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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 וסעיפים׳ 7 ו־9 לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי
, אני מתקין תקנות אלה:  תשי״ד—1953 ב

 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות),׳תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (ג), במקום ״ב־60 וחלוקתו לתשעים״ יבוא ״ב־60 אם המבוטחת
 זכאית לדמי־לידה בעד שנים־עשר שבועות או ב־75 אם היא זכאית לדמי־לידה

 בעד ששה שבועות, וחלוקת המכפלה בתשעים״

 (2) תקנת משנה (ו) — בטלה

א: בו  ^ במקום תקנה 2א לתקנות העיקריות י

 ״הגדרת רבעי 2א. רבע השנה לענין סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק, היא תקופת רבע

 השנה שקדמה ליום הפסקת העבודה או שקדמה ל*1 לחודש שלפני היום
 האמור — הכל לפי החישוב שלטובת המבוטחת.״

 י>ןח תקנה 2

 הח?פת
 תקנח 2א

ת) (תיקון), תשכ״ז—1967״. (אימהו מי  3. י לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 י״ח באדר א׳ תשכ״ז(28 בפברואר 1967)
 (חמ 75035)

 1 סייח 137, ת׳עי״ד, עמי 6 ; ם״ח 436, ת׳מכ״ח, עמ׳ 130.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 647 : ?״ת 767, תשי״ח, עמ׳ 687 ; ין״ת 1774, תשכ״ה, עמ׳ 2742 ; ק״ת 1802,

 ת׳שכ״ו, ע«׳ 362.

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכם 1בלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ף ה י ר ע ת ם ב י י ו נ ר שי ב ד  צו ב

, סעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 1
י ו נ (שי בלו , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ו 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  ד

, אני מצווה לאמור:  תעריף), תש״ט—1949 3

4 לפקודת תעריף ת פ ס ו ת  1. בתקופה עד כ״ט בכסלו תשב׳׳ח (31 בדצמבר 1967) תחול ה
 המכס והפטורים, 1937 (להלן — התוספת), בשינויים המפורטים בסעיפים 2 ו־3.

 הוראת שעה

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עט׳ 183.

 2 ע״ר ת׳ע״ח, •תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ם״ח 19, תע׳׳ט, עמ׳ 154.

 * ק״ת 1967,׳ תשכ׳׳ז, עמ׳ 551 ; ל!״ת 2004, ת׳שכ״), עט׳ 1545.
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 שיעור המכס
13 
C i 

c 
a 

 ב5ירות 5פי ערד יחידו
ר היחידה ו א י ת  הפרט ה

 2. בתוספת, בפרט ׳7403 —

 (1) סעיף 1000—בטל?

א: בו  (2) אחרי סעיף 2000 י
 ״wire rods 3000 מעורגלים, אלקטרוליטיים, בסלילים, שקטרם אינו

 עולה על 10 מילימטר

א: בו  (3) בסעיף ש99, במקום ״פטור״ י

א: ״20% ק״ג״• תיקוזפרט בו  3. בתוספת, בפרט 74.07, במקום סעיפים 1000 ו־9900 י
74.07 

.תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 11), השם  4. לצו זה ייקרא ״צו
 תשכ״ז—1967״.

ר י פ ס ס ח נ 1 במרס 1967) פ ) ז ״ כ ש ת ׳ א ר ד א ב ט ״  י
 (חט 72801) שר האוצר

 תיקו! פרט
74.03 

 פטור״,

 ״20%".

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

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של ״טפחות״ בנק משכנתאות , פטור מטס
ת הכנסה ו כ ם ז 1 ע ל ך ת 2 נ ע ן ב ו י ך פ 1 ו , ך מ ע י ת ש ן ף י 1 ץ , , , ה ^ ש י מ « ח , ^1 ש ן מ כ ן כ ס ׳ ג מ ׳ / ע ל ב א ר ש י 1 , 

 לפדיון מוקדם החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט
 מיום י״ג באדר א׳ תשכ״ז (23 בפברואר 1967), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25%,שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161

.  לפקודת מס הכנסה 2

ר ממם הכנסה) (מם׳ 15), תשכ״ז—1967״. השם (פטו ן ו  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

 י״ג באדר א׳ תשכ״ז(23 בפברואר 1967) פ נ ח ס ס פ י ר . ׳
< שד האוצר 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, •תשט״ז, עט׳ 52.

נת ישרא5, נוסח חד?1 6, עמ׳ 120. י מדי נ  2 די
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר פיקוח על ייצור רכב והרכבתו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5, 38, 42 ד43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: , אני מצווה לאמו י  תשי״ת—1957 •

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

 1. בצו זה —
 ״המפקח״ — המפקח על התעבורה, לרבות אדם שהמפקח אצל לו מסמכויותיו לפי צו זה,

!  כולן או מקצתן

»  ״רכב״ ר״רכב מנועי״ — כמשמעותם בפקודת.התעבורה 2

 ״רשיון״ — רשיון לייצור רכב ורשיון להקמת מפעל לייצור או להרכבת רכב 5

 ״ייצור״ — לרבות חידוש והרכבה מחלקים או ממכללים בין מייצור מקומי ובין מיובאים $

 ״מפעל״ — כל מפעל או עסק לייצור רכב.

ת ו נ ו י ש : ר י נ ק ש ר  פ

 2. לא יקים אדם מפעל ולא יעסוק בייצור רכב במפעל, אלא על פי רשיון מאת המפקח
 ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. (א) בקשה לרשיון תוגש למפקח בטופס שהוא קבע ושאפשר להשיגו באגף התעבורה
 של משרד התחבורה.

 (ב) מבקש הרשיון ישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל
 שאלה נוספת של המפקח בקשר עם הבקשה.

 (ג) מבקש הרשיון ימציא למפקח מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים
 נוספים, כהי שהוא ידרוש.

 4. (א) המפקח רשאי לתת רשיון או לחדשו, לסרב לתיתו או לחדשו, לבטלו, להתלותו,
 להתנות תנאים לקבלת הרשיון, לרבות תנאים בדבר אישור סדרת נסיונות של ייצור כלי
 רכב והמצאת חוזה התקשרות בין המפעל המקומי והמפעל המייצר בחוץ־לאוץ, וכן אישור

 תנאי החוזה האמור, וכן לכלול ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לבטלם או לשנותם.

 (ב) המפקח רשאי לסרב לתת רשיון גם אם מקום המפעל או מקום הייצור של רכב
 או תנאי ייצורו או ייצורו של הדגם המיוצר אינם, לדעתו, מתאימים לתכניתו לפי סעיף 3(ג),
 ורשאי הוא לקבוע ברשיון, בין השאר, תנאים בדבר מיקומו של מפעל ומקום ייצורו של רכב

 ותנאי הפיקוח על ייצורו, אופן הפיקוח וצורתו.

 5. (א) תקפו של רשיון הוא לשנה מיום נתינתו, אולם המפקח רשאי לתת רשיון
 לתקופה העולה על, שנה אם שוכנע כי הדבר דרוש לצודד השלמת הקמתו של המפעל או

 לצורך הייצור בו.

ד רשום כדין, אולם המפקח י  (ב) לא יינתן רשיון אלא לגבי מפעל המאוגד כתאג
 רשאי בנסיבות מיוחדות לפטור מפעל מהוראות סעיף זה.

א) או שפקע, יחזירו בעליו למפקח. ) ן  (ג) רשיון שבוטל לפי סעיף קט

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

נת ישרא5, נוסדו חדש 7, תשכ״א, עמי 173.  2 דיני מדי

 הגדרות

 חובת ר׳עיוז

 בקשה לרשיון

 מתו רשיו! י

 תזקן* ׳הרשית
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 6» לא יעביר אדם רשיון.לאחד בגל דרך שהיא ולא יעשה בו שום עסקה אחרת, אלא אם איסור העברת ,
ז י י ש  המפקח הסכים לכך בכתב ובהתאם לתנאים שהוא יקבע. ר

 7. (א) בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. אגרח רשיון.
 (ב) אגרת הרשיון לפי סעיף זה תשולם בשיעורים חדשיים בכל 15 לחודש, אולם

 המפקח רשאי לקבוע לגבי מפעל מסויים אופן תשלום אחר.

 8. רשיון שניתן לפי צו זה יוחזק על ידי בעליו במשרדו או במקום עסקו, במקום נראה הצגת רשיוז
 לעין, ויוצג למפקח ל&י דרישתו.

 פרק שלישי• ייצור רככ

 9. (א) לא ייצר אדם רכב אלא מדגם ותוצר שאושרו על ידי המפקח. ייצור רכב
 (ב) המפקח רשאי להורות לבעל הרשיון להעביר דוגמת הרכב לבדיקה במקום
 שיורה המפקח ורשאי הוא לקבוע סימון, אישור או תעודה, בדבר התאמת הרכב לתקן או

 לתקן רשמי או בדבר תקינותו של הרכב, כשירותו והתאמתו לתנאי הבטיחות ולתנאים אחדים י
 שהמפקח קבע.

 (ג) המפקח דשאי לקבוע לבעל רשיון תנאי ייצור והסדרי פיקוח ובקורת איכות הן
 במפעל והן מחוץ למפעל.

 10. (א) אדם העוסק בייצור חייב להגיש למפקח, לפי דרישתו, תכנית ייצור לגבי אותו תכנית ייצור
:  רכב או דגם של רכב אשר תכלול כל אלה

!  (1) תיאורו של הרכב, נתוניו ומפרטי התוצרת שלו
 (2) פרטים הנוגעים לעיבוד ולייצור התמרים של הרכב, לרבות חלקיו ומכלליו!

 (3) תהליך הייצור וההרכבה:
 (4) מידותיו ומשקלו של הרכב, לרבות המרכב, המושבים, הארגז ותא הנהג >

 (5) פרטים על כל ציוד מיוחד של הרבב!
 (6) פרטים על הספק המנוע, נפחו, מספר הבוכנות, סוג הדלק, הסרנים, הגל־
גע לפעולת הרכב ו  גלים, רוחק הסרנים, חלוקת העומס על הצירים וכל פרט הנ

 ולקביעת מספרי המנוע והשלדה ?
 (7) כל פרט אחר שיידרש על ידי המפקח.

ית ייצור לרכב, לא ייצרו ולא ימשיך  (ב) אדם •שנדרש על ידי המפקח להגיש תכנ
ית ובתנאים שהוא אישר.  בייצורו אלא לאחר שהמפקח אישר את התכנ

 פרק דכיעי: פיקוח על תחליפי הייצור

 11. (א) המפקח רשאי בכל עת לבדוק מפעל וכן את התכנון, תהליך הייצור או ההרכבה׳ פייסוחע?
 תהליך הבדיקה, החמרים, החלקים, המבללים והרכב המוגמר, בכל שלבי תכנונו, ייצורן תהליכי הייצור

 והרכבתו.
 (ב) המפקח רשאי לקבוע לבעל רשיון הסדרים בדבר פיקוח על תהליכי הייצור
ל ידי עובדי בעל הרשיון או על ידי אדם אחר שנקבע על  וההרכבה של רכב בתוך המפעל, ע
 ידי המפקח, ורשאי הוא לקבוע תכנית פיקוח, על תהליכי הייצור וההרכבה, לרבות פיקוח על

 טיב הייצור ובקורת איכות הרכב ולרבות מינוי חוליות בקורת.
 (ג) קבע המפקח תכנית פיקוח על פי סעיף קטן (ב), חייב בעל הרשיון לקיים את

 הפיקוה לפי התכנית. ׳
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 12. בעל הרשיון יגיש למפקח כל דין וחשבון וכל פרטים שיידרשו על ידו בקשר עפ קיוט
 הפיקוח.

 פרק חמישי: פיקוח על שיווק רככ והפחד כו

 13. (א) לא ימכור אדם, לא יציג למכירה ולא ירשה לאחר למכור או להציג למכירה רכב
 המיוצר או המורכב בישראל אלא אם הרכב מסומן בשם שנקבע על ידי היצרן באישור

 המפקח.
 (ב) הסימון לפי סעיף קטן (א) יהיה טבוע, חרות או יצוק על הרכב באותיות ברו

 רות, הניתנות לקריאה בנקל.

 14. (א) המפקח רשאי לאסור שיווק רכב מסויים או סוג מםויים של רכב או דגם של
 רכב עד אשר יבוצעו שינויים, תיקונים והחלפות ברכב כפי שיקבע.

 (ב) המפקח רשאי לפסול חלקים ומכללים של רכב מייצור מקומי, אשר לדעתו אינם
 מתאימים לרכב או שהרכבתם ברכב עלולה לפגוע בכשירות הרכב, באיכותו, בטיבו או

 בבטיחות התנועה בו, וכן מכל סיבה אחרת העלולה לפגוע בביצועו של צו זה.

 15. לא ימכור אדם ולא ירשה לאחר למכור רכב המיוצר או המורכב בישראל אלא אם מסד
 לידי הקונה תעודת אחריות בטופס שאושר על ידי המפקח.

 דיווח על
 הפיקוח

 חובת סימון

 איסור שיווק
 רכב בלתי

 מאושר

 חובת מתן
 תעודת

ת ו  אחרי

 פרק ששי: שובות

 16. המפקח יהיה רשות מבצעת לביצוע,צו זה והוא רשאי לתת כל הוראות אשד לדעתו יש
 בהן צורך לביצועו.

 17. (א) המפקח רשאי לדרוש מבעל מפעל לנהל רישומים או פנקסים ולמסור לו הצהרות
 או דינים וחשבונות לפי הטופס והפרטים שהוא יורה.

 (ב) מי שנדרש לנהל רישומים או פנקסים או למסור הצהרות או דינים וחשבונות,
 ירשום פרטים מלאים ונכונים, וישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל

 שאלה אחרת של המפקח, תוך הזמן שהוא יורה.

 18. האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין.

 19. תחילתו של צו זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז(1 באפריל 1967).

 20. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשב״ז—
 1967״.

 תופפת
 (סעיף 7)

 אגדת רשיון או אגרה בעד חידוש רשיון לגבי מפעל המייצר או המרכיב רכב מנועי,
 למעט אופנוע, קטנוע ואופניים עם מנוע עזר, תהיה בשיעור של 25 לירות לכל רכב מנועי
 כאמור המיוצר או המורכב במפעל לצורך שיווק בישראל אך לא פחות מר1000 לירות לשנה.

 רשות מבצעת

 רישום הצהרות•
 ודו״חות

ים נ  שמירת די

לת  תחי

 השם

ל מ ר ה כ ש  מ
 שד התחבורה

 י״ג בשבט תשכ״ז(24 בינואר 1967)
 (חמ 741157)
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 • צו בדבר חומץ וחומץ מחוקה והסחר בהם

 בתוקף. סמכותי לפי סעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״וז—
ר:  1957 י1, אני מצווה לאמו

הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה), תשי״ט— תיקחםעי1*8 '  1. בסעיף 8 (ג) לצו
 21959, במקום ״י״ט באדר ב׳ תשכ״ז (31 במרס 1967)״ יבוא ,,ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס

 1968)״. ׳

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה) (תיקון), השם
 תשכ״ז—1967״.

 י״ז באדר א׳ תשכ״ז(27 בפברואר 1967) ז א ב ש ר ף
 א>חמ,741100) שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 934, תשי״ט, עט׳ 1818 ; ק״ת 1772, תשכ׳יה, עט׳ 2721 ; ק״ת 1905, תשכ״ו, עמ׳ 2470.

י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר המועצה האזורית מגידו

׳ אני מצווה  י• בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2, 6 ו־7 לפקודת המועצות המקומיות 1
 לאמור:

, תיקי! פרט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
״ ־ ־ S - ( א ל  בפרט (

 (1) במקום ההגדרה של ״מפה״ יבלא: . , הראשונה
 ״בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור מגידו הערוכה בקנה מידה של 20,000: 1
5 בפברואר 1967), שהעתקים ) ז ״ ד שד הפנים ביום כ״ה בשבט תשכ  . והחתומה בי
ה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון,  ממנ

 נצרודעלית, ובמשרד המועצה האזורית מגידו, ליד רמת־השופט״!
א: בו / אחרי שם הישוב ״רמת השופט״ יבוא ״יקנעם״ ולצדו בטור ב׳ י  (2) בטור א

 ״הגושים: 11070 עד 11074, 11079,11077 עד 11088,11082 עד 11091,

 11099 עד 11109,11107,11106,11104.

 חלקי הגושים: 11083 עד 11092,11086 עד 11096 כמםומן במפה.״

ם המועצה ו ז ו ת ע ל ג ו נ י ל ד ב ם ב ע נ ק  2. המועצה האזורית מגידו תהא חליפתה של המועצה המקומית י
דו י ורית מג ן האז י ב  הישוב יקנעם, הן לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל ענין אחר, ו

1 המועצה * י ד  השאר לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כ
 על ידי המועצה וטרם נגבו. המקומית ימנעם

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

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 868, תשיי״ט, עמ׳ 709 ו ק״ת 1556, תשכ״ר, עמ׳ 947.
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 3. הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחום המועצה המקומית יקנעם
 ,הכלול עתה בתחום המועצה האזורית מגידו׳ או ברשות מדשויותיה או לפני בית דין
 שהוקם על ידה או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל •את תחומה — ימשיכו לדון ולהכריע
 בו במועצה האזורית מגידו או ברשות מדשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על ידה או שאזור

 שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחומה, הכל לפי הענין.

 4. אדם שהיה רשאי להגיש ערב תחילתו של צו זה ערר,'ערעור או כיוצא באלה לרשות
 של המועצה המקומית יקנעם יהיה רשאי להגישם לפני דשות של המועצה האזורית מגידו
 לגבי השטח הכלול בתחום הישוב יקנעם! המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא

 באלה כאמור יוארך ל־30 יום נוספים.

 5. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מגידו, תיקון), תשכ״ז—
 1967״.

 הטשכת
 הליכים

 עררים וכר
 ה ארכת

 מועדיט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

5 בפברואר 1967) ) ז ״  כ״ה בשבט תשכ
 (חט 8001)

 פקודת המועצות המקומיות
ת י ל ע ־ ם ע נ ק ת י י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ד2 לפקודת המועצות המקומיות •י, אני מצווה לאמור:

, במקום פרט (יג), ״ 1.׳ בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2 ק י  ת

א: בן ) י ג י ) ט ד  פ
 בתוספת

 הראשונה ״(יג) המועצה המקומית יקנעם־עלית.

 תאריך הקמתה: 26 באפריל 1954.
: ( ל ל כ ב ד ע ו ) ע ק ר  תחום המועצה: גושים וחלקות רישום ק

 הגושים: 11496,11495,11098,11097 — בשלמותם•,
 חלקי הגושים: 11083, 11085,11084, 11086, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096
 כמםומן באות א׳ במפה של תחום המועצה המקומית יקנעם־עלית,
 הערוכה בקנה מידה 10,000 : 1 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ה
5 בפברואר 1967) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד ) ז ״  בשבט תשכ
 הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית,

 ובמשרד המועצה המקומית יקנעם־עלית.״

 2. כל מקום בכל דין או מסמך שבו נאמר ״המועצה המקומית יקנעם״ קרי ״המועצה
 המקומית יקנעם־עלית״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (יקנעם־עלית, תיקון), תשכ״ז—1967״.

ם מ ש ה ש פ י ד א י י 5 בפברואר 1967) ח ) ז ״  כ״ה בשבט תשכ
) שר הפנים 8 0 1 מ 1 ח ) 

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 313, תשי״נ, עט׳ 268 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 שינוי שם

 השט
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 פקודת העיריות
ן ה הל ב ו נ ה ה ו צ ע ו ת מ ו ב י ש ר י ב ד ת ב ו נ ק  ת

, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 136 לפקודת העיריות ג
 יפו תקנות אלה:

 1. בנוסף להוראות התקנות הכלולות בתוספת השניה לפקודת העיריות תחול לגבי מועצת תוספת
5 ' י י : מ  עידית תל־אביב־יפו ההוראה שלהלן

 המועצה רשאית להחליט, לפי הצעת ראש העיריה, על שתי תקופות של פגרה
 בהן לא יקויימו ישיבות רגילות של המועצה במועדים הבאים:

ד ^ושה שבועות — סמוך לחג הפסח!  (1) תקופה ע
 (2) תקופה עד חדשיים—.בחדשי הקיץ.

בות המועצה), תשכ״ז—1967״. השפ (ישי פו י ב־  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עירית תל־אבי

ץ . י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  נתאשר. י
 כ׳ בשבט תשכ״ז(31 בינואר 1967) ממלא מקום ראש העיריה

 (חט 76994)

ם ד י ו ר ן ב  ד
נה על המחוז תל־אביב  הממו

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ׳׳ד, עט׳ 197.  דיני טדי

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למנחמיה בדבר םלילת רחובות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר ז

1 י י י י נ  1. בחוק עזר זה— ה

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

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
ננו הבעל הרשום, וכולל  הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ם, י  שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואס באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256•  1 דיני טדי
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 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה«׳

ה ובין ח  ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר א
ד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע ו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית ע נ נ  שאי

דס;  המהנ
תו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, או  ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה.

ם:  לרבות אבני שפה וקירות תומכי
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן >
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מנחמיה!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ?

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, נטי
 עתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בודות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם!
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

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

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

 וצמחים, סידורם וגידורם ן
ה!  (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עלי

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
> — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!  ״נכס׳

נו ובין אותו רחוב או קטע  ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

 מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ו
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

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

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

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים אלא
 בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סייח 250, תשי׳׳ח, עט׳ 108.
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 סלילת כבי׳!

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
גגייתט  כבישיפ ו

 פקדונות ע?
 השבוז דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

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

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

 ובין שלא כדי רחבו המלא)
 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא*
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא בד* רחבו המלא ן
 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי

 רחבו המלאן
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור:

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם. •

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף ק
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על, בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל אחד
ד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס? ואולם  מבעלי הנכסים מי
 אט נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל, שלב, אם סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

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

 הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא א ) ן ט  (ב) בהודעה כאמור בסעיף ק
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
ו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי  סלילת הכביש או שלב ממנ

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל

ם:  לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעי
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין בדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא!
 (2) הנחת אבני שפה ז

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

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.
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 שיעורי י«י 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 השתתפותי , . .

ת הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה. ן כ ו ד ת מ 5 י ? ס  ב

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ד7, בשינויים המחוייבים.

 החזרת תשלוטיט -10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 במקרה ש,ל
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו. אי ביצוע

 סלילת כביש 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתד מאת
ם המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ? הפרטים, התנאים והדרכים כאמור, י ? ע ב י ה י י י  ע

 ייקבעו על, ידי המהנדס באישור המועצה.

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

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א)׳ רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

 תעודה על סכום 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 ההוצאות מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

ת 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת, ו ע ד ו ת ה ר י ש  מ

י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונהז
 אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
ו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים י  באחד המקומות האמורים או על הנכם ש

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (סלילת רחובות), תשב״ז—1967״, K 15 השם 

א ט י ל  נתאשד. ב׳ ש
 כ״ט בטבת תשכ״ז(11 בינואר 1967) ראש המועצה המקומית מנחמיה

 (חמ 839802)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקישון בדבר הדברת מזיקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22׳ 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה
 המועצה האזורית קישון חוק עזר זה: י

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו י היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל

 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את.
 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ־

 ״המועצה״ — המועצה האזורית קישון!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

 בבית מלון או בפנסיון ז
 ,׳מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בד, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,

 נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בית!
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית«

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

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי.לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפיי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על, מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטו (א).

 6. יי מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום

 חובו! ?הדביר
 מזימים

 הוראות
 ?הדברת
יקים  מז

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

נת ישרא?, נוסח חדש 9, תשכ״ר״׳עמ׳ 256.  1 דיני מדי
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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ז אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
 הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 עבירות ומנשים 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם עבר על הוראות

לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והייתה העבירה נמשכת, דינו —  סעיף 3(ג) והמועצה 1
 קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

(הדברת עשבי בר),תשי״ט—1959 2 — בטל. ן שו  ביטי? 8. חוק עזר לקי

(הדברת מזיקים), תשכ״ז—1967״. ן  השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקישו

ם א ם ר י י  נתאשר. ח
 י׳ באדר א׳ תשכ״ז(20 בפברואר 1967) ראש המועצה האזורית קישון

 (חמ 85322)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2 ק״ת 880, תשי׳יט, עמי 983.

 פקודת המועצות המקומיות
כלים ר רו ב ד ן ב י ע ה ־ ש א ר ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המועצה המקומית ראש־העין חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זד• — מ ד נ  ה

 ״דוכן״ — 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 בערב יום המנוחה וסופם במוצאי יום המנוחה עם צאת

 • הכוכבים!

 ״המפקח״ — עובד המועצה שהורשה על ידה בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי־חיים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־העץ!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן.

ת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ׳׳ה, עט׳ 256. נ י  1 דיני טר

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 4, עט׳ 12.
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 2. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת _ שטחים אסורים
 ברוכלות

 (1) ברחוב או במקומ ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

ר חניח  3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית׳ איסו

 .מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן. י

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום איסור חניה
 שלא בשעת

 ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום. התעס־ןות

ר לקשוח יי ד איסו  5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמו
. במבנה  י

 או למבנה אחד.

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

ש ע ו ד ו ם י  7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש. א

ה י ק  8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקי• נ

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 20.00. שעות הרוכלות

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר למכל, לעסוק בעסקו היתר
 , תעסוקה

 גם לאחר השעה 20.00.

ל בעסקו בימי מנוחה. יטי רוכלות כ  11. לא יעסוק מ

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

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחד נתינתו. תוקף הרשיוז

 14. . בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לידות, אגרת רשיו!

 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגדה לירה אחת בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול עלי רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף תחולה

.  2 לפקודת התעבורה 3

ן ן ״ מ ש  16. (א) בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה. ר

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול

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

 תבניתן של
 עגלות

 לוחית-מםפר 18. (א) רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לעגלה

 לוחית־מםפר 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 בליטתס

 מקצות העגלה בכל עבד.

 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 הס נמצאים בנ

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו׳ מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך

 בהתאם לסעיף 20, דשאי ראש המועצה, המפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית,

 המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 אישור הפרעה 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי

 חוק עזר זה.

ר טובין  סידו
 על עגלה

 דרי׳טר, לסלק
 עגלות

 סילוק עגלות

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

 נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין,

ן(רוכלים), תשכ״ד—1963 4 — בטל.  24. חוק עזר לראש־העי

ן(רוכלים), תשכ״ז—1967׳•׳.  25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־העי

 ענ׳טיט

 ביטול

ה ר ו צ נ ם מ ו ל  ש

 ראש המועצה המקומית ראש־העין
 נתאשר.

 י״ד בשבט תשכ״ז(25 בינואר 1967)
 (חמ 854803)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 4 ק״ת 1508, תשכ״ד, עט׳ 227.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לרכסים בדבר אספקת מים

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המקומית רכסים חוק עזר ז

ת ו י ל ג  1. בחוק עזר זח — ה
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!

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

 המסופקים לנכס!

 ״מועצה״ — המועצה המקומית רכסים!

 ״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 המיס״ — באר׳ בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
וד אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת  משאבה וכן כל מבנה,-מיתקן או צי

 מים, לאגידתם, להעברתם, לאספקתם או להםדרתם, למעט רשת פרטית!

!  ״נכס״ ו־״בנין״ — במשמעותם בצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2

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

!  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  ״דשת פרטית״ — אביזר, דו
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים

 לנכס, למעט מד־־מים!

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

! ו  שמתחתי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

נה ישראל, נופח חדש 9, ׳תשכ״ה, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 369, ת׳»י״ג, עמ׳ 1174 ; ק״ת 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2489.

 3 עייר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגדה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל. .

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

 רשת פרטית. 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת׳ לא יסירנה ול8

 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 העגין ? בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

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

 חשבונו.

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

 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכם, 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 להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 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 גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 אגרת הנחת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים —

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ב) אגרת הנחת צינורות מיס תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3(ב).

 (ג) בעל, נכס שבו קיימת כבר דשת 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.

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

ט ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. י מ ' י  ט

 (ב) מר־המים הוא רכוש המועצה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי

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

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

 הפרטית.

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

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

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

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

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

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

 מהשיעור המינימלי שנקבע גתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי הוא לחייבן 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־המיס אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים דשם 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
דו ובין  חלק מהאגדות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על י

 המספד• הבולל', של החדרים שמד־המיס משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים,
 המינימליים שנקבעו בתוספת. כן רשאי המנהל, להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

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

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

ד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ח א ם י מ ־ ד  (ו) משמש מ
 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 אן אותם צרכנים.

 קובץ התקנות 2009, כ״ז באדר א׳ תשכ״ז, 9.3.1967



 (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 הודאות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.

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

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

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

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

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים/ השתמש בהם 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 שחיבודה חודש בניגוד
ת לנתק את החיבור.  לסעיף 16, רשאי המנהל בכל ע

 (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

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

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

 או מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחדים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
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 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המיפ 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!

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה 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 או 12 ז

 (5) לבדוק אם קויעיי הוראות חוק עזר זד• 5

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

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

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

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

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

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא 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 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 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.

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

 (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 יעביד אותם לרשות אדם אחד, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 מכירת מים
 והעברתם

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

׳ ( א ) ן ט  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק
 רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 תירוש תיבור
 שנותק

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

 שמירר, בפני
 זיהום

 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.

 דריעת
ים נ קו  תי

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחו 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 הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכם שבו הם דנים או

ניס ׳הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.  נתפרסמו בשני עתו

 מסירת הודעות

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

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

 ענשים

— בטל.  ביטו5 21. חוק עזר לרכסים (אספקת מים), תשכ״א—41961

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

 ק״ת 1110, תשכ״א, עמ׳ 1090.
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 האגרה בלירות

 , תופפת

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

 (1) לכל יחידת דיור עסק או משרד 150

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 250

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

 עד ״2 35

 למעלה מ־״2 75

 .2. אגדה בעד היתר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית

5 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

( ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 לכל מ״ר של שטח הנכס 0.40

ה:  ונוסף. לז

ו מגורים.— לכל ימ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 1.50 י  בבנ

ן 1 י מ ן שאינו! למגורים, לכל מ״ק מנפח ה י מ  ב

 בשיש מיתקן כשאין מיחס!
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מר־מים

: ( ( ד  5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (

 מד־מים שקטרו —

75 55 3 / 4  אינו עולה על ״

 עולה על ״% ואינו עולה על ״1 י 75 95

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 150 200

 עולה על ״2 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

 אגרת בדיקה מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה ודר

15 ( ( ט  תקנה (סעיף 5 (
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 האגרה למ״ק האנרה
ימלית נ  באגורות המי

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש — בלירות
: תי  (1) לשימוש בי

 ל־10 מ״ק הראשונים 30 0.90
 לכל מ״ ק נוסף 45

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר בהגבלה של
 4 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק מהם בין החדשים

 אפריל—נובמבר 20
 (3) למסחר, לבתי עסק, למשרדים, למלאכה ולכל

 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 45
 (4) לבניה 60
 (5) למוסדות 30

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות, או למעלה מזה, הגרים עמו בדירה, פרט
נו שיכון עולים ששטחה עולה על 70 כדר,  לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאי
 אם הצריכה הממוצעת לחודש 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

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

י ל י ב ד ם א י ל  נתאשד. ס
 יי׳ד בשבט תשיכ״ז(25 בינואר 1967) ראש המועצה המקומית רכסים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 8 5 5 0 מ 5 ח ) 

 שר הפנים

 תיקון טעויות
 בחוק עזר לנצרת (רוכלים), תשכ״ז—1967, שפורסם בקובץ התקנות 1999, תשכ״ז,

 עמ׳ 1452, בסעיף 24, במקום ״(פיקוח על כלבים)״ צ״ל ״(פיקוח על רוכלים)״.

 בתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בשל מבנים, מכונות וציוד חדשים) (תיקון),
 שפורסמו בק״ת 2006, תשכ״ז, עמ׳ 1566, בתקנה 1, במקום ״ושסד כל ניכויי הפחת״ צ״ל ״וסל

 כל ניכויי הפחת״.

 בהודעת מילווה קליטה, תשכ״ב—1961 (סדרי ההגרלות, מקומן ומועדן), שפורסמה
 בק״ת 2006, תשכ״ז, עמ׳ 1573, בסעיף 7 (א), במקום ״רחוב לילינבלום 34״ צ״ל ״רחוב

 לילינבלום 37״.
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