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ו 9 5 6 - ז ״ ט ש  ח1ק הזרעים, ת

ות בדבר גידול זרעים של אגוזי־ אדמה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956/ אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש״ך—1960 2, במקום.
 חלק ג׳ יבוא:

י־אדמה לזרעים מושבתים  ״חלק ג׳ - גידול ואישור זרעי אמז

ת 1. בחלק זה —  הגדרו

 ״זרעים״ — זרעי אגוזי־אדמה המיועדים למכירה בזרעים מושבחים,׳
 ״זרעים שלמים״ — זרעים שנמצאו בלתי פגומים בבדיקה במעבדה

 הרשמית;
 ״ערך שימושי״ — מכפלת אחוז הנביטה באחוז הזרעים השלמים המחולקת

 למאה.

ל מינימלי 2. לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ־20 דונם. י  ״
י שדד,  ש

י שדה 3. שדה לגידול זרעים יהיה במרחק של 6 מטר לפחות מכל שדה אחר דו  בי

 בו מגדלים אגוזי אדמה.

 גידולים קודמים 4, לא יגדל אדם זרעים בשדה שגודלו בו אגוזי־אדמה תוך שלושים חודש

 שלפני מועד הזריעה.

י 5. (א) בקשה לפי תקנה 15 יגיש מגדל למנהל לא יאוחר מחמישה עשר ל י י ג  בקשה ל

 ימים אחר גמר הזריעה של השדה,

 (ב) בצירוף לבקשה ימציא המגדל תוויות של הזרעים שנזרעו
 בשדה.

ת לפגמים 6. (א) סבילות לפגמים בשדה לגידול זרעים לדרגותיהם השונות י ל י ב  פ

' תהיה באחוזים כמפורט להלן: י. ד ד ש  ב

 לזרעי לזרעים לזרעים
 פגמים יסוד רשומים מאושרים

 צמחי זנים זרים %אפם 0.2% 0.5%
 תמותת צמחים כתוצאה ממח
 לות תוך 6 שבועות לפני מועד

 האסיף המשוער —
 (1) בשדות כל הזנים למעט

 שולמית 5.0% 5.0% 5.0%
 (2) בשדות מהזן שולמית 7.0% 7.0% 7.0%

 1 ס״וז תשט״ז, עמי 97¡ תשכ״ה, עמי 55.

, עמ׳ 1538, עמי 1707, עמי ו  2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 1448¡ תשכ״א, עמ׳ 2543, עמי 2691¡ תשכ״ג, עמ׳ 1532; תשכ״

 1710¡ תשכ״ה, עמי 610, עמ׳ 2584¡ תשכ״וז, עמי 225, עמי 581¡ תש״ל, עמי 470, עמי 2241¡ תשל״א, עמי 404,
 עמי 1323, עמי 1466.

ת 2794, י״ט בטבת תשל״ב, 6.1.1972 ו נ ק ת  קובץ מ



 סימון אגוזי־
 אדמה בקליפה

 (ב) תמותת צמחים כתוצאה ממחלות בכל ביקורת בשדות כל
 הזנים, עד 6 שבועות לאחר הצצה, לא תעלה בשום מקרה על 10%.

 7. מגדל יודיע לשירות לביקורת זרעים, לפחות 48 שעות לפני המועד
 שקבע לדיש, על מועדו ומקומו של הדיש.

 8. מכלים שבהם מועברים אגוזי־אדמה בקליפה מהשדה או תוך כדי
 הפקה יסומנו בפרטים אלה: .

 (1) המלים ״אגוזי־אדמה לזרעים״;
 (2) שם הזן;

 (3) סימון המשק והשדה.

 מכון ההפקה 9. מכון ההפקה והמיון של אגוזי־אדמה לזרעים והמחסנים שבהם מוחס־

 נים אגוזי־האדמה טעונים אישור המנהל.

 חיטוי זרעים 10. מפיק מוסמך יבצע בזרעים חיטוי, לפני גמר הפקתם, בחומר או

 בחמרים שאושרו לכך מאת האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

זת זרעים 11. (א) הזרעים ייארזו במכלים חדשים, שקיבלו אישור מוקדם של  ארי

 המנהל.

 (ב) לא ייארזו במכל יותר מ־25 ק״ג זרעים.

 סימון זרעים 12. סימון זרעים מושבתים למכירה ייעשה בתווית סימון בידי השירות

ת לביקורת זרעים ויכלול פרטים אלה: ו ר י ש ! ^ , ! ^ 
רת זרעים קו  לבי

 (1) המלים ״אגוזי־אדמה״ ושם הזן כפי שפרסמה אותו
 הועדה;

 (2) סימון זיהוי המגדל, השדה, המכסה ושנת הייצור:
 (3) דרגת הזרעים;
 (4) אחוז הנביטה;

 (5) המלים ״זרעים שלמים מעל לתקן״, או אחוז הזרעים
 השלמים

 (6) הערך השימושי של הזרעים;
 (7) משקל אלף זרעים בגרמים;

 (8) המועד האחרון לבדיקתם במעבדה הרשמית.

ת המפיק 13. מפיק מוסמך יסמן זרעים מושבחים למכירה עם גמר תהליך ההפקה י מ  ת

 בתווית מפיק, או ידפיס על גבי האריזה פרטים כדלהלן:
 (1) שם המפיק;

 (2) המלים ״אגוזי ־אדמה״ ושם הזן כפי שפרסמה אותו
 הועדה;

 (3) סימן זיהוי של המכסה;
 (4) סוג המיון של הזרעים;

ת תשל״ב, 6.1.1972 ב ט ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  קוב׳ן ה



 (5) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי, המלה ״רעל״
 בצבע אדום וסימן גולגולת בציון שמות חמרי החיטוי;

 (6) באותיות בולטות בצבע אדום: ״מסוכן למאכל אדם
 ובהמה״.

ת לפגמים 14. (א) לא יאושרו זרעים מתרמילי אגוזי־אדמה המכילים יותר מ־5% י ל י נ  ס

ה תרמילים אשר בהם זרעים הנגועים בגורמי רקבון שונים. פ י י ק מ ב י ע י ז  ל

 (ב) ייערכו לפחות שתי ביקורות של תרמילי אגוזי־אדמה לזרעים,
 ובלבד שאחת מהן טרם הכנסת התרמילים לאיסום.

 15. (א) תקן של זרעים יהיה כדלקמן:
 נקיון — 98%
 זרעים שלמים — 90%
 נביטה — 85%

 ובלבד שהערך השימושי המינימלי יהיה 80%. ן

 (ב) הזרעים יהיו ממדעים על־פי הוראות המנהל, שיינתנו לאחר
 התייעצות ברשות לזרעים.

 (ג) הזרעים ייבדקו באקראי לטיב חיטויים! לפי מסקנות בדיקת
 המעבדה יתן השירות הוראה לחיטוי מחדש של הזרעים, בשעת הצורך.

 (ד) ניתנה הוראה לחיטוי מחדש על פי סעיף קטן (ג), תיערך
 בזרעים בדיקה חוזרת.

 16. בעת הגשת הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15 וסעיף 5 ישלם
 המבקש אגרה בסד של לירה לדונם.

 תקן לזרעים

 אגרה בעד
 אישור שדה

 אגרה בעד
 אישור זרעים

 17. (א) בעד אישור זרעים מושבחים על ידי המנהל בהתאם לתקנה 12, .
 ישלם המפיק אגרה בסך 30 לירות לטונה.

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי
 השירות לביקורת זרעים•

רת 18. (א) לא ימכור אדם בארץ זרעי אגוזי־אדמה מהזנים שולמית,  אישיר מבי

ם וירג׳יניה שיחית, מ.וג.סי 2, אלא אם נתקיימו בהם הוראות תקנות אלה י ע ר  ז

 והם אושרו בזרעים מושבתים.
 (ב) המנהל רשאי להתיר מכירת זרעים שלא בהתאם לאמור בסעיף

 קטן(א) כהוראת שעה, בהמלצת הרשות לזרעים.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם) (תיקון),
 תשל׳יב—972 נ ׳׳.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 א׳ בכסלו תשל״ב (19 בנובמבר 1971)
 (וומ 7393)

ת 2794, י׳׳ט בטבת תשל׳׳ב, 6.1.1972 ו נ ק ת  490 קובץ ה



9 ן 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

 צו בדיבר בשר טחון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957!, ובתוקף שאר הסמכויות המסורות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגירוי!

 ״בשר״ — שרירי השלד של בהמות, למעט שרירי ראש, שנשחטו בבית מטבחיים
 כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 2, או של
 עופות שנשחטו בבית שחיטה לעופות כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים•(שחיטת

 עופות), תש״ך—1960 8, וכן שרירי השלד של בקר מיבוא שנעשה כדין;
 ״הדפסה״ — הדפסה או הטבעה על אריזה או על תווית באותיות שאינן ניתנות למחיקה;

 ״ייצור״ — כל פעולה לייצור בשר טחון לרבות אריזתו;
 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו היא טחינת בשר או אריזתו;

 ״חיטוי״ — תהליך של השמדת חיידקים באמצעים כימיים או פיזיים;
 ״נקי״ — נקי מכל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח;

 ״סוחר״ — סיטונאי, קמעונאי או יצרן שעסקו או חלק מעסקו הוא סחר בבשר טחון,
 לרבות סוכנו של אדם כאמור לשיווק בשר טחון;

 ״שומן״ — שומן בשר בין שהוא טרי ובין שהוא מקורר או קפוא, בין שהוא טחון ובין
 שאינו טחון, למעט חלב של כליות, של כרם או מעיים;

 ״שיווק״— מכירה, אספקה או העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת;
 ״שם היצרן״ — שם היצרן ומענו או סימנו המסחרי הרשום כדין, ובלבד שנכללו בו

 אותיות בעברית.

 לא ייצר אדם בשד טחון, לא יחזיקו ולא ישווקו אלא בהתאם להוראות צו זה. ייצור גשי
 טחון והחזקתו

 (א) לא ייצר אדם בשר טחון שאינו ראוי למאכל אדם, לא יחסין אותו ולא ישווקו. איפור יי*וי
 ושיווק גער
ד מאלה: טחול שאמו ח  (ב) בסעיף זה, ״אינו ראוי למאכל אדם״ — בשר טחון שנתקיים בו א
 ףאוי למאגי

 (1) הוא מכיל חומר זר או גוף אחר, חומר כימותרפויטי, חומר משמר, איפ
 צבע או חומר טוקסי כלשהו;

 (2) הוא יוצר, כולו או חלקו, מבשר שפורק מחוץ לכתלי המפעל;
 (3) הוא יוצר, כולו או חלקו, מבשר ניקור;

 (4) הוא יוצר, כולו או חלקו, מעור, מאיברים פנימיים או מרקמות אחרות
 שאינם בשר כהגדרתו בצו זה;

(Total Count) 3הוא מכיל יותר «־106 חיידקים בספירה כלליתx (5) 
 לגרם אחד;

.2 

.3 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, ן!מ׳ 24.

י ק״ת 1549, תשכ״ו־, עמ׳ 837. 2 

 3 ק״ת 1015, תש״ף, עמי 1174; תשכ״א, עמ׳ 2736.

 קובץ התקנות 2794, י״ט בטנת תשל״ב, 6.1.1972



Streptococcus) (6) הוא מכיל יותר מ־108 חיידקי סטרפטוקוקוס פיקליס 
 faecaiis) או פציום, לגרס אחד;

(Coliform Bacteria) (7) הוא מכיל יותר מ־103 חיידקים קוליפורמים 
 לגרם אחד;

Clostridium) (8) הוא מכיל יותר מ־10 חיידקים מסוג קלוםטרידיום ולשי 
 Weichii) לגרם אחד;

staphy) (9) הוא מכיל יותר מ־10 חיידקים מסוג םטפילוקוקוס אוראוס 
 lococcus aureus) לגרם אחד;

 (10) הוא מכיל חיידקים מסוג סלמונלה (Salmonella) ב־20 גרם;

p שבו 6.5 או למעלה מזה; . n . - n (11) 

 (12) עברו 15 יום מיום ייצורו.

 «חי» גשר 4. לא יטחן אדם בשר אלא בחדר המיועד למטרה זו בלבד.

 5. לא ישתמש יצרן בשקי עטיפות של בשר קפוא בעת ייצור בשרי טחון לצורך כלשהו.

 6.. (א) לא ייצר אדם בשר טחון אלא בתהליך אחד רצוף.

 (ב) היתה הפסקה בפעולות הייצור שארכה למעלה משעה אחת, יועבר הבשר
 למיתקן קירור שבו הטמפרטורה לא תעלה על >׳2 צלזיוס.

 איפור שימוש
 פשקי עטי9ות

 מהליך הייצור

 7. (א) לא יחזיק אדם בשר טחון אלא בכלים שלמים, נקיים ומחוטים, והעשויים
 מחומר שאינו מחליד ואינו עלול להזיק לבריאות.

 (ב) לא יניח אדם כלים המכילים בשר טחון אלא על גבי מדפים מוגבהים
 מהרצפה.

 החזקת פשר
 טחון

 8. לא ייצר אדם בשר טחון אלא בכלים ואבזרים נקיים, מחוטים ושלמים, והעשויים
 מחומר שאיננו עלול להזיק לבריאות,

 כלי ייצור
 ואפזריהפ

 9. (א) לא ישרה אדם בשר המיועד לטחינה במים אלא לצרכי הכשרה בלבד.

 (ב) טמפרטורת המים לצרכי הכשרה לא תעלה על 7° צלזיוס.
 השרייה גשר
 פ«י0 לצרבי

 הבשרה

 10. לא ידיח אדם בשר שנמלח אלא בדרכים האלה:

 (1) הטבלתו במים זורמים שהטמפרטורה בהם לא תעלה על 7° צלזיוס;

 (2) שטיפתו שלוש פעמים במים כשהוא תלוי על וו.

 הדרות מלח

 11. (א) לא ייצר אדם, לא יחסין ולא ישווק בשר טחון אלא אם נתקיימו לגביו כל אלה:

 (1) נמצא בו לא יותר מ־25% שומן לפי משקל;

 (2) הוא הוקפא מיד אחר האריזה במיתקן להקפאה עמוקה מהירה.

 תנאיפ לייצור
 פשר טחון
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 (ב) בסעיף זה, ״הקפאה עמוקה מהירה״ — הקפאה במיתקן המקפיא לטמפרטורה
 של 35°— צלזיוס לכל היותר, ובלבד שהטמפרטורה במרכז החבילה הגיעה תוך שעתיים
 לטמפרטורה שאינה עולה על 5°— צלזיוס, ולטמפרטורה של 18°— צלזיוס תוך שעתיים

 נוספות מעת תחילת ההקפאה.

ה הטמפרטורה נ י א  12. לא יחזיק יצרן או סוחר בשר טחון ולא יחסין אותו אלא בטמפרטורה ש
, י , , להוופנה פשר  י

 עולה על 18°— צלזיוס. טחו!

ר ה«שי,ל פאריזה ש ב ם ה א א ל ו א ק י ז ח א י ל ן ן ו ח ר ט ש ר ב ח ו  13. לא ישווק יצרן בשר טחון ולא יקבל ס
 הטחון ארוז בחבילה של 250 גרם׳ 500 גרם או 1000 גרם נטו, או בכל משקל אחר שניתן

 לגביו היתר בכתב מאת המנהל.

 14. (א) לא ישווק יצרן בשר טחון, לא יקבל סוחר בשר טחון ולא יחזיקו, אלא אם שיווי, וםימיו
 הבשר הטחון ארוז באריזה סגורה ונקיה העשויה מחומר שקוף ובלתי חדיר לנוזלים,

 לשומנים ולצבעי הדפסה, שאינו עלול להזיק לבריאות, ועל האריזה מודפסים כל אלה:

 (1) שם היצרן ומענו;

 (2) המלים ״בשר טחון״,-

 (3) מצבו המקורי של הבשר (טרי או קפוא);

 (4) סוג או סוגי בעלי־חיים שמהם הופק הבשר הטחון,־

 (5) תאריך הייצור;'

 (6) ראוי לשימוש עד ליום.. (התאריך האזרחי האחרון

 המותר לשימוש במוצר ובלבד שלא יעלה על 15 יום מיום הייצור);
 (ד) ההוראות:

 ״ראוי למאכל רק כשנרכש במצב קפוא״;
 ״מיועד למאכל אחרי טיגון או בישול יסודי״;

 ״יש להחזיקו במצב קפוא עד השימוש״;
 ״אין להפשיר ולהקפיא שנית״.

 (ב) הפרטים לפי פסקאות (5), (6) ו־(7) לסעיף קטן (א) יכול שיודפסו על גבי
 פתק קריא המוכנס לאריזה והניתן לקריאה קלה בזמן קריעת החבילה.

 15. לא יפתח אדם חבילת בשר טחון אחרי סגירתה לפי צו זה אלא לשם צריכה.

 16. (א) הבדיקה לצורך קביעת קיומם של התנאים המפורטים בסעיף 3(ב) (5) עד
 (10) תיעשה בהתאם לשיטות המצויינות בספר —

"Examination of Food for Enteropathogenic & Indicator Bacteria": 
U.S. Dept. of Health, Education & Welfare; 
Public Health Service Publication N. 1142. 
 הספר מופקד לעיון במשרד הראשי של משרד הבריאות בירושלים ובכל לשכת בריאות

 מחוזית.

 איפור פתיחת
 חפילות פשר

 טחוו

 שיטות פריקח
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 (ב) הבדיקה לצורך קביעת אחוז השומן כאמור בסעיף 11 (א)(1) תיעשה בהתאם
 לתקן ישראלי 497, חלקים 1, 2, 3 ו־4 מדצמבר 1963 וחלקים 5 ו־6 מינואר 1964,
 המופקדים לעיון במכון התקנים הישראלי, במשרד הראשי של משרד הבריאות בירושלים,

 ובכל לשכת בריאות מחוזית.!

 פיםיי 17. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר עוף טחון)׳ תשי׳ך—1960 4 — בטל.

 ממילה 18. תחילתו של צו זה היא בתום תשעים יום מיום פרסומו ברשומות.

 יי*0 19. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), תשל״ב—1972״.

ר ש ם ־ ט ו ב ו ט ק י  כ״ט בכסלו תשל״ב (17 בדצמבר 1971) ו
) שר הבריאות 7 4 0 1 4 מ י ח ) 

ת 1018, תש״ך, ע«׳ 1247. ״  ק

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (המה ופיתוח), 1943

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
, אני מצווה לאמור:  1943 ג

 1, הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 243.465—
 196.650 בקירוב על כביש 24: חיפה—נצרת—טבריה (צומת פוריה) ומסתיימת בנקודת
 ציון 246.250—199.270 בקירוב על כביש 41: מטולה—טבריה—בית־שאן, המסומנת
 לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5970 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר

 העבודה ביום א׳ בטבת תשל״ב (19 בדצמבר 1971).

ה ל ו ה  מ
 הפקודה
ד י י י  ע

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 רשימ לעיי ו
 פהעתגן המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש עוקף טבריה),
 תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 א׳ בטבת תשל״ב (19 בדצמבר 1971)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; ס״וו 404, תשכ״ב, עמ׳ 144•
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף a לפקודת הדרכים ומפילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943/ אני מצווה לאמור;

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 213.200—145.600 מוווימה«הייה
 בקירוב על כביש 326 : זכרוךיעקב—בנימינה—כרכור ומסתיימת בנקודת ציון 213.060—
 145.760 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בצבע אדום במפה מספר כ/5973
 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום א׳ בטבת תשל״ב (19 בדצמבר

.(1971 

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, דשומ ימייו
 שד׳ הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העב־ודה.הרגילות. ־העמקהמ־ה

am 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 326: זכרה 
 יעקב—בנימינה—כרכור) (קטע גבעת עדה—תחנת הרכבת בנימינה) (שינוי תווי),

 תשל״ב—1972״.

 א׳ בטבת תשל״ב (19 בדצמבר 1971) י ו ס ף א ל מ ו ג י
 >חמ 75050) , •שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40¡ ס״ח תשל״ג, עמ׳ 144.

1 9 5 5 - ו ״ ס ש  חוק איגודי ערים, ת

ת איגודי ערימ לשירותי כבאות מ ק  צו בדבר ה

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

ע י־יקמ ט ק ׳  1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ״א—81961, בסעיר (ט)׳ ד
־ פ י ן י  ״המועצה המקומית גליל ים 1״ — יימחק. ה

m  2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס׳ 3), תשל״ב—1972״. ״

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ט בכסלו תשל״ב (17 בדצמבר 1971) י
י) שר הפנים 6 5 3  >חמ 3

 1 ס״ו! תשט״ו, עמי 48.

 2 סייח תשי״ט, עמי 199.

 י• ק״ו1 תשכ״א, עמי 1918; •תשי״ב, עמ׳ 52.
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ן מקובלי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לרחובות בדבר שמות לרחובות ולוחיות מלזפר בבנינים

, מתקינה מועצת עירית רחובות  בתוקף סמכותה לפי םעיף 250 לפקודת העיריות ג
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 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;
f 1 ״העידית״ — עירית רחובות 

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל;
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

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

 במספרים), תשל״א—21971(להלן — התקנות).

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

 (3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן
 הנושא 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
 שבה 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.

 זגדרות

 שלטים לציין
 שמות או
 מפפריפ

 לדחופות

 דרישה להתקין
 לוחיות־מפפר

 ומפפרימ
 מואריפ על

 פתי6

וסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד

 2 ק״ת 2670 תשל״א, עמ׳ 620.
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 התקנת לוחיות־
 מפפד ומפפריפ

 מואריפ על.ידי•
 ראש העירית

 מפפריפ מואריפ

 חופה להאיר

 החזקה תקינה •
 של שלטימ,

 לוחיות-טפפר
 ומפפריפ מואריפ

 איפור פגיעה -,-
 פשלטיפ, י• ׳
::

 לוחיות־מפפר, :
 ו«פ9ריפ «אריפ•

 איפור. הפרעה

 מפירת הודעות׳

 ענשיפ

 פיטול

 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 זדם 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־מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב

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

: מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו. . 

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

 מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו.

 9. לא יפריע אדם לראש העירייה, לשליחיו או. לפועליו: במילוי תפקידיהם לפי חוק
' • ' .  עזר זי׳• .

 10. 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 כל אדם בוגרי העובד. או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוד אל. אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט, על הנכם שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 העידיה, 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 העבידה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 12. חוק עזר לרחובות: (קביעת לוחיות מספרים במינים), תש״י—949!3 — בטל.

 13. : לחוק עזר, זה ייקרא, ״חוק עזר לרחובות (שמות ומספדים לרחובות ולוחיות מספר
 בבנינים), תשל״ב—1972״.

ן מ ט כ ל ר א ו מ  ש
 ראש עירית רחובות

 נתאשר.
 ט״ו בחשון תשל׳יב (3 בנובמבר 1971)

מ 897129) ח ) . 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ק״ת תש״י, עמי 118.

ת תשל״פ, 6.1.1972 497 ב ט ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת העיריות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לרמלה בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת
 עידית רמלה חוק עזר זה:

 החל»מ 1. במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (אספקת מים), תשכ״ז—1966 2, יבוא:
ת 9 ס ו ת  ה

 ״תוספת
ת ו ד י ל  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2^)(!)). זזאגיד, !

 (1) לכל יחידת דיור 150
 לכל עסק, משרד, יחידת מלאכה או חקלאות 200
 לכל יחידת תעשיה 500

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

 עד ״1 40

 עד ״2 100

 למעלה מ״2 200

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3 (ב)) 5

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) 5

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו־(ב)) —
 לנכס בשטח עד חצי דונם, לכל מ״ר של שטח הנכס 2
 לנכס בשטח מעל לחצי דונם, לכל מ״ר של שטח הנכס 3

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה 2

 בבנין שאינו מגורים, לכל מ״ר משטח הבנין 3.50
 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
ת נ ק ת ה ת מוכן ל נ ק ת ה  , מוכן ל

 מד־מים מד־מים

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (ד)) :
 מד־מים שקוטרו —

 (1) אינו עולה על ״ן 60 80
 (2) עולה על ״\ ואינו עולה על ״1 80 100
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״ג1 100 115
 (4) עולה על ״\1 ואינו עולה על ״\1 135 150
 (5) עולה על ״\\ ואינו עולה על ״2 150 190

 (6) עולה על ״2 ׳ לפי חשבון שהגיש המנהל.
ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשב״ז, עמי 176; תשכ״ז, עמ׳ 2761.

ת 2794, י״ט בטבת תשל״ב, 6.1.1972 ו נ ק ת  498 קובץ ה



ת ו ר י י  האגרה נ

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

 האגרה למ״ק . האגרה
ימלית נ ת המי רו ו  באג

 בלירות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 ם י מ  ד  (א) במקום שהותקן מ

 .(1) לשימוש ביתי, לכל מ״ק —
 3 מ״ק ראשונים 37 1.11

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 37
 ל־10 מ״ק נוספים או חלק מהם 52
 מעל ל ־20 מ״ק 70

 (2) לגינות מעובדות—
 (א) במקום שאין אספקת מיס במדידה נפר
 דת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת אינו
 פחות מ־100 מ״ר — בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ד, בחדשים אפריל—נובמבר מעל

 10 מ״ק 22
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפר
 דת לגינה ולמשקי עזר— בהגבלה של 7.5

 מ״ק לכל 100 מ״ר, בחדשים אפריל—נובמבר 22
 בבתים משותפים עם גינה.משותפת התצרוכת
 הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן

 צמודה הגינה.
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפרט 7(א)(1).
 (3) לחקלאות 16

 (4) למסחר, למחסנים, למשרדים ולכל שימוש
 אחר.שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 60 4

 (5) לתעשיה —
 (א) לצרכן שאינו רשום ברשיון הפקה של

 העיריה 65
 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 30
 מעל הכמות המוקצבת 65

 (6) לבניה 100
רות  האגרא בלי

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים, לשימוש ביתי —
 לחדר ראשון 3.75
 לכל חדר נוסף 1.40

ת תשל׳׳ב, 6.1.1972 נ ט ב ט ״ ת 2794, י ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



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

 , סכום הזיכוי
ת רו תי בלי  השנ

 בני המשפחה

18 6 
24 7 
30 8 
36 9 
42 10 
 11 ויותר 50

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
 האגרה בלידות

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

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (אספקת מים) (תיקון)׳ תשל׳יב—1972״.

י ו ו ם׳ ל ה י ל  נתאשר. א
 א׳ בכסלו תשל״ב (19 בנובמבר 1971)' ראש עירית רמלה

 (חמ 897311)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לשפרעם בדבר סימון רחובות ולוחמת־ מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו־255 לפקודת העיריות י, מתקינה
 מועצת עירית שפרעם חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל׳ הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה׳ או המשלם ארנונה לעיריה׳ או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כח, בין שהוא הבעל הרשום של הבגין, ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

 שנים!
 ״עיריה״ — עירית שפרעם 5

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה כולן או מקצתן;

 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאושרה על ידי
 המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

 תשל״א—21971(להלן — התקנות).

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי.197. נ י י מד נ  1 די

 2 ק״ת תשל״א, עטי׳ 620.

ת 2794, י״ט בטבת תשל״ב, 6.1.1972 ו נ ק ת  קובץ ה



 2. (א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בגין לסימון רחוב שיטים
.  , • • י ״ ממופפרימ.

פות ן דחו  בהתאם לתכנית. לפימו
 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, להסירם או להחליפם,

 בכפוף לאמור בתקנות.

ן  3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע. את העבודות דרישה להתקי
ר פ פ » ת י ח ו  המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית, ל

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין!
 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

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

 (ג< בעל בגין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א), אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש העיריה!
 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

ת נ ק ת הבניןאחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, רשאי ראש העיריה, ה  4. לא מילא בעל:
^ י ד ל י  באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך ע

 לכל מקום שיידרש! ביצע ראש העיריה עבודה באמור, רשאית העיריה לגבות מאת בעל בנין העידיה
 אגדה בשיעור של חמש לירות.

פ י ר פ פ  5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית מספר לפי התנאים מ
פ י נ י נ ג  , , ל
 והפרטים שקבע ראש העיריה בהתאם לתכנית המספרים לבניניםשקבע. חדשי6

ה נ י ק  6. בעל בנין חייב — החזקה ת
 של שלטים

ר פ פ מ - ת ו י ח ו ל ז  (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי .
 לעין!

 (2) למסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או
 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

יעה נ ר ־ פו  7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מםפר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יםתירם אי
מ או י ט ל ש  פ

ר פ פ מ ־ ת ו י ח ו ל  ג
 מעין רואים ולא ירשה ששלט או לוחית־מספר ייפגעו׳ יטושטשו או יוסתרו.

 8. לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איפוי הפרעי!
 עזר זה.

ת הודעת ר י פ  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מ
 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 הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ת תשל״ב, 6.1.1972 501 ב ט ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 ענשיפ 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס 500 לירות׳ ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
 השפ

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (סימון רחובות ולוחיות־מספר במינים),
 תשל״ב—1972״.

ן י י ס ו ח ר מ י נ ם י ה א ר ב  נתאשר. א
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) ראש עירית שפרעם

 (וזמ 89811)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לאונו בדבר מ

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

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאונו(מס עסקים מקומי), תש״ו—1960 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי)׳ יבוא:

 ״תוספת
ס לשנה מ  שיעורי ה

ת פ פ ו ת ת ה פ ל ח  ה

ת רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 למוצרי מלט —
 שאינו מעסיק עובדים 225

 המעסיק עובדים —
 עד 5 400
 מ־6 עד 8 600
 למעלה מ־8 750
 לטויית שטיחים 300
 לעשיית תנורי חשמל 225

 בית מלאכה —
 שאינו מעסיק עובדים נוסף לבעליו 50

 המעסיק עובדים —
 עד 5 400
 מ־6 עד 8 600
 למעלה מ־8 750

 בית מלאכה המופעל על ידי חשמל, המעסיק
 עובדים —

 עד 5 400
 מ־6 עד 8 600
 למעלה מ־8 750

150 
100 

400 
600 
750 

400 
600 
750 

400 
600 
750 

400 
600 
750 

 אספקת מיפ
 בית קולנוע

 בית חרושת —
 למוצרי זכוכית, המעסיק עובדים —

 עד 5
 מ־6 עד 8

 למעלה מ־8
 לגמר עיבוד אריגים (סופרפיניש), המעסיק

 עובדים —
 עד 5

 מ־6 עד 8
 למעלה מ־8

 לפקקים, המעסיק עובדים —
 עד 5

 מ־6 עד 8
 למעלה מ־8

 לפקקים ולמוצרי בידוד, המעסיק עובדים —
 עד 5

 מ־6 עד 8
 למעלה מ־8

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

ס׳ 1, עמ׳ 115¡ ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2.  2 ע״ר 1945, תו

 3 ק״ת תש״ד, עמ׳ 1342¡ תשכ״ז, עמ׳ 1767.

ת תשל״ב, 6.1.1972 ב פ ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  502 קיבץ ה



רות  תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלי

30 
100 

400 
600 
750 

100 
500 

 מוסך לתיקוני מכוניות —
 שאינו מעסיק עובדים

 המעסיק עובדים
 מוסך לתיקוני טרקטורים, המעסיק עובדים —

 עד 5
 מ־6 עד 8

 למעלה מ־8
 מכונות חקלאיות לעבודות חוץ, טרקטור, דיסקוס׳

 .לחריש ולריסום
 צרכניה או סופרמרקט

400 
600 
750 

400 
600 
750 

 בית מלאכה למראות ונרות דקורטיביים,
 המעסיק עובדים — ,

 עד 5
 מ־6 עד 8

 למעלה מ־8
 בית מלאכה לייצור תריסי אלומיניום,

 המעסיק עובדים •י
 עד 5

 מ־6 עד 8
 למעלה מ־8

 בריכת שמיה 300 קיוסק —
 אספקת אור וכוח חשמלי 400 בלי משקאות 20
 אספקת גז לתעשיה 120 עם משקאות 40

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקו־ קבלן או קבלן משנה לסלילת כבישים׳ לעבודת
 חות — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח בנין או לכל עבודה קבלנית אחרת בתחום

 משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד — המועצה שהיקף עבודתו לשנה בלירות —
 על 1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות או חלק למעלה מ־2,000 עד 5,000 50

 מהם 25 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה נד1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות נוס למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 פים או חלק מהם 25 למעלה מ־20,000 עד 50,000 562.50

 גן ילדים פרטי 30 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1500
 הקמת שיכונים ומכירת בתים, מחסנים, בתי עסק למעלה מ־000׳100 עד 150,000 2250
 וחנויות 4000 למעלה מ־150,000 עד 250,000 3000
 חנות למשקאות משכרים. — למעלה מ־250,000 4000

150 
300 
750 

1000 
100 
25 

400 

225 
 400״.

 קבלן לעבודה חקלאית, לפי דונמים
 עד 200

 למעלה מ־200 עד 400
 למעלה מ־400 עד 600

 למעלה מ־600
 רפת

 דוכן למכירת ירקות
 שידות להסעת נוסעים

 תחנת דלק —
 בלי שירותים

 עם שירותים ומכירת שמנים

25 
50 

100 
180 

20 
37.50 
62.50 
10 

125 
100 

 מכירה בלי שתיה במקום
 עם שתיד, במקום

 ייצור שימורי מזון.
 כל בו

 מכולת, שמספר לקוחותיה —
 עד 150

 151 עד 300
 301 ומעלה

 מוביל קדח, חלב או נפט
 מחסן להחסנת סחורות

 משתלה

 !וראות מעבר

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשלי׳א (1 באפריל 1971).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
 1.971/72 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1971/72 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאונו(מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ב—1972״.

ן ו ס מ ר ב ם א י י  ח
 ראש המועצה האזורית אונו

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 : נתאשד.
 א׳ בכסלו תשל״ב (19 בנובמבר 1971)

 (חמ 81012)

ת תשל״ב, 6.1.1972 503 ב ט ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאיעבלין בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1; מתקינה
 המועצה המקומית איעבלין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״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 כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של המין ובין שאיננו
 הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים?

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

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה
 לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות :וסימון בתים במספרים),

 תשל״א—21.971.

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב
 בהתאם לתכנית.

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

פ לפימוך י פ ל  ש
ת פו  דחו

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

 (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.,

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

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

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. לא ביצע בעל הבנין את העבודות האמורות בסעיף 3׳ רשאי ראש המועצה׳ באמצעות
 שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3׳ ולהיכנס לשם כך לכל

ן  דרישה להתקי
ר פ פ מ ־ ת י ח ו  ל

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

 2 ק״ת חשל״א, עמ׳ 293.

ת נ ק ת  ה
ר פ פ מ - ת י ח ו  ל
 על ידי ראש

 המועצה
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 מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עצורה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין
, . . . ' . ' • י  את הוצאות הביצוע. י

 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית־מספד לפי התנאים מפפייפ
 לפניניפ שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית.

 חדשיפ

קה משיגה׳  6. בעל בנין חייב — - החז
 של שיפיפ .

 , (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין ־וגלוי .ולוחיומ־«8«י
 לעין,׳

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט'או
 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו. •.־.'.•

ר פגיעה פו  7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטש ם ולא יסתירם אי
 פשיטיפ או

 מעין רואים, ,ולא ירשה ששלט או לוחית־מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו. גלוחיות-צןפפר :

 8. :•לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איפור הפרעה
. ׳ . ׳ . • • : . ה  עזר ז

דמ הודעה  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מפי
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד 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 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה כשני, עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיעבלין (סימון רחובות. ולוחיות־מםפר בבנינים), השפ
 תשל״ב—1972״.

ן א מ ן ם ל א מ  נתאשר. ס ל
 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית איעבלין

 •(חמי 811760)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת 2794, י״ט־בטבת תשל״ב, 6.1.1972 505 ו נ ק ת ה י ץ ב ו  ק



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־כמא בדבר תברואה וסילוק מפגעים

 בתוקף סמכותה ל?»י סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומיתכפר־כמא חוק עזר זה:

 יז״־ייי״ 1. בחוק עזר זה —
 *אורווה״ ~ מקום גדוד 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 גוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, ולרבות

 ביוב או תעלה ¡

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

 לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה 5
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי;

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

 ששכר את הנכם לתקופה של למעלה משלוש שנים ו
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר כמא ¡

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה ן

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

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

ל חלק  ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כ
 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

 השמןן
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחד, למעט

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

 צינורותיה ואבזריה!
ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י י מד נ  1 די
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 ״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;
 ״תברואן״ — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה
 של המועצה או כל פקיד אחר של המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד

 של תברואן;
ת סעיף תעלת שפכים ותא־בקרה. ו ב ר ל  ״תעלת שפכים״ —

 2. ״מפגע״— בל אחד מאלה:
 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־בסא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית?
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס 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
ן סמוך; י מ  התברואן, יש בכד משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או ב

 (4) ¡ החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואה מזיקים או עלולים
 להזיק לבריאות?

 (5) צפיפות מרובה בנכס 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 התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא
 היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ־, או שלא לפי תנאי ההיתר,

 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 בתוד בנין או

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית־כםא, 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) באד, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מיס, הנמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם;
 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצריד במכסה
ל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות ח  ב

 יתושים בהם?

 2 סייח 467, תשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
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 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוותר, בור שפכים, תא בקרה.
 כוך או ביב שהם סדוקים, שבודים, סתומים או פגומים, באופן שמים או

 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 כצינור 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 חומד כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או במין סמוך!
 (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 בד. בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה 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 המרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כד לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות 1
 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,

 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן!

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
 המוחזקים 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 התברואן!

 (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 אחרים 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 במיתקני 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 מחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א), המועצה רשאית לקבוע בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות פזכלת
 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 זריחת החמה וכין שקיעתה סמכויות
י א י י ־ ״ י  לשם סילוק. כל מפגע.ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. ה

 (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 הנכס 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
- יתן לבעל הנכס או למחזיק י  על •ידיו על חשבון המועצה,- מצא התברואן פגם כל עוהוא -

 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 איוייות לשילוש
ע ג פ  נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנצס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשד למצוא את מ

 המחזיק, חייב בעל הנכס, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת התבדואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני

 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו .
 נהנים -רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכם 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 הודעה יפילו?
ע ג 8  הודאות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו מ

 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 פייוק מפגע
 .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 ;עת המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 עי ידי
 המועצה
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 8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

 9. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך 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 בנכם 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 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמרי 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 באחד, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו כלי קיבול.

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

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

 14. (א) המחזיק 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 התברואן 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.

 החלטת
ן א ו ר ב ת  ה

 הצגת העתק
 מחוק העזר

 שמידה על
 גקיון גנגס

 פידוריפ
 לעזפדיפ
 ארעיים

 ניי זבל

 פור זפל

 הוצאת זפל

 צינורות מוהל
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 (ג) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל בכס או למחזיק בו,
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של

 הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:
 (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
 (3) הניח 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 נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבניך 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,
 חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שבדי

 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 חיטט 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!

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

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

 18. :לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר כמא (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ב—
 1972״.

ד י מ ח ל א ד ב ע ו ם ב נתאשר. ש ; 

 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971) ראש המועצה המקומית כפר־כמא
 (חמ 834600)

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

 חוק עזר לכפר־ קרע בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות1׳ מתקינה
 המועצה המקומית כפר קרע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
 ביבים?

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס אוי שהיה מקבלה אילו היה
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר־משגה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים?

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

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

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

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר׳ ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,
 לרבות אבני שפה וקירות תומכים?

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

 או מקצתן!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קרע י,

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

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש׳ עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש׳ הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים,
 תעלות, צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם

 וסתימתם!

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

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

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

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן;

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

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

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

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

 ״׳תשתית״ ~ רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחד, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

. י ע

י  2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה• ^

י  3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי מודעה ע
ל ו ל ס  . החלטה ל

ב  הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9• רחו

י רחפו ו מ ן ש י ב ה ו ב  4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרח
 לצמצום.

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

ש י ־ ת פ י י י ת פ ב ע ב צ ן ב ה ת ל , ל ם  5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס, ה
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא !

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

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא
 כדי רחבו המלא ן

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!
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 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם;

 (7) התקנתם של מיתקני תאורה.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
 קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס:
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה• כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 שיעורי דמי
ת ו פ ת ת ש  ה

ת ל י ל פ  פ
פ  פפישי
יתפ גפי  ו

ת על ו נ ו  פקד
ן דמי  חשפו
ת ו פ ת ת ש  ה

ת כפישיפ ל י ל פ  פ

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

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

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

 (2) . הנחת אבני שפה!

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

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

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

 (6) התקנתם של מיתקגי תאורה.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החלימה המועצה לסלול מדרכה סלילה ראשונה יחולו הוראות סעיפים 6(ג)
 ו־7, בשינרים המחריבים.

 שיעורי דמי
ת ו פ ת ת ש  ה

ת מדדפזת ל י ל פ  פ
יתפ גפי  ו

ת 2794, י״ט בטבת תשל״ב, 6.1.1972 ו נ ק ת  514 קובץ ה



ת תשלוטיפ ר ז ח  ה
 פטי!רה של

 אי פיצוע

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

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת פלילמגגיש
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים ש
 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

מ י ל ע ג ה י י י ל ם ע י כ ר ד ה ם ו י א ג ת  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, ה

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 ־(ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

׳ ״:!.י.?!!״יפ־יפ ד ד ו ב ע ע ו צ י ב י ל ׳ א ד כ ר ד ו מ ש א י ב  12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כ
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או
 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

ה ההוצאימ ך ן ן ק ע ן ן י ן פ ת ל ך ח מ א ך ו ב ל ע ן ב ן g א ם 5 א י פ י ע ם ת ב ו ט ר ו פ מ  מהעבודות ה

יר» הודעי״ ה «פ ת י  13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו ה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה
 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 הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה

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

ל עונשיו  14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה ש
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ה פלילה שהוחל ת ו  15. התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבל א
ר פ ע  , , , פה פ

 סלילה הוראות חוק עזר לכפר־קרע (סלילת רחובות), תשי׳ך—1960 3.

ל טו  16. חוק עזר לכפר־קרע (סלילת רחובות), תש״ך—1960 , בטל פרט לאמור בסעיף 15. פי

 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע (סלילת רחובות), תשל״ב—1972״. ״שפ

א י ח ה י ל ל א ד ב ד ע מ ח  נתאשר. א
 כ״ג בחשון תשל״ב (11 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית כפר־קרע

 (חמ 83505)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 3 ק״ת 991, תש״ך, עמ׳ 787.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חולן עזר לנחף בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בגנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית נחף חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״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 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;
 ״מועצה״ — המועצה המקומית נחף;

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

 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה
 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
 בהתאם לתכנית.

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

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

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין
 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה 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 דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה!
 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. לא ביצע בעל הבנין את העבודות האמורות בסעיף 3, רשאי ראש המועצה, באמצעות
 שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות האמורות, ולהיכנס לשם כך לכל מקום
 שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין

 את הוצאות הביצוע.

ן פ לסימו  שלפי
פות  דחו

ן  דרישה להתקי
ר פ פ מ ־ ת י ה ו  ל

ה נ ק ת  ה
ת־מפפר חי ו  ל
 על ידי ראש

 המועצה

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

 2 ק״ת 2649, תשל״א, עמי 293.
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 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית־מספר לפי התנאים «פ«ייפ
, לפנינים - י
 והפרטים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית. חדשיפ

 החזקה תקינה
 של שלטים

 ולוחייות־מטפר

 6. 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.

 7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יםתירם איפור«יעה
־ פשלטיפ או , ׳ - , . , 

 מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית־מפפר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו. ן פלוחיות־מפפו

 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק איפור הפועה

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

 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; אםי אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אס
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עונשיו
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחף (סימון רחובות ולוחיות־מספר במינים), השפ

 עזר זה.

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 תשל״ב—1972״.

י נ ׳ ג ל ד א ב ד ע מ ח ו א מ י ח  י
 ראש המועצה המקומית גחף

 נתאשר.
 ז׳ בחשון תשל״ב (26 באוקטובר 1971)

 (חמ 84228)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת מים ק פ ס לה בדבר א זרעאל-עפו י ר־  חוק עזר לעי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית עיר־יזרעאל—-עפולה חוק עזר זה:

 תימו הי!י««יז 1. בתוספת לחוק העזר לעיר־יזרעאל—עפולה (אספקת מים), תשכ״ו—1965 2, במקום
 פריטים 7 ו־8 יבוא:

 האגרה
ימלית נ  האגרה למ״ק המי

 באגורות בלירות

 ״ר. אגרות 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 —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגיגה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ד 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
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בחדשים אפריל—נובמבר 30

 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 27 2

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 27 2

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

 ספת זו 100 5

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

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

 2 ל,״ת 1795, תשכ״ו, עמי 264; ק״ת 1888, תשכ״ו, עמי 2124.
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 האגרה
ימלית נ  המי

 בלירות
 האגרה למ״ק

רות  באגו

 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50
 מעל הכמות המוקצבת 50

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה
 של המועצה 50 5

ה 80 4 י נ ב  (7) ל
 (8) לבתי מלון ופנסיונים 50 5

 (9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

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

 בגבולות הכמות המוקצבת 15
 מעל הכמות המוקצבת 25

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה,
 פרט לדידה 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:
 סכום הזיכוי

תי בלירות  מספר בני המשפחה השנ

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

 הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה (אספקת מים)(תיקון), תשל״ב-
 1972״.

י ר ו ח ש ן ו ש מ  נתאשר. ש
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 (חמ 831020)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 ! שר הפגים
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ן פעיף 5 קו  תי

 תיקון מעיו־ 6

 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לקרית־גת בדבר א

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

 1. בסעיף 5 לחוק עזר לקרית־גת (אספקת מים), תשכ״ה—1965 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), אחרי סעיף קטן(ט) יבוא:

 ״(י) העתיק צרכן לאחר ששילם אגרת מד מים את מקום מגוריו, יהיה פטור
 מתשלום אגרת מד מים ויהא חייב בתשלום אגרת התקנת מד מים בלבד;

 הפטור כאמור יחול על צרכן המחזיק בדירה אחת בלבד.״

 2. בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי —

 (1) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:
 ״(ד) משמש מד מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל
 מיוזמתו 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 הלק מהאגרות והתשלומים האמורים, תוך התחשבות
 במהות השימוש ובגדלו של החלק המוחזק על ידי הצרכן, ובלבד שלא יפחתו

 מהשעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.״;

 (2) במקום סעיף קטן(ז) יבוא:
 ״(ז) הורכבו מדי מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד מים כללי לכל הנכס,
 והיה הפרש ברשום ביניהם, יחולק ההפרש באופן הנקוב בסעיף קטן (ד)

 בין כל הצרכנים.״

ת 3 בתוספת לחוק העזר העיקרי, במקום פריטים 7 ו־8 יבוא: פ פ ו ת ן ה  תיקו

ת ו ר י י  האגרה ב

 ״7. אגרת התקנת מד מים (סעיף 5(י)) 10

 האגרה
ימלית נ  המי

ת רו  בלי
 האגרה למ״ק

רות  באגו

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

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 ל ־6 מ״ק נוספים 55
 לכל מ״ק נוסף 70

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר בהגבלה של 7.5 מ״ק

 לכל 100 מ״ ר בין החדשים אפריל—נובמבר 30

.8 

ת ישראל, נו0ח חדש 9, תשכ״ד,, עמי 256. נ י  1 דיני מד

 2 ק״ת 1738, תשכ״ה, עמי 2257.
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 האגרה למ״ק האגרה
ימלית נ ת המי רו ו  באג

 בלירות

 (ב) מעל להגבלה בסעיף משנה (א) תיווסף
 הבמות הנוספת לפריט 8(1).

 (ג) בבתים משותפים עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית במד הכללי(למעט הצרי
 כה לפי המדים הדירתיים) תחולק בין יחידות

 הדיור שאליהן צמודה הגינה.
 (3) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40

 (4) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת 75 4

 (5) לתעשיד. —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו

 עצה —
 : בגבולות הכמות המוקצבת 30 3.50

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

 המועצה 50 5
 (6) לבניה 80 4

 (7) לבתי מלון ופנסיונים 45
 (8) לחנויות דגים 35 3.50

 (ב) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים ייחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפהתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה עולה על
 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת. לחודש,בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי עלתה

 על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:
י ר בני המשפחה סכום הזיכו פ ס  מ

תי בלירות  ׳ השנ

15 6 
21 7 
27 8 
30 9 
36 10 
 11 ויותר 42

רות  (ג) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים. האגרה בלי
 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) י 5״.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (אספקת מים)(תיקון), תשל״ב--1972״.

ר י א ה מ י ר  נתאשר. א
 ט״ו בהשוןתשל״ב (3 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית קרית־ גת

ג ר ו ף ב ס ו  (יחמי•׳853007) י

 שר הפנים

ת תשל״ב, 6.1.1972 ב ט ת 2794, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס פיגורים ת המועצה המקומית יסוד־ המעלה בדבר קנ ט ל ח  הודעה על ה

 מודיעים בזה כי, בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות / וסעיף 5
, החליטה המועצה המקומית יסוד־המעלה  לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, ייווסף קנס פיגורים בשיעור של
 20 אחוזים על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה, מס עסקים מקומי, או

 תשלום חובה אחר, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטות המועצה המקומית יסוד־המעלה בדבר קנס פיגורים, שהודעות עליהן
 פורסמו בקובצי התקנות 230, תשי״ב, עמ׳ 346 ו־377, תשי״ג, עמ׳ 1278, בטלות עם תום

 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י ק ס ב ו ב ו ל ם ש ר  נתאשר. ג
 י״ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית יסוד־המעלה

 (חמ 765221)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס פיגורים ת המועצה המקומית חורפיש בדבר קנ ט ל ח  הודעה על ה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20(א) לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 5
, החליטה המועצה המקומית חורפיש,  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ייווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שגקבע לשילומו.

ם נ א ח ג ל א ן צ א ח ר  נתאשר. פ
 י״ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית חורפיש

 (חמ 765222)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115. ,

 תיקון גוערות דפוס
 בחוק עזר לירושלים (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל׳׳ב—1971, שפורסם בקובץ התקנות 2782,

 תשל״ב, עמ׳ 360 —
 בסעיף 1(1), במקום ״שיש לו יותר״ צ׳׳ל ״שיש לו לא יותר״!

 בסעיף 1(6), במקום ״פרט״ צ״ל ״פריט״! ובמקום ״128. השאלת טובין —״ צ״ל ״129. השאלת
 טובין —״.

ת תשל״ב, 6.1.1972 נ ט ת 2794, י״ט נ ו נ ק ת ץ ח נ ו  522 ק

 המחיר 108 אגורות. הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




