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 חוק התביעות של קובנות השואה (הסדר הטיפול),
 תשי״ז-1957

ק ו ח ע ה ו צ י ב ת ל ו נ ק  ת

» ו־22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0
: ן תקנות אלה י אני מתקי  הטיפול)׳ תשי״ז—1957 1

 1. בתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965 2 (להלן —
/  התקנות העיקריות), בתקנה 9, במקום ״10 לירות״ יבוא ״100 לירות׳

 2. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״25 לירות״ יבוא ״100
 לירות״ ובמקום ״10 לירות״ יבוא ״100 לירות״, ובתקנת משנה (ב) במקום ״100 לירות״

 יבוא ״200 לירות״ ובמקום ״25 לירות״ יבוא ״100 לירות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון),
 תשל״ב—1972״. ץ

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ל׳ בסיון תשל״ב (12 ביוני 1972)
 (חמ 70630)

 1 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 74.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1800.

1 9 7 2 - כ ״ ל ש  חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, ת

ה ר י מ י ש ג ו ו בדיבר ס  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה׳ תשל״ב—
ר:  11972י ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. שמירה על אחד מאלה נקבעת בזה כסוג שמירה שהעיסוק בה טעון רשיון מאת
ק:  הועדה לפי החו

 (11) מקום שבו מתנהלים משחקי
 קלפים או משחקים אחרים בתמורה!
 (12) בית קולנוע ומקום שעשועים

 או בידור!
 (13) מגרש ספורט, אולם ספורט

 ומתקן ספורט אחר!
ה!  (14) בריכת שחי

;  (15) בנק ומוסד כספי אחר
 (16) הובלת כספים או חפצי ערך 5

 (17) מלטשת יהלומים!
ות!  (18) מוזיאון וגלריה לאמנ

 (19) בית מסחר לתכשיטים
 ובית מלאכה לתכשיטים.

נה!  (1) מוסד או משרד של המדי
 (2) מוסד או משרד של רשות

ת! מי  מקו
 (3) מוסד להשכלה גבוהה

 לרבות מכון מחקר!
; ן  (4) בית מלו

 (5) בית הארחה,׳
 (6) מסעדה!

 (7) בית קפה!
 (8) דיסקוטק!

 (9) מועדון לילה!
 (10) מועדון מכל סוג אחר;

 2. לצו זה ייקרא ״צו שירותי שמירה (סוגי שמירה הטעונים רשיון), תשל״ב—1972״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 א׳ בתמוז תשל״ב (13 ביוני 1972)
 (חמ 709025)

 מייויו
 מקני! 9

 היקיו
 ונקנה 10

 סוגי שמירה
 הטעוניפ

 רשיון

 1 פ״וו תשל״ב, עמ׳ 90.
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 פקודת מס הכנסה

ת ו מ י י ו ס ת מ ו א צ ו ר ניכוי ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ר ועדת הכספים ו ש י א ב ו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה 1
: ן תקנות אלה  של הכנסת, אני מתקי

מ י י י  1. בתקנות אלה - מ
ד וכל מקוד הכנסה אחר כמפורט - לרבות עיסקה בודדת — משלח־י י  ״עיסוק״ — עסק •

דה;  בסעיף 2 לפקודה וכן פעילותו של חבר־בני־אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקו
 ״הוצאה״ — הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים 17 עד 27 ו־30 לפקודה, לרבות החזר
 הוצאה, וכן הוצאה מסוג ההוצאות הנזכרות בתקנות אלה שהוציא חבר־בני־אדם שחל
 עליו סעיף 3(ז) לפקודה, והכל בין אם הוצאה על ידי הנישום ובין אם על־ידי אדם אחר

 מטעמו, לרבות עובד של הנישום.

: י״אי־ ן  2. ההוצאות המפורטות בפסקאות (1) עד (5) יותרו לניכוי רק בהתאם לאמור להל
 י • , לניכויים

י (1) הוצאות שהוצאו לכיבוד, אם הכיבוד נעשה במקום העיסוק של וה״למפ י י י  ־

 הנישום, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 4 לירות לאדם;
 נסיעה לחת־ (2) הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחוץ־לארץ, אם הנסיעה היתד!

י"י הכרחית בייצור ההכנסה, ובחבר־בני־אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה — א  ל

יה בחוץ  אם •היתד, הכרחית לפעילותו, ובלבד שסכום הניכוי בעד יום שהי
 לארץ לא יעלה על 40 דולר של ארצות הברית של אמריקה בעד הוצאות

 לינה ועוד 25 דולר בעד הוצאות אחרות;
 אש״לסאיץ (3) הוצאות שהוציא אדם בשל ארוחות אם הוצאו בעת שהותו מחוץ

 למקום מגוריו הקבוע ומחוץ למקום עיסוקו העיקרי, והנסיבות, לרבות
 מהות העיסוק וזמני השהות, מצדיקות את התרת הניכוי, והמרחק ממקום
 עיסוקו העיקרי אינו פחות מ־15 קילומטר; ובלבד שסכום הניכוי לא
 יעלה על 5 לירות לארוחת בוקר, על 12.50 לירות לארוחת צהרים ועל

 12.50 לירות לארוחת ערב;

 הי!זי.» י־־ (4< הוצאות שהוצאו להחזקת רכב׳ לרבות שכירתו, ובלבד שהניכוי

 לא יעלה על שני שלישים מהסכום ששולם בשל החזקת הרכב; לענין זה —
 ״החזקת רכב״ — תשלומים בשל רישוי הרכב, מס רכוש, ביטוח
 מקיף של הרכב והפחת שהנישום זכאי לו בשל הרכב לפי סעיף
 21 לפקודה, וכן תשלומים בשל דלק, שמנים, תיקונים ותשלומים

 אחרים להחזקה;
 ״רכב״ — רכב פרטי ורכב מסחרי כמשמעותם בפקודת התע־
ננו בבעלותו של הנישום, למעט , לרבות רכב כאמור שאי  בורה 2
 רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2,000 ק״ג ולמעט

וע; פנ  קטנוע, אופנוע ותלת־או

ות שנתן נישום, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על סכום  מתנות (5) מתנ

 של 125 לידות לשנה לאדם אחד.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ב, עמי 65.

 2 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
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 3. לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם
 מחוץ־לארץ.

 4. לא יותר לעובד שכיר ניכויין של הוצאות המפורטות בתקנות אלה, שהוצאו
דו מעל לסכום ששולם לו על־ידי המעביד.  על־י

 5. סכומים שהוציא נישום למטרות המפורטות בתקנות אלה ואינם מותרים לפיהן
 בניכוי לא יותר לגביהם ניכוי של פחת בכל דרך שהיא.

 6. לא יותרו לניכוי ההוצאות המפורטות בתקנות אלה, אלא אם הגיש הנישום
 מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה וכן הוכחות אחרות

 כפי שיקבע הנציב.

 7. תקנות מס הכנסה (תנאים לניכוי הוצאות מםויימות), תשכ״ז—1967 3 — בטלות.

 8. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בתמוז תשל״ב (1 ביולי 1972).

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל״ב—1972״.

 ניכוי בשל
 אירוח

 פייג להמרת
 ניכויים

 אי המרמ 9חמ

 דרכי הוכחה

 ביטול

 תחילה

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ח׳ בתמוז תשל״ב (20 ביוני 1972)
 (חמ 723137)

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1230.

9 ו 6 5 -  חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה

ר ת י ם ה י נ ו ע ט ש ה ו מ י ש ה ו ד ו ב ר ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו־265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 1,
:  ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 1(2) לתקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ״ז—
— 2 1967 

; ״  . (1) בפסקה (י)(3), לאחר ״שבמשרד החינוך והתרבות״ יבוא ״או מטעמו
א: בו  (2) לאחר פסקה (י) י

 ״(י״א) חפירה, חציבה ומילוי לשם קבורה כשניתן עליהם רשיון לפי סעיף
נות  8 לפקודת בריאות העם׳ 1940 3, ובמידה שפעולות אלה לשם קבורה טעו

 היתר על פי כל חיקוק אחר — כאשר ניתן היתר כאמור.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר)(תיקון),
 תשל״ב—1972״.

 תיקוו
 מקנה 1

 תחילה

 העזפ

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ג בסיון תשל״ב (5 ביוני 1972)

 : ס״דו תשכ״ה, עמי 307; תשב׳׳ט, עמ׳ 223.

 : ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2291; תש״ל, עמ׳ 2004.

 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191¡ ס״ח תש״ל, עמ׳ 102.
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9 ו 6 7 - ו ״ כ ש  חוק להסדר ההימורים בספורט, ח

ל ג ר ו ד כ ם ב י ר ו מ י ת ה י נ כ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 להוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ״ז—1967
נה המועצה להסדר ההימורים בספורט תקנות  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, מתקי

:  אלה

 1. בסעיף 5 לתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל), תיהיו פעיף
, 5 לתופפת ק א ל ז ן / א , מ , י ״ ב - ו / ן א , א ק ב ל ח , ו ק א ל ן ן / ם / ו ק מ ׳ ב ( ת פ ם ו ת ; ז _ ן ל ה ל ) 2 1 9  תשב״ט—69

/ ! בחלק א׳ ייועד מקום לציון שמו ומענו של המשתתף׳ י ב  וחלק ב׳ או א׳ ד

 2. בסעיף 12 לתוספת, אחרי ״טופס השתתפות״ יבוא ״וירשום את שמו ומענו במקום תיקה פעיר

 12 לתופפת המיועד לכך בחלק א׳ של הטופס״.

 3. בסעיף 13(א) לתוספת׳ אחרי ״בטופס השתתפות״ יבוא ״בהתאם לסדר רשימת ״יי,וי מעיו־
 13 לתופפת

 התחרויות״.

ר עי א: י־יהיז פ בו (א) ואחריו י  4. האמור בסעיף 14 לתוספת יסומן
 . • , 14 לתופפת

 ״(ב) לא רשם משתתף את שמו ומענו במקום המיועד לכך בחלק א׳ לטופס
לו לא הוגש טופס ההשתתפות המזכה את המשתתף כאי .  השתתפות, יראו

 להשתתף בהימור.״

״ולא יותר היקוופעיף ף.פסקה (3) יבוא.  5. (א) האמור בסעיף 15 לתוספת יסומן (א), ובו בסו
 . 15 לתופפת

 מ־432 טורים״.
א: בו ) לסעיף 15 י א ) ן ט  (ב). אחרי סעיף ק

 ״(ב) משתתף לא יהיה רשאי לסמן ניחושים בטופס השתתפות רב־טורי אם
 בגין סימונים אלה יעלה מספר הטורים המשתתפים בהימור על המספר

 המותר.״

א: הופפמ בו  6. לאחר סעיף 15 לתוספת י
 פעיף 15א

פ 15א. סימן משתתף בטופס השתתפות רב־טורי ניחושים במספר טורים לתופפמ י ש י ח י  ״ביטול נ

ו העולה על המותר להימור, בהתאם להוראות התכנית, יבוטלו סימונים אלה מ ו

י

מ פ ״

ר

י י ^ " 
 ולא יובאו במנין הניחושים של אותו משתתף.

 תחילה יבוטל סימון המשלש מספר טורים בהם משתתף המשתתף בהימור
 ושקדמו׳ לאותו סימון, ואחריו יבוטל סימון המכפיל מספר טורים בהם
 משתתף המשתתף! הסימונים הללו יבוטלו בזה אחר זה החל מניחושי
 תוצאות התחרות המופיעה אחרונה בטופס, ולפי סדר הפוך לסדר רשימת
 התחרויות — עד שיישארו בטופס סימונים לניחושים במספר טורים אשר

 לא יעלה על המותר להימור.״

 1 ס״ח תשכ״ז, עמי 142; תשכ״ח, עמ׳ 162; תש״ל, עמ׳ 132.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 2177! תש״ל, עמ׳ 1352.
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 7. בסעיף 16 לתוספת׳ במקום ״30 אגורות״ יבוא ״50 אגורות״.

 8. בסעיף 28 לתוספת׳ ״על־פי סעיף 23״ — יימחק.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל)
 (תיקון מס׳ 2)׳ תשל״ב—1972״.

 תיקון סעיף
 16 לתופפת

 תיקון פעיר
 28 לתופפת

ן ו י ם ם ר י מ  ע
 יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט

ן ו ל ל א א ג  י
 שר החינוך והתרבות

 נתאשר.
 ו׳ בתמוז תשל״ב (18 ביוני 1972)

 (»מ 73621)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

1 9 4 9 - ט י י ש  חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), ת

ם י ר כ ש ת מ ו א ק ש ל מ ו ע ל ב י ה ו נ ר שי ב ד ו ב  צ

י תעריף)׳ תש״ט—949! !, ו נ (שי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכס ובלו
ר:  אני מצווה לאמו

, במקום  1. בסעיף 1 לצו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף), תש״ך—1960 2
א: בו  פסקה ד י

 ״ד. ויסקי —

 (1) שסולק מחצריו של יצרן בעל רשיון לפני כ״ה
 בכסלו תשל״ג (1 בדצמבר 1972) לכל ליטר של כוהל 1300

ל 1625״. ה  (2) אחר לכל ליטר של מ

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בסיוץ תשל״ב (1 ביוני 1972).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ב—1972״.

 תיקון סעיף 1

 מחילה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 א׳ בתמוז תשל״ב (13 ביוני 1972)
 (וזמ 72382)

 1 ס״ח תש״ט, עמ׳ 145.

 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 448; תשל״ב, עמ׳ 287.
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1 9 4 9 - ס ״ ש  חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעדיף), ח

ם י ר כ ש ת מ ו א ק ש ל מ ו ע ל ב י ה ו נ ר שי ב ד ו ב  צ

י תעריף)׳ תש״ט—949! 1, ו נ (שי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכס ובלו
ר: י מצווה לאמו  אנ

! ׳ . ה א _ ד.ימז סעי ק ס  1. בסעיף 1 לצו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף), תש״ך—960! 2, פ
 בטלה.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י׳ בתמוז תשל״ב (22 ביוני 1972). תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף) (תיקון מס׳ 3), העים
 תשל״ב—1972״.

 ח׳ בתמוז תשל״ב (20 ביוני 1972) ־ פ נ ח ם ס פ י ר
 (חמ 72382) שר האוצר

 1 ס״ח תש״ט, עמי 145.

 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 448.

ו 9 5 0 - א ״ י ש  חוק מס נסיעות חוץ, ת

ץ ו ת ח ו ע י ס ס נ מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 *׳ אני מצווה
ר:  לאמו

א: תיקון סעיף 2 בו , בפסקה (30)׳ בסיפה י  1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תש״ל—1970 2

 ״הפטור לפי פסקה זו יינתן גם לבן־זוגו של הזכאי לפטור ולילדיו המצטרפים
 אליו״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ט בניסן תשל״ב (13 באפריל 1972). תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס׳ 4), תשל״ב—1972״. השפ

ר י פ ס ס ח נ  כ״ד באייר תשל״ב (8 במאי 1972) פ
) שר האוצר 7 2 4 2  >חמ 0

 1 ס״ה תשי״א, עמ׳ 12; תשכ״ט, עמי 138; תש״ל, עמ׳ 154.

 2 ק״ת וזש״ל, עמ׳ 1288; תשל״א, עמי 639.
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1 9 6 4 - ד ״ כ ש  חוק הסדרת מקומות רחצה, ת

 צו בדבר בריכות שחיה מוכרזות והסידורים בהן
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—964! !,

ר:  אני מצווה לאמו

 תיקיו התופפת 1. בסוף התוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות),

: א בו , י ה תש״ל—1970 2 נ י ש א י  ה

 גוש וחלקות נקודות ציון התוחמות את גבולות הבריכה
 שם הרשות

 המקומית שבתחומה
 נמצאת הבריכה

 שם הבריכה

 ״עירונית עירית אשקלון 1931 חלק 118.794—108.918׳ 118.798—
 מרכז הספורט מחלקה 50 108.920׳ 118.822—108.922,

 שמשון 118.820—108.910

 עירונית מועצה מקומית 309 חלקות 125.710—126.650, 125.680—
 קרית־מלאכי 5 וי6 126.570, 125.610—126.590׳

126.670—125.650 

 בהורה מועצה אזורית 1323 חלקה 114.375—114.625, 121.875 —
 לכיש 28 122.125

 עירונית עירית אשדוד 2065 134.998—117.560, 134.992—
 רובע ב׳ 117.570׳ 134.972—117.540,

 134.972—117.558״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון מם׳ 2),
 תשל״ב—1972״.

ג ר ו ' ב ף ס ו  י״ז בסיון תשל״ב (30 במאי 1972) י
) שר הפנים ד 6 7 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 172.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1725; תשל״א, עמ׳ 1634; תשל״ב, עמ׳ 530.

1 9 5 1 - א ״ י ש  חוק ההתגוננות האזרחית, ת

 הוראה בדבר התפקידים והסמכויות של מפקד הג״א פיקודי
׳ אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951 ג

ר:  מורה לאמו

 1. למפקד הג״א פיקודי יהיו — לגבי מחוזות הג״א שבפיקודו — תפקידים וסמכויות
:  של מפקד הג״א מחוזי כמפורט להלן

 (1) התפקידים והסמכויות לפי סעיפים 5(ב)׳ 9(א), 9ב(א), 14ב(ב), 21(ב)(6)
 ו־(7) ו־21א(2) ו־(4) לחוק!

 התפקידיפ
 והסמכויות
 של מפקד

 זזנ״א פיקודי

 1 סייח תשי״א, עמי 78; תשכ״ד, עמי 126; תשכ״מ, עע׳ 156.
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.  (2) הסמכות לפי סעיף 225 לחוק התכנון והבניה׳ תשכ״ה—1965 ־

 (3) התפקידים והסמכויות לפי תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות
 רשויות מקומיות)׳ תשט״ז—1955 3 !

 (4) התפקידים והסמכויות לפי תקנה 4(2) לתקנות ההתגוננות האזרחית
!  (איפול), תשי״ז—1956 4

 (5) התפקידים והסמכויות לפי תקנות ההתגוננות האזרחית(תעבורה בדרכים),
. s 1956—תשי״ז 

 (6) התפקידים והסמכויות לפי תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת
 תעלות להתגוננות האזרחית)׳ תשכ״ה—1965 ».

am 2. להוראה זו ייקרא ״הוראת ההתגוננות האזרחית (התפקידים והסמכויות של מפקד 
 הג״א פיקודי)׳ תשל״ב—1972״.

ר ב מ ה א מ ל  י״ח בסיון תשל״ב (31 במאי 1972) תת־אלוף ש
 (חמ 73195) ראש הג״א

 סייח תשכ״ה, עמי,307• י 5 ק״ת, תשי״ז, עמ׳ 344.
 ק״ת, תשט״ז, עמי 196; תשכ״ב, עמי .2616 6 ק״ת, תשכ״ה, עמ׳ 2496.

ד לשזלטון מקובלי ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לקרית־אתא בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות ג
: ה  קרית־אתא חוק עזר ז

א: החלפת בו , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־אתא (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
 התופפיז

 ״תוספת
. האגיד, בלירות ( ( ! ) $ ) ת (סעיף 2  1.1 אגרת חיבור דשת פרטי

 (1) לכל יחידת דיור׳ עסק או משרד 200
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 250

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

 עד ״2 40
80 2 ׳ ״ ה מ ל ע מ  ל

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
 (סעיף3(ב)) 5

 1 דיני מדינת ישראל, נו&ח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2857; תשל״ב, עמ׳ 386.
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 האגרה בלידות

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

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לכל מ״ר משטח הנכם 0.15

 יווסף לזה —
 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 2.20
 בבנין שאינו למגורים — לכל מ״ק מנפח הבנין 1

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מד־מים

 האגרה בלירות

110 
150 
175 
190 
230 

60 
90 

110 
125 
170 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

ם (סעיף 5(ד)): י מ ד  אגרת מ
 מד מים שקטרו —

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

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

 עולה על ״2

 האגרה בלירות

10 

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

ל דמי פירוק, הובלה והתקנה ל  אגרת בדיקת מד־מים מ
 (סעיף 5(ט))

 האגדה למ״ק
 באגורות

1.20 40 
65 
90 

30 

30 

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
י _ י• ת י  (1) לשימוש ב

 ל־10 מ״ק ראשונים
 ל־6 מ״ק נוספים

 לכל מ״ק נוסף

 (2) למשקי עזר ולגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ ־100 מ״ר׳ בהגבלה של 8 מ״ק
 לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר,

 מעל 10 מ״ק

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 8 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר

 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

3.50 

35 

35 

50 

35 
50 

50 
80 

35 

17 
35 

 (3) למוסדות

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה

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

 ספת זו

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

 העידיה —
 בגבולות הכמות המוקצבת

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

 העירית
 (7) לבניה

 (8) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת

 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל הכמות המוקצבת

 האגרה בלירות

 אגרת חידוש חיבור לפי סעיף 11 (ד) 15

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

 עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שהוגש בכתב בסכומים אלה:
 סכום הזיכוי

 י המשפחה השנתי בלירות

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

.8 

.9 

ת הכספים.״ נ  (ב) הזיכוי יינתן בסוף ש

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אתא (אספקת מים) (תיקון)׳ תשל״ב—1972״.

י ה ר ר ב  צ
 ראש עירית קרית־אתא

 נתאשר.
 י״ז בסיון תשל״ב (30 במאי 1972)

 (חמ 834411)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למנחמיה בדבר רחצה בבריכות שחיה

׳ וסעיף 6 לחוק הסדרת 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה , מתקינה המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר ז  מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״שטח הבריכות״ — בריכות השחיה הנמצאות בתחום המועצה׳ לרבות השטח, המבנים

:  והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מנחמיה ׳,

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

 ״מפקחי׳ וייעתר למפקח״ — אדם שמינהו ראש המועצה להיות מפקח או עוזר למפקח בשטח
 הבריכות ז

ותו של אדם ¡  ״מפגע״ — כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או מחי
 ״מציל״ — מציל אחראי׳ מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה
נהו  (מצילים׳ סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ״ו—1965 י:, אשר ראש המועצה מי

 בכתב!
 ״ילדי׳ — ילד או ילדה פחות מגיל 9 שנים, זולת אם נאמר אחרת בחוק עזר זה!

 ״בעל חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, סוסים׳ חמורים, עופות בית׳ חתולים וקופים,
 ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור 5

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה ״, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 1

׳ ורכב של המועצה׳ כשהם נהוגים בידי אדם לצורך  לתקנות התעבורה, תשכ״א—51961
; דו לד תפקי  מי

 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב, לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל למעט עגלת ילדים
 ועגלת נכים.

ם  2. (א) לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה, לרבות כובע י
 לגבי נשים וילדות.

 (ב) לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות, אלא במקומות שייחדה לכך
 המועצה.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות —
 (1) מקומות שבהם הרחצה אסורה!

 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או
נוקות;  לבתי תי

 (3) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט.

 גנד רחצה
 והגבלות

 לבישה בנדיפ
 ופשימתפ

 מקומות
 המיועדים

 לרחצה

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

 2 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.

 3 קי׳ת תשכ״ו, עמ׳ 463.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 5 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמ׳ 699.
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פרט במודעות לגבי כל מקום, שקבעה המועצה על פי סעיף  (ב) ראש המועצה י
 קטן(א), שעות רחצה ותנאים מיוחדים אחרים.

 (ג) לא יימצא אדם בשטח הבריכות, לא יתרחץ׳ לא ישחק, ולא יעסוק שם בספורט,
 שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15

 המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האמורים כאמור.

 4. לא יעסוק אדם כרוכל בשטח הבריכות, אלא על פי היתר בכתב מאת. ראש המועצה! רוכלות
 ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתנותו וכן לבלול בו

 תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

שטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות המפקח. העמית כפאות  5. לא יעמיד אדם י
א מרגוע ואהליפ ' 

 6. (א) לא יקים אדם רעש בלתי סביר בשטח הבריכות. מניע״ יעש

 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעם מהקמת רעש כאמור
 בסעיף קנ4ן (א).

 7. (א) לא יביא אדם לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך המועצה — בעל־ פעלי חיים,
= י ב י ג ־ י ־  חיים׳ רכב או עגלה ולא יתיר למבוגר או לילד.המסורים לפיקוחו לעשות כאמור. י

̂) לא יחול על כלב המשמש לעזר להולכת עיוור, ובלבד שלא  (ב) סעיף קטן (
 יוכנס לשטח המשמש לרחצה.

 8. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים מפגע
 לפיקוחו לעשות כאמויר.

 (ב) לא יעשה אדם צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שייחדה לכך המועצה.

 9. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל, או בחלק ממנו, הנפת יגל
י י ח  מחמת מצב הבריכות, יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט• ש

 (ב) לא יימצא אדם בבריכות׳ ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15 המסורים
 לפיקוחו להימצא בבריכות, במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן (א).

 10. (א) ראש המועצה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקן ולסגרן. תחנות הצלה

 (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הוראה ממציל או ממפקח למניעת סכנה לעצמו או
 לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון בשטח הבריכות,

 יציית להם.

 (ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח׳ בחגורות הצלה או במכשירים אחרים
 של תחנת הצלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים .לפיקוחו לעשות כאמור, ולא יתן

 כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת מציל׳ אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.

א י ו ? ד י ו 8 י  11. (א) לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקות או העוויות ואם באופן אחר, כנתון בסכנה א
 וכקורא לעזרה. לעזרח ללא

 צורד או לפכן י

 (ב) לא ישחה אדם, לא יצלול ולא יקפוץ באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע י׳ייפ
ת חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.  בגופו או לסכן א
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 12. לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהן
 ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.

 13. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקרעו
 בשטח הבריכות על ידי המועצה או על פי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים

 לפיקוחו לעשות כן.

 14. בעד כניסה לשטח בריכת השחיר. והשימוש במיתקניה או השכרת בגדים וכובע ים
 ישלם אדם אגרה כמפורט בתוספת, בין לכניסה חד פעמית ובין לכניסה לעונה שלמה.

 15. (א) המפקח רשאי —

 (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעל־חיים, עגלה,
 דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם

 של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד להוראות חוק עזר זה!

 (2) להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות עבירה על הוראות חוק
 עזר זה!

דבקת!  (3) למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע במחלה מי

 (4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.

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

 16. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

 17. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (רחצה בבריכות שחיה)׳ תשל״ב—1972״.

 איפור להשתמש
 גחוטר טזוהפ

 איפור לנרופ
ק « 

 פמכויות המפקח

 עונשין

 תחולה

 השפ

 האגרה בלירות

1.20 
0.50 
0.80 

 פטור
35.— 

 חוסמת
 (סעיף 14)

 דמי כניסה —
 למבוגרים

 לילדים עד גיל 16
 לחיילים

 לתלמידי בתי ספר וגני ילדים הבאים
 בלוויית מוריהם

 כרטיס לעונה שלמה — למשפחה

א ט י ל ׳ ש  ב
 ראש המועצה המקומית מנחמיה

 נתאשר.
 י״ז בסיון תשל״ב (30 במאי 1972)

 (חמ 839806)

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

 חוק עזר לנס־ ציונה בדבר אספקת מים
, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו

ה:  המקומית נס־ציונה חוק עזר ז

 1. בתוספת לחוק העזר לנס־ציונה (אספקת מים), תשכ״ז—966 ! 2 _ י תי?וו התוספת

א: בו  (א) במקום פריט 1 י
 ״1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :

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

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

 עד ״1
 למעלה מ־״2

א: בו  (ב) במקום פריט 4 י
ורות(סעיף 4(א) ו־(ג)) — נ  ״4. אגרת הנחת צי

 לנכס ששטחו עד חצי דונם
 מעל חצי דונם עד 5 דונמים, לכל מי׳ר

 מעל 5 דונמים׳ לכל מ״ר נוסף
 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין

 האגרה בלירות

120 
175 

15 
 30״

40O 
0.80 
0.35 
3— 

 1.50״

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מימ

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

: א בו  (ג) במקום פריט 5 י
 ״5. אגרת מד־מים (סעיף 5(0) :

 מד מים שקטרו — בלירות
120 70 i 1 ו עולה על ״ ( נ י א ) 
ן ואינו עולה על ״1 110 180  (2) עולה על ״
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״1-1 140 220
270 180 1 i 4 \ ואינו עולה על ״ ( ה על ״ ל ו ע ) 
355 250 2 ו עולה על ״ 1 נ י א ו i 5 ה על ״ ( ל ו ע ) 
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 345 420
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 425 490

 (8) עולה על ״4 לפי חשבון שהגיש המנהל.״

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

ד י מ ל ש א ר ש  י
 ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 נתאשר.
ג בםיון תשל״ב (5 ביוני 1972)  כ״

 (חמ 841008)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 1970, תשכ״ז, עמ׳ 1002.
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 פקודת המועצות המקוממת

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

ות!, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומי
ה:  המקומית ערערה חוק עזר ז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

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

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

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

 ״מועצה״ — המועצה המקומית ערערה י, ן

 ״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 אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

ת ז  מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטי

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

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

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3 ;

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

 ״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 ן

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע —
ן  צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתו
! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי ג ג  של ה

ג י  הבנין או על ידי החלק האמור,• ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הג
 והרצפה שמתחתיו.

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

ם 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא י  ״י־וד למפעל מ

 ייעשו אלא על ידי המנהל.

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 172; ק״ת 1219, תשכ״ה, עמ׳ 280.

 3 עייר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.
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 (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
: ש א ר  המבקש למועצה מ

 (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 יסירנד, ולא דש» 9י«יי1
 יטפל בד. בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת א ) ן  (p בקשה להיתר לפי סעיף קט
ן! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת י  או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענ

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

 (ד.) 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.

או שינויה, אלא באבזרים  (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה 1
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

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

ר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם. מ ו א  א

ה ח ס — אגרת מ  4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מי

ת צינורות ו ר ו ע ת צ ח נ ת ה ר ג  הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה א
 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 >ג) בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין 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 מימ, התקנת«ד-0י0
 ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.
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 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר 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.

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

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

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

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

 היה פגום.

 אגדת טי־ 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.

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

 הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו•

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
 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.

 (ה) 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
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 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
ך ך ע ה  ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל ל
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם

 צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן 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 .אפפמתמים
 . לפי מיה

 מים ולקבוע בו תנאים.

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

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

 הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

, טיעי המשלים ד ש י ר ד  9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת ה
 לכך מאת המועצה.

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

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

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

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

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

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר 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 הפפ?מ
ה אפפקת הטיפ ל ן ׳ ב 0 י מ ת ה ק פ ם ״ א ו א ב א כ ע ׳ ל ק ת נ ׳ ל ך ר ו צ ת ה ך י מ ל ב ה ג מ > י ך א ש ׳ ף ת , ט ר פ  ה

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

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

 רשות ״יפיל 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 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 בהק, 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 לפי סעיפים 11
 או 12 ;

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

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

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

 *<«« במי־ 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

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

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת המים.

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

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

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

 בתחום המועצה.

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

ד השייך למפעל המים. מ  (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל א
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 (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 פכירמ טיפ
־ ״ י י ־ ע ה  או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל. י

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי ״ידוש»יניי
 שנות? היתר בכתב מאת המנהל.

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

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

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

 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 הדרישה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית

ו את הוצאות הביצוע.  המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו «פירת הויעות
 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
ו במקום מגוריו  המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
ת המסירה כאמור, תהא  או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים א
 המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם
ו או נתפרסמו בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא  דנ

 בשפה העברית.

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עונשי,
 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 לעדערה (אספקת מים), תשל״ב—1972״.
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 האגרה בלירות
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 תוספת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(0(1)) :

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה

 לכל יחידת תעשיה

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש

 לפי דרישת הצרכן •—

 עד ״2

 עולה על ״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת
 פרטית (סעיף 3(ב))

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

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

 לנכס בשטח עד חצי דונם
 לכל מ״ר נוסף

 ונוסף לזה —

 בבגין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה

 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ר של שטח בניה

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 בלירות

75 50 

100 75 

125 100 

150 120 

190 150 

240 190 

300 240 

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

ן  (1) אינו עולה על ״

! ואינו עולה על ״1  (2) עולה על ״

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״14

\ ואינו עולה על ״|1 \  (4) עולה על ״

\ ואינו עולה עד ״2 \  (5) עולה על ״

 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 האגרה בלירות

10 
 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה

 והתקנה (סעיף 5(ט))
.6 
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 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית

 בלירות

 7. אגדת 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 הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מי׳ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מי׳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, 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.

 (3) למוסדות 40

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40

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

 בתוספת זו 100 5

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

 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25 2.50

 מעל הכמות המוקצבת 50

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

 (7) לבניה 90 4.50
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

25 

50 

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

 בגבולות הכמות המוקצבת

 מעל הכמות המוקצבת

 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש החיבור (סעיף 11 (ד)) 15

ל א ד ג׳ מ ו ע ם א מ פ ט צ ו  מ
 ראש המועצה המקומית ערערה

 גתאשר.
 כ״ח באייר תשל״ב (12 במאי 1972)

 (חמ 846655)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 תיקון לועות
ת 2825, תשל״ב, ו ת התעבורה (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1972, שפורסמו בקובץ התקנ ו  לתקנ
ות התעבורה (תיקון מס׳ 4), תשל״ב—1972״ ! לפי זד״ בתקנה 22, במקום  עמי 864, יש לקרוא ״תקנ

 ״2״ יבוא ״4״.

 קובץ התקנות 2865, י״ו בתמוז תשל״ב, 29.6,1972

, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 72 אגורות




