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ו 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק שיפוט המשמעת (משפגו חוזי), ת

 תקנות סדרי דין במשפט חוזר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר)׳ תשכ״א—1961 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה׳ ״בקשה״ — בקשה למשפט חוזר לפי סעיף 3 לחוק.

 2. (א) בקשת הנידון תוגש תחילה ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליט המחוז י
 במחוז אשר בו הוא נידון.

 (ב) תוך תשעים יום מיום מסירת הבקשה לפרקליט מחוז כאמור, יגישנה היועץ
 המשפטי לממשלה לרשות המאשרת.

 (ג) היועץ המשפטי לממשלה יצרף לבקשת הנידון המוגשת לרשות המאשרת לפי
 תקנת משנה (ב) את ההחלטה במשפט המשמעת, את חוות דעתו המנומקת בדבר קיומה

 או אי־קיומה של אחת העילות האמורות בסעיף 2 לחוק, ואת המסמכים שעליהם הוא ^
 מסתמך בחוות דעתו; העתק של חוות דעתו ושל המסמכים האמורים יישלחו אל הנידון

 ואל רשות המשמעת.

 3. (א) בבקשת היועץ המשפטי לממשלה או רשות המשמעת יפורשו הטענות המנומקות
 בדבר קיום אחת העילות האמורות בסעיף 2 לחוק, והיא תוגש לרשות המאשרת בצירוף

 ההחלטה במשפט המשמעת והמסמכים שעליהם מסתמכים בטענות האמורות.

, ל  (ב) העתק הבקשה על כל מצורפיה יישלחו מאת היועץ המשפטי לממשלה א
 הנידון ואל רשות המשמעת, והעתק הבקשה על כל מצורפיה המוגשת על ידי רשות המשמעת
 תישלח אל הנידון ואל היועץ המשפטי לממשלה! לא היה מקומו של הנידון ידוע, יודיעו
 היועץ המשפטי לממשלה או רשות המשמעת, לפי הענין, לרשות המאשרת, שהעתק לא

 נמסר לנידון.

 4. (א) בקשה תוגש תוך תשעים יום מן היום שבו נודע למבקש על קיום אחת העילות
 האמורות בסעיף 2 לחוק.

 (ב) היתד. הרשות המאשרת סבורה, כי איחור בהגשת הבקשה נגרם שלא באשמתו
 או ברשלנותו של המבקש, רשאית היא להיזקק לבקשה אף אם הוגשה לאחר תום המועד

 האמור בתקנת משנה (א).

 5. הדיון בבקשה יהיה ללא שמיעת טענות בעל־פה, זולת אם הרשות המאשרת הורתה
 על דרך אחרת לענין בקשה פלונית.

 6. הרשות המאשרת, בדונה בבקשה, רשאית לצוות על היועץ המשפטי לממשלה או
 על רשות המשמעת, לפי הענין, להגיש לה׳ במועד שקבעה לכך, פרטים נוספים ומפורשים
 יותר לטענה שבבקשה או לטענה שבחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, הכל לפי

 הענין.

 7. החלטת הרשות המאשרת בבקשה תימסר לנידון, ליועץ המשפטי לממשלה ולרשות
 המשמעת בכתב׳ זולת אם הורתה הרשות המאשרת על דרך אחרת.

 גקשת הנידון

 גקשות היועין
 המשפטי

 ורשות המשמעזז

 מועד הגשת
 הגמשה

 ויון גכיןשה

 פרטיה
 גופפי=

 הדולטה

 1 ס״ח 332, תשכ״א, עמ׳ 56.
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 :8.; ן: סירבה הרשות המאשרת להורות •על,משפט חוזר, לא תוגש בקשה נוספת או אחרת היקיומ
 !:של״עילה^ששימשה יסוד לבקשה שסירבו לה.

 9. במשפט חוזר תדון רשות המשמעת כאילו הנידון הובא בפניה בראשונה וכאילו לא «ייי יזייז
 בנושפט חוזרי

 נידון עוד במשפט משמעת.

ל סטיה«דיני נ פ  10. .רשאית רשות המשמעת במשפט חוזר לקבל כראיה עדות שהועדה ונרשמה ב
 , , • ראיות

 רשות המשמעת במשפט הראשון, אם הוכח להנחת דעתה שאי־אפשר להביא את העד
 שהעיד אותה עדות, או אם היא סבורה שמחמת הזמן שחלף נשתכחו מן העד פרטים שמסר

 במשפט הראשון.

_ השפ ב ״ ל ש  11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שיפוט המשמעת (משפט חוזר) (סדרי דין), ת
 1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  ה׳ בחשון תשל״ב (24 באוקטובר 1971) י
a שר המשפטים 0 0 5 1 8 m 

 חוק מילווה קליסה וחסכון חונה (הארכה), תשכ״ו-966ן

 תקנות בדבר תעודות מילווה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־12 לחוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה),
 תשכ״ו—1966 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — יזיייייז
 ״שומה סופית״ — שומה או צו לשנות המס .1966 או 1967, שאינם ניתנים להשגה או

 לערעור!
 ״תעודה״ — תעודת מילווה קליטה וחסכון חובה המוצאת לפי סעיף 6 לחוק.

 2. על סך כל המילווה ששילם אדם לפי החוק — הוצאו* תעודות

 (1) עד יום י׳ באלול תשל״א (31 באוגוסט 1971) לגבי שנת מס 1966 יוצאו
 לו תעודות עד יום ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972) י,

 (2) עד יום כ״א באלול תשל״ב (31 באוגוסט 1972) לגבי שנת המס 1967
 יוצאו לו תעודות עד יום כ״ז באדר ב׳ תשל״ג (31 במרס 1973).

 3. הוצאה לאדם תעודה ונתברר לאחר מכן כי סכום המילווה שהוא שילם קטן מהסכום הח?י9מ תעודוה
 הנקוב בתעודה, תוצא לו תעודה חדשה על הסכום ששילם לאחר שיחזיר את .התעודה

 שקיבל.

 1 0״n תשכ״ו, עמי 25; חש״י, עמי 47.
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 4. (א) התעודות ייערכו לזכות מי ששילם את המילווה, בנוסח שבתוספת, ויהיו
 ניתנות להעברה במסירה כאילו היו תעודות למוכ״ז כמפורט להלן: .

 (1) התעודות של המילווה לשנת המס 1966 — מיום י״ז בניסן תשל״ב
 (1 באפריל 1972) !

 (2) התעודות של המילווה לשנת המס 1967 — מיום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג
 (1 באפריל 1973) !

 אולם על אף האמור יהיו התעודות ניתנות להעברה מכוח דין או מכוח הצטרפות לתכנית ,
 חסכון שלגביה הוצא צו לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
׳ המתיר את העברת התעודות לשם השקעתן בתכנית  ממם הכנסה), תשט״ז—1956 2

 החסכון.

 י(ב) התעודות יהיו על סכום לירות המתחלק לחמש ללא יתרה ? היתד. יתרה,
 תעוגל היתרה לחמש הלירות הקרובות. ^

 (ג) התעודות לשנת המס 1966 או לשנת המס 1967 יוצאו לכל שנה בשתים עשרה

 קבוצות שוות במידת האפשר שיסומנו מ־1 עד 12.

 פוג התעודות
 ופהירותן

 5. (א) (1) פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה.

 (2) לגבי המילווה לשנת 1966 — בשנות 1972 עד 1983 תתקיים ההגרלה
 לא יאוחר מאשר ב ־15 במרס של כל שנה! בכל שנה תעלה בגורל אחת

 משתים עשרה קבוצות התעודות אשר תיפדה ב־1 באפריל של איתה שנה.

 (3) לגבי המילווה לשנת 1967. — בשנות 1973 עד 1984 תתקיים ההגרלה לא
 יאוחר מ־15 במרס של כל שנה,׳ בכל שנה תעלה בגורל אחת משתים עשרה

 קבוצות התעודות אשר תיפדה ב־1 באפריל של אותה שנה.

 (ב) בעת פדיון התעודה, תיפדה הריבית וכן הפרשי הצמדה על המילווה ועל

 הריבית.

 (ג) התעודות לא ישאו ריבית לאחר המועד שנקבע לפדיונן ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה לאחר התאריך האמור.

 דרגי פדיון
 התעודות -

 ומועדי פדיוו
 המייווה,

 הריבית
 והפרשי הצמדה

 6. התעודות יישלחו בדואר רשום׳ או יימסרו על ידי מעסיקים, או במסירה אישית ביד,
 או בהעברה באמצעות בנק.

 .משלוח התעודות

 7. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות מילווה קליטה וחסכון חובה (תעודות מילווה)׳ תשל״ב־

 1971״.

 2 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 52.

 192 קובץ התקנות 2767, ט״ז נחשון תשל״ב,. 4.11.1971



 תוספת

 (תקנה 4)

ל א ר ש ת י נ י  מד

 תעודת מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ״ו—1966, לשנת המם 1966/
 לשנת המס 1967 .צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 4% ריבית צמודה הפטורה ממט.

 שם המשפחה ־.:׳,׳

. . . . . .  מען

 ת.ז. ׳...•

 1. :מספד

 2. :קבוצה

ת ו ר י ל . . . . . . . . . . . 

 (1) תעודת מילווה זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה),
 תשכ״ו—1966, והתקנות שהותקנו על פיו.

 (2) תעודה זו ערוכה לזכות מי ששילם את המילווה ואינה ניתנת להעברה לפני יום י״ז
 בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) — לגבי שנת המס 1966, ולפני יום כ״ח באדר ב׳
 תשל״ג (1 באפריל 1973) — לגבי שנת המס 1967, פרט להעברות מכוח הדין או
 מכוח הצטרפות לתכנית חסכון שלגביה הוצא צו לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון
 (ערבות למילוות והנחות נןמס הכנסה), תשט״ז—1956, המתיר את העברת י התעודות
 לשם השקעתן בתכנית החסכון׳ ובאותו יום תהיה התעודה ניתנת להעברה במסירה

 באילו היתה תעודה למוכ״ז.

 (3) :סכומי הקרן והריבית עליה ישולמו לכל מי שימסור אותה לאחר היום שנועד לפדיונה.

 (4) על פדיון הקרן והריבית, של תעודת מילווה זו, יחולו תנאי ההצמדה המפורטים
 בסעיף 5 לחוק. המילווה ייפרע על ידי המדינה בשנים עשר שיעורים שנתיים שווים,
 ב־1 באפריל של כל שנה, לגבי המילווה כאמור לשנת 1966 — החל משנת 1972 ?

 ולגבי המילווה כאמור לשנת המס 1967 — החל משנת המס 1973.

 (5) מילווה זה צמוד למדד יסודי של נקודות.

 ממשלת ישראל
ר צ ו א  ה

 שר האוצר החשב הכללי

ר י פ ס ס ח נ  י״ב בחשון תשל״ב (31 באוקטובר 1971) פ
0 שר האוצר 2 4 9 ״ 3 י ד ) 

 קובץ התקנות 2767, ט״ז נחשון תשל׳׳ב, 4.11.1971



 חוק התקנים, תשי״ג-1953

ן ק ־ ת ר תו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 (ד) ו־23 לחוק התקנים, תשי״ג—1953/ ובהתאם
, אני מתקין תקנות אלה:  לסעיף 34 לתקנון מכון התקנים הישראלי, תשי״ד—1954 2

 1. בתקנה 2(א)(2) לתקנות התקנים (תו־תקן), תשטי׳ו—1955 8 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום ״תשעה חברים״ יבוא ״אחד עשר חברים׳׳.

 2. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״לא יעלה על ארבעה״ יבוא ״לא יעלה על
 חמישה״.

 3. בתקנה 5(ד) לתקנות העיקריות, במקום ״באין אפשרות לבצע את הבדיקות הללו
 במעבדות המכון, ימסור המנהל את ביצוע הבדיקה״ יבוא ״באין אפשרות לבצע את
 את הבדיקות הללו במעבדות המכון או אם ראה המנהל צורך בכך מסיבה אחרת, ימסור

 הוא את ביצוע הבדיקה״.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התקנים (תו־ תקן)(תיקון), תשל״ב—1971״.

 ל׳ בתשרי תשל״ב (19 באוקטובר 1971) פ נ ח ס ס פ י ר
) שד המסחר והתעשיה ד 4 0 8 4 m 

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30¡ תשי״ח, עמי 2¡ תשל״א, עמ׳ 22.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 416.

 3 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 693.

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

יצוא ך לשמ י ר צ ת ייצור מ ר ת  צו ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(ב) לחוק התקנים, תשי״ג—1953 אני מצווה לאמור:

,  1. בתוספת לצו התקנים (היתר ייצור לשם יצוא וייצוא מצרכים), תשכ״ז—1967 2
 אחרי פרט 14 יבוא:

 ״15. זיתים ירוקים כבושים.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו התקנים(היתר ייצור לשם יצוא וייצוא מצרכים)(תיקון)׳ תשל״ב—
 1971״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ז׳ בחשון תשל״ב (26 באוקטובר 1971)
 (וזמ 74088)

 1 ם״ח 116, תשי״ג, ע«׳ 30.

 2 ק״ת 2079, תשכ״ז, עמ׳ 2862.

 קובץ התקנות 2767, ט״ז בחשון תשל״ב, 4.11.1971



 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 ׳ צו בדבר ייצוא מוצרי פרי הדר

 .• :¡ בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס (הגנה),
 1939 * ויתר סמכויותי לפי הפקודה, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו יצוא מוצרי פרי הדר, תשכ״ט—21968 (להלן — הצו העיקרי) — מימין •ש«יו» 8

 (1) בסעיף קטן (א) (2), במקום ״בעוגה 1970/71״ יבוא ״בעונה 1971/72״ 5
 (2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום ״בשנה שהתחילה ביום י״ט בתשרי תש״ל
 (1 באוקטובר 1969) והסתיימה ביום ב״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר 1970)״
 יבוא ״בשנה שהתחילה ביום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970) ונסתיימה

 ביום י״א בתשרי תשל״ב (30 בספטמבר 1971)״.

 (3) בסעיף קטן (ב)(2), במקום ״בשנה שהתחילה ביום י״א בטבת תשכ״ט
 (1 בינואר 1969) ונסתיימה ביום כ״ב בטבת תש״ל (31 בדצמבר 1969)״
 יבוא ״בשנה שהתחילה ביום כ״ג בטבת תש״ל (1 בינואר 1970) ונסתיימה

 ביום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970)״.

 2. במקום סעיף 6 לצו העיקרי יבוא: יז״י«י*
 פעי!* 6

 ״מחולה 6. תחולת צו זה היא עד יום כ״ג בחשון תשל״ג(31 באוקטובר 1972)״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא מוצרי פרי הדר (תיקון)׳ תשל״ב—1971״. השפ

ר י פ ס ס ח נ  ל׳ בתשרי תשל״ב (19 באוקטובר 1971) פ
) שד המסחר והתעשיה m 7 4 0 6 3 

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמי 137.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-1968

 צו בדבר החלפת לוח ג׳
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—11968׳

 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום לוח ג׳ לחוק יבוא: החל8ו! לוח ג׳

 ״לוח ג'
 (סעיף 16)

 קצבת זקנה - קצבת יסוד חדשית
 פרט מהפר התלויים לירות

 1 ללא תלויים 27.33
40.99 1 2 
51.92 2 3 
61.94 3 4 

 5 4 או יותר 71.96״.

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108¡ ק״ת תשל״א, ע«׳ 1406.

 ןובץ התקנות 2767, ט׳׳ז בחשון תשל״ב,.4.11.1971 195



 2. תחילתו של צו זה היא ביום י׳י׳א באלול תשל״א (1 בספטמבר.1971).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ג׳)׳ תשל״ב—1971״.

 תחייה

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ו׳ בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971)
 (ןזמ 750340)

9 ו 6 8 -  חוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], השב״ ח

 צו בדבר החלפת לוח ד׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968
 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אגי מצווה לאמור:

 '•ההי«י* יי״ י׳ 1. במקום לוח ד׳ לחוק יבוא:

 קצבה חדשית
 בקיירות

27.33 

20.49 

 ״לוח ד׳

 (סעיף 23)

 גמלאות יסוד לשאירים
 שאיר

 אלמנה שהיא בת חמישים ומעלה

 אלמנה שהיא בת ארבעים ומעלה ועוד אינה
 בת חמישים

 אלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתה
 מסוגלת לכלכל עצמה מעבודה, כל זמן שאין

 היא מסוגלת כאמור, אף אם אינה בת חמישים 27.33

 אלמנה שעמה ילדים, יהא גילה אשר יהא כל
 זמן שהילדים עמה , 27.33

 ותוספת ילדים —

 (1) לילד אחד 13.66

 (2) לשני ילדים 24.59

 (3) לשלושה ילדים ויותר 34.61

 אלמן 27.33

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

 1 פ״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״א, עמ׳ 128; ק׳׳ת תשל״א, עמ׳ 1407.
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 ?צבה חדשית
 בללרות

 י 7. אלמן שעמו ילדים׳ בל זמן שהילדים עמו,
 י, י בנוסף לקצבתו,

 תוספת ילדים, לפי פרט 4
.8 

 9. ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה או
 ; אלמן זכאים לקבל בשבילם תוספת לפי פרטים

 4 או 7 —

27.33 , ד ח  (1) לילד א

 (2) לשני ילדים 40.99

 (3) לשלושה ילדים 51.92

 (4) לארבעה ילדים ויותר 61.94

 10. : גבול כל סכומי היסוד שישולמו בזכות מבוטח
 ר ת ו י  אחד לפי לוח זה, לכל ה

 (!) אם הוגדלה הקצבה לפי סעיף 24 92.91
 (2) אם לא הוגדלה הקצבה כאמור 61.94״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971), מהילה

attn .3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ד׳), תשל״ב—1971״ 

י ג ו מ ל א ף ס ו  ו׳ בחשון תשל״ב־(25 באוקטובר 1971) י
 (חמ 750340)

 שר העבודה . ,

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

ר רפואי ק ח מ א ל ב י ש קרן ש ד ק ה י ה אמנ ל נ ם ש ח ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

. , אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה ג

א מ ן י ל ת י ש  1. יוסף בוקסנבאום, חנה גור, רות דיין, מרדכי זגגי, דוד טנה, יאן ינאי, אלוף >מיל.) ו
 חיים:לםקוב, עו״ד מיכאל פירון וד״ר מרדכי שני רשאים להתאגד.

 2. תאגיד זה ייקרא ״קרן חיים שיבא למחקר רפואי״. י שמהמאניד

 3. מטרות התאגיד הן לסייע בקידום המחקר, הרפואי, הקמת בתי־חולים ומרפאות, קידום מ־־יומ
 ופיתוח המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא וקיום פעולות סעד וצדקה אחרות. ההאגיי

י א״י, לרך אי, פרק י״ד, עמי 107. ק ו ח 1 
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 «פיייז יין 4. .. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דין וחשבון שנתי
.גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על רכוש ו מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו י ג ש ז י  י

 התאגיד׳ הנהלתו ופעולותיו.

8 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן חיים שיבא למחקר רפואי), תשל״ב— 8 ׳  י,
 1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  ז׳ בחשון תשל״ב (26 באוקטובר 1971) י
, שר המשפטים  י

 פקודת ההקדשות לצדכי צדקה

 צו בדבר התאגדותם של נאמני הקדש להבה - קרן לקידומ החינוך
 וההשכלה של הספרדים ויוצאי עדות המזרח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה!׳ אני מצווה לאמוד:

 1. יגאל אלון, יחיאל אלישר, מרקו מיטדני, אלעד פלד, יוסף קוקיה, אביעד יפה,
 אליעזר שמואלי, דוד קורן, שלמה יוסף לזרוב ומרטן דיגה (להלן — הנאמנים) רשאים

 להתאגד.

 דשות להתאגד

 2. תאגיד זה ייקרא: ״להבה — קרן לקידום החינוך וההשכלה של הספרדים ויוצאי
 עדות המזרח״.

 3 מטרות התאגיד הן עידוד וקידום החינוך והתרבות של שכבות מעוטות אמצעים
 מבין הספרדים ויוצאי עדות המזרח וסתימת הפער התרבותי והחינוכי בין העדות השונות

 בישראל.

 «טרות
 התאגיד

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דין וחשבון שנתי
 מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על רכוש

 התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 «פירת דין
 וחשגון

 וידיעות .

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (להבה — קרן לקידום- החינוך וההשכלה
 של הספרדים ויוצאי עדות המזרח), תשל״ב—1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ז׳ בחשון תשל״ב (26 באוקטובר 1971)

 1 חוקי א״י, כרד א׳, פרק י״ד, עמ׳ 107.
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 חזק בנק ישראל, תשיי׳ד- 954 ו

 הוראות בדבר הגבלת האשראי הבנקאי

 בתוקף׳ סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 *׳ לאחר התייעצות
 עם המועצה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

ק ישראל (הגבלת האשראי הבנקאי), תשל״א—21971, במקום סעיף 2 ד!חל־ד, פ••״ 2  1. בהוראות מ

 יבוא:

 :״איסיי«י 2. מוסד בנקאי לא יגדיל את יתרת האשראי המוגבל, כשהיא מחושבת
, . י , י  מגדלת האשראי י

 המוג־ל : על בסיס ממוצע שבועי של נתונים יומיים, מעל סכום השווה ליתרת
 האשראי המוגבל ביום הקובע, או ליתרת האשראי המוגבל הממוצעת
 ליום רביעי של כל אחד מארבעת השבועות שקדמו ליום הקובע, לפי

 הגדולה שביניהן (להלן — הבסיס), בתוספת 24% מהבסיס.״
 2. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (הגבלת האשראי הבנקאי) (תיקון), יי׳״8

 תשל״ב—1971״.

ץ י ב ו ר ו ד ה ו  י״ב בחשון תשל״ב (31 באוקטובר 1971) ד
 >חמ 09'722< נגיד בנק ישראל

 1 0״ח תשל״ד, עמ׳ 192.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1555.

 חוק איגודי ערים, תשס״ו-955ו

 צו בדבר הקמת איגודי ערים לשירותי בבאות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 !, וסעיף 13 לחוק
, אני מצווה לאמור:  שירותי הכבאות׳ תשי״ט—1959 2

 1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ״א—1961», בסעיף (יא)׳ במקום תיסיו התופפמ
 הקטע ״עירית חיפה 5״ יבוא ״עירית חיפה 6״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות)(תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1971״. השפ

ג ר ו ף ב ס ו  י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) י
) שר הפנים ד 6 5 3 מ 3 ח ) 

 1 0״ח תשט״ו, «מ׳ 48.

 2 0״ח תשי״ט, עמ׳ 199.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1918 ; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 52.

 קובץ התקנית 2767, ט״ז בתשין תשל״ב, 4.11.1971 199



י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר לרמת־גן בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות ג
. עירית רמת־גן חוק עזר זה:  י

מ 1. בחוק עזר זה — ו י י ־  ה

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

 חלק מזה, דינו כחדר נוסף!
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקז ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס?

 ״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, מעין, מינהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;

 ״נכס״ ו״בנין״ — כמשמעותם בסעיף 269 לפקודה 5

 ״עיריה״ — עידית רמת־גן!
 ״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 2 !

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

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

 למעט מד־מים;

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת
 קומתו הנמוכה ביותר׳ ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח׳ ובבנין שגגו משופע —
 צדה התחתון של תקרת הבנק העליונה ביותר, או אם אין לו תקרה — משטחו התחתון
 של הגג! ואם אין בבנין, או בחלק׳ קירות מכל הצדדים או גג — החלל התפוס על ידי
ל שבין הגג ל ח ה — ת ו ר י  הבגין או על ידי החלק האמור ! ואם הגג אינו נשען על ק

 והרצפה שמתחתיו!

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 עייר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמי 1.
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; (ב) בעל •נכס״ הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מי:^ הרחבתי החיבור; פירוקו או יי׳ :  י
 •,3ת«?נתו-'.'מח^יונ>ש למנהל בקשה בב^ב.ב^ור1ף.חבגימיש'ל:'^ה דשה.••;-

 'זי• (ג) בעד חיבור׳ הרחבת חיבור׳ פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה׳ ישלם
 המבקש לעידיה מראש —

 (1): אגרה בשיעור שנקבע בתוספת,.וכן
 : (2) יהוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

 היתר בכתב.מאת המנהל.

 ; , (ב) . בקשה להיתר לפי:סעיף קטן(א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת או
 תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין ׳, בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית,

 תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

 , (ה) בעל הנכם או הצרכן ר?6אי 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 אחרים! הודה 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־מיפ

ר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם. מ -או א
 • (ח) נתן המנהל שירות בקשר לרשת פרטית על פי בקשת הצרכן, ישלם הצרכן י

 את ההוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 4. : י(א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל א־רת הגחת
 קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור *י"1""1

 שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים, שהגיש בקשה
 להגדלת. נפח או:.שטח המין'או, לבניית בנין חדש׳ ישלם בעת מתן ההיתר לפי חוק התכנון
׳ אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע לגבי הבניה שבעדה  והבניה׳ תשכי׳ד.—1965 3

 ניתן ההיתר כאמור.

 5. .׳ (א) ,המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, התי!גת «י־«י8
 ובשעת, הצורך דשאי־ הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 ס״וז 467, תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (ב) מד־המים הוא רכוש העירית.

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

 (ד) צרכן ישלם לעידיה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 (ו) 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 לעיריה 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 לעידיה 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 מסוימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל בי 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 בהפחתה של ההפרש הנובע מאי־דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים המשתמשים בו
 למגורים, ייקבע שיעור אגרת המים לכל צרכן בעד כמות המים כך:

 כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים תחולק באופן שווה בין כל הצרכנים
 עד לכמות של 10 מ״ק מים לכל צרכן, ויתרת כמות המים וכן כל- תשלום
 אחר המגיע לפי חוק עזר זה יחולקו באופן יחסי בין הצרכנים בהתאם ליחס
 שבין מספר החדרים המוחזקים על ידי כל צרכן והמספר הכולל של החדרים

 שמד־המים משמש אותם.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של בל 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
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות

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

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה
 הפרש ברישום ביניהם׳ יחולק ההפרש באופן יחסי בין כל הצרכנים בהתאם למספד החדרים
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 המוחזקים על ידי הצרכן והמספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם, זולת אם
 הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. : (א) העיריה רשאית באישור שר הפנים.להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אספקת«יפ
 , י • י לפי חויה

 מים,ולקבוע בו תנאים.

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

״ת ו י פקו פ ן ב ו ד ק  8. באישור המועצה דשאי ראש העיריה לחייב צרכן להפקיד בקופת הן5יריה פ
 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות המים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים
 או,קלקולו ולגבות מתוכו,— בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת

 הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

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

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

awe 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור אישוי 
מ 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 עזף גיתול, החימר
 זה רשאי המנהל להתרות בו בכתב. י

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, דשאי המנהל כתום חמישה ימים מיום מסירת
 ההתראה לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן

 י ובין יתד חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) צרכן שביזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת,
 רשאי המנהל להתרות בו בכתב! לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל תוך 24 שעות

 לנתק לו את החיבור.

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

 ; (ה) חיבור שנותק לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום
 בל הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד מים כאמור׳ הכל לפי הענין! בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

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

 12. (א) בשעת חירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפפקת
ה אפפקתמיפ ל , מ ט י מ ה . ת ק פ ם  הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את א

 ,או מקצתה.

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

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן(א),
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.
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 ישיר.::׳״ '43 (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 08.00 ל־17,00. ובשעת חירום בכל זמן סביר, על־מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף׳. למסור או למדוד מדימים,
 צינור, 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 לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!

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

! •• (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!  י
 (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 לפי סעיף קטן(א).

 שי«ושנ«יפ 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו׳ ולא ישטוף
 אדם כלי רכב בעזרת צינור שאין בו מיתקני רחיצה.

 (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 המיס.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה בימית או ביוצא באלה.

 (ו) ,לא ינצל אדם את .לחץ המים לפעולות הרמה׳ עירבול, או ביוצא בזה אלא;
 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שיקבע המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

 העיריה.

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

ר השייד למפעל המים, מ  (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל א

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

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

 נטיעות ציבוריות,

 מ־יות מים 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר מים לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
מ , או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל. ת י ־ ע ה  י
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 חידוש ;חיגור
 שגומל,*•

 שמירה ג8ני
 זיהומ

 דרישת מיקזגיפ

 מפיית הודעות

 עונשין

 •כיפול

 השפ

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

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

 1.7. 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 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 אחר דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו. הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם .לפי מענו במקום
 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,
 תהא המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו
 .הם דנים או נתפרסמו בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה׳ שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

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

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 21. חוק עזר לרמת־גן(אספקת מים), תשכ״א—1960 4 — בטל.

 22. . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־גן(אספקת מים), תשל״ב—1971״.

 תוספת
 האגרה בלירות

90 
150 
250 

 הוצאות
 לפי חשבון

 שהגיש המנהל.

 אגרת חיבור רשת פרטית(סעיף 2(ג)(1)
 (1) חיבור, אם קוטר הצינור —

 (א) אינו עולה על ״1
 (ב) עולה על ״1 ואינו עולה על •%\
 (ג) עולה על ״*1 ואינו עולה על ״2

 (ד) עולה על ״2 (סעיף 2(ג)(ב)

 4 ק״ת 1079, תשכ״א, עמ׳ 540; ק״ת 1814, תשב״ו, «מ׳ 551.
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 האגדה ללידות

 (2) פירוק חיבור או התקנת חיבור מחדש׳ אם קוטר הצינור —
 י (א) אינו עולה על ״1 25
 (ב) עולה על ״1 ואינו עולה על ״2 40

 (ג) עולה על ״2 הוצאות
 לפי חשבון

 שהגיש המנהל.

 אגרת בעד היתר לשינויה או פירוקה של רשת פרטית
 '(סעיף3(ב<) 5

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

 תעריף ב

0.80 
0.45 

 תעריף א

1 

0.80 

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג))

 לבל מי׳ר של שטח המגרש

 לבל מ״ק של נפח הבניה
 בפריט זה — תעדיף א׳ חל על כל בנין שאינו כלול

 בתעריף ב׳. תעריף ב׳ חל על:
 1. מבנים ארעיים עשויים עץ או מתכת.

 2. בנינים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסדות
 דת, צדקה, חינוך׳ תרבות או בריאות, בתי
 מרחצאות ציבוריים, בתי מחסה, מצבות

 זכרון — שאינם משמשים להפקת רווחים.

 3. בתי מגורים בבניה סטנדרטית ששטח כל
 דירה אינו עולה על 65 מ״ר.

 האגרה בלירות

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

100 
150 
250 
300 

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

65 
120 
200 
250 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מד־מים (סעיף 5(0) :

 מד־מים שקטרו —
 י אינו עולה על ״1

 עולה על ן ואינו עולה על ״1
\ \  עולה על ״1 ואינו עולה על ״

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

 האגרה בלירות

 15 לירות
 אגרת בדיקת מד־מים לפי בקשת הצרכן׳ כולל

 דמי פירוק, הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5(0)
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 האגרה למ׳׳ק האגרה׳
 באגורות המינימלית

 ניירות

 7. אגדת מים (סעיף 6) לחודש:
 (1) לשימוש ביתי:

 ל־10 מ״ק הראשונים 35 1.05
 ל־6 מ׳׳ק נוספים 55
 מעל ל־16 מ״ק 85

 (2) לגינות נוי מעובדות בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר 25

 (3) לבית עסק או בית מסחר או מלאכה או משדד
 או מחסן המשתמש במים לצרכי עובדיו לרחצה

 וגקיון בלבד 98 —.3
 (4) לתעשיה או כל מפעל אחר המשתמשים במים

 לצרכי ייצור ועבודה 36 —.1
 (5) לבריכות שחיה, מחנות צבא, מוסדות צדקה,

 חינוך, תנועות נוער וספורט 35 —.1
 (6) לתעשיד. המשתמשת במים לצרכי ייצור

 המקבלת מים בקיצוב —
 בגבולות הכמות המוקצבת 32 —.1

 מעל לכמות המוקצבת 36
 (7) לחנויות דגים 36 —.1

 (8) מים לצרכי חימום 55
 (9) לבניה וסלילה פרטית 68 —.3

 ,(10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העירית —

 בגבולות הכמות המוקצבת 20 —.2
 מעל הכמות המוקצבת 25

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים יחד בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי בבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה עולה
 על 70 מ״ר— אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה

 על 10 מ״ק׳ יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלו:
 מםפר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 
42 11 

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

ד ל ל פ א ר ש  נתאשר. י
 י באלול תשל״א (10 בספטמבר 1971) ראש עירית רמת־גן'

ג ר ו ף ב ס ו  .« 897013) י

 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לפקיעין בדבר שווקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית. פקיעין חוק עזר זה:

 י הגדרות 1. בחק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פקיעין׳,
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, בולן או מקצתן!
 ״שוק״ — מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה:

 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה?
 ״בהמה״ — בקר, צאן, גמלים, חמורים, פרדים, סוסים, חזירים!

 ״תוצרת חקלאית״ — זרעים, גרעינים, מספוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו,
 שמן וזיתים ז

 ״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה•,
 ״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין לאחר

 עיבודה !

 ״מכירה בקמעונות״ — מכירת סחורה, שאיננה בהמה, שלא בסיטונות.

" 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק. י י " " מ י י ־  מ

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מקומות הדשויים לפי חוק רישוי עסקים,
.  תשכ״ח—1968 2

 3. לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.

 (ב) האגרות ישולמו —

 (1) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!

 (2) במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

 5. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקהו במצב נקי להנחת
 דעתו של המפקח.

 6. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום
 ובתנאים שקבע המפקח.

 7. המפקח רשאי להדחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול
 לדעתו לפגוע בבריאות הציבור.

 מגירת׳ גהמות

 אגרות

 שמירה על ני,יון

 העלאת אש

 הרחקה מן
 השוק

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

 2 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 204.

 208 קובץ התקנות 2767, ט״ז נחשון תשל״ב, 1.11.1971



 המפקוז! רשאי:בכל עתילהיבנם לכל מקום ולעשות בל מעשה הדרוש לו כדי לברר «כז*ימ המפיןח;
 אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 9. : לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 10. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון
 או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

, עונשיו ד ת ל , ם ד א , ו ת ו ר י  11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 ל
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום נוסף שבו נמשכת העבירה אחר

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

 12* חוק עזר לפקיעין(שווקים) — תשכ״ב—31961 — בטל. «:י«יי

פ ש  13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפקיעין (שווקים), תשל״ב—1971״. ה

 תוספת ראשונה

 (סעיף 1)

 המקומות שגבולותיהן מפורטים להלן ישמשו בשווקים:

 שוק א: המוסך השייך לשייח׳ צאלח בכרייה ?
: רחבת מעיין המים של הכפר פקיעין.  שוק ב

 תוספת שניה

 (סעיף 4)

 שיעור האגרה.
 בלירות

 1. בעד מכירת תוצרת חקלאית, פרט לזיתים, שמן,
 :־ י ותבואות:

 בעד כל משא הנישא בסל או בארגז, המכיל
 בקילוגרמים —

 עד 25 0.10
 למעלה מ־25 0.15

 בעד כל שק המכיל בקילוגרמים —
 עד 50 0.15
 למעלה מ־50 0.20

 בעד כל עגלה, המכילה בקילוגרמים תפזורת —
 עד 1000 1.00
 למעלה מ־1000 1.50

 3 ק״ת תשט׳ב, עמ׳ 905.

 שימוש .
 הסמכויות

 ציות להוראות
 המפקח
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 שיעור האגרה
 בלירות

4.00 

6.00 

0.05 

0.10 

 3% ממחיר המכירה

 3% ממחיר המכירה

 3% ממחיר המכירה

 בעד כל מכונית, המכילה בקילוגרמים בתפזורת —

 עד 5000

 למעלה מ־5000

 2. בעד מכירת זיתים טריים או כבושים — לכל ק״ג

 3. בעד מכירת שמן׳ לכל קי׳ג

 4. בעד מכירת זרעים וגרעינים

 5. בעד מכירת בהמה

 6. בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בפריטים
 1 עד 5

ד י ו ף ס י א ף נ ס ו  י

 ראש המועצה המקומית פקיעין
 גתאשר.

 ז׳ באב תשלי׳א (29 ביולי 1971)
 >ח« 84843)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשב״ב-962ז

 חוק עזר לקרית־ימ בדבר ביוב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וחוק הרשויות המקו

, מתקינה המועצה המקומית קרית־ים חוק עזר זה:  מיות (ביוב), תשב״ב—1962 2

, יבוא:  ה״לפת 1. במקום התוספת לחוק עזר לקדית־ים (ביוב), תשכ״ד—1963 3
 מתופפת

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

 2 ס״ה 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת 1495, תשכ״ד, עמ׳ 50.
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 ״הוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור האגרה
יייית  היטל ביוב - .3

 (א) ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 1.50

 לכל מ״ר של בנין ושל תוספת לבנין קיים 3

 (ב) ביב מאסף —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) . 1

 לכל מ״ר של בנין ושל תוספת לבנין קיים 1

 (ג) מיתקנים אחרים —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 1.50

 לכל מ״ר של בנין ושל תוספת לבנין קיים 3״

 2. ! לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (ביוב) (תיקון), תשל״ב—1971״.

ת ר פ ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 ג׳ בת^רי תשל״ב (22 בספטמבר 1971) ראש המועצה המקומית קרית־ים

 (חמ 765012)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שד •הפנים
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רות הודפס ע״י' המדפיס הממשלתי, ירושליב  המחיר 72 אגו


