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 פקודת מם הכנסה!
ת י ב ח ר י מ ו כ י ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה / אני מתקין תקנות אלה:

— 2  1. בתוספת השניה לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית), תשכ״א—1961
 (1) בסעיף 10א —

/  (א) ברישה׳ במקום ״לנציב״ יבוא ״לפקיד השומה׳
 (ב) בסיפה, במקום ״הנציב״ יבוא ״פקיד השומה״!

א: בו  (2) אחרי סעיף 10א י
 ״10ב. אדם כאמור בסעיף 10א שהשומות נערכו לו שלא לפי סעיף 145(א)(1),
 אולם השומות בשלוש השנים האמורות נערכו לו על בסיס הספרים של
 דעת פקיד השומה נוהלו כהלכה ובקשתו אושרה לענין זה על ידי פקיד

;  השומה. ״
 (3) בסעיף 11, במקום ״הנציב״ יבוא ״פקיד השומה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—
 1967״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בתמוז תשכ״ז (6 באוגוסט 1967) פ
 >ח,מ 323113) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח וזדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 ; ם״ח 476, תשכ׳׳ו, עמ׳ 38.

 2 ק״ת 1122, תשכ״א, עט׳ 1305 ; י!״ת 1958, תשכ״ז, עמ׳ 403.

 פקודת מם הכנסה
ח ו מ י ת ב ל מ ע י מ ו כ י ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן תקנות , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מם הכנסה!
:  אלה

 1. בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), תשכ״ד—1964 2 —

 (1) בסעיף 1 —
 (א) ברישה, במקום ״לנציב״ יבוא ״לפקיד השומה״׳
 (ב) בסיפה, במקום ״הנציב״ יבוא ״פקיד השומה״ 5

 (2) בסעיף 2 ובסעיף 3, במקום ״הנציב״ יבוא ״פקיד השומה״.

ות מם הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח)(תיקון מם׳ 2), תשכ״ז—  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ

 1967״.

 כ״ט בתמוז תשכ״ז (6 באוגוסט 1967) פ נ ח ם ס פ י ר
 >חמ 723134) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישוא5, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 ; ס״ח 476, תשכ״ו, עמי 38.

 2 ק״ת 1556, תשכ״ד, עמ׳ 27« ; ק״ת 2032, תשכ״ז, עמ׳ 2274.

 קובץ התקנות 2088, ד׳ באב ת׳עכ״ז, 10.8.1967



 חוק מם רכוש וקרו פיצויים, תשכ״א—1961
ם י ל ע י ב ד י י ב א ל ו של מ י ו ם ושו י מ י י ו ם ם מ י ג ו ס י מ א ל ל מ ו ש י ו ר שו ב ד ת ב ו נ ק  : ת

ם י מ י י ו ם  מ

ש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 !, וב מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 (ב) לחוק מס ר
ן תקנות אלה:  אישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. (א) שוויו של מלאי לשנת המס בידי בעל מלאי שאינו מבסס את הדו״ ח המוגש על ש״ י טלאי
ט י ״ 1 ״ »  ידו לשנת המם הקודמת לפי סעיף 131 לפקודה על פנקסי חשבונות המנוהלים לפי הוראות ב

 . מסוייטיס
 הנציב על פי סעיף 130 לפקודה, יהיה מחירו ביום האחרון של שנת המס הקודמת.

) יהיה שוויו של מלאי לשנת המס בידי כל בעל א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
 מלאי שהיה לו מלאי ביום הדאשת של שנת המס אולם לא היה לו מלאי ביום האחרון של

ת המס הקודמת, מחירו ביום הראשון של שנת המס.  שנ

 2. על אף האמור בתקנה 1, יהיה שוויו של יבול על קרקע באזור עירוני לשנת המם שליש שווי יבול
ס הקודמת, ובלבד שאם לא היה בבעלותו שהוא מלאי מ ה ת נ ש  המחיר של כל היבול כאמור שהיה. לבעליו ב

 יבול בשנת המס הקודמת יהיה שווי היבול שליש המחיר של היבול בשנת המם; ״מחיר״,
י היה להתקבל במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון.  לענין זה — הסכום שעשו

 3. תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי חקלאי ומלאי שבבעלות חקלאי), ביטול
 תשכ״ב—1962 ־ — בטלות.

, ר 5 ו ז ן  4. תחולתן של תקנות אלה היא לגבי שנת המס 1967 ואילך. ת

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי מסוגים מסייי־ השם
 מים ושוויו של מלאי בידי בעלים מסויימים), תשכ״ז—1967״.

(27 ביולי 1967) פ נ ח ס ם פ י ר ז  י״ט בתמוז תשכ״
) שר האוצר 7 2 4 ז מ 8  >ח

 1 ם״ח 337, תשב״א, עט׳ 100 ; ם״ח 423, תשכ״ד, עט׳ 91 ; ס״ח 459, תשכ׳׳׳ה, עט׳ 107 ; ס״ח 494, תשכ״ז,

 עמי 26.
 2 ק״ת 1310, תשכ״ב, עט׳ 1898 ; ק״ת 1902, תשכ״ו, עט׳ 2402.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ם י ד ח ו י ם מ י ר ק מ ח ב ו ט י י ב מ ם ד ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 40א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 !,
ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1. אחרי תקנה 12ה לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי־ הוספת
. תסנוי* א ו ב  ביטוח), תשי״ח—957! 2 י

 12ו ר12ז
י 12ו. (א) לענין סעיף 37א לחוק תכלול הכנסתו של עובד בכלי שיט ל כ  ״עיביי0 י
 טיס בחת־לארץו או בכלי טיס לגבי תקופת עבודתו בחוץ-לארץ את מלוא הכנסתו במטבע
 ישראלי ואת מחצית התמורה במטבע ישראלי של הכנסתו במטבע זר

 (להלן — תמורת מטבע זר).
 1 ס״וו 137, תשי״ד, עט׳ 16 ; ם״ח 235, תשי״ז, עט׳ 178 ; ס״ח 363, תשב״ב, עט׳ 40.

 2 ק״ת 739, תשי״ח, עמי 66 ; ק״ת 1861, תשכ״ב, עט׳ 1644 ; ק״ת 1964, תשכ״ז, עט׳ 471.

 קובץ התקנות 2088, ד׳ באנ תשב״ז, 10.8.1967 3035



 (ב) היתד. ההכנסה, הכוללת של עובד כאמור בתקנת משנה (א)
 במטבע ישראלי ובתמורת מטבע זר פחותה מהמקסימום הנקוב בסעיף
 39(א) לחוק, תכלול הכנסתו לענין סעיפים 37, 37א ו-38 אף למעלה
 ממחצית תמורת מטבע זר, ובלבד שסך כל הכנסתו לא תעלה על המקסימום

 האמור.
 עובדים אחרימ 12ז. עובד בחוץ-לארץ המבוטח בהתאם לסעיף 13א לחוק שאינו מהסוג
י האמור בתקנה 12ו תחושב הכנסתו לענין סעיפים 37,37א ו־38 לחוק לגבי * ר א 5 י ׳ י ח  ב

 כל חודש לעבודתו בחוץ-לארץ לפי מחצית שכרו במטבע ישראלי ובתמורת
 מטבע זר באותו חודש, אולם אם היה מועסק בישראל אצל המעביד המע־
 סיקו בחוץ-לארץ בחודש האחרון לפני צאתו לעבוד בחוץ-לארץ, לא תפחת

 הכנסתו לענין הסעיפים האמורים לחוק משכרו בחודש האחרון האמור״.

 2,- לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי-
 ביטוח) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—1967״.

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ג בתמוז תשכ״ז (31 ביולי 1967)
 (חמ 750313)

 ו חוק מם נסיעות חוץ, תשי״א—1950
ץ ו ת ח ו ע י ס ס נ מ ר מ ו מ ר פ ב ד  צו ב

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 נ
ד:  לאמו

, אחרי פסקה (28) יבוא:  1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תשי״ז—1957 2

 ״(29) שהוא נכנס לישראל בתקופה שבין יום ח׳ באייר תשכ״ז (18 במאי 1967)
 ליום ח׳ בסיון תשכ״ז (16 ביוני 1967) ויוצא מישראל לא יאוחר מיום כ״ה
 באב תשכ״ז (31 באוגוסט 1967) או בתום תקופה נוספת שאושרה על ידי
 המנהל או מי שהוסמך על ידיו, וכן בן-זוגו וילדיו שלא מלאו להם 18 שגה,
 ובלבד שאושר על ידי רשות ממשלתית או רשות מקומית או מוסד רפואי או
 מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל כי הנכנס התנדב

 להפעלת שירותים חיוניים.

 תקופת שהות בישראל כאמור בפסקה זו לא תראה כהפסקת שהות בחו״ל
 לצורך הוראות פסקה(25) ו-(26) ולצורך סעיפים 4(יד) ו-4 (טז)״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ח׳ בסיון תשכ״ז(16 ביוני 1967).

ן מס׳ 2), תשכ״ז—1967״.  3. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור)(תיקו

 תיקון םעיף! 2

 מחילה

 השט

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ה בתמוז תשכ״ז (2 באוגוסט 1967)
 >חמ 72420)

 1 ס״ת 62, תשי״א, עט׳ 12 ; ם׳׳ח 362, תשכ״ב, עט׳ 38.

 2 ק״ח 720, תשי״ז, עט׳ 1710 ; ה״ת 2067, תשכ״ז, עט׳ 2702.

 3036 קונץ התקנות 2088, ד׳ נאנ ת׳צג״ז, 10.8.1967



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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכימ ומסילות הברזל (חגגה ופיתוח), 11943
,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  אני מצווה לאמו
/ 

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 267.870—159.640 תחולת הפיוודוה
י י ? י  בקירוב על הכביש חיפה — עכו — בהריה.ומסתיימת בנקודת ציון 268.970 — 165.750 ע

 בקירוב, על הכביש בהריה — םאסא — מירון, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר
 כ/52/5380 הערוכה בקבה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ג בתמוז

(31 ביולי 1967). ז  תשכ״

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז־ •חיפה רשותלעייז
. , , . בהעתק ׳המפח  י

 שדרות הכרמל 1, חיפה, וכל המעובין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ה _ השם י ר ה  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגבה ופיתוח) (כביש 211 נ
י תווי), תשכ״ז—1967״. ו נ נה)(שי  מעו

ן ו ל ל א א ג  כ״ג בתמוז תשכ״ז (31 ביולי 1967) י
1 שר העבודה . י ( 7 5 0 5 מ 0 ח ) 

 1 עייר 1943, חוס׳ 1 מס׳ 1305, עמי 40; ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 תחולת הפקודה
 על דרד

 רשות לעיין
 ביהעתק המפה

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

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

ר:  אבי מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 134.240—162.030
 בקירוב על הכביש ירושלים — שער-הגיא ומסתיימת בנקודת ציון 135.000 — 165.475
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בצבע אדום במפה מספר כ/1/4688, הערוכה

5 במאי 1967). ) ז ״  בק^ה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ה בניסן תשכ

 2 העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז ירושלים,
 רחוב הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. :

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות" הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 1 ירושלים —
י תווי), תשכ״ז—1967״. ו נ (קטע מעבר הקסטל)(שי א) י הג  שער-

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ה בניסן תשכ״ז(5 במאי 1967)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מם' 1305, עמי 40 ; ס״ח 404, תשב״ג, עמ׳ 104.

 2 ע״ר תש״ת, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 קובץ.׳התקנות 8§20, ד׳ באב ת׳עכ״ז, 10.8.1967¡ 3037



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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 134.200—158.125
 בקירוב על הכביש ירושלים — שער־הגיא ומסתיימת בנקודת ציון 134.225 — 162.055
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/2/4688, הערוכה

 בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר העבודה ביום י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967).

 2 העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז ירושלים,
 רחוב הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ש ירושלים תל-אביב קטע עוקף אבו- (כבי ח) תו פי  3, צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ו
— בטל.  גוש), תשכ״ג—1963 3

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 1, קטע עוקף
 אבו-גוש), תשכ״ז—1967״.

 תחולת הפקודה
 על דרד

 דשות לעיי!
 מהעתק המפה

 גיטול

 השט

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

(25 ביולי 1967) ז  י״ז בתמוז תשכ״
 (חמ 75050) 1

 1 עייר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עט׳ 40 ; ס״ח 404, תשכ״ג, עט׳ 104,

 2 ע״ד תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 1472, תשכ׳׳נ, עמ׳ 1802.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ו—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

ת פ פ ו  ת

 השמח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות
 בשלמות

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

179 
216 

 החלקה

120 
132 

 הנוש

30076 
30076 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ז בתמוז תשכ״ז (25 ביולי 1967)
 (חט 70130)

 1 ם״ח 316, •תש׳׳ד, עט׳ 92..

 3038 קובץ התקנות 2088, ד׳ באב תשג״ו, 10.8.1967



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 1 לחוק גנים לאומיימ ושמורות טבע, תשכ׳׳ג—1963 !,
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח על יד פרדס־חנה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/32/18, אכרזהע?
׳ שמורת טבע ם י נ פ י ה ך ש י ) ב 1 9 6 י 7 א מ 1 ב 6 ז ( ״ כ ש ר ת י י א ׳ ב ם ן ן י ם ב ו ת ח ה ! ו . 2 5 0 ה 0 ד י ה מ נ ק  הערוך ב

 הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת,העתקים
ל של התשריט 3 ׳ ו ב ן ל ע י _ ן ו ר כ ׳ ז ן ו ר מ ו ש ׳ ה ז ן י נ ב ן ו ו נ כ ת  הממונה על מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית ל

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

 3« לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (ח׳רבת צ׳רקם), תשכ״ז—1967״. השם

 ו׳ באייר תשכ״ז (16 במאי 1967)
א ד י פ ש ה ש מ ם י י ׳ ח ( 7 e 5 7 מ 0 ח ) 

 שר הפנים

 1 ם׳׳ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 !,
 , ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1, השטח על יד םאסא, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/21/20, הערוך אכרזוה על
א שמורת טבע ן ׳ ה ם י נ פ ר ה ך ש י ) ב 1 9 6 י 7 א מ 1 ב 6 ז ( ״ כ ש ר ת י , א , ב ם י ו י בן ב ו ת ז ן 1 ך ! ו : 2 5 0  בקנה מידה 0

 שמורת טבע.

 2, העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי מפקדת!העתקים
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת-עלית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שלוהתשריט

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

פ 2 ׳  3, לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (מערת פער), תשכ״ז~1967״. ה

 ו׳ באייר תשכ״ז (16 במאי 1967)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חט 76570) ח

 שר הפנים

 1 ם״ח 404, •תשכ״ג, עט׳ 149«

 קובץ התקנות 2088, ד׳ באב תשב״ו, 10.8.1967 3039



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
ע ב  אכרזה על שמורת ט

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשב״ג—1963 •י,
ר:  ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמו

 1. השטח כ-2 ק״מ מערבית לנאות־מרדכי, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳
 ש/21/7, הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביום ו׳ באייר תשכ״ז(16 במאי 1967) ביד שר

 הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, םומכי, קרית-
 שמונה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין מהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (עין אוזים), תשכ״ז—1967״.

ה שפ י ר א ש ם מ י י  ו׳ באייר תשכ״ז (16 במאי 1967) ח
מ שר הפנים 6 מ ö m 0 

 1 ם״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.

י מ ו ק ן מ לטו ר לסז ו ד  מ

 פקודת העיריות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ן ב ג ר לרמת־ ז ק ע ו  ח

ן ג  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!,־ מתקינה מועצת עירית רמת-
: ה  חוק עזר ז

לת רחובות), תשכ״א—1960 2 (להלן — חוק העזר י סל ) ן ג  1. בסעיף 1 לחוק עזר לרמת-
א: בו  העיקרי), בהגדרת ״סלילת רחוב״ אחרי פסקה (7) י

 ״(8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה״.

 2. בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי, לאחר פסקה (6) יבוא:
 ״(7) התקנתם של מיתקני תאורה״.

 3. בסעיף 9 לחוק העזר העיקרי, לאחר פסקה (5) יבוא:
 ״(6) התקנתם של מיתקני תאורה״.

לת רחובות) (תיקון), תשכ״ז—1967״. סלי ) ן ג  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת-

ם ק ר י נ י צ י ה ר ב  נתאשר. א
 י׳ בתמוז תשכ״ז (18 ביולי 1967) ראש עירית רמת־גז

 (דומ 897004)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 1061, תשכ״א, עמ׳ 170.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 ה׳פקדת העתקיט
 של •התשריט

 השם

\ 

 תיקון םעיו* 1

 תיקון םעי1*6

 תיקו! סעיף! 9

 השם

 3040 קובץ התקנות 2088, ר׳ באב תשג׳׳ז, 10.8.1967



 פקודת המועצות המקומיות

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
: ה  המקומית אשדוד חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד.

 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. אנרמ

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

 4. חוק עזר לאשדוד (אגרת תעודת אישור), תשכ״א—1960 2 — בטל, ביטול

אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1967״. השם ד( ו  5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשד

ת פ פ ו  ת

 (סעיף 3)
 שיעור האגדה

 בלירות

 ה ד ו ע  א. ת

ע למקרקעין, לבביבים או לירושות, פרט לרישום ג מ . בעבין ה ! 
 דירה בבית משותף 10

 2. בעבין רישום דידה בבית משותף 7.50

 3. בכל עבין אחר 2

 ב. העתק תעודה 1

ן ל ו  בתאשר. א׳ ג
 ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביובי 1967) ראש המועצה המקומית אשדוד

 (חט 81150<
א ר י פ ה ש מ ש . ' י פ י  י ח

 שר הפבים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 258.

 2 ק״ת 1068, תשי״ט, עט׳ 287.

 סובץ התקנות 2088, ד׳ באב תשכ״ז, 10.8.1967 3041



 פקודת המועצות המקומיות
ם י נ י נ ת לב ו ס י נ כ ת ו ו ר צ , ח ם י ש ר ג י מ קו י ר נ ב ד וש־תלב ב ר לג ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
ה:  המקומית גוש-חלב חוק עזר ז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה

ם, י  של למעלה משלוש שנ

 ..מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון >

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל
 דבר המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים
 או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה

ה;  או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנ

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז הצפון, כעל שטח
 בנוי לענין חוק עזר זה

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי»

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

t חוק עזר זה, כולן או מקצתן 

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם
 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 דרישה ?ניקוי 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש,
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 ןוובה למלא
 אתרי ההודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳יה, עמ׳ 256.

 3042 קובץ התקנות 2088, ד׳ באב תשג״ז, 10,8.1967



דת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת. אגרת ניקוי  5. (א) אג

 (ב) האגדה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי

 חצר תשולם בשיעור של % על ידי בעל הבנין ובשיעור של % על ידי המחזיקים בו, שיחולקו

 בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם! לצרכי החלוקה האמורה יראו את

 המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי לברר אישור כניםח

 את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

. ( א ) ן ט  ק

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת הודעת

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי

י משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה  אחד מבנ

 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו

נה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה  הרגילים או הידועים לאחרו

 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה

י עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה  או נתפרסמה בשנ

 העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות. ענשים

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), השם
 תשכ״ז—1967״.

 תום&ת אגרת ניקוי למ״ר
ת י ר י ?  (סעיף 5) ־.' 3

 בעד ניקוי מגרש 0.06

 בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין 0.07

ב י ב י ח כ  נתאשר. ז
 ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 (חמ 81790)1

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

 חוק עזר לעיךמאהל בדבר סלילת רחובות

, מתקינה 1 ות מי 2 לפקודת המועצות המקו 5 -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 1
ה:  המועצה המקומית עין־מאהל חוק עזר ז

 חגדיות 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכיז, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית

 ביבים;

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס

 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, ביו בזכותו

ו הבעל הרשום, וכולל נ נ  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 ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

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

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

 עזר זה ?

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין

 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס >

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים •,

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

 או מקצתן ז

-מאהל; ז  ״המועצה״ — המועצה המקומית עי

:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה

ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (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, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ז

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

 2 ס׳׳ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כבי׳מ

נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,
 גדרות מגן, קידות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
גידודם)  וצמחים, סידורם ו

 (6) הבנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

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

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, .למעט רחוב;
 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

ר;  מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמו

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

 ״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
 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.

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

דס! הסלילה תבוצע בבת  5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנ
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורד 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
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;  של התשתי

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא«

ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי
 רחבו המלא!

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

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.
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 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  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קט

ב; בכביש המהווה רחבה,  חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחו

 ייחשב רוחבה עד ששה מטרים בלבד ככביש לצורך חישוב הוצאות הסלילה לענין סעיף

 קטן זה.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל אחד

 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס; ואולם

ד עם  אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי

 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 הנכם 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.

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים וגבייתם

 פקרונות על
 turn דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

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

 לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים

 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים

 6(ג) ו-7, בשינויים המחוייבים.

 מדרכות

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם
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 החזרת תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר בכתב מאת סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור

 המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים

 והדרכים המפורטים 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

ד 25%.  ע

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה תעודה על סכום
 , , , ההוצאות

 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה ל^די האדם שאליו היתה מכוונת, מסירת הודעות
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

 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט

 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה״העברית.

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

 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

לת רחובות), תשכ״ז—1967״. השם -מאהל(סלי ן  15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעי

ל י ל - ו ב א ד מ ח ו מ ן ס  גתאשר. , ח
. -מאהל ן  ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית עי

 (חט 84680)

א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
כלים ר רו ב ד ל ב ה א מ ך י ע ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
ה: ן-מאהל חוק עזר ז  המקומית עי

 1. בחוק עזר זה —

 ״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!

; ה  ״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר ז

ים,  ״עגלה״ — כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי־חי

; -מאהל ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית עי
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב 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 במעבר בין בנינים.

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

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח 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 באופן הגורם לרעש.

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

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

 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.

 שטחים אסורים
 ברוכלות

 איסור חניה

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור לקשור
 במבנה

 מקום החזקת

 עגלה

 איסור רעש

 נקיח

 שעות הרוכלית

 היתר
 תעסוקה

 יטי רוכלות

 רשיח לשימוש
 בעגלה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד., עט׳ 256.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 4, עט׳ 12.
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 יתוקן*• הרשיון

 אגרת רשיו!

 תחולה

 רשיונות

 תבניתו של
 עגלות

 לוחית־טפפר
 לעגלה

 סידור טובח
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלות

 סילוק עגלות

 איסור הפרעה

 עגשים

 13. תקפו של רשיון לעגלד, חוא 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 לירד. אחד 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.

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול
 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־מספד שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול׳ נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

 (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 עבד.

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

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

 המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 חוק עזר זה.

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 5 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעין-מאהל (רוכלים), תשכ״ז—1967״.

ל יל - ו ב ד א מ ח ו ן מ ס  ח
 ראש המועצה המקומית עין-מאהל

 נתאשר.
 ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967)

 (חט 842682)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 3 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ־מאהל ב ן י ע ר ל ז ק ע  חו

ות!, מתקינה המועצה ־23 לפקודת המועצות המקומי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו

ה: ן-מאהל חוק עזר ז  המקומית עי

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — מבנה בנוי אבן, ביטון, ברזל, עצים או כל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,

 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכל חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת

 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה

 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של

ן ובין שאיננו הבעל הרשום  הבני

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

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2

 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן,׳

-מאהל; ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית עי

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

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

 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,

 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד

! המהנדס  אחדי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)

 שערך את הבדיקה, חייב 'להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 הודעות 3. (א) סבור ראש המועצה 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 שנקבעו בהודעה.

 1 דיני •מדינת ישרא?, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 סייח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

) או ביצע את א ) ן ט  (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ק

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

 הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או ביצוע עבירות
 . * « על ידי ראש

 לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות דידייישוי1 המועצה

ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.  לשם הריסת הבני

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת אישור סכום
 ההוצאות

 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר פמבות
 , ראש המועצה

 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זדי• והמהנדס
, להיכנס לבנין ־ ' ׳ ' . 

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

 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.

 אס אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין, אם הוצגה ההודעה במקום בולט

 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם היתה העבירה ענשיפ

נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ן-מאהל (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ז—1967״. השס  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעי

ל י ל - ו ב א ד מ ח ו מ ן ס  נתאשר. ח

ן-מאהל  ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית עי
 (חמ 84681)

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

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר שמות לרחובות ולוחיות־מםפר בבנינים

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקו
ה:  המועצה המקומית עיר-יזרעאל—עפולה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ן  ״בעל בנין״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבניו או שהיה מקבלה אילו הבני
 היה נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא
נו הבעל נ  ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאי

ם, י  הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנ

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עיר-יזרעאל—עפולה;

 ״דאש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם רחוב או מספרי
 בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב בהתאם לתכנית שקבע.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, דשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות

 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

: ו די  לבנינים שנקבעה על י

 (1) להתקין לוחית־־מספד על גבי בנין ו

 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר.

 (ב) ההודעה ׳תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור ואת התקופה
 שבה יש לבצעה.

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

) אלא בשני אלה: א ) ן  (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קט

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש המועצה!

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
 בסעיף 3, בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם כך לכל
 מקום שיידרש. ביצע דאש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין

 את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שלוש לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 הגדרות

 שלטים לציח
 שפות רחובות

 דרישה להתסיז
 לנחית־מספר

 התקנת לוחיות־
 מספר על ידי
 ראש המועצה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256.
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 מספרים ?בנינים
 חדשים

ו בעליו מספד לפי התנאים שקבע ה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עלי בנ  5. נ
 ראש המועצה ובהתאם לתכנית המספרים לכנינים שנקבעה על ידיו.

יב — החזקה תקינה  6. בעל בנין חי
 של שלטיט

, ולוחיות־מספר ^ ן ן י ק ב ת צ מ ו ב נ י נ ל ב ו ע נ ק ת ו ! ד  (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מםפף ש

 לעין?
 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או

 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

 7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מםפר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם איסור פגיעה
ן רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית־מםפר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו. בלוהייות־מםפר  מעי

א יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איסור הפרעה  8. ל
 עזר זה.

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו הידועים לאחרונה.  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים א
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ה ענשים ר י ב ל ע  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה ש
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

ו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.  או אחדי שנמסרה ל

 11. י חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (קביעת לוחיות־מםפר לבנינים), תשי״ג—953! 2— ביטול
 בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (שמות לרחובות ולוחיות־מספר השם
 בבנינים), תשכ״ז—1967״.

ב ו נ ב ו ש ד א  נתאשר. י ו
 ט״ו בסיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית עיר-יזרעאל—עפולה

 (חמ 83108)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ים  שר הפנ

3053 

 2 ק״ת 342, תשי״ג, עמי 765.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ם ב י ת־ ר לקרי ז ק ע ו  ח

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

 הנדתח 1. בחוק עזר זה —
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים׳ שסתומים, מסננים׳ תעלות׳ סכרים ותאי בקורת ו

מה; ובבניו אחר — חדר ששטח רצפתו  ״חדר״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השו
בע; שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדיו  אינו עולה על 30 מטר מרו

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

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

 המסופקים לנכס(
 ״מועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים!

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המיס של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לעניו 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

ת!  מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט דשת פרטי
 ״נכס״, ו־״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ;

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

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

 ״רשת פרטית״ — אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
ועד לשמש לאספקת  וכן כל מיתקן או מכשיר אחד המצוי בנכם והמשמש או המי

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

ג והרצפה שמתחתיו?  הג
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

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

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

 3 ע״ו 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמי 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זו?, 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.

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

 לפי היתד בכתב מאת המנהל.
 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
ן! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת ית השינוי או התיקון, הכל לפי העגי  או תכנ

 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 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 באבזרים

 שמידותיהם׳ סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף קטן
 (ו) באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן
 האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים או

 אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

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

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

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחובדת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
ן או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת י  נפח הבנ

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

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

 המנהל.
דת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו  (ד) צרכן ישלם למועצה אג

 בתוספת.
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 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיונו
 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־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 אם נגדם
 הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי 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.

 אגרת טים 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגדת 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 מםויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי 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 המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה כתוספת

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מימ אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל
 מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל
 תשלום אחד 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 דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים

 בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מה
 צרכנים 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 ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 אספסת מים
 לפי חו«וו

 פקדונות

 מועד התשלום

 אישור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים
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 (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 שד הפנים, להתקשר עם צרבן 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 נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו, ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — 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 בצודה 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 אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר

 חלקי חדשת 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 לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק 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, 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
יב לפי חוק עזר זה.  והתשלומים האחרים שהוא חי

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
יב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.  (א), חי
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ן  רשותכניםח 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי

 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,

 אבזרים או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו 1

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת

 במים או לבדר את כמות המים שסופקה לצרכן >

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה«

i 12 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 

 (5) לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה>

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

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפדיע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמ

. ( א ) ן ט  כויותיו לפי סעיף ק

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

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחד ישתמש במים שברשותו

 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

וג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם ז  (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מי

 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 המיס לפעולות הדמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא

 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצדבי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש

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

 בתחום המועצה.

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

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

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

ועד להשקאת  (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המי

 נטיעות ציבוריות.
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 מכירת טיפ
 והעברתם

 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 דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי חייוש חיבור
 , 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.

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

 ממפעל המים.

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

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמד אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו, מסירת הודעות
 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 א& הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו
 הם דנים או נתפרסמו 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 ענשים
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

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

 21. חוק עזר לקרית־ים (אספקת מים), תשכ״א—1960 4 — בטל. ביטול

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (אספקת מים), תשכ״ז—1967״. השט

 4 ק״ת 1088, תשכ״א, עמ׳ 708 ; ק״ת 1248, תשכ״נ, עמ׳ 1092.
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 תופפת
 האגרה בלירות

250 

220 
3 

20 
70 

10 
10 

1.50 
0.15 

 כשאי) מיתק!
 מוכן להתקנת

 מד־מיס

 אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (ג)(1)) —
 (1) לכל יחידת דיור

ה מלאכה או תעשיה — ר ש  לכל יחידת עסק, מ
 עד 60 מ״ר

 לכל מ״ר נוסף
 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש,

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2

 למעלה מ־״2

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

(  אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)
 אגדת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו־(ג)):

 לכל מ״ר משטח הבניה לכל קומה
 ונוסף לזה — לכל מ״ר משטח הנכס

 כשיש מיתק!
 מוכן להתקנת

 מד־טיפ

 האגרה בלירות

100 
140 
160 
180 
210 
240 
300 

55 
75 
90 

100 
145 
190 
220 

 לפי חשבון שהגיש המנהל

 האגרה בלירות

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

ן  אינו עולה על ״
ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״
\ \  עולה על ״1 ואינו עולה על ״
\ \ \ ואינו עולה על ״  . עולה על »\
 עולה על ״|1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 עולה על ״4

 האנרה
 המינימלית

 בלירות
 האגרה למ״ק

 באגורות

0.90 30 
35 
40 
50 

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

 (1) לשימוש ביתי
 ל־10 מ״ק הראשונים

 ל־5 מ״ק נוספים או חלק מהם
 ל־5 מ״ק נוספים או חלק מהם

 מעל ל־20 מי׳ק

.1 

.2 

.3 

.4 

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

.7 
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. המינימלית האגרה למ״ה . ״ ,  ״
ת בלירות י ר י ג א  נ

 (2) לגינות נוי מעובדות — במקום שיש
 אספקת מים במדידה נפרדת —

 בהגבלה של 1 מ״ק לכל 10 מ״ר או חלק
 מהם בין החדשים אפריל—נובמבר 15

 בבתים משותפים עם גינה משותפת תחו
 לק התצרוכת הכללית באופן שווה בין

 יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה.
 (3) למוסדות 30 0.90
 (4) לבתי מרחץ, לחופי רחצה ולבריכות שחיה 30 0.90

 (5) לתעשיה —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 25 . 2.50

 מעל לכמות המוקצבת 40
 לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 40 4
 (6) למסחר, לבתי־עסק, למשרדים, למלאכה
 ולכל שימוש אחד שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 50 3
 (7) לבניה 60 6

 ב, במקום שלא הותקן מד־מים —
 לשימוש ביתי —

 לחדד ראשון 3
 לכל חדר נוסף 1

 8. א. צרכן שמשפחתו מונה 7 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה
יה קשד. שאינה  במשך כל השנה — פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבנ
 שיכון עולים, ששטחה עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש
 בתקופה שאליה מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק, יזוכה, לאחר אישור

:  בקשתו שתוגש בכתב, בסכומים אלה
 םכום הזיכוי השנתי

ת ו ר י 5  מספר בני המשפחה ב

6 7 — 8 
8 9 — 1 0 

 11 ומעלה 10
 ב. הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 5

ת ר פ ן א י מ י נ  נתאשר. ב
8 במאי 1967) י ראש המועצה המקומית קרית-ים ) ז ״  כ״ח בניסן תשכ

 (חמ 852406)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

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

 חוק עזר לרמת־השרון בדבר אגרת ביוב

, וסעיפים 37, 38 ו־39  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה המקומית רמת-השרון  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת-השרון;
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידי ראש המועצה בכתב לצורך חוק עזר זה, כולו

 או מקצתו;

 ״מחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה;
 ״מפעל תעשיה רטובה״ — מפעל שנשפך ממנו מטר מעוקב של שופכין לשעה לדונם לפחות

 או ארבעה מטרים מעוקבים של שופכין ליממה לדונם לפחות.

 2. המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

 3. ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

 4. האגרה תשולם כתוספת לאגרות המים לפי חוק עזר לרמות-השרון (אספקת מים),
, במועד תשלום אגרות המים.  תשכ״ז—1967 3

 5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיז, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד. מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו 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 מען מגוריו או במקום 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 המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשעה העברית.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת-השרון(אגרת ביוב), תשכ״ז—1967״.

 הגדרות

 הטלת אגרות
 ביוב:

 משלוח הודעה
 ?חייב

 תשלוש האנחה

 מסירת הודעה

 השם

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״יה, עט׳ 256.

 2 ס״ח 376, תשכ״נ, עמ׳ 96.

 3 ק״ת 1987, תשכ״ז, עמ׳ 1263.
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 תופפת

 (סעיף 2)

 שיעור האגרה באגורות לכל
 מטר מעוקב ש? המים

 הנצרכים, למעט מים להשקיה
 אגרת ביוב

15 
15 
17 
.17 

 מגורים — עד 10 מ״ק מים לחודש
 משרדים

ה יבשה  מפעל תעשי
 מפעל תעשיה רטובה

ם כ ל ח א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 נתאשר.
ו בםיון תשכ״ז(23 ביוני 1967)  ט״

 (חמ 854017)

א ר י פ ה ש ש מ ם ׳ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

( ד)  (סעיף 20 (

 הודעה על החלטת הועד המקומי רמות-נפתלי בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 133א
, החליט הועד המקומי רמות־  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 נפתלי 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 תוד ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ם י ע ן נ נ ע  נתאשר. ר
 ז׳ בסיון תשכ״ז (15 ביוני 1967) יושב ראש הועד המקומי רמות-נפתלי

 (חמ 81662)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳וה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עימ׳ 1256 ; ק״ת 1777, תשג״ה, עמ׳ 2798.

 קובץ התקנות 2088, ד׳ באב תשב״ז, 10.8.1967.



 פקודת המועצות המקומיות
ם רי ו ג י ס פ ר קנ ב ד ״ ב ו ק ס ר ם ״ י ק מ ע ה ־ ת נ ש ו י ש מ ו ק מ ד ה ע ו ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

ות!, וסעיף 133א  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומי
, החליט הועד המקומי שושנת-  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 העמקים ״רסקו״ שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס 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.

ד ג ר ה י י ד ב ו  נתאשר. ע
 ט״ו בםיון תשכ״ז (23 ביוני 1967) יושב ראש הועד המקומי שושנת-העמקים

״ ן ק 0 ף  (חמ 84603) ״

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״וה, עט׳ 256.

 2 ק״ת 797, תשי׳׳ח, עמ׳ 1256 ז ק׳׳ת 1777, תשב׳׳ה, עמ׳ 2798.

 י פקודת המועצות המקומיות
 הודעה על החלטת הועד המקומי שאר־ישוב בדבר קנם פיגורים

, וסעיף 133א ות!  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 20 (ד) לפקודת המועצות המקומי
, החליט הועד המקומי שאר-  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ת—1958 2
 ישוב שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות יווסף קנס 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.

ה ז ה ו ר י י ר  נתאשר. א
 ז׳ בסיון תשכ״ז (15 ביוני 1967) יושב ראש הועד המקומי שאר־ישוב

 (חט 81662)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק׳׳ת 1777, תשב״׳ה, עט׳ 2798.

 תיקון טעות

ן), תשכ״ז—1967, שפורסם בקובץ התקנות 2031, תשכ״ז,  בצו מם קניה (פטור)(תיקו
 עמ׳ 2264, בסעיף 2, פסקה (יא), במקום ״ביבוא של ציוד מקצועי״ צ״ל ״ביבואם של טובין

 להצגה או לשימוש בתערוכות,״.

 3064 קוביז התקנות 2088, ד׳ באב תשג״ז, 10.8.1967

 המחיר 96 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


