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 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
ח י ר י צ נ ר ו ג ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55, 66, 67 ו-18 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 ג
ן תקנות , אני מתקי -2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  והסעיפים 14 (א) ו

:  אלה

א: בו , י  1. במקום תקנה 101 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ״ז—1966 3
 ״תחילה1 101. תחילתן של תקנות אלה היא —

 (1) תקנה 20, לגבי עגורן צריח הנמצא בישראל ביום^פרסומן
1 ביוני ) ז ״  של תקנות אלה ברשומות — ביום כ״ב באייר תשכ

;(1967 
ד 90 — ביום  (2) תקנות 6, 25 (3) ו־(4), 51,26 (2) ו-86 ע

 ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968) :
 (3) שאר התקנות — ביום כ״ב באייר תשכ״ז (1 ביוני

 1967).״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח) (תיקון), תשכ״ז—
 1967״.

 ח׳ באלול תשכ״ז(13 בספטמבר 1967) י ג א ל א ל ו ן \
) שר העבודה 7 5 0 2 0 מ 6 ח ) 

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עמ׳ 60 ; ס״ח 382, תשכ׳׳ג, עמ׳ 6.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1979, תשכ״ז, עמי 1130.

 פקודת בתי הדואר
ץ־לארץ ר לחו א ו ד י ה ת ו ר י ה של ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1, בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר בדרך האוויר לחוץ-לארץ),
א: בו , במקום הפרט ״ליבריה״ י  תשכ״ד—1964 2

 ״ליבריה 65 40 35 19 17 50״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר בדרך:האוויר
), תשכ״ז—1967״. ן  לחוץ-לארץ)(תיקו

ע ב י ל י ש ע י ה ו - ש ר א ר ש  ב׳ באלול תשכ״ז (7 בספטמבר 1967) י
) שר הדואר 7 6 0 0 מ 4 ח  י

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ו, עמ׳ 1155 ¡ ם״ח 387, תשכ״ה, עמ׳ 44.

 2 ק״ת 1539, ת׳עכ״ד, עמי 683 ; ק״ ת 1859, ת׳טכ״ו, עמ׳ 1626.

 קובץ התקנות 2108, ט״ ו באלול תשכ״ז, 21.9.1067



 פקודת מס הבולים
ם• י ל ת בבו ו ר ג ם א ו ל ש ר ת ב ד  •'צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לפקודת מס הבולים •י, אני מצווה לאמור:

 1. האגרה המשתלמת לפי תקנה 16 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), תשכ״ז — ת׳־־ללם
 1967 ־, ששיעורה אינו עולה על —.25 לירות, מותר לשלמה בבולי הכנסה דבקים במקום בבין״ט

 מזומנים.

ם בבולים), תשכ״ז—1967״. ^ (תשלו ן  2. לצו זה ייקרא ״צו אגרות המשכו

ר י פ ס ס ח נ 6 בספטמבר 1967) פ ) ז ״  א׳ באלול תשכ
 >חט 723012) • שר האוצר

 אני מסכים.
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  , י

 שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרף ב; פרק קל״ג, עמ׳ 1302 ; ם״ח 25, תש״ט, עמ׳ 171.

 2 ק״ת 2105, תשכ׳׳ז, עמ׳ 3245.

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

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

ת למילוות והנחות ממם (ערבו ן ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכ
ר:  הכנסה) תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק אפותיקאי כללי בע״מ, פטור ממם
ת ס מ ם ה ד ק ו ן מ ו י ד פ ! ת ק ן כ ם ז 1 ע 9 7 ת 2 ג ש ן ב ן י ך פ 1 ו , ד מ ע י ת ש ו ר י ן ל ו י 1 , י ה מ ש י מ ן ם ^ ש,1 ן ן כ פ  ב

 החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושיוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ט׳ באלול
 תשכ״ז (14 בספטמבר 1967) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום
,המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס  מס חוץ מן

. 2 ה ס נ כ  ה

׳ 47), תשכ״ז—1967״. השם (מס סה) ר ממם הכנ (פטו ן ,צו לעידוד החסכו יקרא,  2, לצו זה י

 ה׳ באלול תשכ״ז(10 בספטמבר 1967)
ר י פ ס ס ח נ  (חמ 72650) פ

 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120. נ י מדי נ  2 די

 קובץ התקנות 2108, ט״ז באלול תשכ״ז, 21.9.1967 3305



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

ה ס נ כ ם 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
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: י  הכנסה), תשט״ז—1956 1

 פטור.מטס 1. איגרות חוב רשומות על שם חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ בסכום כולל של

ה שלושה מיליון לירות נושאות ריבית בשיעור של 8% לשנה, ושהוצעו לציבור על פל פרוס £ ״ כ  ה

(13 בספטמבר 1967) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא  פקט מיום ח׳ באלול תשכ״ז
 פטורה מתשלום מם חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161

.  לפקודת מס הכנסה 2

 י׳׳"ם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 48), תשכ״ז—1967״.

(10 בספטמבר 1967) פ נ ח ס ס פ י ר :  ה׳ באלול תשכ״ז
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120. נ  2 דיני מדי

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ר-1960 1

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף םמפותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״)., תע״ך—
וה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של י מצו  1960 אנ
 נצרת במקרקעין מסוג ״מתרופה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לפך. : 1

 תופפת
 השטח להמרה

 במטרים מרובעים

24 

114 

 שטח החלמה
 במטרים מרובעים

13608 

14306 

 החלקה

64 

35 

 הגוש

18525 

18529 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י׳ באב תשב״ז (16 באוגוסט 1967)
 (חט 70130)

 1 0״ח 316, תש-׳ו, עמ׳ 92.

 3306 קובץ התקנות &210, ט״ז באלול תשכ׳׳ז, 21.9.1067



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

- אכרזה עד אזורי ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 •י,
ר: י י מכריז לאמו  ולאחר התייעצות במועצה, אנ

י שטפונות (אזורי ניקוז), תש״ ך—1959 2 תיקו! התוספת  1, בתוספת לאכרזת הניקוז וההגנה מפנ
1 4 ר ו ז  (להלן — התוספת), במספר האזור 14— א

 (1) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית אונו״, במקום הגושים ״6174, 6176, 6177״
 יבוא ״*6174, *6176״.

 (2) מתחת לכותרת ״עירית חולון״
 (א)' יימחקו הגושים ״7165,7164,7163,7161,7070,6021,6020,6019,6018,

 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171״.

 (ב) במקום הגושים ״7175,7174,7173,7172,7132,6990,6756,6049,6043,
 7176״ יבוא ״*6043, *6049, *6756, *6990, *7132, *7172, *7173, *7174,

 *7175, *7176״.

 2, בתוספת במספר האזור 22 — תיקו! התוספת
 , אזור 22

״ יווספו הגושים ״6987, 6988, 6989, פו י  (1) מתחת לכותרת ״עירית תל-אביב-
 7064״.

:  (2) בסוף אזור 22 יווסף הקטע הבא
 ״מועצה אזורית אונו

ם י ש ו ג  ה

6178* ,6177 ,6176* ,6175* ,6174* 

ן י לו ת חו י ר י  ע

ם י ש ו ג  ה
,7161 ,7132* ,7070 ,6990* ,6756* ,6049* ,6043* ,6021 ,6020 ,6019 ,6018 
,7174* ,7173* ,7172* ,7171 ,7170 ,7169 ,7168 ,7167 ,7166 ,7165 ,7164 ,7163 

 *7175, 7176״.

ן מם׳ 2), השם קו )(תי ז קו י נות (אזורי נ  3, לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת הניקוז וההגנה מפני שטפו
 תשכ״ז—1967״.

 ג׳ באלול השכ״ז (8 בספטמבר 1967)
 (חט 739220) ח י י ם ג ב ת י

 שר החקלאות

 1 ם״ח 236, תש י ״ח, עמי 4.

 2 ק״ת 964, תש״ד, עמ׳ 288 ; ק״ת 1422, תשכ״ז, עמ׳ 1096 ; ק״ת 1587, תשכ״ד, עט׳ 1361 ; ק״ת 2027,

 תשכ״ז, עט׳ 2054.

 קובץ התקנות 2108, ט״! באלול תשכ״ז, 21.9.1967׳ , 3307



 חוק התקנים, תשי״ג—1953

י מ ש ן ר ק ת ן כ ק ה על ת ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !,
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

. התקן הישראלי ״ת״י 511 — שבט תשכ״ז (פברואר 1967) — קסדות מגז לרוכבי I P " o £ , n J p i 1 « 
 אופנוע״ הוא תקן רשמי.

 מקומות הפסדת 2. התקן האמור הופקד:
 התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,

; פו י ב-  תל-אבי

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים:

ב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה  (3) במשרד מנהל מחוז תל-אבי

: פו י ב-  76, תל-אבי

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות

פה:  82, חי

: פו י ב־  (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה, דמת-אביב, תל-אבי

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

ה 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. 5 י ח  ת

? 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 511 — אדר תשכ״ד (פברואר 1964) — קסדות מגן ו פ י ;  נ

, בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.  לרוכבי אופנוע), תשכ״ו—1966 2

. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 511 — שבט תשכ׳יז (פברואר ü m 5 

 1967) — קסדות מגן לרוכבי אופנוע), תשכ״ז—1967״.

7 בספטמבר 1967) ) ז ״ כ ש  ב׳ באלול ת
מ m7<-2 מ׳ ג ל ב ר ט ח ) 

 הממונה על התקינה

 1 ם״ח 116, תשי״נ, עמי 30•

 2 ק״ת 1928, תשב״ ו, עמי 2807.

 3308 קובץ התקנות 2108, ט״ז באלול תשב״ז, 21.9.1967



ן מקדמי־ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחדרה כדבר אספקת מים

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

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת 5

ן אחר — חדר ששטח רצפתו י מ ב מה; ו ן מגורים — חדר כרשום בלוח השו י מ  ״חדר״ — ב
בע: שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין  אינו עולה על 30 מטר מרו

וסף;  חדד נ
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה;

 ״מד-מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
כס;  המסופקים לנ

 ״מועצה״ — מועצת העיריה;
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על

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

ת;  לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטי
 ״נכס״, ו-״בנין״ — כמשמעותם בסעיף 269 לפקודה;

 ״עיריה״ — עירית חדרה;
 ״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), 21936
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בבולה או במקצתה;

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

ם; מי  : למעט מד־
ן והשטח העליון של רצפת י מ ״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות ה ן י  ״נפח מ
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
ן של ן העליונה ביותר או אם אין לו תקרה, משטחו התחתו י מ  צדה התחתון של תקרת ה
ן או י מ ן או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי ה י מ ; ואם אין ב ג ג  ה
; ו ו נשען על קירות, החלל שבין הגג והרצפה שמתחתי י ר; ואם הגג אי  על ידי החלק האמו

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

ת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 עייר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמ׳ 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זדו; ישלש
 המבקש לעיריה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלמ המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשג1ן שה
 גיש המנהל.

ת 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא יטפל י ט י ת פ  י׳8
 בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר

 בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת >$רטית, ן י  או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענ

 תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 תשולם לעיריה 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 אחדים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן
ר מ  האבזר שיש להחליפו לא! היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים און א

 או גרס להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 ׳אגדת די״יי׳ A (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מיס —

ת הגובל קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור י י י נ י  צ

 שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים שהגיש {קשה
ן או לבניית בנין חדש, ישלם לפני מתן ההיתר לפי חוק התכנון י מ  להגדלת נפח או שטח ה
, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי ׳הבניה  והבניה, תשכ״ה—1965 3

 שבעדה ניתן ההיתר כאמור.

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

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

ס הוא רכוש העיריה.  (ב) מד-מי

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

 3 ם״ח 467, תשכ״ה, עמי 307.
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 (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת צ2ד-מים ואגרת התקנת מז־-מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 הפרטית.

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

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

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

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

 פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן לעיריה 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 מסויימת או שהוצא
 לדגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן בתש־
 לום 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 בתוספת או

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו,

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, דשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
ע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות וה י  המג
 תשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותפ, 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 אחדים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים
 בכמות המיס, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגדת המיס תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם

 לכר, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

נתגלתה נזילה ברשת  (ו) משמש מזרימים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ו
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, דשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דידתיים לכל הצרכגיפ וכן מד־מים כללי לכל הנקם,• והיד,
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, אלא אם כן הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

ם ישלם הצרכן לעידיה בעד אספקת מים אגרות מים:בשיעור  (ח) לא הותקן מד-מי
 שנקבע בתוספת.

 7. (א) העידיה רשאית באישור שר הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת.
 מים ולקבוע בו תנאים.

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

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

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. (א) אגרת מים תשולם תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 (ב) האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לשילומם,
 ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 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 לדעה, 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 אשד בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

גוד י  (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בנ
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 במדימימ 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
ה או ל  הפרטית, דשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים מ

 מקצתה.

נו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־  (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אי
 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

 (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

 אספקת טיט
 לפי חוזה

נות  פקרו

 מועד התשלום

 . אישור םכו0
 ההוצאות!

 ניתוק החיבור

ם  הפסקת מי
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 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
; תו  או אבזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשו

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

;  במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן

; ה  (3) למסור בל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר ז

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

; ה  (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר ז

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

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו

; א) )  לפי סעיף קטן

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

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

 לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

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

 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס

 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באספקת

 המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופבין, מי

 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

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

 ברשות המנהל.

 (ז< לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש

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

 בתחום העיריה.

 (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.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד העיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.
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 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, מרט לאדם שנותקה, עוקבה או
 הופסקה לו אספקת המים לפי םעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

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

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

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

 18. (א) ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש העיריה) 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 העיריה כאמור בסעיף קטן (א),

ו את הוצאות הביצוע.  רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו ה ע ת  19. מסירת ה
 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 בוגד העובד או המועסק שם,
 או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגי
 לים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
י  הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם דנים או נתפרסמו כשנ

 עתונים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 21* חוק עזר לחדרה (אספקת מים), תשכ״ב—1962 * — בטל.

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

נים  דרישת תיקו

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 האגרה בלירות

100 
250 

100 
175 

40 
80 

 תוםפת

: ( (1 ) ( ג  אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

ה  לכל יחידת תעשי
 לכל יחידת מלאכה —

 ששטחה עד 30 מ״ר
 למעלה מ־30 מ״ר

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

 עד ״2
 למעלה מ-״2

.1 

 4 ק״ת 1316, תשכ״ב, עמ׳ ¡

1867J21.0 ,3314 , 2108קובץ התקנות ט״ז באלול תשכ״ו 



 האגרה בלירות

5 

10 

0.80 

1.75 
0.80 

 2. אגדה. בער היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית ־
( ב)  (סעיף 3 (

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

— ( ( ג ) •  4. אגדת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 לכל מ״ר של שטח הנכם

 ד כ  ונוסף ל
 : בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה
ן נו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבני  בבנין שאי

 כשיש מיתקן כשאי! מיתה!
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מד־מיכ

 האגרה בלידות

110 
130 
170 
220 
280 

60 
70 
90 

140 
200 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

: ( ( ד ף 5 ( י ע ס ) ם י מ - ד מ ת ד ג  א
 מד־מים שקטדו —

 אינו עולה על ״1
ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״

Hעולה על ״1 ואינו עולה על ״ ! 

\ ואינו עולה על ״2 \  עולה על ״
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3

 האגרה בלירות

10 
 6, אגרת בדיקת מד-מים, כולל דמי פירוק, הובלה וה

: ( ( ט ף 5 ( י סע ה(  תקנ

 האגרה
ת ימלי נ  המי

 בלירות

 האגרה למ״ס
ת רו ו  באג

 7, אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד-מים — לכל מ״ק —

 (1) לשימוש ביתי —
 3 מ״ק ראשונים 30 0.90

 : ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 30
 ל-6 מ״ק נוספים או חלק מהם 40
ק 50 ״ מ 1 6 ־ ל ל ע  מ

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר —
 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת — בהגבלה של 8 מ״ק לכל
 100 מ״ר או חלק מהם, בין החדשים

 אפריל—נובמבר 12
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מ האגרה ״ מ ה 5 ר ג א  ה

ימלית נ ת המי ״ ״ א  ב

 בלירות

 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת — בהגבלה של 10 מ״ק לכל
 100 מ״ר או חלק מהם, בין החדשים

 אפריל—נובמבר, מעל ל-10 מ״ק 12
 מעל להגבלה בפסקאות (א) ו-(ב)
 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי

 פריט 7(א)(1).

 (3) לחקלאות —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 11

 מעל לכמות המוקצבת 15

 (4) לתעשיה —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 22

 מעל לכמות המוקצבת 35
 לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של

 העיריה 35

 (5) למסחר, לבתי עסק, למשרדים ולכל
 שימוש אחר שלא פורט בתוספת זו —

 עד 10 מ״ק 40

 למעלה מ-10 מ״ק 65
 לחנויות דגים —

 בגבולות הכמות המוקצבת 45

 (6) לבניה 75

 (7) למוסדות ציבור 30

 (8) לבריכות שחיה, לבתי מרחץ ולמקוואות 30

ם  במקום שלא הותקן מד-מי
 לשימוש ביתי —

 לכל חדר ראשון 3.50

 לכל חדר נוסף 2.50

 קובץ התקנות 2108, מ״ז באלול תשכ׳׳ז, 1-9.1967?



 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים יחד עמו בדירה,
נו שיכון  פרט לדירה ששטחה עולה על 70 מ״ד בבנין חד-משפחתי מבניה קשה שאי
 עולים, אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10 מ״ק

:  יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי
ת רו  בלי

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
 האגרה בלירות

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

י ל ז ר  נתאשר. ד ב ב
4 באוגוסט 1967) ראש עירית חדרה ) ז ״  כ״ז בתמוז תשכ

 (חמ 874215)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לירוחם בדבר אספקת מים

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

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

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים
 המסופקים לנכס ז

. חם; רו  ״מועצה״ — המועצה המקומית י
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה

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

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

2 ; 1950 

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 : ק״ת 1219, ת׳עכ״ב, עמ׳ 280.
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 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביםה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משדד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

!  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (א^זפקת מים), 1936 3

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

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

 מים לנכס, למעט מד־מים ן

ן והשטח העליון של ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קידות הבני י נ  ״נפח ב
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין ש)נגו
 משופע — צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משנ»חו
! ואם אין בבגין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התג^וס ג ן של הג  התחתו
ן או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין די הבני  על י

! ו  הגג והרצפה שמתחתי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלפ
: ש א ר  המבקש למועצה מ

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 21) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

תד בכתב מאת המנהל.  לפי הי

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

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 3 ע״ר 1986, תום׳ 1 מם׳ 560, עט׳ 1.
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 (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 (0 באבזרים אחדים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
נה של  אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקי

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

ח הנחת י נ ט _ א י ל מ ע פ מ  4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת ל
י ת 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 כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
ן או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת  נפח הבני

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) . מד-המים הוא רכוש המועצה.

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

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

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

 ברשתו, הפרטית.

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

 (ז) היה מד-המים באמור בסעיף קטן (ה) מותקן בר״שתו 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
י תפקידו.  באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילו

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

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

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

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

ה הקודמת, כפי שימצא לנכון, נ ש ^ 

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

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגדות 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 המספד 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 פיןהסכס

 בכתב של כל הצרכנים.

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

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

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת
ת  הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את:כמו

 המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת 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 האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

פ י  אספסת ט
 ?פי ווזזזז

 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 לפגוז^ בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 פקדונות

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה
 לכר מאת המועצה.

 מיער התשלום

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

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

 דשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

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

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

 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפסקת
ן אספקת מים פ ^ א י מ ת ה ן י פ ס ת א ק א י ם פ ה 1 , ן ב א כ ע 1 , ׳ ק ת נ 1 , ׳ ף ו ו צ 1 ״ ד ד י מ  הפרטית, רשאי המנהל ב

 מקצתה.

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

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

ה ס י  13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 רשות מ
 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
; תו  או אבזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשו

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימו:? לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
ם או לברר את כמות המים שסופקה לצדכן ז  גמי

; ה  (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר ז

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

ה!  (5) לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר ז

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

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

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. שי0\ש במיפ

 (ב) לא ישתמש. אךם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
ת או למטרה אחרת שקבע המנהל.  אלא לצדכי בי
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 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג ארד אלא לפי היתד מאת ממנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום 1להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס

 פקת המים.

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

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

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצדכי 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 אחדים.

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

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

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

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

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

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

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחד אלא ב24דחק
 סביר ממפעל המים.

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

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 מכירת טיט
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 שטירה בפני
 זיהום

 דרישת
ם י נ קו  תי
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 19* מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר 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 הרגי
 לים או הידועים לאחרונה; אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם דגים או נתפרסמו בשני

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

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של ענשים
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אתרי

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

 21. חוק עזר לבפר-ירוחם (אספקת מים), תשכ״א—1961 * — בטל. ניטול

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

 תוםפת

 האגרה בלירות

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 80
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 200

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

 עד ״2 30
 למעלה מ־״2 75

 2. . אגדה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף3 (ב)) 3,

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

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו-(ג)) —
 לנכס בשטח עד חצי דונם 250

 לכל מ״ר נוסף 0.50
 י בבניך מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1.20
 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבנין 1.50

 4 ק״ת 1082, תשכ״א, עמי 608.
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 כשיש מיתקן כ׳£אי1 מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מיט מר־מים

30 
45 
50; 
60 

14 
20 
25 
30 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

10 

 האנרה
ימלית נ  המי

 בלירות

0.90 30 
30 
40 
50 

25 

35 

60 

35 

25 
50 
65 

 האגרה בלירות

: (  אגרת מד־ מים (סעיף 5 (ד)
 מד-מים שק טרו—
\  אינו עולה על ״

ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״
 . עולה על ״1 ואינו עולה על ״*1
 עולה על ״^1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2

 אגרת בדיקת מד-מים כולל דמי פירוק, הובלה וה
(  תקנה (סעיף 5 (ט)

 האגרה למ״ק
 באגודות

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (1) לשימוש ביתי —

 ל-3 מ״ק ראשונים
 ל־ד מ״ק נוספים או חלק מהים
 ל-6 מ״ק נוספים או חלק מהם

 מעל ל-16 מ״ק
ת:  (2) שימוש במשקי עזר ובגינות מושקו

 בהגבלה של 7.5 מ״ק מים לכל 100 מ״ד בין
 החדשים אפריל — נובמבר

 מעל להגבלה תיווסף הכמות לפריט 7 (1)
 (3) בתי מרחץ ציבוריים, ברכות שחיה וחנויות

 דגים
 (4) חנויות, עסקים שאינם מלאכה, משרדים וכל
 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו

 (5) לתעשיה, לצרכי עסק שהוא מלאכה —
 (א) לצרכן שאינו רשום ברשיון הפקה של

 המועצה
 (ב) לצרכן הרשום ברשיון הפקה של המוע

 צה — בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

 (6) לבניה

ת י נ ע  פ׳ מ
 ראש המועצה המקומית ירוחם

( ד)  8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

 נתאשד.
 ז׳ בסיון תשכ״ז(15 ביוני 1967)

 (חט 83535)י

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לעתלית בדבר מם עמקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית עתלית חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עתלית;

 ״היקף עבודה״ —־התשלום הכולל ששולם למבצע העבודה בעד עבודתו, הכולל שכר עבודה,
 מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה ומחיר המרים שונים שהשתמש בהם

 בעבודתו;
 ״מס״ —מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה;

 ״עסק״ — עסל! או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת;
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה;

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ של התוספת שהתחיל לעסוק
 בו אחדי 30 בספטמבר, או חדל לעסוק בו לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס

 בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

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

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס:בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מיום

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המם ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב-1 באפריל והשני ב-1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המם.

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

 טובר או תור ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 30 בספטמבר ישלם את המס בבת אחת תוך חודש
 ימים מהיום שבו התחיל לעסוק; אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ של התוספת
 שהתחיל לעסוק בו אחרי 30 בספטמבר ישלם את מחצית המם בבת אחת תוך שלושים יום

 כאמור.

ת ישראל, נוסח חדש 9, תתשכ״ה, עמ׳ 256. נ י  1 דיני מד

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115 ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.
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 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) ¡ מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

. ; ה  באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר ז

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור,1 כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה — ^ י;

;  (1) • לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב בה

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

 דינו — קנס מאה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף המש לירות
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו בדין.

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

ז(1 באפריל 1967). ׳  7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשב׳

 8. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1967/68 לגבי עסק פלוני מס בשיעור
ו של אותו  העולה על המס החל על אותו עסק בעד שנת 1965/66 אם בהיקפו, גדלו או ממדי

:  עסק לא חלה הגדלה לעומת 1965/66, אלא בשיעורים כלהלן

ת ראש ו י ו נ מ  ה
 המועצה!

 עבירות
 וענשיפ

ר  פטו

 תה י לוה

 סייג

 שיעור התוספת
 לשכת 1967/68

25% 
50% 
 5%ד

100% 
150% 

 םנוט המס בלירות בשנת
 •הכספים 1965/66

 עד 25
 למעלה מ-25 עד 100

 למעלה מ־100 עד 750
 למעלה מ־750 עד 1500

 למעלה מ-1500 עד 1950
 למעלה מ-1950

 9. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס בשנת 1967/68, והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי חוק עזר
, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק  לעתלית (מם עסקים מקומי), תשי״א—1950 3

 עזר זה.

 10. חוק עזר לעתלית (מס עסקים מקומי), תשי״א—1950 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעתלית (מם עסקים מקומי), תשכ״ז—1967״.!

 הוראות מעבר

? טו י  נ

 השם

 3 ק״ת 135, תשי׳׳א, עט׳ 380.

 3326 קובץ התקנות 2108, ט״ז באלול תשכ״>, 21.9.1967



 מוספת

 שיעורי המס לשנה

׳ ן א י ל  ח

ר ••המלאכה או העסק המס בלירות  תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאו

 ת ו נ  אגודה שיתופית לאשראי, בנק או סניפיהם 825 ח
 . לדגים 75

 אטליז —
ת 50 ת י פ  לירקות זלו ל

 אטליז —

לת 5ל  שאין מוכרים בו בשר עוף 100 מכו

 למשקאות משכרים 41
 שמוכרים בו גם בשר עוף 125

ר לםידקית 22 פ ס  אספקת גז לבישול או לחימום, לפי מ
פק למטבח לצרכי צילום 50  הלקוחות — ובלבד כאשר הגז מסו

— חשמל — אספקה 600 ד ח  משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח א
ת מאפיה 90 חו  עד 1000 לקוחות — לכל 100 לקו
 או חלק מהם 25 מחלבה 68
יות — לכל כלי רכב 75 נ ת מו ו ח ו ק חות — לכל 200 ל  למעלה מ־1000 לקו
 מלח — טחנה או אריזה 41

 ייצור — לפי שטח בריכות המלח בדונמים —

 או חלק מהם 25

 בית חולים — לפי מספר המיטות —
 עד 20 125 עד 100 750

 21 — 30 300 למעלה מ־100 עד 200 1500
 31 ומעלה 450 למעלה מ־200 3000

 מספרה —
 בית חרושת, מפעל תעשיה או בית מלאכה —

 לגברים 50
 בית חרושת, מפעל תעשיה או בית מלאכה —

 לנשים
ספת —  שלא פורט בתו

 100 לנשים 100

דה או י  נפט, בנזין או חומר דלק אחד — מנ
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 62

 המעסיק עובדים שכירים —
 עד 2 62 חלוקה 25

 3 עד 5 125 סנדלר או מתקן נעליים 22

פות —  עופות — לולים שיש בהם עו
 6 עד 10 300

פות —  עופות — לולים שיש בהם עו
 11 עד 20 600

13 
32 
50 

 51 עד 100
 101 עד 200
 201 ומעלה

 13 21 ומעלה 900
32 
50 

 51 עד 100
 101 עד 200
 825 201 ומעלה

2250 

 בית חרושת לקרח

ת קירור  בי
 בית קפה, מסעדה או מזנון 75 צבע —

 שאינו מעסיק עובד 37
 בית קפה, מסעדה או מזנון

 דיר כבשים או עזים לכל כבש או עז — המעסיק עובד 62

 למעט שניים הראשונים 5 צלם קולנוע 50

 הובלה — לכל כלי רכב שכושר טעינתו קולנוע « 68
ות — קיוסק לגזוז או לסיגריות 20 נ  בטו
 עד 2 44 רוכל 10

 למעלה מ־2 עד 5 68 רופא, רופא שניים, מרפא שניים או רופא .

 למעלה מ־5 118 וטרינרי 37

מעל לראשונה 7  חלוקת קרח או חלב 22 רפת — לכל פרה,

ות או מחסן 62 שירות אוטובוסים 600  זזמרי בנין — חנ
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 חלק ב׳

ר המלאכה א1 העסק הטס בלירות ר המלאכה או העסק המם בלירות תיאו או  תי

ת  כריית זיפזיף, חול או כורכר — בכמו
 שנתית במ״ק

 עד 2000 750
 למעלה מ־2000 עד 5000 ,' 1500
 למעלה מ־5000 2250

 קבלן או קבלן משנה — לעבודות בנין, עפר,
 כבישים, מדרכות, שבילים, חריש, ניקוז,
 סיקול, קידוח, הנחת צינורות מים, נגרות,
 אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף,
ות או כל עבודות כיוצא נ  הרכבת מכו
 באלה — שהיקף עבודתו בתחום המועצה

 בלירות לשנה —
 עד 10,000 123
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 : 300
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 : 750

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1500
 למעלה מ־100,000 3000

 בית חרושת או מפעל לייצור פורמלדהיד או

 המרי גלם לתעשיה פלסטית — לפי שווי

צרת המיוצרת לשנה בלירות —  התו

 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 100,000

 למעלה מ־100,000 עד 200,000

 למעלה מי200,000

450 

1125 

2250 

3000 

750 
1500 
3000 

ורת, בשקים או בכלי  החסנת גרעינים — בתפז
ות — נ ת שנתית בטו  קיבול אחרים, בכמו

 למעלה מ־100 עד 500
 למעלה מ־500 עד 1000

 למעלה מ־1000

ץ ב כ ק ע  י
 ראש המועצה המקומית עתלית

 נתאשד.
4 באוגוסט 1967) ) ז ״  כ״ז בתמוז תשכ

 (חמ 84615)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים),1945

 חוק עזר לקדימה בדבר מס עסקים

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

 1,- במקום התוספת לחוק עזר לקדימה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 ׳התלטתו
 הותום&ת

ת רו  המם!בלי

47 
47 

112 
47 
18 

 ״תופפת

 שיעורי המם לשנה

ר המלאכה או העמק  המס בלירות תיאו

 אטליז
 מסגריה או בית מלאכה

 בית חרושת לקרח
 בית קפה ומסעדה או קונדיטוריה

 גלנטריה

900 
787 
338 
562 

ר המלאכה או העםק  תיאו

 צרכניה שיתופית חקלאית —
לת ו ת מכ ו  שיש לד. חנ
לת ות מכו  שאין לה חנ

 אגודה לאשראי ובנקים
 שירות אוטובוסים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״מ, עמי 256. נ י  1 דיני מד

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 688, תשי״ז, עמי 1156 ; ק״ת 1415, תשכ״נ, עמי 1019 ; ק״ת 1484, תשב״נ, עמ׳ 2031.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
 חנות — מ־1001 ומעלה — לכל עוף .0,12

גרה שבית קיבולה עד 3000 ביצה 10 לת 50 מו  למכו
ו 10000 ביצה 37  לדגים או ירקות 15 מ־ 3001 ע

 מ־10001 ביצה ומעלה 150
 אספקת גז לבישול ולחימום — לפי מספר הלקו

94 
900 
94 

 למספוא
 חשמל־ייצור, אספקה או חלוקה

 טרקטור — השכרה
ו כאשר הגז מסופק למטבח משותף בלב ת ו  מספרה 18 חו

ת כלקוח אחד — חו  מחוור או סובן 225 ייחשבו כל חמש לקו
ת — חו  נגריה — עד לאלף לקו

ת או חלק מהם 25 חו ח מיכני 94 לכל מאה לקו  עם כו
 בלי כוח מיכני 47 למעלה מאלף לקוחות —

ת נוספים או חלק מהם '25 •י חו לל בעלים)— לכל 200 לקו ו כ ם( בדי  מאפיה המעסיקה עו

ם המועצה  23 קבלן או קבלן משנה, המבצעים בתחו
112 

 שמספרם —
 עד 2

ו 3 עד 5 ב א ו  קידוח, עבודות בנין, כבישים, חפירה, בי
23 

112 

 שמספרם —
 עד 2

 3 עד 5
 6 עד 7 225 הכשרת קרקע אחרת, הנחת צינורות מים,
ות, אינסטלציה חשמלית, נ  8 ומעלה 450 נגרות, הרכבת מכו

נית 15 או סניטרית, אשר היקף עבודתם לשנה בלירות  מו

וסק 47 הוא —  קי

 קולנוע 94 עד 3000 10

ית משא 94 למעלה מ־3000 עד 10,000 50 נ  מכו

ת או וספו ירקות 15 למעלה מ־10,000 — לכל 10,000 נ  מחלק קרח ו

ספת של 150  לול שמספר המטילות בו — חלק מהן תו
ת — לכל ראש מעל ל־5 הראשונים 5 פ  מ־501 עד 750 — לכל עוף 0.05 ר

 מ־751 עד 1000 — לכל עוף 0.10 תעשיית בלוקים ורעפים 18"

(1 באפריל 1967). תחילית ז  2. תחילתו של חוק עזר זה הוא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1967/68 והוא הוראות מעבר

 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם לפי חוק העזר

ת 1967/68 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.  העיקרי על תשלום המס לשנ

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ז—1967״. השם

י ק*  י׳ ר ז נ

 ראש המועצה המקומית קדימה

 נתאשר.

 כ״ז בתמוז תשכ״ז(4 באוגוסט 1967)

 (חמ 85223)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ם ת ר י ג ס ק ו ס י ע ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ק ב י ל א י ב ־ ת י ר ק ר ל ז ק ע ו  ח

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

ת 1. בחוק עזר זה — י י י נ  ה

ק;  ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ביאלי

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, בית מלאכה וכל מקום אחר בתחום המועצה
 שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת סחורד^ למעט בית אוכל, בית קפה, בית

ן; ו  עינוג, מלון או פנסי

 ״בית אוכל״ — כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם
; ן ו נ  בו במקום, למעט קיוסק או מז

 ״בית קפה״ — כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי

;  פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 2

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת

;  השעשועים הציבוריים, 1935 3

, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—41948
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת׳ החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו׳ בשעה

 5 למחרת;
 ״פתוח״ — לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה בתור מקום סגור, או

 אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך;

 ״בעל״ — בעל בית עסק, בית אוכל, בית קפה או בית עינוג, לרבות שוכרו, מנהלו או חמחזיק
 בו.

ק 2. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית, עסק או בית עינוג. ס ע י ת ב ת ר י נ  ם

 בימי ממחה׳ (ב< בליל יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה,

ם השואה), לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עינוג. ו י (להלן — 5  תשי״ט—1959

רת בתי-עםק 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בע>לפתוח — י  סג
 בימים שאינם ,

 ימי מנוחה (1) חנות לממכר מזון —

 בקיץ — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00
 לבין 16.00 ;

 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 06.00 למחרת ובשעות שבין 13.30
 לבין 15.30 ;

 (2) קיוסק או מזנון לממכר פירות, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או
 משקאות קרים לא משכרים — בשעות שבין 24.00 לבין 05.00 למחרת;

ת ישרא5, נוםח חרש 9, תשכ״ה, עטי 256. נ  1 דיני מדי

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קמ״נ, עמי 1427.,

 3 ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עמי 49.

 4 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עט׳ 12.

 5 ם׳׳ח 280, תשי״ט, עמי 112.

 3330 קוב׳ו התקנות 2108, ט׳יז בא5ו5 תשכ״ז, 21.9.1667



רת בתי י  סג
 אוכל ובתי,קפה

מי מנוחה  בי

רת בתי י  סג
 אוכל ובתי קפת

 בימים שאינט
 ימי מנוחה

 תחולה

 ענשיס

ל טו  בי

 השם

 (3) בית עסל! שלא פורט בפסקאות (1) ו-(2) -< בקיץ׳,בשעות שבין 20.00
 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00 לבין 15.30 ;

 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת.
) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק
 במוצאי ימי מנוחה, אולם בכל אחד מהימים כ״ג, כ״ד, כ״ה, כ״ו, ב״ז וכ״ח באלול ן ח׳ י״א,
; בי, ג׳ ו-ד׳ בסיון — יסן / י״א, י״ב ו-י״ג בנ ; ח׳, ט׳, י ו ; ז׳ באדר עד ט״ו ב ג בתשרי ״ י ־ ״ב ו  י

 מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.
 (ג<. בתקופה שמיום 1 ביולי עד 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח

 חנות, למעט חנות לצילום, ביום שלישי בשבוע בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרת.
— ה  (ד) בסעיף ז

; ן  קיץ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום א׳ בחשו
 חורף — התקופה שמיום ב׳ בחשון עד יום י׳ בניסן.

 4. (א) בימי מנוחה ובליל יום השואה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל. לפתוח בית אוכל
 או בית קפה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בימי מנוחה, למעט יום הכפודים וליל תשעה
ן מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים,  באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה שאי
 נגינה וכיוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה עד השעה 22.00 ובין השעות 10.00 עד 15.00,

 לצודד מכירה והגשת אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

 5. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
 (1) בית אוכל — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת, אלא אם ניתן לו

עצה;  לכד היתר בכתב מאת המו
כל נגינה בשעה 23.00 בשעות שבין  (2) (א) בית קפה — שבו מופסקת,
 24.00 ובין 05.00, אלא אם ניתן לו לכד היתר בכתב מאת המועצה;

 (ב) בית קפה אחר — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת.
 (ב) המועצה רשאית לתת היתר לפי סעיף זה, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם.

 6. (א) הוראות הסעיפים 2 ו-4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג, בית אוכל או בית
ו אינו יהודי ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.  קפה שבעלי

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 פנסיון, אכסניה או בכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים והצורכים את דברי האוכל

 או את המשקאות בו במקום.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 8« חוק עזר לקרית-ביאליק (פתיחת עסקים וסגירתם), תשט״ו—1955»— בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית-ביאליק (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז—
 1967״.

ר נ י ל ר  נתאשר. צ׳ ק
(23 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית קרית-ביאליק ז  ט״ו בסיון תשכ״

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חמ 852004) ח

_ שר הפנים _ _ _ _ 
 6 ק״ת 546, תשט״ו, עמי 1425.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־ים בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם

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

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים; י

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, בית מלאכה וכל מקום אחר בתחום המועצה
 שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית קפה, בית

: ן ו  עינוג, מלון או פנסי

 ״בית אוכל״ — כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם
; ן ו נ  בו במקום, למעט קיוסק או מז

ו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי  ״בית קפה״ — כל מקום בתחום המועצה שלגבי
 פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 2

נוג״,— כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת  ״בית עי

;  השעשועים הציבוריים, 1935 3

, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—41948
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה

 5 למחרת;
 ״פתוח״ — לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור, או

 אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך;

 ״בעל״ — בעל בית עסק, בית אוכל, בית קפה או בית עינוג, לרבות שוכרו, מנהלו או המחזיק
 בו.

 2. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.

 (ב) בליל יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה.
 תשי״ט—1959 5 (להלן — יום השואה), לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עינוג.

 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —

 (1) חנות לממכר מזון —
 בקיץ — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00

 לבין 16.00 ;
 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 06.00 למחרת ובשעות שבין 13.30

 לבין 15.30 ;

 (2) קיוסק או מזנון לממכר פירות, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או
 משקאות קרים לא משכרים — בשעות שבין 24.00 לבין 05.00 למחרת;

 הגדרות

ת בחי עסק ר י ג  ס
 ובתי עינוג׳

י מנוחה׳ מ י  נ

ת בתי־עםק ר י ג  ס
ם שאינם טי  בי

 יטי טנוחה

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

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קמ״נ, עמ׳ 1427.

 3 ע״ר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עמ׳ 49•

 4 ע״ר תש״ת, תום׳ א׳ מם׳ 4, עמי 12.

 5 ם״ח 280, תש י ״ט, עמי 112.
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רת בתי י  סג
 אוכל ובתי קפה

 בימי מנוחה

רת בתי י  סג
 אוכל ובתי קפה

 בימים שאינם
 ימי מנוחה

 תחולה

 ענשיס

ל  ביטו

 השם

 (3) בית עסק שלא פורט בפסקאות (;) ו-(2) — בקיץ בשעות שבין 20.00
 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00 לבין 15.30 ;

 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(אי). לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק.
 במוצאי ימי:מנוחה, אולם בכל אחד מהימים כ״ג, כייר, ב״ה, ב״ו, ב״ז וב״ח באלול; ח׳ י״א,
; ב׳, גי׳ ו-ד׳ בסיון — סן י / ט׳, י׳, י״א, י״ב ו-י״ג בנ ; ח ; ז׳ באדר עד ט״ו בו  י״ב ו-י״ג בתשרי

 מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.
 (ג). בתקופה שמיום 1 ביולי עד 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח

 חנות, למעט חנות לצילום, ביום שלישי בשבוע בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרת.
 (ד) בסעיף זה —

; ן  קיץ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום א׳ בחשו
 חורף — התקופה שמיום ב׳ בחשון עד יום י׳ בניסן.

 4. (א) בימי מנוחה ובליל יום השואה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל
 או בית קפה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בימי מנוחה, למעט יום הכפורים וליל תשעה
 באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים,
 נגינה וכיוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה עד השעה 22.00 ובין השעות 10.00 עד 15.00,

 לצורך מכירה:והגשת אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

 5. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
 (1) בית אוכל — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת, אלא אם ניתן לו

 לכך היתר בכתב מאת המועצה;
 (2) (א) בית קפה — שבו מופסקת כל נגינה בשעה 23.00 בשעות שבין
עצה;  24.00 ובין 05.00, אלא אם ניתן לו לכד היתר בכתב מאת המו

 (ב) בית קפה אחר — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת.
 (ב) המועצה רשאית לתת היתר לפי סעיף זה, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם.

 6. . (א) הוראות הסעיפים 2 ו-4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג, בית אוכל או בית
ו אינו יהודי ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.  קפה שבעלי

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 פנסיון, אכסניה או בכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים והצורכים את דברי האוכל

 או את המשקאות בו במקום.

 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 חוק עזר לקרית־ים (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ג—1953 י< — בטל.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית-ים (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז—

.7 
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ת ר פ ן א י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית קרית-ים

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

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חמ 852411).

 ק״ת 389, חשי״ג, עמ׳ 1438.

 קובץ התקנות 2108, ט״1 באלול תשכ״ז, 21.9.1967 3333



 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם

, מתקינה! המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית קרית-מוצקיז חוק עזר זה ־.

 1, בחוק עזר זה —
; ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית-מוצקי

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, בית מלאכה וכל מקום אחד בתחום,המועצה
 שבו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחםנת סחורה, למעט בית אוכל, בית קפה, בית

; י ן ו  עינוג, מלון או פנסי

 ״בית אוכל״ — כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם;צריכתם
; ן ו נ  בו במקום, למעט קיוסק או מז

 ״בית קפה״ — כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי

;  פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 2

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו!בפקודת

;  השעשועים הציבוריים, 1935 3

, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—41948
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמד.
 במוצאי ימי מנוחה, וליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה

 5 למחרת;
 ״פתוח״ — לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור, או

 אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך;

 ״בעל״ — בעל בית עסק, בית אוכל, בית קפה או בית עינוג, לרבות שוכרו, מנהלו או המחזיק
 בו.

 הגדרות

 2, (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.
 (ב< בליל יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה,

 תשי״ט—1959 5 (להלן — יום השואה), לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עינוג.

 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —

 (1) חנות לממכר מזון —
 בקיץ — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00

 לבין 16.00 ;
 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 06.00 למחרת ובשעות שבין 13.30

 לבין 15.30 ;
, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או מת י  (2) קיוסק או מזנון לממכר פ

 משקאות קרים לא משכרים — בשעות שבין 24.00 לבין 05.00 למחרת;

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

ו בי, פרק קמ״ג, עמ׳ 1427. ר  2 חוקי א״י, כ

 3 ע״ר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עמ׳ 49.

 4 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.

 5 ס״ח 280, תש י ״ט, עמ׳ 112.

ת בתי עםק ר י ג  ס
נ ו נ  ובתי עי

מי מנוחה  בי

־עםק ירתבתי  סנ
ם שאינם מי  בי

 ימי מנוחה

{ התקנות 2108, ט׳׳ו באלול תשכ״ו,:21.9.1967  3334 קוב,



רת בתי י  סג
 אוכל ובתי קפה

מי מנוחה  בי

 .ס4יות בתי
 אוכל ובתי קפה

נם  בימים שאי
 ימי מנוחה

 תחולה

 ענשים

ל  ביסו

 השם

 (3) בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) ו־(2).— בקיץ בשעות שבין 20.00
 לבין 05.00 למחרת ובשעות שבין 14.00 ,לבין 15.30 ;

 בחורף — בשעות שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת.
) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק א ) ן ט  .(ב) על אף האמור בסעיף ק
ל; ח׳ י״א,  במוצאי ימי מנוחה, אולם בבל אחד מהימים כ״ג, ב׳׳׳ד, כ״ה, כ״ו, ב״ז וכ״ח באלו
; ב׳, ג׳ ו־ד׳ בסיון — ; ח׳, ט׳, י׳, י״א, י״ב ו-י״ג בניסן ו ; ז׳ באדר עד ט״ו ב ג בתשרי ״ י ־  י״ב ו

 מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.00.
 (ג) בתקופה שמיום 1 ביולי עד 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח

 חנות, למעט חנות לצילום, ביום שלישי בשבוע בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרת.
 (ד) בסעיף זה —

; ן  קיץ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום א׳ בחשו
 חורף — התקופה שמיום ב׳ בחשון עד יום י׳ בניסן.

 4. (א) בימי מנוחה ובליל יום השואה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל
 או בית קפה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בימי מנוחה, למעט יום הכפורים וליל תשעה
 באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים,
 נגינה וכיוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה עד השעה 22.00 ובין השעות 10.00 עד 15.00,

 לצודד מכירה והגשת אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

 5. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
 (1) בית אוכל — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת, אלא אם ניתן לו

עצה;  לכד היתר בכתב מאת המו
 (2) (א) בית קפה — שבו מופסקת כל נגינה בשעה 23.00 בשעות שבין
עצה;  24.00 ובין 05.00, אלא אם ניתן לו לכד היתר בכתב מאת המו

 (ב) בית קפה אחר — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת.
 (ב) המועצה רשאית לתת היתר לפי סעיף זה, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם.

 6. (א) הוראות הסעיפים 2 ו-4 לא יחוללו על בית עסק, בית עינוג, בית אוכל או בית
ו אינו יהודי ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.  קפה שבעלי

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 פנסיון, אכסניה או בכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים והצורכים את דברי האוכל

 או את המשקאות בו במקום.

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

(פתיחת עסקים וסגירתם), תשכ״ג—81963 — בטל. ן צקי ת-מו  8. חוק עזר לקרי

חת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז— (פתי ן צקי ת-מו  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרי
 1967״.

ן ש ו ה ג ש  מ
ן  ראש המועצה המקומית קדית-מוצקי

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

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 1448, תשכ׳׳נ, עמ׳ 1490.

 סוב׳ז התקנות 2108, ט״ז באלול תשכ״ז, 21.9.1967 3335



 פקודת המועצות המקומיות
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ן ב י ע ה ־ ש א ר ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה ן חוק עזר ז  המקומית ראש-העי

1 1. בחוק עזר זה — י  חנדדו

 ״בנין״ — מבנה בגוי מאבן, מביטון, מברזל, מעצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,

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

ה גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל אדמה פ  ע

 או שטח!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבניין 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! י  הבנ

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

, 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

; ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש-העי

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

 עזר זה, כולן או מקצתן.

נו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת ה 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בני ו מ ד ת ב כ י ר  ע

 שלום הציבור.

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

ד  (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לעדור, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מי

 אחרי קבלתה — סקר על הבנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס

 שעדר את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תוד 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

ת 3. (א< סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה ו ע י י  ה

 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

ת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.

 3336 קובץ התקנות 2108, ט׳׳ז באלול תשכ״ז, 21.9.1967



 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 (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

 הבגין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למהזי-

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

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

ת אישור סכום : א ב מ ת כ ר ב ו ש י ש א מ ש ׳ י ו 4 ם 3 א י פ י ע י ס פ  5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות ל
 ההוצאות

 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 סמכות (•
 ראש הטועצה

 והמהנדס
י!  להיכנס לבנ

רת הודעות  מסי

 עונשי!

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

ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.  את מצב הבני

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

. ( א ) ן ט  ק

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

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

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

נה; ד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו מ ע  רשום ה

 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.

נו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

(הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ז—׳1967״. השם ן  9, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העי

ה ר ו צ נ ם מ ו ל  ש
ן  ראש המועצה המקומית ראש-העי

 גתאשר.
ז(23 באוגוסט 1967) ׳  י״ז באב תשכי

 (חמ 854806)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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