
 רש־ומות

 קובץ התקנות
ר תש,*»ב 2815 3 במרס 1972 ד א ״ז ב  י

 עמוד

716 . . . . .  תקנות פנקס האימוצים (תיקון), תשל״ב—1972 . . .
. 6יל ' ־ ' , . . : •  תקנות שירות בטחון (סוגי בדיקות מוקדמות), תשל״ב—1972 . •

 >־. כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (תיקון), תשל״ב—2ד19 • . . . 17ד
7 1 הלול (הסדרת יצוא חומד רביד,) (תיקון), תשל״ב-1972 • • י 8  כללי המועצה לענף:

 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 47 — אייר תשל״א (אפריל 1971) — נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים),
719 . . . . .  תשל׳יב—1972 . , . .

 אכרזח תקנים (תקן ישראלי 65 — תמוז תשל״א (יוני 1971) — מוליכי חשמל עגולים מנחושת
 לכבלים, לפתילים ולמוליכים מבודדים), חשל״ב—1972 . . , . . 729

 מדור לשלטון מקומי

 צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשל״ב—1972
 חוק עזר .לאונו (ביוב),• תשל״ב—1972

 חוק עזר לגעתון (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972 .
 חוק עזר לחורפיש (אספקת מים), תשל״ב—1972 . . .

 חוק עזר למזכרת בתיה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ב—1972
 חוק עזר לנס ציונה (אגרת ביוב), תשל״ב—1972 . . .
 חוק עזר לרמת השרון (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972 .

 חוק עזר לתל־מונד ־(פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון), תשל״ב—1972
 תיקון טעויות דפוס

721 
722 
723 
725 
734 
735 
736 
738 



 חוק אימוץ ילדים, תש״ך-960ו

צים מו ס אי ק ג ת בדיבר פ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו־35 לחוק אימוץ ילדים, תש״ך—1960 ובתוקף
 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5 לתקנות פנקס האימוצים, תשכ״ד—1964 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), יבוא: י

ך חמישה,״ ו  ״מעידה מאת 5. נתן בית משפט או בית דין צו אימוץ, יעביר לרשם, ת
 שו»8 או דיין

 עשר יום מיום מתן הצו, תעודה מאת שופט או דיין שנתנו את הצו, שבה
 יפורטו הפרטים שרישומם נדרש בפנקס האימוצים.״

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום כותרת השוליים יבוא ״העברת תעודה לרשם״,
 ובמקום ״המסמכים הנקובים יועברו״ יבוא ״התעודה הנקובה תועבר״.

 3. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום ״המסמכים הנקובים״ יבוא ״התעודה הנקובה׳/
 ובמקום ״במסמכים האמורים״ יבוא ״בתעודה האמורה״.

 4. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״המסמכים הנקובים״ יבוא ״התעודה הנקובה״.

 5. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום ״והמסמכים הנקובים״ יבוא ״והתעודות
 הנקובות״.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פנקס האימוצים (תיקון)׳ תשל״ב—1972״.

 החיפמ
 תקנה 5

 מיקון »5ןגה »

 תיקון ו«ל,נה 7

 י.יי,יז ד!?נזז 9

 מי5!ון הק:ד 11

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שד המשפטים

 ה׳ באדר תשל״ב(20 בפברואר 1972)
 ׳'-(דומי 78098)

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 69.

 2 ק״ונ תשכ״ד, עמ׳ 506 ועמי 1246.

 חוק שירות בטחון, תשי״ס-959 ן [נוסח משולב]

א ף 3 י ע ת לענין ס ו מ ד ק ו ת מ ו ק י ד ת סוגי ב ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת
 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3א(ב) ו־45 לחוק שידות בטחון, תשי׳יט—1959.

 [נוסח משולב] אני מתקין תקנות אלה:

 1. : סוגי הבדיקות המפורטים להלן נקבעים לענק בדיקה מוקדמת אגב ביצוע הרישום:

 (1) בדיקת דם!
 (2) בדיקת שתן!

 (3) בדיקת רנטגן, לרבות בדיקה באמצעות מיינוגרף(
 (4) בדיקה גופנית חיצונית.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון(סוגי בדיקות מוקדמות), תשל״ב—1972״.

 פוני הבדיקות;
 חסווקדמות

 אגב ביצועי. •־.•׳
 רישופ

 השפ

ן י י ה ד ש  מ
 שר הבטחון

 כ״ט בשבט תשל״ב(14 בפברואר 1972)
 (חט 730206)

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 286; תשכ״ז, עמ׳ 113; תשל״*1, עמ׳ 148.

 716 קובץ המקנות 2815, י״ץ באדר תש?י״ב, 3.3.1972



 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), חשב״ד-963ו

ל ו ל ת ה ר צ ו ל ת ת ייצור ושיווק ש ר ד ס ר ה ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 37, 50 ץ־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
 ושיווק), תשכ״ד—1963 קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

,  1. בסעיף 2 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשל״א—21971
 (להלן — כללי תשל״א), אחרי סעיף קטן(ג< יבוא:

 ״(ד) בתקופה מינואר עד סוף מרם 1972 תהיה. מכסה נוספת לגידול 6,250 טון
 פטימים ו־3,000 טון תרנגולי־הודו.״

 2. בסעיף 18 (א) לכללי תשל״א במקום פסקאות (11) עד (14) יבוא: מיקיו..־:
 . 8עין» 18

 ״(11) לכל אפרוח ולכל אפרוחה לפיטום — 1.6 אג׳ בחודש אפריל 1971 , ל־ללי
 4.6 אג׳ בתקופה מיום ו׳ באייר תשל״א (1 במאי 1971) עד יום י׳ באלול
 תשל״א (31 באוגוסט 1971); 3 אג׳ בתקופה מיום י״א באלול תשל״א (1

 בספטמבר 1971) עד יום ט״ז בניסן תשל׳יב (31 במרס 1972);

 (12) לכל אפרוחה להטלת ביצי מאכל — 5 אג׳ בחודש אפריל 51971
 8 אג׳ בתקופה מיום ר באייר תשל״א (1 במאי 1971) עד יום י׳ באלול תשל״א
 (31 באוגוסט 1971) ,• 3 אג׳ בתקופה מיום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר

 1971) עד יום ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972) !

 (13) לכל אפרוחה להטלת ביצי דגירה מגזעים קלים — 6 אג׳ בחודש אפריל
 1971 ! 9 אג׳ בתקופה מיום ו׳ באייר תשל״א (1 במאי 1971) עד יוםיי׳ באלול
 תשל״א (31 באוגוסט 1ד19)! 3 אג׳ בתקופה מיום י״א באלול תשל״א (1

 בספטמבר 1971) עד יום ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972)•,

 (14) לכל אפרוח ולכל אפרוחה המיועדים לייצור ביצי דגירה מגזעים
 כבדים — 4 אג׳ בחודש אפריל 1971 ; 7 אג׳ בתקופה מיום ו׳ באייר תשל״א
 (1 במאי 1971) עד יום י׳ באלול תשל״א (31 באוגוסט 1971); 3 אג׳
 ,,; ־׳ בתקופה; מיום .י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971) עד; יום ט״ ז בניסן

 תשל״ב (31 במרס 1972).״

 3. אחר סעיף 19 לכללי תשל״א יבוא:

 ״»יי» 19א. (א) על אף האמור בסעיפים 18 ו־19, רשאית המועצה לגבות
 :עמ«פיו» ממגדל במישרין,.בעת המסירה למגדל של אישור להזמנת אפרוחים
 »יי«י= בני־יומם המוצא למגדל מאת המועצה במסגרת מיכםתו האישית(להלן —
 האישור), היטל לגבי כל כמות האפרוחים בני־יומם המצויינת באישור
 לפי השיעור המתאים כמפורט בסעיף 18׳ אולם רשאית המועצה לדחות

 את גביית ההיטל עד לאחר תום 30 יום ממסירת האישור למגדל.

 (ב) גבתה המועצה ממגדל את ההיטל לגבי אפרוחים בגי־יומם
 כאמור בסעיף קטן(א), יגבה קבלן מורשה לשיווק חומר רביה את ההיטל

•  1 ס״ח 409, תשב״ד, עמ׳ 12. י

 2 ק״וו 2700, תשל״א, 1148.

 מימיו
 .פעי1> 2

 לכללי
 משל״א

 הופפוג מעיפים
 19א, 19ב

 ו־19ג לגללי
 וזשל״א

 קובץ התקנות. 2815, י״ז באדר תשל׳׳ב, 3.3.1972 717



 על פי סעיף 18, לגבי כמות האפרוחים בגי־יוממ שהגיעה לשיווק
 באמצעותו׳ מאותו המגדל שלא כוסתה על־ידי האישורים, בהתאם למידע

 שיימסר לו מאת המועצה.

 19ב. (א) לא שילם מגדל היטל שדורשת אותו המועצה לאחר תום 30
 יום ממסירת האישור כאמור בסעיף 19א(א)׳ רשאית המועצה לעכב מסירת

 אישורים נוספים למגדל עד לתשלום ההיטל.

 (ב) מגדל שהוא חבר אגודה אשר נקבעה לה מכסה משותפת על פי
 סעיף 34(א) לחוק, יהיה זכאי לקבל את האישור במישרין מאת המועצה
 לאחר שימציא למועצה מכתב הסכמה לכך מאת האגודה, כשבמכתב
 מפורטת מכסתו האישית של המגדל באגודה, וכנגד תשלום ההיטל כאמור

 בסעיף 19א(א).

 19ג. מגדל שלא קיבל את כל האפרוחים שהוא זכאי להט על פי האישור,
 יהיה זכאי לקבל מהמועצה החזרת ההיטל ששולם על פי סעיף 19א(א)
 לגבי כמות האפרוחים שהוא לא קיבל כאמור׳ בתנאי שתוגש למועצה
 דרישה בכתב, בצירוף האסמכתאות לביסוס הדרישה,. לא יאוחר מחדשיים

 לאחר תום תקפו של האישור.״

 עיפוג
 «0ירת

 אישודיפ

 זזהזדמ
 היטל

 ששולפ

 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (תיקון)׳
 תשל״ב—1972״.

י ל א ר ש ן י ת י  א
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 י״א בשבט תשל״ב (27 בינואר 1972)

 (חמ 739994)

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק). תשכ׳יד-1963

ר רביה מ ו א ח צו ת י ר ד ס ר ה ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3׳ 31׳ 48׳ 53 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
 ושיווק), תשכ״ד—1963 !, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומד רביד.), תשל״א—21971 (להלן —
 הכללים העיקריים), בסעיף 3, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) קבלן מורשה שלא מסר הודעה לפי סעיף קטן (א) יהיה רשאי למסור
 עד יום י״ד באדר א׳ תשל״ג (16 במרס 1973) הודעה כאמור, בדבר רצונו
 להשתתף ביצוא חומר רביה מסחרי החל ב־1 באפריל שלאחר מסירת ההודעה׳

 וכן הלאה מדי שנתיים בשנתיים.״

 1 ס״ח 409, תשכ״ד, עמי 12.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1665.

 קונץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״ב, 3.3.1972



י  2. בסעיף 5 לכלליםהעיקריים, בסוף סעיף קטן(א) יבוא: מי"י
 פעיף 5

 ״ ״השיעור החדשי״ — היחס בין כמות סוג חומר רביד, מסחרי שבתכנית
 היצוא לגבי חודש מםויים, לבין הכמות הכוללת של אותו סוג חומר רביד.

 בתכנית היצוא לאותה שנה.״

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומר רביה) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 י״ז בשבט תשל״ב (1 בפברואר 1972) יושב ראש המועצה לענף הלול

. . • • •  (11« 739994) . י י ־

ר י פ ס ס ח נ י פ ת ם ג ב י י  ח
 שד החקלאות שר המסחר והתעשיה

 חוק התקנים, חשי״ג- 1953

ן רשמי ק ת ן כ ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר. והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים׳ תשי״ג—
 1:953" שהועברה אלי׳ אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 47 — אייר תשל״א (אפריל 1971) — נוזל בלמים לכלי רכב א־יזה

נ  ממונעים״ הוא תקן רשמי. כ״?"?1ש

 2. התקן האמור הוכרז ברשמי לשם הגנת הצרכן. מטיה

יייטי"  3. התקן האמור הופקד — 8
 הפקדת

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76, ה»?ז
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה׳ רחוב אגרון 30,
 ירושלים• י

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה׳ רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

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

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

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

 4. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחייה

719 

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 קובץ התקנות 2815¡ י״ז באדר. תשל״ב, 3.3.1972



 «״«יי 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 47 — כסלו תש״ך (דצמבר 1959) — נוזל בלמים)
 תשכ״ב—21962— בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 »»ט' 6. לאכדזה זו ייקרא ״אבחת תקנים (תקן ישראלי 47 — אייר תשל״א (אפריל
 1971) — נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים)׳,תשלי׳ב—1972״.

׳ צ י י ט ל י ן  י״א בשבט תשל״ב (27 בינואר 1972) י
 >חמ 082<7) הממונה על התקינה

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2371.

 חוק התקנים, תעןי״ג-953 ו

ן רשמי ק ת ן כ ק ל ת ה ע ז ר כ  א

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

 אכרזהעל 1. התקן הישראלי ״ת״י 65 — תמוז תשל״א (יוני 1971) — מוליכי השמל עגולים
* מנחושת לכבלים, לפתילים ולמוליכים מבודדים״ הוא תקן רשמי. - " 1 " * " י " 

 ««?ימי* יז«?י» 2. התקן האמור הופקד:

 . (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי׳ משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים •

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76׳ תל־אביב־יפו,•

ן ד  (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, ד
 העצמאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

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

 הווילה 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 «י־ייל 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 65 — ינואר 1952 — מוליכי נחושת בשביל כבלים
 ופתילים מבודדים), תשי״ז—1957 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 ה«ם 5. לא?רזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 65 — תמוז תשל״א (יוני 1971) —
 מוליכי חשמל עגולים מנחושת לכבלים, לפתילים ולמוליכים מבודדים)׳ תשל״ב—1972״.

׳ צ י י ט ל י ן  ט״ז בשבט תשל״ב(1 בפברואר 1972) י
 >חמ 74086< הממונה על התקינה

 1 ס״ח תשי״ג, ע«׳ 30.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 910.

 720 קובץ התקנות 2815, י״ז באדר תשלי׳ג, 3.3.1972



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות

ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות/ אני מצווה לאמור:

 1. בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2 (להלן — הצו העיקרי), לאחר היפפת פעי!•
א 1 2  סעיף 123 יבוא: 3

 ״ימיי*«י״ח 123א. (א) המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו
 בשעת חירום (להלן — ועדת מל״ח).

 (ב) הוראות סעיף 125 לא יחולו על הרכב ועדת מל״ח.״

 2. בסעיף 126 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), לאחר ״בועדת ההנהלה״ יבוא ״ובועדת מיקון פעי!׳»12
 מלי׳ח״.

 3. לאחר סעיף 144 לצו העיקרי יבוא: הוהפ״ פעיי•
 144א

. (א) המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל א n , 1 4 4 n p B !  ״
 מתגדכיפ .

 התפקידים הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.
 (ב) על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים),
, יראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה  תשכ״ב—1962 3

 ארעיים.״

 4. בסעיף 146 לצו העיקרי, אחרי פסקה(12) יבוא: תייןיו פעיו״»1

 ״(13) לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו
 בשעת חירום, לרבות ארגונם והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים

 חיוניים.״

 5. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשל״ב—1972״. השפ

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972) י
) שר הפנים 8 0 מ ״ ח ) 

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

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

 * ק״ ת תשכ״ב, עמ׳ 2562.

 קובץהתקנות 2815, י״ז באדר תשלי״ב, 3.3.1972 721



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

ר ביוב ב ד ו ב נ ק עזר לאו ו  ח

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה האזורית אונו

 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור;

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית אונו;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה;

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור
 בסעיף 17 החוק;

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2, ,בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16

 לחוק׳

 3• ; נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4, (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5• לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

 6, מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 י 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 נשלחה בדואר
 במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי־ אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מדיות

 היטל ביוב

x חיבור ביב 
 8רפי לביוב

 איפור פגיעה
 בביוב

 מפירת הודעה

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

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 722 קובץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״ב, 3.3.1972



 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד.
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת 1.עבירד. אחרי

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

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאונו (ביוב), תשל״ב—1972״.

 שיעור האגרה
 בלירות

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 היטל ביוב —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 1.70
 לכל מ״ר של שטח הבנק 6.20

ן ו ס מ ר ב ם א י י  נתאשר. ח
 כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972) ראש המועצה האזורית אונו

 (חמ 810101)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ן ב ר לגעתו ק עז ו  ח

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

, יבוא:  1. במקום התוספת לחוק העזר לגעתון (אספקת מים), תשכ״ב—1962 2

 ״תוספת
 שיעור האגרה

 בלירות

 1. אגרה חיבור רשת פרטית (סעיף 6(ג)(1))
 לכל יחידת דיור 150
 לבית מסחר, למשרדים, לתעשיה ולמוסדות 50

 2. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 7(ד.)) בעד מד־מים שקטרו —
 אינו עולה על ״1 15

 עולה על ״ן ואינו עולה על ״1 20

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״!! 30

 1 דני׳ מדעת ישראל, ,נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 1346, חשכ״ב, עמ׳ 2382.

 קובץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״ב, 3.3.1972



 שעור האגרו*
 בלירות

 עולה על ״!-1 ואינו עולה על ״2 40

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 50

 עולה על ״3 70

 3. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 7(ה)) — לחודש 0.50

 4. אגרת בדיקת מד־מים וכיולו (סעיף 7(ה)) — לכל בדיקה 20

 5. דמי החזקת מד־מים (סעיף 7(ו)) — לחודש 0.50

ת בהקמת בריכה או מיכל או הנחת צינורות (סעיף 13),  6. השתתפו
 לכל יחידת דיור —

 עד שני חדרים 15

 לכל חדר נוסף, תוספת של 2

 7. אגרת מים (סעיף 14), לחודש —
 לתצרוכת ביתית —

 ל־10 מ״ק ראשונים, או חלק מהם 4
 ל־6 מ״ק נוספים — לכל מ״ק 0.65
־ 0.90 . ' . .  לכל מ״ק נוסף ־

 למעשיה, למסחר, למוסדות, למשרדים או לבניה —

 ל־20 מ׳יק ראשונים או חלק מהם 5
 למעלה מ־20 מ׳יק — לכל מ״ק 0.90

 להשקאה חקלאית, לכל הגידולים, לכל מ״ק —

 בגבול הכמות המוקצבת 0.09
 למעלה מהכמות המוקצבת 0.25

 8. פקדונות (סעיף 16) —
 לתצרוכת ביתית 100

 להשקאה חקלאית, לכל דונם 150

 לתצרוכת אחרת 50

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 18(ג)) 25״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ז נ ם ג ה ר ב  נתאשר. א
 ט״ו בשבט תשל״ב (31 בינואר 1972) ראש המועצה האזורית געתון

 (חט 816101)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״ב, 3.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד רפיש ב ק עזר לחו ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —

 ״אבזרים״ —. ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת! .

 ״חדר״ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר
 מרובע או חלק מזה׳ דינו כדין חדר נוסף!

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית חורפיש;

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה׳ לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר
 זה על ידי המועצה למלא את,תפקידי המנהל, כולם או מקצתם! •.׳•

 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעין, מנהרה׳ תעלה, :סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 ,משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחד המשמשים או המיועדים ל^ומש לשאיבת

 : מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להםדדתם, למעט רשת פרטית ?

 ״נכס״ ו־״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2 ;

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט צרכים שאינם בגדר צרכי בית

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים) 1936 י• ו

t אדם׳המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה -  ״צרכן״ י

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

 מים: לנכס,.למעט מד־מים!

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבניך שגגו משופע —
 צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתון
 של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי
 : •הבניד או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג

 והרצפה שמתחתיו.

 ״צרכי עסק״ —צרכי ייצור יאו עיסוק בסחורה.

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

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

 3 «״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.

 קובץ התאנות 2815, י״זבאדד תשל״ב, 3,3.1972



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

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

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

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

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

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

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

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

 תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (0 באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא
 אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים

 או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

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

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

 >ג) בעל נכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם׳ אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בניו חדש בנכס׳ אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

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

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

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

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

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

 ברשתו הפרטית.

 (0 הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ד.) ישלם למועצה אגרת התקנת מד״מים
 בלבד.

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

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

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

 היה;פגום.

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

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

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

 הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
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 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחד
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל
 של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי

 הסכם בכתב של כל הצרכנים.

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

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

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם

 צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

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

 אפפקמ מיפ
 לפי ה«ה

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

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

 הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 פלןיומוג

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת הדרישה
 לכך מאת המועצה.

 מיעד התשלופ

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

 אישיר פכופ
 ההוצאות

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

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

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

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל,המים.

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

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

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

 12. (א) .בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת ה9פקמ
׳ אפ־קמ המי־ מ י מ ת ה ק £ ) ס ת א  הפרטית׳ רשאי המנהל :במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק א

 .או מקצתה.

 י .($) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחדים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

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

 13. .(א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין דעוממיפח
 08.00 ל־17.00 ובשעות חירום בכל זמן סביר, על מנת —

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

 לעשותו? •

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!

 : (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה ?

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

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר-זה ?

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

 , >ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידו מהשתמש בסמכויותיו
 לפי סעיף קטן(א). . י

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

 , (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא ל^רכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם ג )  . י
 לתנאי ההיתר.
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 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת המים.

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

 (0 לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או ביוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

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

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

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

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

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

 טגיימ «יפ
 והעגרתפ

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

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

 חייוש חיפוי
 שנותק

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

 שמירה גפני
 זיוזופ .

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו רשאי לחייב בדרישה בכתב כל צרכן או
 בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של נכס, תוך זמן שנקבע

 בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

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

 דיישת
 תיקוניפ

 מפירי׳ הייעיי* 19, מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו

 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו
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 או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ן אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא
 המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם
 דנים, או נתפרסמו בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

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

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

 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחורפיש (אספקת מים), תשל״ב—1972״.

 תוספת
 האגרה בלירות

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 125

 לכל יחידת מלאכה, תעשיה או חקלאות 200

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

 עד ״2 30

 עולה על ״2 60

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת

 פרטית (סעיף 3(ב)) 10

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

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —

 לנכס בשטח עד חצי דונם 250

 לכל מ״ר נוסף 0.50

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה • • י • 1

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 0.60
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 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 כד־מיב מד־מיס

) ^. האגרה גלילות ך ) ף 5 י 5 ן ם  אגרת מד־מים (

 מד־מים שקטרו —

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

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״14
\ ואינו עולה על ״11 \  (4) עולה על ״

 (5) עולה על ״*1 ואינו עולה עד ״2

 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4
 (8) עולה על ״4 לפי חשבון שהגיש המנהל

 האגרה בלירות.

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

75 50 

100 75 

125 100 

150 120 

190 150 

 190 ׳240

300 240 

 האגדה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 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

 (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׳יק
 לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל ונובמבר,

 מעל 10 מ״ק 30
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ׳׳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 הגינה.
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות
 האגרה למ׳׳ק

 באגורות

2.50 

5 
4.50 
3.50 

40 
40 

100 

25 
50 

50 
90 
35 

15 
25 

 (3) למוסדות
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולנדיבות שחיה

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

 זו
 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה:

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 המועצה

 (7) לבניה
 (8) לחנויות דגים בגבולות הכמות המוקצבת

 (9) לחקלאות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה:

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבגין 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
 השנתי בלירות

12 
18 
24 
30 
36 
42 

ם ח ג א נ ל א ן צ א ח ר  פ
 ראש המועצה המקומית חורפיש

 . ., מספר בני המשפחה .

6 
7 
8 
9 

10 
 11 ויותר

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שגת הכספים.

 נתאשר.
 כ״ט בכסלו תשל״ב (17 בדצמבר 1971)

 (חמ 82774) :

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ן

ם י ק ס ס ע ר מ ג ד ה ג י ת ת ב ר כ ז מ ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות

 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית מזכרת־בתיה

 חוק עזר זה:

 החלפת התוטפת 1. במקום התוספת לחוק עזר למזכרת־בתיה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957«
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות • תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אוטו משא — מספרה׳ 20
 עד שני טון 25 מפעל להכנת בטון מזויין ואספקתו 2000

 מעל לשני טון 30 משתלה, לכל דונם 20
 אטליז מכירת עופות 60 .קבלן וקבלן משנה המבצעים בתחום המועצה
 אספקת דלק בתחנת דלק 50 עבודות בניה למיניהן, לרבות סיוד, טיוח.
 אספקת חשמל 400 הקמת י שלדי בטון, ריצוף, צבעות, אינסטלציה
 אספקת לחם 30 סניטרית או חשמלית, כבישים ודרכי גישה,
 אספקת מים 450 עבודות עפר ציבוריות, הנחת צינורות,
 בית מלאכה — עבודות חשמל, נגרות ועץ למיניהן, מבלטים
 שאינו מעםיק פועלים 15 וכל עבודה אחרת, שהיקף עבודתם לשנה

 המעסיק פועלים 55 בלירות הוא —
ק 200 עד 5,000 50  מ

 גלנטריה 25 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 חנות מכולת 100 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150
 טרקטור עם גלגלי גומי 50 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500
 טרקטור זחל 50 למעלה מ־50,000 עד 100,000 750

 כוורות, לכל כוורת 0.60 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1500
 מאפיר, 30 למעלה מ־250,000 2000

 מחסני כותנה 1500 קולנוע ובו למעלה מ־200 מקומות 60
 מכירת דגים 30 קיוסק 10

 מכירת ירקות 30 שירות אוטובוסים 400״

 תהילה 2, תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה (מם עסקים מקומי) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

 הודאות
 מעבד

ה ס י ו ל ס א פ  ר
 ראש המועצה המקומית מזכרת ־בתיה

 נתאשר.
 י״ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 (וומ

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1436, עמ׳ 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 676, תשי״ז, עמ׳ 900 ; ק״ת 1563, תשכ״ד, עמי 1042.
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 משלוח הודעה
 לחיי3

 מועד תשלופ
 האגרה

 מפיית הודעה

 פקודת המועצות המקוממת

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו
ת ביוב ר ג ר א ג ד ־ ציונה ג ס ג  וזוק עזר ל

, וסעיפים 37, 38 ו־39  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
, מתקינה המועצה המקומית נס־ציונה  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גס־ציונה;

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

 ״מחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה;
 ״מפעל תעשיה רטובה״ — מפעל שנשפך ממנו מטר מעוקב של שופכין לשעה לדונם לפחות

 או ארבעה מטרים מעוקבים של שופכין ליממה לדונם לפחות.

 2. המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

 3. ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

 4• אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לנס־ציונה (אספקת
 מים), תשכ״ז—31966.

 5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך על אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים
 או הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (אגרת ביוב), תשל״ב—1972״.

 שיעור האגרה באגורות לבל מטר
 מעוקב של מים הנצרכיס, למעט

 מים להשקיה

10 
10 
15 

 תוספת
 (סעיף 2)

 מגורים או משרדים
 מפעל תעשיה יבשה

 מפעל תעשיה רטובה

ד י מ ׳ ש  י
 ראש המועצה המקומית נס־ציוגה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נתאשר.
 ט״ז בטבת תשל״ב (3 בינואר 1972)

 (חמ 84108)

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

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת 1970, תשכ״ז, עמי 1002.
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 פקודת המועצות המקומיות

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

ת/ מתקינה ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 המועצה המקומית דמת־השרון חוק עזר זה:

, במקום פרטים  1. בתוספת לחוק העזר לרמת השרון (אספקת מים), תשכ״ז—•1967 2
 7 ו־8 יבוא:

 האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 ״7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש /—

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־12 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־4מ״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״ד, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל 12 מ״ק 18

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 18
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב),

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גיגה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור אליהן

 ־ צמודה הגיגה.

 (3) למוסדות 40 4

 (4) לבתי־מרחץ ציבוריים ולבריכת שחיה 35 3,50

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

 ספת זו 60 3

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

 2 ק״ת 1987, תשנ״ז, עמי 1263; ק״ת 2067, תשכ״ז, עמ׳ 2732; ק״ת 2641, תשל״א, עמי 233.
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 האג רזן
 המינימלית

 בלירות
 האגרה למ״ק

 באגורות

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

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 40 2

 מעל הכמות המוקצבת 50
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 50
 (7) לבניה 70 3.50

 (8) לבתי־מלון ופנסיונים 40
 (9) לחנויות דגים —

 עד 1000 מ״ק לשנה 30 4
 לכל מ״ק נוסף 50

 (10) לחקלאות —
 (א) בגבולות הכמות המוקצבת לצרכן על־

 ידי המועצה לפי רשיון ההפקה של המועצה 9
 מעל הכמות המוקצבת 11

 (ב) לשטח שיש לו חיבור זמני ולא שולמה
 בעדו אגרת הנחת צינורות — לכל מ״ק,

 הוספה של 0.5

 8, (א) צדכן 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״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה
 מתייחס הזיכוי, עלתה על 12 מ״ק, יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב

 בסכומים אלה:
 פיטם הזיכוי

 בני המשפחה , השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי עתן בסוף שנת הכספים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־השרון(אספקת מים) (תיקון), תשל״ב-1972״.

ן ק י ח ב ל ס  נתאשר. פ
 כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972) ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 >המ 854002)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 קובץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״ב, 3.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

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

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

 יגיהיו פעי׳״ 3 1. בסעיף 3(א) לחוק עזר לתל־מונד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ח—1967 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום פסקה(1) יבוא:

 ״(1) בחדשים יולי ואוגוסט — כל בית עסק, למעט משרדים, קיוסק, בית־
 חרושת או מלאכה, ביום שלישי בין השעות 14.00 ובין 05.00 למחרת;
 ביתר חדשי השנה — בשעות שבין 19.30 ובין 06.00 למחרת, ובשעות בין

 13.30 ובין 15.30;״.

י 4 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: י ט  פ

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים
 וליל תשעה באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה שאין מגישים בו
 אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וביוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה
 עד שעה 22.00 ובין השעות 10.00 ובין 15.00, לצורך מכירה והגשה של

 אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.״

 ״״״ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

ם ל ב  נתאשד. ד ב א
 ט״ז בטבת תשל״ב (3 ביגואר 1972) ראש המועצה המקומית תל־מונד

 (1זמ 858002)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

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

 2 ק״ת תשכ״ח, ע«׳ 241.

 ת«ק!ן מעדות דפ1ס
 בחוק עזר להרצליה (תיעול), שפורסם בקובץ התקנות 2796, תשל״ב, עמ׳ 536, בחתימת ראש

 העידיה, במקום ״יוסף כבו״ צ״ל ״יוסף נבו״.

 בחוק עזר למצפה־דמון (אספקת מים) (תיקון), שפורסם בקובץ התקנות 2796, תשל״ב, עמ׳ 556,
 בחתימת דאש המועצה, במקום ״צבי חזן״ צ״ל ״צבי הזן״.

 קונץ התקנות 2815, י״ז באדר תשל״נ, 3.3.1972

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 72 אגודות


