ההדר(פיקוח ושיווק), תש״ח—1948
 תקנות בדבר סמכויות המועצה לשיווק פרי הדר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), תש״דו—1948 *, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. המועצה לשיווק פרי הדר (להלן — המועצה) רשאית לקבל מילוות ולתת ערבויות סמכות ללוות
כ י י ע 5  למטרות ובתנאיט שאושרו על ידי שר החקלאות, ולהשתמש בכספי המילוות האמורים בדרכים י

 שאושרו על ידיו.

ן שעבודים ן י ע ס ר ב ו מ א  2 כבטחון למילוות ולערבויות האמורים רשאית המועצה לתת שעבודים כ
.  3(ל)(11) לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 2

ים נ  3. האמור בתקנות אלה בא להוסיף על סמכויות המועצה לפי כל חיקוק. שמירת די

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פדי ההדר (סמכויות המועצה לשיווק פרי הדר), תשכ״ז— השם
 1967״.

י ת ם ג ב י י  ט״ז בשבט תשכ״ז(27 בינואר 1967) ח
 73705) שר החקלאות

 1 ע״ד תש״ח, חוס׳ א׳ טסי 6, עט׳ 15.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, מם׳ 1608, עט׳ 204; ם״ח 01, תשי׳׳א, עט׳ 8.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943

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

 אני מצווה לאמור:

קח םעיףי 1  1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח) (כביש בילו—רמלה—לוד—בני - תי
 עטרות—פתח־תקוה), תשכ׳׳ז—1966 3 (להלן — הצו העיקרי), במקום׳ ״פתח־תקוה ולוד״

 יבוא ״פתדדתקוה, לוד ורמלה׳׳.

״ טעי!* 2 ק י  2. האמור בסעיף 2 לצו העיקרי יסומן(א) ואחריו יביא •י ת
 ״(ב) הקטעים האמורים בתחופ עירית רמלה מסומנים בצבע אדום במפה
 מ&׳ כ/5383, הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר העבודה ביום

 י״ט בטבת תשכ״ז(1 בינואר 1967).״

 1 ע״ד 1943, תום׳ 1 מפ׳ 1305, עט׳ 40; ם׳׳ח 404, תשכ״ג, עט׳ 144.

 2 ע״ד תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2 עט׳ 1.

 3 ק״ת 1942, תשב״ז, עט׳ 103.
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 3 בסוף התוספת לצו העיקרי יבוא:
 ״בתחום עירית רמלה

 מנקודת ציון 147.500—138.225 עד נקודת ציון 147.935—138.675 40 מטר
 מנקודת ציון 147.935—138.675 עד נקודת ציון 148.455—138.595 30 מטר

 מנקודת ציון 148.455—138.595 עד נקודת ציון 148.890—138.835 40 מטר״.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש בילו—רמלה—
 לוד—בני עטרות—פתה־תקוה) (תיקון), תשכ״ז—1967״.

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

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 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 ?

 אני מצווה לאמוד:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גדרה—יבנה) (תיקון),
 תשכ״ד—1964 3 (להלן — הצו העיקרי), בסוף הסעיף יבוא ״להוציא קטע הדרך קבוצת

 יבנה—יבנה, כאמור בסעיף 1א״.

 2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא:
ע 1א. על קטע הדדד קבוצת יבנה—יבנה המתחיל בנקודת ציון 136.359— ט ק י ב ר ? ו ח ת ׳  ׳

 קבוצת

, 124.787׳ בקירוב ומסתיים בנקודת ציון 139.530—124.210 בקירוב תחול ר בג י ה- בנ  י

 הפקודה ברוחב עד 30 מטר בלבד! הקטע האמור מסומן לשם זיהוי בצבע
 אדום במפה מם׳ כ/5437, הערוכה בקנה מידה 1:20000 והחתומה ביד שד

 העבודה ביום י״ט בטבת תשכ״ז (1 בינואר 1967).
 רשות לעיי! 1ב. העתק המפה האמורה בסעיף 1א נמצא במחלקת עבודות ציבוריות,

 מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר
 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות׳/

 בהעתק!המפה׳

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גדרה—יבנה)
 (תיקון), תשכ״ז—1967״.

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

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2 עטי 1.

 3 ק״ת 1582, תשכ׳׳ר, עט׳ 1286.

 תיסוז התוספת

 השפ

 תיקו! םעיףי 1

 הוספת סעיפים
 1א ו־1ב

 השם
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 תתולת ׳הפקודה
ו ר  ע5 ד

 רשות ?עיי!
 בהעתק המפה

 ביטו?

 השפ

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948,

 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 205.050—140.000
 בקירוב על הכביש חדדה—חיפה הישן ומסתיימת בנקודת ציון 244.850—146.720 בקירוב
 על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/2/2/3911, הערוכה בקנה

 מידה 1:20000 והחתומה ביד שר העבודה ביום י״ט בטבת תשכ״ז (1 בינואר 1967).
 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות

 הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 3. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש החוף חדרה—חיפה), תשכ״ד—
 31964, וצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש חדדה—חיפה) (קטע חדרה—

 קיסריה) (שינוי התווי), תשכ״ה—1965 4 — בטלים.
 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח) (כביש חדש חדרה—חיפה),

 תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 י״ט בטבת תשכ״ז(1 בינואר 1967)
 (חט 75050)

 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1805, עט׳ 40; ם״ח 404, תשכ״ג, עט׳ 144.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טפ׳ 2 עט׳ 1.

 ק״ת 1571, תשכ״ד, עט׳ 1117.

 ק״ת >' תשג״ה, עט׳ 1490.

 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
ה רצופה. נ ת שאי רו ת שי פ ו ק ב ת ר חישו ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 12(4) לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—11955,
 ולאחר משא ומתן עם נציגות עובדי המדינה ועם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־

 ישראל, קבעה ועדת השירות כללים אלה: .
 1. בסעיף 1 לכללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה רצופה), תיקווסעיו*1

, לאחר סעיף קטן(א) יבוא:  תשכ״א—1961 2
 ״(אא) עובד שפסק לשרת במדינה עקב בחירתו כחבר במועצה של דשות
 מקומית, מותר, לשם קביעת זכויותיו לפי החוק, להביא בחשבון את תקופת
 שירותו לפני ההפסקה גם אם ההפסקה נמשכה חמש שנים׳, ובלבד שחזר
 לשירות המדינה לא יאוחר מששה חדשים לאחר שחדל לכהן כחבר המועצה של

 הרשות המקומית ונתמלאו בו התנאים שבכללים אלה.״
 2. לכלליט אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה השם

 רצופה) (תיקון), תשכ״ז—1967״.

י י ן ש ב ו א  ז׳ בשבט תשכ״ז(18 בינואר 1967) ׳ ר
 >חט 2065מ יושב ראש ועדת השירות

 1 ס״ח 188, השט״ ו, עט׳ 135.

 2 ק״ת 1163, תשכ׳׳א, עט׳ 1979: ק״ת 1650, תשכ׳׳ב, עט׳ 410.
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י מ ו ק ן מ ד לשלטו  מדו

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכחד. על גן לאומי

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים׳ ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 ג
 אני מכריז לאמור:

 1. השטח דרומית לטבריה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ג/22/10 הערוך
 בקנה מידה 1:1250 והחתום ביום כ״ט בטבת תשכ״ז (11 בינואר 1967) ביד שר הפנים, הוא

 גן לאומי.

 2. עותקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופהדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, טבריה, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי (חמת טבריה), תשכ״ז—1967״.

 אכרזה על
 גו ?אומי

 הפקדת עותקים:
 של התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ט בטבת תשכ״ז(11 בינואר 1967)
 (חט 76570)

 1 ם״ח 404, •תשכ״ג, עט׳ 149.

 פקודת העיריות
 חוק עזר לעכו בדבר העמדת רכב והגייתו

, 2 , וסעיף 77 לפקודת התעבורה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 מתקינה מועצת' עירית עכו חוק עזר זה:

, במקום התוספת יבוא:  1. בחוק עזר לעכו(העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ג—1963 3

תופפת  ״

( א)  (סעיף 11 (
 שיעור האגרה אגרת הסדר

 10 אגורות

 20 אגורות
 15 אגורות
 40 לידות
 20 לידות

 10 לירות״.

 1. במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים׳ לכל
 רכב — לכל חצי שעה או חלק מחצי שעה — מראש

 2. במקום חניה מוסדר על ידי סדרן לכל רכב — לשעה
 ראשונה או חלק ממנה

 לכל שעה נוספת או חלק ממנה
 לכל מכונית משא — לחודש מראש

 לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
 לכל אופנוע — לחודש מראש

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ׳׳ד, עמי 197. נ  דיני טדי
נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״ה, עטי 173.  דיני טרי

 ק״ת 1406, תשכ״נ, עמי 868.

 החלפת התוספת
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(העמדת רכב וחנייתו) (תיקון),תשכ״ז—1967״. השם

ן א ר ת ף כ ס ו  . נתאשר. י
 י״ז בטבת תשכ״ז(30 בדצמבר 1966) ראש עידית עכו

 >חט 890018) אני מסכים,

ל מ ר ח כ ש א מ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 : שר הפנים שר התחבורה

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגדרה בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית גדרה חוק עזר זה:

ת י י ד נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״תעודה״ — אישור בכתב לכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מת! תעודה
 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה ׳אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרה!

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

 ביטול

 השם

 4. חוק עזר לגדרה (אגדת תעודת אישור), תשי״ז—1957 2 — בטל.

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

 האגרה בלירות

10 
7.50 
1 
2 
1 

 תופפת
 (סעיף 3)

 א. תעודה •

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינימ או לירושות, פרט לרישום
 דירה בבית משותף

 2. בענין רישום דירה בבית משותף
 3. בענין תשלום מסיט או מים למועצה

ןאחר י  4. בכלענ

י ע ג ב ו ן ב  , צ
 ראש המועצה המקומית גדרה

 ב. העתק תעודה

 גתאשד.
 י״ז בטבת תשכ״ז(30 בדצמבר 1966)

 (חמ 81652)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עם׳ 256, י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 682, תשי״ז, עמי 1015.
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 פקודת המועצות המקומיות
ת מים ק פ ם ר א ב ד  י •חוק עזר למגדל ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית מגדל חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;
 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבניו אחר — חדר ששטח
 רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה,

 דינו כדין חדד נוסף!
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—

!21953 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס!
 ״מועצה״ — המועצה המקומית מגדל!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ  1 דיני מדי

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

 3 עייר 1936, תופ׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.

 חיבור
 למפעל מיב
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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.

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

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

 לפי היתד בכתב מאת המנהל.

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

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשועוד שנקבע בתוספת.

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

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים. 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 גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

ת ח נ ה ת ר נ  4. (א) בעל נכס — פרט,לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים — א
נורות  , , , צי

 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 בנכם, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת  נפח המי

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 5. (א) המנהל רשאי להתקין• מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, התסנתמד־םים
 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.
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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 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 לעיריה אגרת התקנת מד־מים
 בלבד.

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

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

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדדוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן לעידיה מראש אגרת
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אט העלתה הבדיקה שמד־המיט היה פגוט.

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

 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת
 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל'כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת 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 המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־ה^ים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים דשם אותה כתוספת

 או כהפחתה ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכם המוחזק על ידי צרכנים אחדים, דשאי 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 של צרכן ישלם אותו
 חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין
 המספר הכולל של החדריט שמד־המימ משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
 המינימלייט 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 המים תשולם על ידי כל צרכן

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

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגדה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 אספקת טיט
 5פי חוזר•

 פקדונות

 מועד יהתש5ונ1

 אישור םכוט
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מיט

ח ם י נ נ ת ו ש  ר

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

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 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 דשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכד 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, דשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

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

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

 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת 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 או 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,
ה ח  או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נ

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

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!
 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 11 **ו 12 !

 (5) לבדוק אם קויימו הודאות 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 מיס שברשותו.
 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו

 אלא לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתד 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.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.1

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

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

 (ב) חיבור שיל רשת 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) דשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של
 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 שימוש בטיט

 מכירת מים
 והעברתם

 חיי־וש־ חיבור
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

ים נ  דרישת תיקו
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 (ג) לא מילא מי שנדרש לכד 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
 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 במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה

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

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

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

 21. חוק עזר למגדל (אספקת מים), תשכ״ג—1962 4 — בטל.

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

 תופפת
 האגרה בלירות

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משרד, מלאכה או תעשיה 75

 ולכל דונם קרקע או חלק ממנו 75

 (2) הרחבת חיבור —

 עד ״2 20

 למעלה מ־״2 30

 (3) פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן 20

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
5 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

— ( ( ג )  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ד

 לכל מ״ר משטח הנכם 0.20

 נוסף לזה לכל מ״ק מנפח הבנין 0.50

 4 ק״ת 1399, •תשב״ ג, עמי 753.
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 כשאי! מיתק!
 טופז להתקנת

 מד־טיפ

 כשיש טיתק!
 טובן להתקנת

 . טד־טים

ה בלירות ד נ א -

100 
100 
115 
130 
170 

 האגרה בלירות

 האגרה
יטלית נ  המי

 בלירות

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

 (1) אינו עולה על ״% 50
3 ואינו עולה על ״1 70  (2) עולה על ״4/
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ׳!114\ 85

\ ואינו עולה על "112\ :100 ^  (4) עולה על ״
 (5) עולה על ״2/*1 ואינו עולה על ״2 140

 (6) עולה על ״2 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 האגרה לט״ק
 באגורות

0.75 25 
40 

13 
40 

40 
50 

 האגרה בלירות

3 

1.50 
5 

 7. אגרת מיפ (סעיף 6) — לחודש —

) במקום שהותקן מד־־מים — א )  י
 (1) לשימוש ביתי—
 10 מ״ק ראשונים

 מעל ל־10 מ״ק
 (2) לשימוש בגינות, במשקי עזר ובאדמה

 חקלאית מעובדת —
 בהגבלה של 400 מ״ק לשנה לכל חצי דונם

 או חלק ממנו
 לכל מ״ק נוסף

 (3) למלאכה, לתעשיה, למוסד, לבית מלון,
 לפנסיון, לבית הבראה, לבית החלמה,
 לקיוסק ולכל שימוש אחר שלא פורט

 בתוספת
 (4) לבניה

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —
 לכל יחידת דיור —

 לחדר ראשון
 לכל חדד נוסף

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

ד י א ל ש ל א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית מגדל

 נתאשד.
 כ״ו בכסלו תשכ״ז(9 בדצמבר 1966)

 (חט 839300)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 .;;.״•׳•'.״,,. חוק עזר לגחלת־יהודה בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים ׳22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה המועצה
 המקומית גחלת־יהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
-אישור בכתב לכל ענין שבסמכות המועצה ז י ;  ״תעודה״,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית !חלת־יהודה.

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

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם *למועצה אגרה בשיעור.הנקוב בתוספת. אגרה
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

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

5 ו ט י  4. חוק עזר לנחלת־יהודה (אגרת תעודת אישור),תשכ״ב—1962 2 — בטל. ב

 5. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לנחלודיהודה (אגדת תעודת אישור), תשכ״ז—1967״. השט

 תופפת
 (סעיף 3)

 א. תעודה— האגרה בלירות

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט לרישום

 דירה בבית משותף בלשכת רושם הקרקעות —.5

 2. בעניו רישום דירה בבית משותף בלשכת רושם הקרקעות —4

 3. בכל ענין אחר —.2

 ב. העתק תעודה —1

ו ק י ט כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ד בכסלו תשכ״ז(7 בדצמבר 1966) ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

 (חמ 84161)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י מדי נ  1 די
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 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר לשלומי ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה המועצה
 המקומית שלומי חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

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

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

 המסופקים לנכס!

 ״מועצה״ — המועצה המקומית שלומי!
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה

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

 מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט דשת פרטית!
!  ״נכס״ ר״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2

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

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

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

 לנכס, למעט מד־מים!

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
 צדו התדןתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתון של
 הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבנין
 או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג והרצפה

 שמתחתיו!
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה,

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

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

 חיבור
 למפעל מים

נת ישראל, נוסח חדש 9, ׳תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 369, תש.י״נ, עמ׳ 1174 ; ק״ת 1353, תשכ״ב, עמי 2489.

 3 ע׳׳ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ נ.

 1394 ?וג׳ז התמנות 1994, כ״ב בשבט תשכ׳׳ז, 2.2.1967



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

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

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

 שהגיש המנהל.

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ןלא 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
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי העניו: בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל

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

 של המנהל.

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

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

 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
 (ז) המנהל רשאי להודות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים. 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 גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומס.

ת ח נ ה ת ר נ  4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — א
 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 כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע.בתוספת לגבי

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

 התקנת
 טד־מים
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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 רשאי להביא למנהל תוך 30 יוכו• 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 אגדת התקנת מד־מיס
 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־
 המים ייבדק על ידי המנהל ן בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגדה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המיס 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
 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת 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 המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המי* 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, דשאי המנהל
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת האגדות או כל,
 תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו
 חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין
 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
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו •של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן

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

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המיחזק 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.

 1396 קובץ התקנות 1994, כ״ב בשבמתשכ״ז, 2,2.1967



 (ז) הורכבו מדי־מיס דירוזיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם, והיד.
 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
 , ?פי חוזה

 מים ולקבוע בו תנאים.

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

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

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

ת 0ועד התשלום א ך מ כ 1 ה , ש י ר ד > ת ד ר י ס ך מ י ר א ת ם מ ו 1 י ך 4 ו  9. אגרת מיס ותשלומים אחרים ישולמו ת
 המועצה.

פ ר חת^אות י י ש י א ל ב , י נ מ ן ע ו י ד כ ׳ י ה ר ז ז ק ע ו י ח פ 3 ל ׳ , ^ ׳ ת י ו א צ ו ז ם י ו כ י ס ב ד ׳ ב ד ל א  10. נומווייה ש
 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

ר ניתוק החיבור ז ק ע ו י ח פ ט ל ה ב ב י , ן א ן ו ה  11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים ש
* השתמש בהם ל,רעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע י  יזה, או שבזבז מ

 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 שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, דשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

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

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

ס  12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפסקת טי
 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 המיס כאמור בסעיף קטן
 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הקדטית שנותק, 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!

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחד לפי חוק עזר זה ז

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

 (5) לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזד 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)

 שימוש בטיס 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 ובהתאנ!
 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 באם־

 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 הרמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצדכי 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 השייד 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 ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת מים
 , ,, י , , י _! והעברתם

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

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

 היתר בכתב מאת המנהל.

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

 17. לא. יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק שמירה בפני
 , 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 רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזלק וזייזיניט

 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.

רת הודעות ה מסי ר ס מ פ נ ׳ א ן י ד א כ ן ן ה ת ר ז ז ק ע ו י ח פ 1 ר , ן ך ך א מ ם ן מ ן א ו ב ש ן ׳ ד ה ש י ד ׳ ד ה ע ד ו 1 ת ך ר י ם  9¿ מ
 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 הוצג המסמך במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו
 דן המסמך או נתפרסם בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא

 בשפה העברית.

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

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

 21. חוק עזר לשלומי(אספקת מים), תשכ״ג—1963 * — בטל. ביטו5

0 8  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי(אספקת מים), תשכ״ז—1967״. ה׳

 ק״ת 1402, תשכ״ג, עמ׳ 798.
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 האגרה בלירות

ת פ ם ו  ת

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 80

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 100

 לכל יחידה חקלאית 35

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

 עד ״2 30

 למעלה מ־״2 50

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

 3. אגרת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3(ה)) 5

) לכל מ״ר משטח הנכס 0.40 ( ג  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ד(

 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1

 כשיש מיתק! כשאי! טיוז>11
 מוכ! להתקנת מוכ! להתקנת

 מד־מים מד־מים

 האגרה בלירות

 5. אגדת מד־מים (סעיף 5(ד)) —

 מד־מימ שקטרו —

75 50 3  אינו עולה על ״4/

 עולה על ״% ואינו עולה על ״1 60 80

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 80 100

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 , 100 120

 עולה על ״3 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה ,

 והתקנה מחדש (סעיף 5(ט)) 10
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 האגרה
ימלית נ  המי

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

י לחודש —  7. אגדת מים (סעיף 6) —

 (1) לשימוש ביתי — , י .

 ל־10 מ״ק ראשונים 30 0.90

 ל־6 מ״ק נוספים, או חלק מהם 40

 מעל ל־16 מ״ק 50

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת,

 בהגבלה של 4 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק

 מהם, בין החדשים אפריל—נובמבר —

 מעל ל־10 מ״ק 13

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת,

 בהגבלה של 4 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק

 מהם, בין החדשים אפריל—נובמבר 13

 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פרט

.(1)7 

 (3) למוסדות 30

 (4) לבניה 80

 (5) לחנויות, לבתי עסק׳ למשרדים, למלאכה ולכל

 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 40

 (6) לחנויות דגים, בהגבלה של, 800 מ״ק לשנה 40

 מעל להגבלה 60

 (7) לחקלאות בהגבלה של 20 מ״ק לכל 500 מ״ר

 או חלק מהם בין החדשים אפריל—נובמבר 13

 מעל להגבלה י 35
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 8. צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגדים יחד עמו בדירה פרט
 לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינה שיכון עולים ששטחה עולה על
 70 מ״ד, אם הצריכה הממוצעת בתקופה אליה מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק

 יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 . 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 האגרה בלירות

 9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 5

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

 (חט 85699)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
( ( ד  (סעיף 20 (

 הודעה על החלטת הועד המקומי עשרת בדבר קנם פיגורים
 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20(ד) לפקודת המועצות־ המקומיות -P וסעיף 133א
, החליט הועד המקומי עשרת  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20%
 על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל׳ אגרה, דמי השתתפות או תשלום חובה

 אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ר ק י ו ) צ ר ו צ ו ( ה י ל  נתאשר. א
 י״ז בטבת תשכ״ז(30 בדצמבר 1966) יושב ראש הועד המקומי עשרת

 (חמ 81712)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישרא?, נוסח חדש 9, השכ״ח, עטי 256. נ י  1 דיני טד

 2 ק״ת 797, תשי״ה, עמי 1256; ק״ת 1777, •תשכ״ה, עמי 2798.
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, ירושליפ  המחיר 72 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


