
 רש־ומות

 קובץ התקנות
 ז׳ בכסלו תשל״ב 2777 25 בנובמבר 1971

, עצוד י  י :'•.׳ י י

290 . :." . . . ׳ . ת בתי הסוהר (דרגות סוהרים), תשל״ב^1971 . ־ ו  תקנ

291: . • • . . ׳ ת הגנת הצומח: (שימוש בפרתיון), תשל״ב—1971 . -. •י־ . • ו  תקנ

293 . . . ' . . -  צו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 3), תשל״ב—1971 . .

 כללי המועצה להשבלה גבוהה (הכרה במוסדות) (תיקון), תשל״ב—1971 . . . 293

. י . . 294 ת טבע (תיקון), תשל״ב—1971 , רו ושמו ם, י מי  חוק עזר לגני0 לאו

 מדור לשלטון מקומי

294 . . . ר לירושלים (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ב—1971. ז ע , ק ו  ח

 חוק עזר לתל^אביב־יפו (הריסת מבניט מסוכנים), תשל״ב—1971 . . . • ־ . . 295

, תשל״ב—1971 297 ים) נ ת ולוחיות מספר במי בו ן (שמות ומספרים לרחו ו  חוק עזר לראשוךלצי

ק עזר לאבן־יהודה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ב—1971 . . , י . ..299 ו  ח

 חוק עזר לאבו־גוש (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971 . . . . . . 365

307 ' . . ׳ ' ר (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971 . יי . . • ת ב ק עזר ל  חו

 חוק עזר ליקנעם־עלית (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971 . . . . . 309

ן (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשל״ב—1971 . . . . 311 מ ע נ ל ר ז ק ע  חו

312 . . . . ת (הדברת מזיקים), תשל״ב—1971 . . . בו תי ק עזר לנ  חו

ת ושלטים) (תיקון), תשל״ב—1971 . . . . 313 דעו מו )  חוק עזר לנס־ציוגה י

, תשל׳׳ב—1971 . . . 315 ים) נ ת ולוחיות־מספר במי ו ב  ׳חוק: עזר לערערד, (סימון רחו

 חוק עזר לפרדס־חנד,—כרכור (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971 . . . . 317



 פקודת בווי הסוהר [נוסח חדש], חשל״ב- 1971

ם י ר ה ו ת ס ו ר דרג ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78 ו־113 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל״ב•

 1971 !, אני מתקין תקנות אלה:

 פיהריפ 1. (א) אלה סוהרים בכירים לדרגותיהם:

 קצינים בכיריפ:

 1. גונדר (דרגת נציב בתי־הסוהר);

 2. גונדר־משנה;

 3. סגן־גונדר;

 4. רב־כלאי;

 5. כלאי.

 (ב) אלה סוהרים זוטרים לדרגותיהם:

 (1) ?ןציניפ צועדיפ:

 1. מישר;

 2. מישר־משנה;

 3. ממלא מקום קצין.

 (2) בעלי דרגות אחרות (גד״א):

 1. רב־סמל ראשון;

 2. רב־סמל;

׳  3. סמל; י

 4. רב־סוהר;

 5. סוהר־ראשון;

 6. סוהר.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר (דרגות סוהרים), תשל״ב—1971״.

ל ל ה ה מ ל  כ״ב בחשון תשל״ב (10 בנובמבר 1971) ש
< שד המשטרה 7 8 4 9 מ 4 ח ) 

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 459.

 290 קובץ וותקנות 2777, ז׳ בכסלו תשל״ב, 11.1971.¡



 רכישת ׳תכשיר
 לפי הימר.'.

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-1956

ן ו ל פרתי ה ש ל ע פ ה ה ו ר י כ ר רכישה, מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפימ 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

. הגייות  1. בתקנות אלה —

- . ׳ . ׳ ׳ ; ן ו י ת ר  ״תכשיר״ — תערובת של חמרים כימיים המכילה כחומר פעיל אתיל פ
 ״המנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין

 תקנות אלה, כולן או מקצתן.

ת הפעלת תפשיי. א ה מ 1 , ע פ  2. (א) לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא או ניתן לו רשיון ה
ז י י ש י י ־ ־  המנהל (להלן — רשיון),. •

 (ב) המפעיל תכשיר להדברת נגעים ישא, עמו את. הרשיון ויראהו למפקח על
 הצמח שנתמנה לפי סעיף 10 לחוק בכל עת שידרוש.

 (ג) תקנה זו לא תחול על מי שמפעיל תכשיר כעוזרו של אדם שניתן לו רשיון
 ובנוכחותו.

 (ד) בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 5 לירות.

 3. (א) לא יקנה אדם תכשיר אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל(להלן — היתר).

 (ב) לא יתן המנהל היתר אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי יש ערובה מספיקה
 לכיסוי נזק כלשהו לבריאות בני אדם ובעלי חיים העלול להיגרם בעקבות השימוש בתכשיר.

 (ג) בהיתר הרכישה יצויינו פרטים אלה:
 (1) שם הקונה ומענו;

 (2) כמות התכשיר;

 (3) מטרת השימוש;
 (4) שם המשק שבו ישתמשו בתכשיר.

 (ד) לא ירסס אדם שדה בתכשיר אלא למטרה שצויינה בהיתר.

 4. (א) לא יעסוק אדם במכירת תכשיר אלא אם ניתן לו רשיון בהתאם לתקנה 22 מכירת תכשיי
.  לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ״ז—1967 2

 (ב) לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שמסר לו היתר; המוכר ישמור על ההיתר
 לצרכי ביקורת המנהל במשך שנתיים לפחות מיום המכירה.

ן  5. לא יפעיל אדם תכשיר להדברת נגעים אלא אם הוא לבוש בגיד מגן וכפפות לגוש«נ
 ועיניו מוגנות במשקפיים או מגן פנים שקוף, המונעים מגע ישיר בין גופו לבין התכשיר.

 6. (א) לא יחזיק אדם מלאי של תכשיר אלא במחסן או בארון המיועדים אך ורק החסנה
 להחסנת חמרים רעילים, הסגורים על מסגר והמוגנים בפני מגע עם בני אדם או בעלי חיים.

 (ב) המחסין מלאי של תכשיר יציג שלט אזהרה מתאים על יד מקום ההחסנה,
 במקום הנראה לעין.

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 79.

 2 ק״ת תשכ״ז. עמי 2628.
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 7. (א) לא ירסס אדם מן האוויר בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור,
 ברדיוס של 120 •מטרים מבית המשמש כמקום מגורים, בית ספר או גן ילדים או מכל מקום

 אחר המשמש כבית ועד לבני אדם.

 (ב) לא ירםס אדם מן הקרקע בתכשיר, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור,
 ברדיוס של 50 מטרים מהמקומות שצויינו בתקנת משנה (א).

 (ג) לא ירסס אדם מן הקרקע בתכשיר באמצעות מרסס מפוח כשמוצא הנוזל
 מופנה כלפי מעלה, ולא יסייע ולא יגרום לריסוס כאמור,

 8. (א) ריסס אדם שטח מסרים בתכשיר, יציג -במקומות שצויינו בתוספת שלט
 אזהרה שיהיה בנוסח ובגודל שנקבעו בה.

 (ב) שלט אזהרה לא יוסר אלא כתום חמישה ימים לאחר הריסוס.

 9. בטלות —
 (1) תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות. מורעלים

 בגפרת התליום וסטריכנין), תשי״ט—31959;

 (2) תקנות הגנת הצומח (מכירת תכשירי פרתיון), תשכ״א—1960 *.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל״ב—1971״.

 ת1סנ*ת
 (תקנה 8)

 1. שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כלהלן ־.

ה ר ו ס ה א ס י נ כ  ה

ה נ כ  ס
ים ־ חי ל מסוכן לבגי־אדמ ולבעלי ע  ר

 שם הרעל

 70x .2שלט אזהרה בשדה יהיה בגודל 10 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע
 אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ״סכנה״ הן בגודל של 8 ס״מ והגולגולת היא
א יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של לא פחות ממטר ו ה ו 2 0 מ ״ , ס x 1  בגודל של 5

 אחד מעל פני הקרקע.

 20x .3שלט אזהרה במיתקן יהיה בגודל 30 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע
 אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ״סכנה״ הן בגודל של 4 ס״מ והגולגולת היא
. מ ״ א יוצג על מיתקן, מכל, בנין או מבנה במקום הנראה לעין, ס ו ה ו 1 0 x  בגודל של 7

י ת ב ם ג י י  ח׳בחשוןתשל״ב (27באוקטובר 1971) ח
0 3 8 0 1  m שר החקלאות 7• 0

 3 ק״ת תשי״ט, עמי 754.

 4 ק״ת תשכ״א, עמי 293.

 קובץ התקמו! 1,2777׳ בכפלי משל״ב, 2541.1971



 תקנות־שעת־חירום (הסדדים בעקבות שינוי שעד המטבע),
 תשל״א-1971

ם ושירותים י כ ר צ רי מ ת מחי א ל ע ר ה סו ר אי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי.לפי תקנה 45 לתקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער
 המטבע), תשל״א•—11971,;אני-מצווה לאמור:

 "!.•.;''•;.בתוספת השניה לצו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים), תשל״א—31971׳ בחלק 2״ י מי?ון:זזתוספמ
־ . , : . ה י נ » - י . ה . , ־ ' " ' ׳ " ׳ . 8 יפואי.: י  אחריפרט.

 ״9 שירותי נקיון וגננות לבתי מגורים (להלן — שירותי נקיץ) הניתנים. על
 ידי אדם שעסקו או חלק מעסקו עשיית שירותי נקיון והמעסיק למטרה זו ;

• •לפחות חמישה אנשים.7׳ • ׳ ׳ ; רי  י

_ הש8; ״ ב ״ ל ש  ;2.: לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (איסור ,העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 3), ת
."1971 

ס םיפייד•:;׳•־;'.•׳ • . ח נ  כ״ב פחשוןתשל״ב (10 בנובמבר 1971) . יי• פ
 . >חמ 35í6á •י..••ע -..׳••, . שר המסחר והתעשיה

1 ס״ה תשל׳׳א, עמ׳ 189. 1 

 • 2 ק״ת תשל״א, עמ׳'1563, ענן׳ 1663; תשל״ב, עמ׳ 35.

 חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח-1958
ה גבוהה ל כ ש ה ת ל ו ד ס ו מ ה ב ר כ ה ם ל י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—1958 י, קבעה תיקון פעיף 3
 המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:

 1. בסעיף 3 לכללי המועצה להשכלה גבוהה(הכרה במוסדות), תשכ״ד—1964 2 (להלן.—
 הכללים העיקריים), אחרי ״הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע.ומחקר ;

 המפרסמים מעבודותיהם ברבים״ יבוא ״במוסד לאמנויות יהיה הסגל מורכב בדרך כלל
 מיוצרים.או ממבצעים באותה האמנות. בעלי תאר אקדמי נאות או בעלי רמה אמנותית

 ,נאותה״.••'••'

 2. בכלל 5 לכללים העיקריים, אחרי ״להשגת הרמח המדעית״ יבוא ״או האמנותית״. תיקוןםעין־5

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות) (תיקון), השפ
 תשל״ב—1971״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ו בחשון תשל״ב.(14 בנובמבר 1971) י
 >חמ 78330) שר החינוך והתרבות

 . יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה

 1 ם״חתשי״ח, «מ׳ 191¡ תשכ״ג, עמ׳ 65.

 : 2 ק״ת תשכ״ד,'עמי 634,

 קובץ התקנות 2777, ז׳ בכסלו תשל׳׳ב, 25.11.1971



 חוק עוד לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשב״ג- 963ו
ם י י מ ו א ר לגנים ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו־ 21 לחוק גנים לאומייט ושמורות טבע, תשכ״ג—
 11963, אחרי התייעצות עם הרשות המקומית שהגן הלאומי נמצא בשטחה, ובאישור

 מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, מתקינה רשות הגנים הלאומיים חוק עזר זה:

>׳ 1. בתוספת השניה לחוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ז—1967 2 — 8 פ י מ  מימיי יל
 השגיה

 (1) במקום ״מצדה (מערב)״ יבוא ״מצדה״;

 (2) במקום ״מצדה (שביל הנחש)״ יבוא ״מצדה (לעולים ברגל בשביל
 הנחש)״.

 .השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון), תשל״ב—
 1971״.

ן י ד ל י א ג  נתאשר. י
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) יושב־ראש רשות הגנים הלאומיים

 (חמ 76573)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 סייח תשכ״ג, עמ׳ 149.

 2 ק״ת תשפ״ז, עמי 2863; תשכ״ח, עמ׳ 546; תש״ל, עמ׳ 642.

מי ן מקו  מדוד לשלטו

 פקודת העיריות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ק עזר לירושלים ב ו  ח

, מתקינה מועצת ?!ירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 חוק עזר זה:

, פמקום הגדרת  תיקון העיף! 1. בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים (מודעות ושלטים), תשי״ח—1958 2
 ״הצגה״ יבוא:

 ״ ״הצגה״ — לרבות קביעת שלט במקום מגורים, משרד, מוסד, מקום עסק
 או התעסקות במקצוע, או השארת שלט לאחר קביעתו כאמור;״.

 השט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (מודעות ושלטים)(תיקון), תשל״ב—1971״.

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) ראש עירית ירושלים

 (דומ 87806)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשי״ח, עט׳ 1188; תשכ״ג, עמ׳ 1974; תשב״ד,, עמ׳ 1205.

 294 קובץ התקנות 2777, ז׳ נכפלו תשל״ב, 25.11.1971



 פקודת העיריות
ם י נ כ ו ס ם מ י נ ג ת מ ס י ר ר ה ג ד ב ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ק עזר ל ו  ח

 י בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ו־259 לפקודת העיריות י, מתקינה
 מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה: . . י

 1. בחוק עזר זה — הגייי*

 ״בניך — מבנה בנוי מאבן, מבטון, מטיט, מברזל, מעצים או מכל חומר אחר, לרבות
 יסוד׳ קיר, גג׳ ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר
 המחובר אליו, סוללת עפר, גדר׳ משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון

 להקיף או לגדור כל אדמה או שטח!
 ״בעל״ — לרבות אדם. המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה של הבנין
 לתקופה שלמעלה משלוש שנים, לרבות ״בעל דירה״ כמשמעותו בפרק ו׳ לחוק

 המקרקעין, תשכ״ט—1969 2 .

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין או בחלק ממנו, בין כבעל, בין כשוכר או שוכר
 משגה ובין בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון ?

, שמינתה אותו  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשיי׳ח—1958 3
 העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן!

 ״העיריה״ — עירית תל־אביב־יפו 5
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״רופאי׳ — כמשמעותו בפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 שמינתה אותו העיריה, לרבות

 מי שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו־ ואת עייג1* גדי־/ה
 שלום הציבור.

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

 (ג) ראש העיריה יורה למהנדס או לרופא לערוך מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל
t (ב)הודעה — מיד אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להיות סכנה כאמור בסעיף קטן 
 המהנדס או הרופא שערך את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך 24

 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש העיריה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה הויעימ
 סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את

 העבודות המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ס״ח תשכ״ט, עמי 259.

 3 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 208. ,

 4 ע״ר 1947, תופ׳ 1, עמי 262.
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 (ב) :בעל כנין שקיבל הודעה כאמור זזייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העירית לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס או הרופא, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה
 מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע
ת העבודות הדרושות לשם סגירתו של הבנין או הריסתו ולגבות את הוצאות הביצוע  א

 מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאה לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה. >

 6. (א) ראש העיריה, המהנדס או הרופא רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל בנין
 כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. י

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, למהנדס או לרופא להשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן(א).

 7. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם ההודעה
 נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או 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 היא דנה או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום העיריה.

 (ב) ההודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל הבנין או למחזיק בו, יראו
 כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותו בנין, ללא

 כל שם או תיאור נוסף.

 כיצוע עבודות
 על ידי ואש

 העירית •

 אישור פפום
 ההוצאות

 סמכות ראש
 . העיריה

 המהנדפ והרופא
 להיפנה לבניו

 מפירת הודעה

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

 9. חוקי עזר לתל־אביב (הריסתם של בנינים מסוכנים), 51938 — בטלים.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (הריסת מבנים מסוכנים), תשל״ב—
 1971״.

 עונשיו

 ביטול

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 ראש עירית תל-אביב־יפו

 נתאשד.
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971)

 (חמ 899007)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 עייר 1938, תוס׳ 2, עמ׳ 513.
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 שלטים לציון
 שטימאו
 מפפריס

 לרחובות .

 דרישה להתקין
 לוחיות־מפפר

 והפפריפ .
 :••אריפ על

 בתיפ

 פקודת העיריות
ינים ר בבנ פ ס ות־ מ חי לו ת ו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ר ש ב ד ־ לציון ב ן ק עזר לראשו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית ראשון־
 לציון חוק עזר זה: ,

 1. בחוק עזר זה —
ן או שהיה מקבלה אילו י מ  ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מ
 היה הבנין נותן הכנסה׳ או. המשלם ארנונות עיריה או מסי ממשלה ביחס-לבנין׳ בין
בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא, הבעל הרשום של הבנין ובין : 

 • .שאיננו הבעל• הרשום, וכולל שוכר 'ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה• שלמעלה
.  מעשר שנים;.

 ״המועצה״ — מועצת העיריה; •
 ״מספד מואר״ — מספר מואר בחשמל;

 ״העיריה״ — עירית,ראשוךלציון;
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש: העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו. לפי חוק

, : , : ;  י עזר זה, כולן אומקצתן
 ״תכנית״ — תכנית,למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים.במספרים שאושרה
 י: על ידי המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים

. ׳ ת) ו -•התקנ  • :במספרים),תשל״א—1971 2 (להלן

 2. (א) ,ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון,שם או מספר לרחוב
 בהתאם לתכנית*-""׳'•

 (ב) שלטים שהותקנו-כאמור, רשאי ׳ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם.
 ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות. :

 3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
 , המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי-,הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית:

 (1) להתקין לוחית־מספרעל גבי בנין;
 (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל;

 : (3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן
 המשא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש העיריה;

 (4) לתקן, לשנות, להמיר או להחליף לוחית־מספר או מספר מואר או
 . :מיתקן כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופות
 .ישבה יש לבצעה.

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

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א) אלא׳ בשני אלה
 ,,: : (1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה;

 (2) לפי התנאים: והפרטים שנכללו בהודעה.

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

 2 ק״ת 2670, תשל״א, עמ׳ 620.
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 4, לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, רשאי ראש העיריה,
 באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3 ולהיכנס לשם
 כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש העיריה עבודה כאמור, תגבה העיריה מאת בעל הבנין

 את הוצאות הביצוע בסכום שלא יעלה על 10 לירות.

 5, נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי
 התנאים והפרטים שקבע ראש העיריה בהתאם לתכנית.

 6, בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר
 מיכני, את המספר מדי ערב, משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת

 מ־ 15 ואט לשעה.

 7, בעל בנין חייב —
 (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מםפר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב

 תקין וגלוי לעין;
 (2) למסור הודעה לראש העיריה על קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־

 מספר או מספד מואר שהותקנו על בנינו.

במספר מואר שהותקנו על בנין, לא .  8, לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מספר או
 יטשטשם ולא יםתירם מעין רואים ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או מספר

 מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו.

 9, לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 10, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נ^סרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדאר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אמ הוצגה ההודעה
 במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 11, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

— בטל.  12, חוק עזר לראשון־לציון (קביעת לוחיות־מספר בבנינים), תשי״ב—1952 3

 13, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות־
 מספר בבניינים), תשל״ב—1971״.

 התקנת לוחיות־•
 מפפר ומפפריפ
 , מואדיפ על ידי

 ראש העיריה

 מפפריפ «ואריפ

 הוכה להאיר

 ההזקה הקינה
 של שלטים,

 לוחיות־מפפר
 ומפפריפ מוארים

 איפור פגיעה
 בשלטים,

 לוחיוה־מפפר
 ומפפריפ מוארים

 איפור הפרעה

 . מפירת הודעות

 ענשיפ

 ביטול

 השפ

ן י י ט ש ב י ה ג י נ נ  נתאשר. ח
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש עירית ראשון־לציון

 (חמ 89724)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ח 268, תשי״ב, עמ׳ 876; ק״ת 282, תשי׳׳ב, עמ׳ 1113.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ע ג פ ק מ לו סי ה ו א ו ר ב ר ת ב ד ־ יהודה ב ן ב א ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  : בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית אבן־יהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בהם יחד עם האורווה!
 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של י נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, ולרבות

 ביב או תעלה!
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה
 של בנינים הנמצאים :בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,

ר ביוב, מחסום ותא־בקרה! מ  לרבות א
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

ר ביוב, מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי; מ  אחרים, לרבות א
 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים!

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

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים!

 ־ ״המועצה״ — המועצה המקומית אבן־יהודה!
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
 לאחר זמן!

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או
 מי שהוסמך על ידיו!

 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם, .על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה .ובין

 שהם מצויים בסביבתו!
 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקד, בבית־הבד אחרי הוצאת

 השמן!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט

 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואמר
 •בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא-בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי, בורות
 שפכים, ולרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על כליה,

 צינווץתיה ואמריה!
 1 דיני מדינת ישראל, נוסת הדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 קובץיהתקנות 2777, ז׳ בכסלו תשל״ב, 25.11.1971 299



 ״נכס״ — מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי;
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה׳ מהנדס התברואה
 של המועצה או כל פקיד אחר של .המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד

 של תברואן!
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא־בקרה.

— כל אחד מאלה: ״ ע ג פ מ  מ־נעים 2. ״

 (1) העדר בתי־כמא במספר ממפיק ומ טיפוס מאושר, או קיום בית־כסא
 שאינו מטיפוס מאושר׳ בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית!

 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכס המשמש למטרת
 מגורים או עסק או למטרה ציבורית •,

 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה- ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן. מזחילה,
 ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה׳ שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה, שלפי דעת
 התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך;

 (4) החזקת נכס בצודה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים
 להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכם העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן
 שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא
, או שלא לפי תנאי ההיתר,  היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 ושהם, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!

 (7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;
 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית־כמא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, הם עלולים להזיק לבריאות;

 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם;

 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצוייד במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!

 "°^ס״ח 467, תשכ׳׳ד,, עמ׳ 307. ^
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 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוותר, בור שפכים, תא בקרה,
שהמ סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או :  כוך או ביב

 נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
 (13) מחבר או חיבור לקוי של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או אסלה

 או של צינור או מחסום במיתקן תברואה!
 (14) שימוש בצינור גשם בצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל

 אחר דרך צינור גשם!
 (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב,

 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים !
 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
ן סמוך! י מ  התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או ב

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי רכב, זבל,
 נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבודה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק

 לבריאות, לדעת התברואן!
 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמדי הדלק בתוכו וגורפ
 על ידי כד לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!

 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים׳
 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התבדואן!

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
 המווןזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התברואן!

 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק

 לבריאות, לדעת התבדואן!

 (23) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת
 התברואן;

 (24) מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, שעלול לשמש
 . להצטברות אשפה או פסולת;

 (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אתרים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה!

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקגי הספקת מים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחינה אחרת;
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 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים
 להשקאה;

 (30) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות
 המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקום שישמש לאיסוף

 אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת, דומן. וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריהת החמה ובין שקיעתה
 לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך בכך
 רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני ביצוע
 העבודה, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש
 את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן
 על ידיו על חשבון המועצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק
 בנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד כדין
 נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשר למצוא את

 המחזיק, חייב בעל הנכס, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת החברואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכם או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו: אולם אם בעל הנכס נעדר מן
 הארץ או אם אי־אפשר למצאו או. את בא־כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך על

 ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

 (ג) היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה׳ חייבים הם, כולם יחד או
 כל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

 6. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי
 הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

.  (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א)

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף 6 או
 ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית
 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם

 או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 מזגלה

 סמכויות
 התגרואן

 אחריות לסילוק
 מפגע

 ;הורעה לסילוק
 משגע

 סילוק מפגע
 על ידי

 המועצה
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 ההי8ת
 :התבדואן

 הצגת העמק
 מחוק ה^ר

 שמירה עי
 גקיון כנכפ

 פירורים
 יעוכייפ •

 איעיים

 כלי זבי

 פור זבל

 הוצאת זבי

 צינורות מוהל

 מפיית הודעות

אן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות  8. דעתו שלהתברו
 והחמריט הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

 9. .! בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לבד על-ידי התברואן,
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 10. ,בעל נכס והמחזיק בנכס חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן
 המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העבדתם למזבלה.

 11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
 להקים בית-כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע חתברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער
 ולסלק את כל'הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית-הכסא הארעי בצורה המניחה

 את דעת התברואן.

 12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל׳ להחזיקו במצב תקין,
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

ת ח  (ב) לא ישים אדם זבל אלא:לתוך כלי.הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מ
 לאותו כלי קיבול.

 13. (א) המחזיק באורווה: שלידה,חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו,באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש
 זאת התברואן.

 14. (א) ןזמחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,
 והוא רשאי להעבירו אל הבור,' אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה

 שברצונו לזבלו.
 '(ב) •המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

 15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב,
 פרט: לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 . דעתו של התברואז; ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 אם ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו
 הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין
 אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה,
 או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם הוא בשפה העברית.
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 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה. לבעל נכס או למחזיק בו,
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של

 הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 עגייות ועוגשיז 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:

 (!) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;
 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;

 (3) הגיח כלי קיבול לאשפה ברחוב;
 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל

 מקום שאינו מיועד לצורך זה;
 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;

 (6) הטיל נייד, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין ציבורי ו
 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;"

 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכית או חרס, מסמרים,
 חומד חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שברי

 כלים או חלקי מכונות או רכב;
 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן

 או פסולת מזון כל שהיא;
 (10) רחץ רכב ברשות הרבים;

 (11) נבר או חיםט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
 (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;

 (13) חלב בהמת־בית ברחוב; .
 (14) שחט בעל־חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות

 או על גג מבנה;
 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה ן

 דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת

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

 השפ , 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן־יהודה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ב—
 1971״.

ן מ כ ו ה ל א ר ש  נתאשר. י
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 (חמ 810011)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 304 קובץ התקנות 2777, ז׳ בנםלגו תשל״ב, 25.11.1971



 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ו גוש ב ב א ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1 : סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות  :., בתוקף סמכותה לפי
 המועצה המקומית אבו גוש חוק עזר זה:

 1. בתוספת'לחוק עזר לאבר גוש (אספקת מים), תשכ״ט—1969 2 —

 .:(1) במקום פריט 7 יבוא,: :

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 ״ד, אגרת מים (סעיף 6), לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־6מ״ק נוספים• 65

 לכל מ״ק נוסף 90

 ת ו ד ב ו ע מ ת ו נ י ג ל  (2) י

 (^ במקום שאין אספקת מים במדידה נפר־
. ' ־ • • . . • ; ' ׳ . ' דת לגינה, . ׳ ' ' , •  י

 כאשר שטח הגינה המעובדת אינו פחות
 ׳מ־100• מ״ר, בהגבלה, של 7.5 מ״ק לכל 100
 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר, מעל 10

 מ״ק 30

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפר
 דת לגינה,

 בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין
 החדשים אפריל—נובמבר 30

 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תווסף הכמות לפריט,7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצרו־ .
 כת הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן

 צמודה הגינה.

 . (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 ג (5) ; לחנויות, לעסקים שאינם:מלאכה, למשרדים

 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 100 5

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

 2 ק״ת 2360, תשכ״ט, עמ׳ 1052.
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ׳׳ק
 באגורות

 (6) ל תעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו־

 עצה:
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 מעל הכמות המוקצבת 65
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של

 המועצה 65 6.50
 (7) לבניה ,80 4

 (8) לבתי מלון ופנסיונים 50
 (9) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

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

 בגבולות הכמות המוקצבת 20

 מעל הכמות המוקצבת 25״

 (2) אחרי פריט 8 יבוא:
 ״9. (א) צרכן שמשפחתו מוגה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה
 — פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה 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

 אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 

 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבו גוש (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971״.

•, 1 ׳ ר ג ו מ ח ל מ ח נ ו  נתאשר. צ
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית אב1"גוש

 (חמ 81043)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ר ג ק עזר לברנ ו  ח

 : בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה האזורית ברנר חוק עזר זה,:

 1. בתוספת לחוק העזר לברנר (אספקת מים), תש״ד—21960, במקום פרטים 7 ו־8 תיקון התוספת
 יבוא:

 ״תוספת
 ׳האגרה

 המינימלית
 בלירות

 .האגרה למ״ק
 באגורות

 ש ד ו ח  ״7. אגרת מים (סעיף 6) — ל

 (!) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־6 מ״ק נוספים 65

 לכל מ״ק נוסף 90
1  (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקו& שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ׳יר, בין החדשים אפריל—נובמבר

 מעל 10 מ״ק 30

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מי׳ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 30

 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לפריט 7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגיגה.

 (3) למוסדות 19

 (4) לבתי מח*׳ן ציבוריים ולבריכות שחיה 19

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ׳ ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 100 5

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

 2 ק״ת 979, תש״ר, עמ׳ 599; ק״ת 1208, תשכ״ב, עמ׳ 122.
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^ א ־ - ק ׳ ׳ מ ל ^ - , ״ ה י ש ע ת ל . (6) 
 ־ י המינימלית

ה באגוי־ימ • בלירות ק פ ה ן ה ו י ש ר  (א) לצרכן הרשום ב

 המועצה — • .

 בגבולות הכמות המוקצבת 30 3

 מעל הכמות המוקצבת 60

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 60 6

 (7) לבניה 80 4

 (8) לבתי מלון ופנסיונים 19

 (9) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 30 3
 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה

 של המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 9

 מעל הכמות המוקצבת 25

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד ,בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה 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 אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 

 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברנר (אספקת מים)(תיקון), תשל״ב—1971״.

ן ו י ל ׳ א  נתאשר. ב
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה האזורית ברנר

 (חמ 81358)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ת ב י ל ע ־ ם ע נ ק י ק עזר ל ו  ח

, מתקינה, 1  כתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית יקנעם־עלית חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזריליקנעם־עלית (אספקת מים),תשכ״ו—1966 ? במקום פרטיה
 7 ו־8 יבוא: -

 תיקון התוספת

 בתקופה עזי ט״ז בניפז תשל״ב בתקופה מיום: י״ז• בניסן תשל״ב .
 (31 במרס 1972) (1 באפריל 1972)

 האגרה
 המינימלית י
: ת ו ר י ל  ב

 האגרה למ״ק
 באגורות •

 האגרה
 המינימלית
 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

1.20 40 1.05 35 

3.25 

65 

90 

35 

35 

60 

60 

65 3.25 

 ״ד. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש — ,

: — י ת י  ; (1) לשימוש ב
ק ראשונים ״ מ 1 0 ־  , ל

 ל־6 מ״ק נוספים 50

 לכל מ״ק נוסף 75

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדי־
 י דה נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה
 ,/המעובדת אינו פחות מ־100 מ״ר,
 בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר,

 ::בחודשים:אפריל עד נובמבר
 : י מעל 10 מ״ק.ז ן

 : (ב) במקום שיש אספקת מים במדי
 ; דה נפרדת;לגינה, 'בהגבלה של 7.5
 מ״ק, לכל 100 מ״ר, ,בחודשים אפריל

 עד נובמבר
 מעל להגבלה, בפסקאות משנה (א)

 ו־(ב) תיווסף הכמות לפרט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית תחולק בין יחידות

 הדיור שאליהן צמודה הגינה

 (3) למוסדות 60

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה ,60

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה.
 למשרדים ולכל שימוש אחר שלא פורט

 במקום אחר בתוספת זו 65

35 

35 

-1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
 2 ק״ת 1899, תשכ״ו, עמי 2343.
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 בתקופה עד ט״ז בניסן תשל״ב בתקופה מיוט י״ז בניסן תשל״ב
 (31 במרס 1972) (1 באפריל 1972)

 האגרה
 המינימלית
 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 האגרה
 המינימלית
 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 (6) ל תעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה

 של המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת

 מעל הכמות המוקצבת
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון

 ההפקה של המועצה

 (7) לבניה

 (8) לבתי מלון ופנסיונים .

 (9) לחנויות דגים — בגבולות הכמות
 המוקצבת

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שכון 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 אלה:

 סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

 בני המשפחה

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

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם־עלית (אספקת מים) (תיקון), תשל׳׳ב—1971״.

א ל י ב ר י ן ג ל י  נתאשר. א
 ז׳ בחשון תשל״ב (26 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית יקנעם־עלית

 (חמ 831109)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

3.50 35 
65 

6.50 65 

4.50 90 

35 

3.50 35 

3.50 35 
65 

6.50 65 

3.25 90 

35 

3.50 35 
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לנעמן בדבר שמירת הנקמן ואיסור העישון

, ,מתקינה 1  : בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית נעמן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגיייי*

 ״המועצה״ — המועצה האזורית נעמן!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהסמיכו ראש המועצה בכתב לענין חוק עזר זה!

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות׳ הרצאות וכיוצא באלה!
 ״בית זנינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!

 ;״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים אנשים למטרה ציבורית
 למעט בית מגורים!

.  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו ו
 ״פס\לת״ — אפר ובדלי סיגריות־ קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בוטנים, ירקות,

 פימת, גייר, עטיפות מזץ, דברי מאכל וכיוצא באלה!
 ״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב למלא תפקיד מפקח לצורך חוק עזר זה.

 2* : לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים, כשמתקיים אי8י!» עי«יז
 בו עינוג לרבים.

א ימכור אדם במקום ציבורי ולא יפצח בו גרעינים, בוטנים וכיוצא באלן־. איפור מ־ירמ ל [ .3 
 גרעינים .

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איפור ל־לוד
 וזריקת 9פולת

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו׳ במקום הנראה לעין׳ מודעות מוארות, לענין חוק עזר מויעומ
 זה, שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

 6. (א) המפקח דשאי בכל עת סבירה להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות ישו״«יפה
 בל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות. עונשיו

_ השפ ב ״ ל ש  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנעמן (שמירת הנקיון ואיסור העישון), ת
 1971״.

ז י י י ר ב  נתאשר. צ
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש המועצה האזורית נעמן

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 פקודת המועצות המקוממת
קים י ת מז ר ב ד ת בדבר ה ו ב י ת נ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות 1
 המועצה המקומית נתיבות חוק עזר זה:

 1.. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות;

 ״המחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים |
 התיכון, נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בית;

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית;
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

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

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

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף

 קטן (א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 לבצע את העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתהום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 חובה להדביר
 מזיקיפ .

 י הוראות
 להדברה
 מזיקיפ

 הדברה על־ידי
 המועצה

 פמהות ראש
 המועצה ־

 מפירה הודעות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם עבר על «3ייוה וענשיס
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
 נמשכת דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

יל יט  8. חוק עזר לנתיבות (הדברת עשבי בר), תשכ״א—21961 — בטל. ג

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות (הדברת מזיקים), תשל״ב—1971״. השפ

ו נ י נ ם ד ו ל  נתאשר. ש
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (חמ 842013)

ג ר ו ף ב ס ו  י
/ שר הפנים ' . /  .׳ • י י ...'.׳.' י

 , 2 ק״ת 1152, תשכ״א, עמי 1856.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לנס־ציונה בדבר מודעות ושלטים

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

״ ״ ׳ ״  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לנס־ציונה (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 2
 יבוא:

 ״תוסנ»ת שניה
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

 חלק א׳ - מודעות

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סדרה של
 25 לוחות מודעות או חלק מהם —

 (א) מודעה גדולה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם

 לכל יום נוסף
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם

 ״ לכל יום נוסף

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה

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

 2 ק״ת 1296, תשב״נ, עמ׳ 1736.

 שיעור האגרה
 בלירות

12.50 
4.20 
0.30 

6.25 
2.10 
0.25 
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 שיעור האגרה
 בלירות

—  (ג) מודעה קטנה — — :
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 3.25

 לכל יום נוסף 1.10

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.20

 (ד) מודעה זעירה —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 1.75
 לכל יום נוסף 0.80
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.15

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד -קולנוע או
 במקום אחר, לבל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 2

 3. סרט פרסום על בד קולנוע׳ בעד כל 27 מטר או חלק מהם, לכל
 שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 5

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע או חלק
 ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 7.50
 5. מודעה בתוך רבב ציבורי, לבל שנה או חלק ממנה 2

 6. הודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לכל שנה או חלק
 ממנה — :

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו 20

 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 30

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם, לשבוע
 או חלק ממנו 17.50

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי
, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ע ו נ ל ^ 

 ממנה 9
 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר, בעד כל

 מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 15

 חלק ב׳ - שלטים
 1. שלט, לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל

 מטר רוחב או חלק ממטר, לשנה 4
 2. שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, לכל מטר מרובע

 או חלק ממנו, לשנה 15״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ב—
 1971״.

ר י מ ל ש א ר ש  נתאשר. י
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 84107)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ר בבנינימ פ ס ות־ מ חי לו ת ו ו ב ו ח ן ר ו מ י ר ס ב ד ה ב ר ע ר ע ק עזר ל ו  ח

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי •סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית ערערה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה _^ הגירוי*

 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין בסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

 שנים;

 ״מועצה״ — המועצה המקומית ערערה;
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן;
ת למתן מספדים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה י נ כ ת  ״תכנית״ —
 לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

.  תשל״א—21971

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב שי«ימ לפימוו
ת י ג י ח  בהתאם לתכנית. י

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם,• לשנותם, להסירם או
 להחליפם בהתאם לתכנית. י

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות , ייי«ה יההי,יו
: יוהיוו־מבםי ת י נ כ ת  המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם ל

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין;

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

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

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

(א) אלא בשגי אלה:  (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה ן

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 <. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות התקנת
^ ' 8 " , ך  זמנויות ב&עיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה ^

 :אמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע. הגוזעצה

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

 2 ק״ת 2649, תשל״א, עמ׳ 293.
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 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית־מספר לפי התנאים

 והפרטים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית*

 &פפרי0
 לבניניפ
 חישיפ

 בעל בנין חייב —

 (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין

 וגלוי לעין;

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

 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

 איפיי פגיעה 7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מםפר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יםתירם
 פשלטיפ או ,

 כלוחיות-«פפר מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית־מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 אי«יי הפיעי• 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק

 עזר זה.

 טפ*ת הודעה 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא

 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 מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 עונשיו 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קגם 500 לירות, ובמקרה של

 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי
 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 השפ 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערערה (סימון רחובות ולוחיות־מספר בבנינים)

 תשל״ב—1971״,

ה ו ו ד א צ ל מ א מ ׳ ד ג ו ע ס א מ פ ט צ ו  נתאשר. מ
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש המועצה המקומית ערערה

 (ח« 846654)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

י  החזקה תקינה £
 של שלטים

 ולוחיות-מפפד
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 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לפרדס־חנה-כרכור בדבר אספקת מים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 .לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור חוק עזר זה:

, יבוא:  1. ;.במקום התוספת לחוק עזר פרדם־חנה—כרכור (אספקת מים), תשכ״ח—1968 2

 האגרה בלירות

0.15 
200 

30 
75 

10 
10 

0.15 

2 

1 

 ״תוספת

 'אגרת חיכוררשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):
 (1) ליחידה חקלאית, לכל מ״ר של שטחה

 (2) ליחידת דיור, עסק, משרד, בית מלאכה וחרושת
 (3) . הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחרש, לפי

; .דרישת הצרכן — י •־;־•...• \ 
 עד ״2

 :•׳ עולה על ״2
 אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת.פרטית

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

 אגרת הנחת ציגורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לכל מ״ר של שטח הנכס, למעט מקלט תקני

 ונוסף לזה, בבנין —
- למגורים, ׳עסקים, משרדים,בתי מלאכה וחרושת,

 לכל מ״ר של שטח הבניה, בכל קומה
 למחסנים, לכל מ״ר של שטח הבניה, בכל קומה

.3 

.4 

 כשאי? מיתקן
 מוכן להתקנת
 יי מד־מינ! .

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרה גלידות

110 
135 
150 
240 
250 

75 
95 

110 
185 
210 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 (1) אינו עולה על ״\
 (2) עולה על ״ן ואינו עולה על ״1
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״14

\ \  (4) עולה עלי״ן1 ואינו עולה על ״
\ .ואינו עולה על ״2 \  (5) עולה על ״

 (6) עולה על ״2
 (ב) מגוף נוסף — •

;5 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 236.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1191; תשכ״ח, עמ׳ 1775; תשל״א, עמי 873.
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 האגרה בלירות

 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (סעיף 5(ט)) 12

 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית

 בלירות

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

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 ל־6 מ״ק נוספים 65
 לכל מ״ק נוסף 90

 (2) לגינות מעובדות ומשקי עזר, בהגבלה של
 7.5 מ״ין ל־100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר,

 מעל ל־10 מ״ק 20
 מעל להגבלה תיווסף הכמות לפריט 7(1), לשימוש .

 ביתי.
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצרוכת
 הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן צמודה

 הגינה.
 (3) למוסדות — לשימוש ביתי בלבד 40 4.00
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40 4.00

 (5) לחנויות, לעסקים שאיגם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתו

 ספת זו 100 5.00

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 25 2.50

 מעל הכמות המוקצבת 50
 (ב) לצדכן שאינו רשום ברשיון ההפקה 60 5.00

 (7) לבניה 90 5.00
 (8) לבתי מלון ולפנסיונים י 40 4.00

 (9) לחנויות דגים
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 מעל לכמות המוקצבת 70

 (10) לחקלאות —
 (א) לצרכן הרשום שמית ברשיון ההפקה של

 המועצה משנת 1968/69 :
 בגבולות הכמות המוקצבת 8.5
 מעל הכמות המוקצבת 25
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 .האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 (ב) לצרכן הרשום שמית ברשיון ההפקה של
 המועצה משנת 1970/71 :

 בגבולות הכמות המוקצבת 11

 מעל הכמות המוקצבת 25
 (ג) לצרכן שלא חלות עליו הוראות פסקאות
 (א) ו־(ב), בהגבלה של כמות המים המקסי
 מלית המוקצבת על ידי נציבות המים לצרכי

 חקלאות לפי הסדר לאזורי הקיצוב 15

 מעל הכמות המוקצבת 40

 (11) לנכס שיש לו חיבור זמגי ואשר לא שולמו לגביו אגרות חיבור רשת
 פרטית ואגרת הנחת צינורות, ישולם 10% לשנה מאגרת החיבור ומאגדת

 הנחת צינורות, נוסף למחיר המים כמפורט בתוספת זו.

 (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגדימ יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון.עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס
 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחד אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

 אלה:

 מספד בני המשפחה סכוס הזיכוי
 השנתי בלירות

12 
18 
24 
30 
36 
42 

 האגרה בלירות

 15״.

6 
7 
8 
9 

10 
 11 ויותר

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שגת הכספים.

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס חנה—כדכוד (אספקת מים) (תיקון),

 תשל״ב—1971״.

ן ו ר ן ש י מ י נ  נתאשר. ב
 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש המועצה המקומית פרדס חנה—כרכור

 (חמ 834300)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 המחיר 96 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


