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 המשפט, תשי״ז—1957:

ה ר ג פ י ה מ י ם ב י נ י נ ע ל ב ו פ י ט ה ט ו פ ש מ  ה

 חוק בתי

י ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957/ ובתוקף שאר הסמכו
 יות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

ת המשפט העליון, בבתי המשפטים המחוזיים ובבתי־משפט השלום, תהא  תסופת הפגרה 1, הפגרה בבי
״ד בניסן תשכ״ח (12 באפריל 1968) עד יום כ׳ בניסן תשכ״ח (18 באפריל 1968), ועד  מיום י

 בכלל.

 דמן בימי 2. במשך פגרת בתי המשפט —
 פנדה

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

ה! נו סובל דחי  אי

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

נו סובל דחיה > ו אי  בפני

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

נו סובל דחיה. ד אותו בית משפט, שהענין אי  ההוצאה־לפועל שעל י

 בתי־המשפט
ל 3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים או משפט פלוני ( ד נ ת מ י כ מ  פ

 מםויים, או סוג ענינים, או ענין פלוני במשרד הוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית משפט
 פלוני או בכל בתי המשפט, או במשרד ההוצאה־לפועל או בכל משרדי ההוצאה־לפועל.

 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי
 הפגרה), תשכ״ח—1968״.

 ט׳ בשבט תשכ״ח (8 בפברואר 1968)
א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  (חט 70080) י

 שר המשפטים

 1 ש״ח 233, תשי״ז, עמי 148•
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 פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936
 תקנות לביצוע האמנה הבין־לאומית למניעת זיהום הים בנפט

, וסעי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936 ג
, אני מתקין תקנות אלה: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  פים 14 (א) ד

 תיקח תקנה 1
יעת זיהום הים בנפט, תשכ״ו— ת למנ מי דלאו  1. בתקנה 1 לתקנות לביצוע האמנה הבי

(להלן — התקנות העיקריות) — 3 1966 
!  (1) בהגדרת ״האמנה״, אחרי ״1954״ יבוא ״בפי שתוקנה״ 4

 (2) בהגדרת ״כלי שיט״ —
א: בו  (א) במקום פסקה (2) י

 ״(2) כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש באופן זמני בתפקידי עזר לכלי
״ ! י א ב  שיט צ

ך יבוא ״סכר סנט למבדט״! י ש א  (ב) בפסקה (4),במקום ״תעלת ל
 (ג) אחרי פסקה (4),יבח»:

״ ! טו  ״(5) מיכלית נפט שתפוסתה היא פחות מ־150 טון ברו
 (3) במקום הגדרת ״מיכלית נפט״ יבוא:•

ועד י  ״ ״מיכלית נפט״ — כלי שיט שבו החלק הגדול ביותר של נפח הטעינה המי
 למטענים בנוי או מותאם להובלת מטענים נוזלים בצובר, ואשר באותו זמן אינו

פט! ״  נושא מטען אחר זולת נ

! ״ יבוא ״86/59 מ ״  (4) בהגדרת ״שמן דיזל כבד״, במקום ״158/53 מ

א: בו  (5) אחרי הגדרת ״שמן דיזל כבד״ י
 ״ ״ים״ — לרבות מימי נמל, מימי חופין, אגמים פנימיים, נהרות ואגמים של כל
 מדינה וכן מימי ים שמחוץ לתחום האזורים האסורים כמפורט בתוספת

 הראשונה.״

א: . תיקח תקנה 2 בו (א) ואחריו י מן סו  2. האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות י

 ״(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) אם כלי שיט הוא בעל תפוסה כללית ברוטו
 של 20,000 טון או יותר, והסכם לבנייתו נחתם ביום כ׳ בסיון תשכ״ז(28 ביוני 1967)
ו לתוך מימי ים, אולם אם  או לאחריו, חל איסור על הרקת נפט או תערובת נפט ממנ
 ־ סבור קברניטו שהשארת הנפט או תערובת הנפט היא בלתי סבירה או אינה מע
 שית מותר להריקם מחוץ לאזורים האסורים! ועל קברניט כלי השיט למסור למנהל

 דין וחשבון על ההרקה וסיבותיה.״

ה 3 נ ה  3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות — י׳יהיז ת

 (1) בדישה, במקום ״תקנה 2״ יבוא ״תקנה 2(א)״!

א: בו  (2) אחרי פסקה (2) י
 ״(3) בתקופה עד יום כ״ב בשבט תשכ״ט (10 בפברואר 1969) כאשר ההרקה

 נעשית הרחק מן היבשה ככל שהדבר ניתן לביצוע, למעט בתחום נמל.״

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 612, עט׳ 216 ; ס״ח 478, תשכ׳׳ו, עמ׳ 42.

.  2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1• י

 3 ק״ת 1922, תשני׳ ו, עמ׳ 2716•

 4 כתבי אמניה 643, כרו 17, עמ׳ 1.
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 תישוו תשנה 4 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות —

א: בו  (1) במקום פסקה (3) י
 ״(3) הרקת שאריות נפט מכלי שיט הנובעות מטיהורו או זיכוכו של שמן או
 שמן סיכה, בתנאי שההרקה תיעשה הדחק מן היבשה, ככל שהדבר ניתן לבי

 צוע, למעט בתחום נמל ן ״

א: בו  (2) במקום פסקה (4) י
 ״(4) הרקת תערובת נפט משיפולי כלי שיט שאינה מכילה אלא שמן סיכה

 ואשר נזלה או חדרה מחדר המכונות.״

א: בו  5. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות י

 ..התקנת 5. כלי שיט חייב להיות מצוייר במיתקנים שימנעו נזילת שמן דלק
 או שמן דיזל כבד לתוך שיפולים, אלא אם ננקטו אמצעים יעילים כדי להב־

 בכ5י-שיט טיח ששמן כאמור לא יורק מהשיפולים בניגוד להוראות תקנות אלה.״

א: בו ה 7 6. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) י , נ ו ' י" י ס י  ת

: ט ד עם סיום ביצוע אחד מאלה בכלי השי  ״(ג< הרישומים בפנקס הנפט ייעשו מי

 (1) מילוי או הרקה של מי נטל במיכליות נפט 5

פט! נה של מיכליות נ  (2) ניקוי מיכלי הטעי

 (3) השקעת משקע במיכלי השפכים והרקת מים ממיכליות נפט!

 (4) הוצאת שאריות נפט ממיכליות נפט, ממיכלי השפכים או ממקורות
ם;  אחדי

 (5) מילוי של מיכלי דלק של כלי שיט שאינם מיכליות נפט במי נטל או
 ביקוים בזמן הנסיעה >

 (6) הרקת שאריות נפט ממיכלי דלק של כלי שיט שאינם מיכליות נפט או
 ממקורות אחרים?

 (7) הרקה מקרית או מיוחדת או פליטה של נפט ממיכליות נפט או מכלי שיט
 שאינם מיכליות נפט.

 (ד) במקרה של הרקה או פליטה של נפט או של תערובת נפט כאמור בתקנות
 2 (ב), 3 (2) או 4 תירשם הודעה בפנקס הנפט על הנסיבות והסיבות שגרמו להדקה

 או לנזילה כאמור.

 (ה) כל.פעולה כמתואר בתקנת משנה (ג) תירשם במלואה וללא דחיה בפנקס הנפט
 באופן שהרישומים בפנקס בקשר לכל פעולה שבוצעה יהיו שלמים.

 (ו) פנקס הנפט יישמר במשך שנתיים לאחר שנרשם בו הרישום האחרון.״

א: בו א) ואחריו י ) מן סו  תיקו! תקנה 10 7. האמור בתקנה 10 לתקנות העיקריות י

ה (א).״  ״(ב) בעלו וקבדניטו של כלי שיט אחראים למילוי הוראות, תקנת משנ

 תיקח תמני. 2! 8. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום ״תקנות 10 ד11״ יבוא ״תקנה 11״.
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 9. בםיפה של תקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום הנקודה יבואו נקודה־ופםיק ואחריו

די היועץ המשפטי לממשלה או נציגו.״  יקוא ״המשפט יוגש על י

 10. (1) תקנה 19 לתקנות העיקריות — בטלה.

 (2) תקנות 20 ו־21 לתקנות העיקריות יסומנו 19 ו־20.

 11. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא האמור בתוספת לתקנות אלה.

 ת ו י ר ק י ע ות ה  12. בתוספת השניה לתקנ
) 8 ו־ב (א) 1, אחדי ״מספר הזיהוי של המיבל״ ב )  (!) בסימנים א (א) 1 ד

 יבוא ״הנוגע בדבר״ ן
 (2) בסימן א (א) 5, אחדי ״מיכלית הנפט״ יבוא ״בעת פריקת המטען״ ן

 (3) י בסימן א (3) 15, אחרי ״מיכלית הנפט״ יבוא ״בעת ההרקה״ \
 (4) בסימן ב (א) 5, אחרי ״כלי השיט״ יבוא ״בעת ההרקה״(
) 9, אחרי ״כלי השיט״ יבוא ״בעת ההרקה״! ב )  (5) בסימן ב

א: בו  (6) בסימן א (ג), אחרי פסקה 16 י
 ״17. כמויות משוערות של מים שהורקו״.

 (7) בסימן א (ד) פסקאות 18,17 ר19 יסומנו 19,18 ו־20 ן ׳
 (8) בדישה של סימן א (ד), המלים ״מיכלית נפט״ יימחקו ו

; ימחקו , המלים ״מכלי שיט״ י ( ב )  (9) בדישה של סימן ב
 (10) בסימן ג 2, אחרי ״כלי שיט״ יבוא ״בעת קרות המקרה״.

יעת זיהום הים בנפט  13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לביצוע האמנה הבין־לאומית למנ
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ת פ פ ו  . . ת
 (תקנה 11)

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו ת  ״
 (תקנה 1)

 אזורים אסורים
 (1.) כל שטחי הים בתחום 50 מילין מן היבשה הקרובה ביותר יהיו אזורים אסורים.

 לענין תקנות אלה המונח ״מן היבשה הקרובה-ביותר״ משמעו ״מקו הבסיס המשמש לקביעתו
 של הים הטריטוריאלי של שטח הארץ הנדון, בהתאם לאמנת ג׳נבה בדבר הים הטריטוריאלי

.  והאזור הסמור, 1958״ 5

 (2) שטחי הים שלהלן, במידה שהם משתרעים יותר מאשר 50 מילין מן היבשה הקרובה
 ביותר, יהיו גם הם אזורים אסוריט:

:  (א) האוקינוס השקט
די המערבי.  האזור הקנ

 האזור הקנדי המערבי ישתרע למרחק של 100 מילין מן היבשה הקרובה ביותר
 לאורך חופה המערבי של קנדה.

 5 כתבי אמנה 410, כרו 12, עט׳ 175.

 תיקון תקנה 18

 ביטול תקנה 19

 החלפת
 התוספת

 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה
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:  • (ב) צפון האוקינום האטלנטי, הים הצפוני והים הבלטי

.  (1) האזור הצפון־מערבי של האוקינוס האטלנטי
 האזור הצפון־מערבי של האוקינום האטלנטי יכלול את שטחי הים החל
 מקו הנמתח מן הרוחב הגיאוגרפי ׳47 38° צפונה, אורך גיאוגרפי ׳43 73°
 . מערבה, עד לרוחב גיאוגרפי ׳58 39° צפונה, אורך גיאוגרפי ׳34 ״68
 מערבה, משם עד לרוחב גיאוגרפי ׳05 42° צפונה, אורך גיאוגרפי ׳37 ״64
 מערבה, ומשם לאורך החוף המזרחי של קנדה במרחק של 100 מילין מן

 היבשה הקרובה ביותר.

 (2) האזור האיסלנדי.
 האזור האיסלנדי ישתרע למרחק של 100 מילין מן היבשה הקרובה ביותר

 לאורך חוף איסלנד.

י והים הבלטי. נ  (3) אזור נורווגיה, הים הצפו
 אזור נורווגיה, הים הצפוני והים הבלטי ישתרע למרחק של 100 מילין מן
 היבשה הקרובה ביותר לאורך חוף נורווגיה ויכלול את כל הים הצפוני

 ואת כל הים הבלטי ומפרציו.

 .(4) אזור צפון מזרח האוקינום האטלנטי.
 אזור צפון מזרח האוקינוס האטלנטי יכלול את שטחי הים לפנים מן הקו

:  הנמתח בין הנקודות דלהלן

 רוחב גיאוגרפי אורד גיאוגרפי

נה 2° מזרחה  62° צפו
 64° צפונה 00°

 64° צפונה 10° מערבה
 60° צפונה 14° מערבה
 ׳30 54° צפונה 30° מערבה
 53° צפונה 40° מערבה
 ׳20 44° צפונה׳ 40° מערבה
 ׳20 44° צפונה 30° מערבה

 46° צפונה 20° מערבה,

 ומשם בכיוון כף פיניםטר בהצטלבות של קו הגבול של ה־50 מילין.

 (5) האזור הספרדי.
 האזור הספרדי יכלול את שטחי האוקינוס האטלנטי ברוחב של 100 מילין
 מן היבשה הקרובה ביותר לאורך חופה של ספרד, והאיסור בזיקה לאזור

 זה יהא לבן־פועל בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי ספרד.

 (6) האזור הפורטוגזי.
 האזור הפורטוגזי יכלול את שטח האוקינוס האטלנטי ברוחב של 100
 מילין מן היבשה הקרובה ביותר לאורך החוף הפורטוגזי, והאיסור בזיקה
 לאזור זה יהא לבן־פועל בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי

 פורטוגל.
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 (ג) הים• התיכון והים האדדיאטי:•
 האזור הים תיכוני והאדריאטי.

 האזור הים תיכוני והאדריאטי יכלול את שטחי הים ברוחב• של 100 מילין
 מן היבשה הקרובה ביותר לאורך חופיו של כל אחד משטחי־ד־׳ארץ הגוב
, והאיסור בזיקה לאזור זה יהא לבן־פועל  לים בים התיכון ובים האדדיאטי

 בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי כל אחד משטחי־ארץ אלה.

ב: ו  (ד) הים השחור וים אז

 אזור הים השחור וים אזוב.
 אזור הים השחור וים אזוב יכלול את שטחי הים למרחק של 100 מילין
 מן היבשה הקרובה ביותר לאורך חופיו של כל אחד משטחי־הארץ הגוב
על  לים בים השחור ובים אזוב, והאיסור בזיקה לאזור זה יהא לבךפו
 בתאריך בו תיכנס האמנה לתקפה לגבי כל אחד משטחי־ארץ אלה, ובלבד
 שכל הים השחור וכל ים אזוב ייעשו אזור אסור בתאריך שבו תיכנס

 האמנה לתקפה לגבי רומניה וברית המועצות גם יחד.

ף:  (ה) ים סו

 אזור ים סוף.
ר ד ק  אזור ים סוף יכלול את שטחי הים לרוחב של 100 מילין מן היבשה ה
 בה ביותר לאורך חופיו של כל אחד משטחי־האדץ הגובלים בים סוף,
על בתאריך שבו תיכנס האמנה  והאיסור בזיקה לאזור זה יהא לבךפו

 לתקפה לגבי כל אחד משטחי־ארץ אלה.

:  (ו) המפרץ הפרסי

 (1) אזור כווית.
 אזור כווית יכלול את שטח הים לרוחב של 100 מילין מן היבשה הקרובה

 ביותר לאורך חוף כווית.

 (2) אזור ערב הסעודית.
 אזור ערב הסעודית יכלול את שטח הים לרוחב של 100 מילין מן היבשה
 הקרובה ביותר לאורך חוף ערב הסעודית, והאיפור בזיקה לאזור זה יהא

 לבן־פועל בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי ערב הסעודית.

: די  (ז) הים הערבי, מפרץ. בנגל והאוקינוס ההו

 (1) אזור ים ערב.
 אזור ים ערב יכלול את שטחי הים הנמצאים לפנים מן הקו הנמתח בין

:  הנקודות דלהלן

 רוחב גיאוגרפי אורד גיאוגרפי ן

 ׳33 23° צפונה ׳20 68° מזרחה
 ׳33 23° צפונה ׳30 67° מזרחה
 22° צפונה 68° מזרחה
 20° צפונה 70° מזדהה
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 רוחב גיאוגרפי אורר גיאוגרפי

 ׳55 18° צפונה 72° מזרחה
 ׳42 72° מזרחה
 ׳48 75° מזרחה
 ׳50 76° מזרחה
 ׳14 78° מזרחה

 •32 79° מזרחה,

 ׳40 15° צפונה
 ׳30 8° צפונה
 ׳10 7° צפונה
 ׳10 7° צפונה
 ׳06 9° צפונה

 והאיסור בזיקה לאזור זה יהא לבן־פועל בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי הודו.

 (2) אזור החוף של מפרץ בנגל.

 אזור החוף של מפרץ בנגל יכלול את שטחי הים הנמצאים בין היבשה
:  הקרובה ביותר ובין קו הנמתח בין הנקודות דלהלן

 רוחב גיאוגרפי אורד גיאוגרפי

 ׳15 10° צפונה ׳50 80° מזרחה
 ׳30 14° צפונה ׳38 81° מזרחה
 ׳20 20° צפונה ׳10 88° מזרחה

נה 89° מזרחה,  ׳20 20° צפו

על בתאריך שבו תיכנס לתקפה האמנה לגבי הודו.  והאיסור יהא לבךפו

 (3) אזור מדגסקר.

 אזור מדגסקר יכלול את שטח הים לרוחב של 100 מילין מן היבשה הק־
 רובה ביותר לאורך חוף מדגסקר ממערב לקו האורך של כף אמבר בצפון
 ושל כף סט׳ מדיה בדרום, ולרוחב של 150 מילין מן היבשה הקרובה
 ביותר לאורך חוף מדגסקר שממזרח לקווי אורך אלה, והאיסור בזיקה
על בתאריך שבו תיכנס האמנה לתקפה לגבי  לאזור זה יהא לבךפו

 מדגסקר.

 (ח) אוסטרליה.

 האזור האוסטרלי.
 האזור האוסטרלי יכלול את שטח הים לרוחב של 150 מילין מן היבשה
 הקרובה ביותר לאורך חופיה של אוסטרליה, חוץ מן הים שלנוכח חופיה
ד לאי ג  הצפוני והמערבי של היבשת האוםטלרית, בין הנקודות שמנ
 תרסדיי ובין הנקודה שעל החוף המערבי הנמצאת ב־20° רוחב גיאוגרפי

 דרומי.״

 ה׳ בשבט תשכ״ח (4 בפברואר 1968)
 >חט 5590״ מ ש ה כ ד מ ל

 שר התחבורה
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 פקודת בתי הדואר

ן ו פ ל י ט ת ו ר י ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

: ן תקנות אלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 58 לפקודת בתי הדואר י, אני מתקי

ות היסו! תקנה 1  1. בתקנה 1 לתקנות בתי הדואר (שירות טלפון), תשכ״ז—1967 2 (להלן — התקנ
א: בו  העיקריות), במקום הגדרת ״שיחה מקומית״ י

 ״ ״שיחה מקומית״ — שיחה בין שני מקומות בהם הותקנו טלפונים המחוברים —

 (•1) למרכזת אחת, או

:  (2) לשתים מבין מרכזות אלה
 תל־אביב, רמת־גן, .קדית־אונו, בת־ים או חולון! או

 (3) ! למרכזות שונות הנמצאות בתחום עיריה או מועצה מקומית אחת.״

א: ׳החלפת בו  2. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות י
 תקנה 7

ם 7. :מנוי ישלם למנהל לפי דרישתו את סכום ההוצאות המאושרות' י ^ • 
 מאושרות שהוצאו לתיקון כל חלק מהטלפון שבביתו, לחידושו או להחלפתו, שנגרמו

 ע״י המנוי.״

 3* בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום ״המנהל״ יבוא ״שר הדואר״. תיקו! תקנה 20

א: תיקי! תקנה 24 בו  4. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנד. (א) י

 ״(א) המנהל רשאי לנתק כל טלפון שברשות המנוי ללא הודעה מוקדמת וכן להפ
 י ו נ מ  סיק את שידות הטלפון, לאחר שניתנה למנוי הודעה בכתב על כך, אם ה

 (!) לא שילם את דמי השימוש או את התשלומים האחדים שהוא חייב בהם
! י ו ו הוא מנ  בעד כל טלפון שלגבי

 (2) - הוא גוף מאוגד שחדל להתקיים!

 (3) אינו ממלא אחר הוראות תקנות אלה! ואם המנוי הוא עובד כמשמעותו
 בתקנה 6 לתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף
 3 לפקודה), תשכ״ז—1967 3 — אינו ממלא אחר הוראות תקנה 12 לתקנות

 האמורות או הוראות תקנות אלה.״

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (שירות טלפון) (תיקון), תשכ״ח—1968״. השם

 י״ג בשבט תשכ״ח (12 בפברואר 1968)
י ב ע ר ש ־ י ו ה י ע ש ל י א ר ש ) י 7 6 0 0 ° מ ח ) 

 שר הדואר

 ק״ת 2042, -תשכ״ן, עמי 2401.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

׳ ר ממם הכנסה ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

ס 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק מ י מ ו ט 8 

 דיםקונט בע״מ, בסכום כולל של עשרה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1973, ושהוצעו
 לציבור על פי פרוספקט מיום י״ד בשבט תשכ״ה (13 בפברואר 1968) (סדרה 26), ההכנסה
 מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש

.  לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

ר ממם הכנסה) (מס׳ 25), תשכ״ח—1968״. (פטו ן ו  השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

: א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע ״ד בשבט תשכ״ח (13 בפברואר 1968) י  י
) שר המשפטים ז 2 6 5 מ ° ח ) 

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ם״וז 102, תשט״ז, עמי 52.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ו ב ו ש י פן ח או ל ו ט י ה ר ה ו ע י ת ש ע י ב ר ק ב ד ו ב  צ

,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 ג
ר: י •מצווה לאמו  אנ

, במקום פסקה (3) 3 1, בסעיף 3 לצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 ( י י ע ״ ס ן מ )  י
א: בו  י

 ״(3) שיובאו לפי רשיונות יבוא מס׳ 4610752 מיום ט׳ בסיון תשכ״ד (20.5.64)
 או מס׳ 4613510 מיום ה׳ בכסלו תשכ״ה (10.11.64) ושוחררו על ידי רשות
ני יבוא מס׳ 4361045 מיום ט״ו בכסלו תשכ״ה (20.11.64),  המכס לפי רשמו
 מם׳ 4356949 מיום י״ט בכסלו תשכ״ה (24.11.64) או מס׳ 4427600, מיום כ״ח

 בכסלו תשכ״ה (3.12.64)״.

ם 2, לצו זה ייקרא ״צו־שעת־־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מם׳ 14), תשכ״ח— ש  ה

 1968״.

ף ר ב ש א  י״ג בשבט תשכ״ח (12 בפברואר 1968) ז
 >חמ 4049״ שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 434, תשכ״ד, עט׳ 175 ; סייח 492, תשכ״ז, עט׳ 21.

 2 ק״ת 1627, תשכ״ה, עמ׳ 54 ; ק״ת 1929, תשכ׳׳ו, עמ׳ 2838.
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 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 יי • • צו בדבר הקמת רשות ניקוז

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״דו—1957• 1
: ד יעצות עמ שר הפנימ, אני מצווה לאמו  ולאחד התי

" , ת מת דשות ניקוז), תש״ך—21960 נות (הק!  1״ בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפו
 י  בפרט 13, בטור ג

 (!) במקום ״א) נציגי הרשויות המקומיות 20״ יבוא ״א) נציגי הרשויות
 המקומיות 19״ !

 (2) הקטע ״12.'• נציגי בעלי קרקעות לפי סעיף 11 (ד) לחוק 1״ — יימחק!
 (3) במקום ״בסה״כ 23״ יבוא ״בסה״כ 22״.

m 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון)׳ 

 תשכ״ח—1968״.

 ח׳ בשבט תשכ״ח (7 בפברואר 1968) ח י י ם ג ב ת י
 >ח« 3138•» י־ שר החקלאות

' ס״ח 236, תשי״ח, עמי 4• 1  י
 2 ק״ת 079, תש״ד, עמי 587 ; ק״ת 1117, תשכ׳׳א, עמי 1204.

 תחולת הפקודה
 על דוד

 רשות לעיין
 בהעתק הטפה

 השם

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

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

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על שני קטעים בכביש 23 : עכרצפת ברוחב עד 50 מטר.

 2. הקטעים האמורים בסעיף 1 מפורטים בתוספת ומסומנים בקו אדום במפה מספר
״ד בשבט תשכ״ח  כ/1/4797 הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום י
 (13 בפברואר 1968) שהעתק ממנה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז חיפה, שדרות

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

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 23: עכו—צפת)
 (שינוי תווי), תשכ״ח—1968״.

 תופפת
 (1) מנקודת ציון 257.440 — 170.020 בקירוב עד נקודת ציון 257.780 —

 171.560 בקירוב.
 (2) מנקודת ציון 260.260 — 187.280 בקירוב עד נקודת ציון 260.240 —

 187.940 בקירוב.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 י״ד בשבט תשכ״ח (13 בפברואר 1968)
 (חט 75050)

 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עט׳ 40 ; ם״ח 404, תשכ״נ, עט׳ 144.
 ע״ו תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

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

 בהתאם לכד.

 תופפת
 שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים
 חלקה

94 
294 

2014 

2463 
2868 
5723 

1 
84 
85 

7789 
7789 
7789 

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ח׳ בשבט תשכ״ח (7 בפברואר 1968)
 (חמ 70130)

 ם״ח 316, תש״ך, עט׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ו—1960
 צו בדבו המרת מקוקעין מסוג ״מתווכח״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 •י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 דרום וסביבות תל־אביב, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכד.

 גוש

7144 

 ח׳ בשבט תשכ״ח (7 בפברואר 1968)
א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  (חמ 70130) י

 שר המשפטים

 1 ם׳׳ח 316, תשייר, עט׳ 92.

 תופפת
 חלקה שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

44 26223 28 

 קובץ התקנות 2188, כ״ ג בשבט תשכ״ח, 22.2.1968



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

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
י מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרדומים בלשכת רישום הקרקעות,  11960, אנ
 דרום וסביבות תל־אביב, כמקרקעין מסוג ״מתדוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ת פ פ ו  ת

 גוש חלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

2450 28979 25 7174 

 ח׳ בשבט תשכ״ח,(7 בפברואר 1968)
א ר י פ ש ׳ ־ ב ש ק ע ) י י 7 0 1 3 ° מ ח ) 

 שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תש״ו, עמ׳ 92.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 11960, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 דרום וסביבות תל־־אביב, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ת פ פ ו  ת

 חלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

98 10199 215 6205 

 ח׳ בשבט תשכ״ח (7 בפברואר 1968)
א (701 ר י פ ׳ ש ב ש ק ע י s 0 m ) 

 שר המשפטים

 ם״ח 316, תש״ו, עמ׳ 92.

 קוב׳ז התקנות 2188, כ״ו. בשבט תשכ״ח, 22.2.1968



 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
 החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכם או המטילות מכם

, מחליטה a 1949—בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט 
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  43), תשכ״ח—1967 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ז׳ בשבט תשכ״ח (6 בפברואר 1968)

י מ ל ה ת מ  א
) י סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח  י

 1 פ״ח 19, תשייט, עמי 154 : פ״ח 303, תשייר, עמי 18.

 2 ק״ת 2147, תשכ״ח, עמי 400.

 החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכם או המטילות מכס
 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 / מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  46), תשכ״ח—1967 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ז׳ בשבט תשכ״ח (6 בפברואר 1968)

י מ ל ה ת מ  א
) סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

, תשייט, עמי 154 : מ״ח 303, תשייר, עמי 18. n 1 9 ״ a 1 

 2 היית 2155, תשכ״ח, עמ׳ 502•

ו ת בל ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

, מחליטה  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 ג
,  הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על כהלים מפוגלים (שינוי תעריף), תשכ״ח—1967 2

 שכתוצאה מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ד בשבט תשכ״ח (6 בפברואר 1968)

י מ ל ה ת מ  א
) סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 ט 1 ח ) 

, תשייר, עמי 18. n 3031 ם״ח 19, תשייט, עמי 154 ,- 0״ 

 2 ק״ת 2147, תשכ״ח, עמ׳ 399.

 882 קובץ התקנות 2188, ב״נ בשבטיתשכ״ח, 22.2.1968



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 החלטה כדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חידוס (תשלומי חובה), תשיי׳ח—1958 מחליטה
ן מס׳ 6), תשכ״ח— קו (תי בה)  הכנםת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חירום (?!זיעור תשלום חו

 21967, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ז׳ בשבט תשכ״ח (6 בפברואר 1968)

י מ ל , ת ו מ < א 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 סגן יושב ראש הכנסת

 ם״ח 434 תשכ״ד, עמי 175 : ס״ח 492, תשכ״י, עט׳ 21.
 2 מ״ת 2147, תשכ״ח, עמ׳ 401,

 תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ׳יח—1967

 צו בדבר קביעת המפלס המותר בכנרת

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ״ח—1967
ר:  אני מצווה לאמו

י ת י נ י נימלי של הכנרת יהיה 212 מטר מתחת לפני הים. רום מ  1. הרום המי

 2. (א) הדום המקסימלי יהיה 209 מטר מתחת לפני הים. רוםמסםימלי

 (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א), יהיה הרום המקסימלי, בתקופת השנה שבין
 15 בפברואר ו־15 באפריל — 208.9 מטר מתחת לפני הים.

דת המפלס תיעשה באמצעות לימנוגדף (מכשיר רושם אוטומטי), בנקודת ציוו ממום מדידת  3. מדי
פ 5 פ מ . ה ״ ת ר  201.33/243.25, המכונה ״גלי מ

 4. לצו זה ייקרא ״צו המים (קביעת המפלס המותר), תשכ״ח—1968״. השט

 ט״ז בשבט תשכ״ח (15 בפברואר 1968)
ר ו ט נ ם ק ח נ  >חמ 737611< מ

 נציב המים

 1 ק״ת 2144, תשכ״ח, עמ׳ 355.

 הוביז התמנות 2188, ב״נ בשבט תשב׳יח,'22.2.1968 883



 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות עולים לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 9,7,4,3 ר19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
ר:  משולב] *, אני מצווה לאמו

- ה ז ו ג ת 1. נ י ר ד ג !  י

 ״בד־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשד״ למעט אשד, נשואה, אשה הרה
נת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין טי׳ז בתשרי תשכ״ח  ואם לילד, שהגיע למדי
 (20 באוקטובר 1967) לבין יום פרסום צו זד, ברשומות ואין בידיו תעודה המעידה שהוא

 פטור משירות בטחון!

ועדת אל בר־רישום פלוני והנמסרת  ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המי
 לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחה אליו בדואר!

 ״חייב שירות סדיר״ — בר־רישום שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן תרצ״ח (2 באפריל 1938) לבין כ״ט באדר תש״י (18
ד! י התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדי  במרס 1950), שנ

 (2) אשה שנולדה בין א׳ בניסן תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תש״י (18
 במרס 1950), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
 ברפואה, 21947, שנולד בין א׳ בניסן תרצ״ד (17 במרס 1934) לבין כ״ט באדר ב׳

 תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!

 (4) אשד, המורשית או זכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
 ברפואה, 1947, שנולדה בין א׳ בניסן תרצ״ד (17. במרס 1934) לבין כ״ט באדר תש״א

י התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!  (28 במרס 1941), שנ

 ״חייב שירות מילואים״ — בר־־רישום, גבר, שנולד בין א׳ בניסן תרפ״ג(18 במרס 1923) לבין
 כ״ט באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר.

 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שידות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לשם קביעת כשדו לשירות בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 3, כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד כ״ה באדר תשכ״ח
 (25 במרס 1968) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, מצטווה בזה להתייצב לרישום ולבדיקות

 1 ט׳׳וו 296, תשי״ט, עט׳ 286.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, עמ׳ 262•

 התייצבות
 ?רישום

 ולבדיקות
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות
 לרישום

 ו5בדיקות
 ׳8לא על פי

 הוועד, אישית

 884 קוב׳( התקנות 2188, כ״ג בשבט תשב״ה, 22.2.1968



 לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית במפורט בתוספת ביום כ״ו באדר תשכ״ח

 (26 במרס 1968) בשער• 08.00.

 התייצבות
 לשירות בטחון

 על פי הודעה
 אישית

 4. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות

 וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון

 במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 התייצבות ,
 לשירות בטחון

 שלא עלפי
 הורעה אישית

 5. כל חייב שידות סדיר.וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל עד

 כ״ד בניסן תשכ״ח (22 באפריל 1968) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו לשירות

יצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום  בטחון׳ מצטווה בזה להתי

 כ״ה בניסן תשכ״ח (23 באפריל 1968).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון) השם

 (עולים), תשכ״ח—1968״.

ת פ פ ו  ת

ות: ורי  לשכות הגיוס האז

 ירושלים — רה׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)

ד קולנוע ״נגה״)  תל־אביב־יפו — דח׳ פוריה 1 (על י

 חיפה — רח׳ עומר־אל־כיאם (על יד קולנוע ״מאי״)

 פתח־תקוה — שיכון עירוני פגיה

 טבריה — רח׳ נצרת

ד ושם 22.  באר־שבע — רח׳ י

ז ר י א נ ו ר  ט׳ בשבט תשכ״ח (8 לפברואר 1968) מ

ש מרכז גיוס. (73 א ר t e l חמ> 
 פוקד

 מוב׳ו התלונות 2188, כ׳׳נ בשבט תשכ״ח, 22.2.1968 885



י מ ו ק ן מ ו ט ר ס ר ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאור־יהודה כדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניגים

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

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

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

ים! .  של למעלה משלוש שנ
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון«
י אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומד אחר, לרבות כל ך — כל מבנה שהוא במ י נ ב  ״
 יסוד, קיר׳ גג, ארובה, מרפסת, 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 צורד אחר של אותו מבנ
 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז תל־אביב, כעל שטח

 בנוי לענין חוק עזר זה!
 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי,׳

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה ן
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי  ״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי

!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצודד חוק עזר זה, לרבות אדם

 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

י 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש, ו ס י נ  ייי^י! 5
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

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

א 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה. 5 ט ה 5 ב ו  ח

 אחרי ההודעה

5 יי־י 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או י« ״*י  נ

ת הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה ה ביצע א צ ע י מ ,  י

י מאת בעל הנכס או המחזיק בו. י ולגבות את הוצאות הניקו קו י הנ  לבצע את.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת. אגרת ניסוי

 (ב) י האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של 3/! 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, חצר או כניסה אישיר כניסה
 לבנין כדי לברר 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

ו היא מסירת הודעה  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה
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

? טו : בי  9. חוק עזר לאור־יהודה (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשכ״א—1960 2 — בטל,

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), השם
 תשכ״ח—1968״.

ת אנרת ניקוי פ פ ו  ת
ת ו ר י ?  (סעיף 5) ב

 1, בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם 15
ו 10  לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנ
 2, בעד ניקוי הצד ששטחה עד חצי דונם 20
ו 15  לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנ
 3, בעד ניקוי כניסה לבנין — לכל דירה 2

ת ר ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 ו׳ בטבת תשכ״ח (2 בינואר 1968) ראש המועצה המקומית אוד־יהודה

 (חמ 811310) י
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 2 ק״ת 1067, תשכ״א, עמ׳ 269.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ת ב ש ו ר ח - ת י ר ק ר ל ז ק ע ו  ח

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;
 ״חדר״ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע

 או חלק מזה, דינו כדין חדר נוסף:

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

 ״מועצה״ — המועצה המקומית קרית־חרושת!
- מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם שנתמנה לענין חוק עזר זה על  ״המנהל״ ״

 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 להםדרתם, למעט רשת פרטי

 ״נכס״, ״בניך׳ ו־״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
; 2 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

 .,צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה;

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

ם; מי  למעט מד-
ן והשטח העליון של רצפת  ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבני
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
 צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה, משטחו התחתון של
; ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבנין או ג ג  ה
; ו ן הגג והרצפה שמתחתי  על ידי החלק האמור; ואם הגג אינו נשען על קירות, החלל שבי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

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

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

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

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

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

 בכתב מאת המנהל.

לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות חדשת המוצעת ;  (ב) בקשה להיתר
! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, ן י נוי או התיקון, הכל לפי הענ  או תכנית השי

 תשולם1 למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

(ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של 1 

 המנהל.

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

 תשולם למועיצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ז) המנהל דשאי 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 גרס להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם, אגרת הנחת צינורות מיס בשיעור שנקבע בתוספת לגבי

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־מיס הוא רכוש המועצה.

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

 אנרת הנחת
 צינורות
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 הפרטית.

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

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

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

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

 פגום.

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

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
 לרגל 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, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות וה
 תשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.
 (ה) משמש מד־מימ אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצתם
כל אחד מהצרכנים  למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של,
 בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם

 לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

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

 המים שנזלו ואגדה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 : (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, אלא אם כן הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

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

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

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

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

דת מים ותשלומים אחדים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לבך מאת טועד התש5יפ  9. אג
 המועצה.

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

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

 .רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

 (ד) , חיבור שנותק לפי סעיפים (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום,,כל
 הםכומיס 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 הפסקת טיט
 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 האגדות וה

 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

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

 אספקת מיפ
 5פי חוזה
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ן  ישית כניסת 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי
 08.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד-מימ, צינור
!  או אבזרים או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו

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

 במים או לבדד את כמות המים שסופקה לצרכן

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 הוראות חוק עזר ז

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

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

. א) )  לפי סעיף קטן

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

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

 לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל 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 שופכין, מי

 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

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

 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים 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 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 המועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.
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 מכירת טיט
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמירה בפני
 זיהום

 דרישת תיקונים

 טםירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השט

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

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

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

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

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) דשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשתי 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 םדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

נמסרו  19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם'
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
י משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם,  לאחרונה, לידי אחד מבנ
 או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוד 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
 הוצגו במקום בולט באחד המדומות האמורים, או על הנכם שבו הם דנים או נתפרסמו בשני

 עתונינ£ הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 בדין או אחדי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

— בטל.  21. חוק עזר לקדית־חרושת (אספקת מים), תשכ״א—41961

ודחרושת (אספקת מים), תשכ״ח—1968״.  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרי

 האגרה בלירות

150 
250 

35 
75 

ת פ ם ו  ת

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

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

 עד ״2
 למעלה מ־״2

י ק״ת 1175, תשכ״א, עט׳ 2413. 4 
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 האגרות בלירות

הסרתה של דשת פרטית  2. אגרה בעד היתר לשינויה או
5 ( ( ב  (סעיף 3 (

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

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

ה:  ונוסף לז

 בבנין מגודיס — לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 1.50

נו למגורים — לכל מ״ק מנפח הבנין 1  בבנין שאי

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מדימים

 האגרה בלירות

( ( ד  5. אגדת מד־מים (סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו—

נו עולה על ״% 55 •75  אי

3 ואינו עולה על ״1 75 95 / 4  עולה על ״

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 150 200

 עולה על ״2 - לפי חשבון שהגיש המנהל.

- האגרה בלירות ה ה ו ל ב ן ז ׳ ן ק ו ר י י פ מ ^ ד ו מ כ י מ ־ ך  6. אגרת בדיקת מ

15 ( ( ט  תקנה (סעיף 5 (

 האגרה
 המינימלית

 בלירות
 האגדה למ״ק

 באגורות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

: תי  (1) לשימוש בי
 ל־10 מ״ק הראשונים 30 0.90

 לכל מ״ק נוסף 45

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

 אפריל — נובמבר 20

 (3) למסחר; לבתי עסק, למשרדים, למלאכה ולכל
 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 45

 (4) לבניה 60 •

 (5) למוסדות 30
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגריט יחד עמו בדירה —

נו שיכון עולים ששטחה ן חד־משפחתי מבניה קשה שאי  פרט לדירה כבני

 עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם

 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

:  אלה

 מםפו־ בני המשפחה םבום הזיכוי השנתי
 בלירות

6 6 

9 7 

12 8 

15 9 

18 10 

 11 או יותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 האנרה בלירות

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

ס י ל ק ר ו ט ק מ ל  נתאשר. ה

 כ״ה בטבת תשכי׳ח (26 בינואר 1968) ראש המועצה המקומית קדית־חרושת

 (חט 852500)

ג ה פ ט י ח ו ר ר  ז

ד הדתות  ש

 ממלא! מקום שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לשדרות בדבר מודעות ושלטים

, מתקינה המועצה המ ות ג  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומי
: ה  קומית שדרות חוק עזר ז

א: בו , י  החלפת 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לשדרות (מודעות ושלטים), תש״ד־-21960
 התוספת

 השניה

יה ת שנ פ פ ו ת  ״

( ( ב ) 9  (סעיפים 3(א) ר

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע, לכל שבוע ממוצאי שבת
ד בכלל) או חלק משבוע, לכל מודעה 1 ע ו ) י ש  עד יום ש

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה, לכל
 שבוע או חלק ממנו, כל 100 ס״מ מרובעים או חלק מהם 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחד, לכל שלושה ימים או חלק מהם —

 (א) מודעה גדולה 3.50
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 0.35
נית 2.00 ו נ  (ב) מודעה בי
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 0.25
 (ג) מודעה קטנה 1.25
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 0.25
דעה זעירה 0.75  (ד) מו
 בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה 0.20

די עסק, בעד כל מטר מרו־  4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על י
 בע של השלט או חלק ממנו, לשנה 2.50
 (2) שלט פלואורסצנט, לשנה 2.00

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לכל מטר מרובע 20.00״.

 השם 2. לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ן ת נ ו ה ח י ר פ  נתאשר. י
 י״א בטבת תשכ״ח (12 בינואר 1968) ראש המועצה המקומית שדרות

 (חמ 85687) ^
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 988, תש״ד, עמ׳ 754.
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