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 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה-965ו

ת בדבר סדרי תשלום פיצויים למחזיק ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה—1965
 ולאחר התייעצות עם הרשות, אני.מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המנהל״ — מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 10 (א) לחוק או עובד הדשות שהסמיך לכך;
׳ לרבות בנק הדואר שהוקם  ״מוסד בנקאי׳•׳ — כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2

 על פי חוק בנק הדואר, תשי״א—31951!
 ״מחזיק״ — כמשמעותו בחוק, הגר במקרקעין מופקעים או שיש לו בהם עסק;

 ״מקרקעין מופקעים״ — כמשמעותו בסעיף 36 לחוק;
 ״הודעה מוקדמת״ — כמשמעותו בסעיף 17 לחוק.

 2. י הומצאה למחזיק דרישת פינוי לפי סעיף 38 לחוק (להלן — הדרישה), תודיע לו
 הרשות בכתב תוך ששים יום מתאריך המצאת הדרישה את סכום הפיצויים המגיע לו לדעתה
 בעד המקרקעין המופקעים (להלן — הפיצויים), בהסתמך על שומה של שמאי מקרקעין

 כמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב—41962.

 3. (א) לא יאוחר משלושה ימים לפני תום המועד שנקבע בדרישה לפינוי המקרקעין
 המופקעים תפקיד הרשות במוסד בנקאי את סכום,הפיצויים.

 (ב) הפיצויים יופקדו בקרן פיצויים לדיור חלוף בשביל מי שהיה המחזיק ערב
 פרסום ההודעה המוקדמת (להלן — הפקדון); הפיצויים שהופקדו לא יהוו חלק מנכסי

 המחזיק אלא יעמדו לפקודת הרשות עד אשר תורה אחרת.
 (ג) הודעה בדבר הפקדת הפיצויים וכן בדבר חיוב החשבון תישלח מאת הרשות

 למחזיק.

 4. סכום הפיצויים שהופקד ישא ריבית בשיעור של ששה אחוזים לשנה מיום שהומצאה
 הדרישה למחזיק (להלן — יום ההפקדה).

 5. (א) סכום הפיצויים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר
 מתוך מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני היום שבו שולם סכום כלשהו מהפקדון
 (להלן — המדד החדש) כי• המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
 ההפקדה (להלן — המדד היסודי), ישולם אותו סכום כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור

 העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחד שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים
 ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף.

 6. סכום הפיצויים, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה עליו, ישמשו את הרשות לרכישת
 הדיור החלוף, לרבות, דיור חלוף ארעי, והעמדתם לרשות המחזיק ומשפחתו, וכן לתשלום

 דמי שימוש בעד דיור חלוף ארעי.

 הודעה על
 הפיצויים

 הפקרת
 הפיצויים

 שימוש כ383י
 הפיצויים

 1 ס״ח 446, תשכ״ה, «מ׳ 279.

 2 0״ו1 166, תשי״ד, עמ׳ 192.

 3 ס״ח 79, תשי״א, עמי 219.

 4 ס״ח 369, תשי״ב, «מ׳ 72.

 426 קובץ התקנות 2943, ט׳ בטבת ת«ל״ג, 14.12.1972



 תשלום הפיצויים
 למחזיק שיש לו

 דיור תלוף

 חשגון פו«י

 7. הוכח להנחת דעתו של המנהל כי למחזיק הגר במקרקעין מופקעים יש דיור חלוף
 קבוע למגורים שלא באזור המיועד לשיקום בעתיד הנראה לעין, או כי למחזיק שיש לו
 במקרקעין המופקעים בית עסק. יש דיור חלוף או שאיננו זקוק לדיור חלוף לבית עסקו,
 ישולמו הפיצויים, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה, למחזיק כאמור, בתנאי שהמחזיק מסר
 למנהל תצהיר כי £יז לו כל תביעות על פי החוק כנגד הרשות בשל המקרקעין המופקעים

 או הפקדון.

 8. (א) תוך ששים יום מהיום שבו עבד המחזיק לדיור החלוף הקבוע שהוצע לו, ימציא
 המנהל למחזיק חשבון סופי של הפקדון ליום שבו עבר המחזיק לדיור החלוף הקבוע, אולם
 אם הוגש ערעור לפי תקנה 1 לתקנות סדר הדין (ערעור בעניני פינוי באזור שיקום),
 תשכ״ז—1966 », יוגש החשבון הסופי למחזיק תוך ששים יום מיום מתן פסק דין סופי

 בערעור או מיום שהגיעה הרשות להסכמה עם המחזיק והערעור בוטל.

 (ב) עלה סכום הפיצויים, לרבות הריבית והפרשי ההצמדה, על הסכום שהוציאה
 הרשות תמורת הדיור, לרבות דיור חלוף ארעי כאמור בתקנה 6, ולתשלום דמי שימוש בעד

 דיור חלוף, יעביר המנהל למחזיק, עם המצאת החשבון הסופי, את ההפרש כאמור.

 9. ניתן למחזיק כדיור חלוף דירה שבעדה עליו לשלם דמי שכירות, והיתד• הרשות
 סבורה כי לשם הבטחת תשלום דמי השכירות יש לעכב את הפיצויים כולם או מקצתם,
 רשאית היא על אף האמור בתקנות אלה לקיים בידה את סכום הפיצויים, כולם או מקצתם,

 ולא למסרו למחזיק.

 10. (א) נפטר המחזיק שגר במקרקעין מופקעים, לאחר הפקדת הפיצויים, ישמש סכום
 הפיצויים לרכישת דיור חלוף לבני משפחת המחזיק שגרו עמו במקרקעין המופקעים ערב
 פרסום ההודעה המוקדמת, בחלקים שווים ביניהם; לענין זה רואים כבני משפחתו של
 המחזיק את אלה שגרו עמו דרך קבע במקרקעין המופקעים והם שימשו להם כמקום מגורם
 הקבוע ערב פרסום ההודעה המוקדמת, למעט אדם מהאנשים האמורים שלא גר במקרקעין
 המופקעים ביום שבו הוצע הדיור החלוף, אך לרבות מי שנולד למחזיק לאחר פרסום ההודעה

 המוקדמת וגר עמו במקרקעין המופקעים.

 (ב) לא היתד! לנפטר משפחה כאמור בתקנת משגה (א), או לא היה איש ממשפחת
 הנפטר זכאי לדיור חלוף, ינהגו בסכום הפיצויים בהתאם להוראות החוק הנוהג באותה שעה

 בישראל כאילו היה חלק מעזבונו.

 11. העבירה הרשות סמכות מסמכויותיה על פי החוק או הסכימה עם גוף כל שהוא העגד>ןפ8גומ
 שיבצע פעולה שנתייחדה לרשות יחולו תקנות אלה כאילו אותו גוף הוא הרשות.

 12. הודעות לפי תקנות אלה יימסרו בדרך שיש למסור דרישת פינוי כאמור בתקנות «פיר» הורעה
 בינוי ופינוי של אזורי שיקום (מסירת דרישת פינוי)׳ תשכ״ח—61968.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (תשלום פיצויים למחזיק), השם
 תשל״ג—1972״.

 עיכוב יתרת
 הפיצויים

 פטירת ה8חזיק

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 י״ג בכסלו תשל״ג(19 בנובמבר 1972)
 (חמ 76598)

 5 ק׳׳ת תשכ״ז, עמי 1080; תשכ״ח, עמי 385.

 6 ק״ת 2175, תשכ׳׳ח, עמ׳ 723.

 קובץ התקנות 2943, «׳ בטבת תשל״ג, 14.12.1972 427



 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארבה), תשכ״ו-966ו

ת בדבר תעודות מיוחדות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־12 לחוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה),
 תשכ״ו—1966 אני מתקין תקנות אלה:

 יי׳ייייי* 1. תעודות מיוחדות יהיו בנוסח שבתוספת.
 מיוחדי!*

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה)(תעודות מיוחדות), ש  ה

 תשל״ג—1972.״

ת פ ס ו  ת

 (תקנה 1)

 מדינת ישראל

 חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארבה), תשכ״ו—1966
 תעודה מיוחדת צמודה למדד יוקר המחיה ואינה נושאת ריבית

 מספר שם המשפחה.
 לירות מען

 ת״ ז

 1. תעודה זו'מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכ״ו—
.1966 

 2. תעודה זו ערוכה לזכות מי ששילם את המילווה לאחר התאריך הקובע, שהוא —
 (א) י׳ באלול תשל״א (31 באוגוסט 1971) — לגבי מילווה לשנת המס 1966 ;
 (ב) כ״א באלול תשל״ב (31 באוגוסט 1972) — לגבי מילווה לשנת המס

.1967 

 3. סכום הקרן של תעודה זו ישולם לכל מי שימסור אותה לאחר היום שנועד לפדיונה.

 י 4. על פדיון הקרן של תעודה זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בסעיפים 5 ו־7(2)
 לחוק. המילווה ייפרע על ידי המדינה החל ב־1 באפריל 1983 לגבי תעודות מילווה מיוחדות

 לשנת המס 1966, וב־1 באפריל 1984 לגבי תעודות מלווה מיוחדות לשנת המס 1967.

 5. .תעודה זו צמודה למדד יסודי של נקודות. תאריך ההוצאה

 ממשלת ישראל
 האוצר

 שד האוצר החשב הכללי

ר י פ ס ס ח נ  י״ג בכסלו תשל״ג(19 בנובמבר 1972) פ
) שד האוצר ד 2 4 6  >חמ 2

 1 ס״ח תשכ״ו, עמ׳ 25! תש״ל, עמי 47.

 428 קובץ התקנות 2943, פ׳ בטבת תשל״ג, 14.12.1972



 הוספו!
 ת?גה 43א

 חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו-1955

ת בדבר בתי סוהר צבאיים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 495, 503(א) ו־542 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—
 1955 *, אני מתקין תקנות אלה:.

, יבוא:  1. אחרי תקנה 43 לתקנות בתי הסוהר הצבאיים, תשט״ז—1955 2

 ״?־ילה י»יי־ 43א. הוראות תקנה 43 לא יחולו על קבילה שמגיש כלוא לנציב קבילות
 ,5!3י־ייי*"יייי8 חיילים; הקבילה יש להגיש במטעפה סגורה למפקד בית הסוהר שבו
 מוחזק הכלוא, והמפקד יעביר את המעטפה בלי לפתוח אותה לנציב

 הקבילות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר הצבאיים (תיקון), תשל״ג—1972״. הש־

 כ״ג בכסלו תשל״ג(29 בנובמבר 1972) מ ש ה ד י י ן
 >תמ73140) שר הבטחון

 1 ס״זז תשט״ו, עמ׳ 171; תשפ׳׳ד, עמ׳ 148; תש׳׳ל, עמ׳ 20.

 2 ק״ת תשט׳׳ז, עמי 206; תשכ׳׳ו, עמ׳, 1478¡ תשכ״ז, עמ׳ 506¡ תשב״ה, עמי 227, עמ׳ 1521¡ תשכ״ט, 03׳ 1264.

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

ת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד ק ז ח ת בדבר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 !, וסעיף 20 לפקודת מחלות
, אני מתקין תקנות אלה:  בעלי חיים, 1945 2

 1. בתקנה 5 לתקנות הכלבת(החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי״ט— מי?וז.ו1?«וז5
, במקום ״500 פרוטה״ יבוא ״75 אגורות״ ובמקום ״2 לירות״ יבוא ״5 לירות״. 3 1959 

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכלבת(החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידול) ה׳־פ
 (תיקון), תשל״ג—1972״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 1 ע׳׳ר 1934, תופ׳ 1, מס׳ 481, «מ׳ 242.

 2 עייר 1945, תוס׳ 1, מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1724.

 י׳ בכסלו תשל״ג(16 בנובמבר 1972)
 (וזמ 73883)
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 פקודת בתי המשפט העירוניים

ת המשפט העירוני ת סמכותו של מ  צו המרחיב א

, אני מצווה  בתוקף סמכותי. לפי סעיף 4(2) לפקודת בתי המשפט העירוניים1
 לאמור:

 י<י?יו**י־־־י־ 1. בתוספת לפקודה -

 (1) לצד פקודת החוק הפלילי, 1936, אחרי ״103״ יבוא ״103א״ז

 (2) בסופה יבוא ״חוק לימוד חובה׳ תשייט—1949 2״

 הש>= 2. לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט העירוניים (שיפוט), תשל״ג—1972״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  כ״ח בכסלו תשל״ג(4 בדצמבר 1972) י
) שר המשפטים 7 0 0 4 מ 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, פרק צ״ז, עמ׳ 995; ע״ר 1942, תונו׳ 2, עמי 286; ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1959 ; ק״ת תשכ״ח,

 עמי 1438.
 2 ס״ח תש״ט, עמ׳ 287 ; תשכ״ט, עמ׳ 178.

 חוק התקנים, תשי״ג-953 ן

 אכרזה על תקן רשמי

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

 אנרזי על הקו 1. התקן הישראלי ״ת״י 472 — אייר תשל״א (מאי 1971) — אקדח לשיקוע פינים:

י דרישות בטיחות״ הוא תקן רשמי. 8 ״  י

ייי» 2. התקן האמור הופקד —  מקומית ה־
 התקן

 (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, משדד 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.

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת 2677, תשל״א, «מ׳ 677.
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 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 472 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) מכשירי נפץ לשיקוע ־»«ול
 פינים: דרישות בטיחות), תשל״א—21971— בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 472 — אייר תשל״א (מאי השפ
 1971) — אקדח לשיקוע פינים: דרישות בטיחות), תשל״ג—1972״.

ן י ט ל י ׳ צ י  י
 הממונה על התקינה׳

 ט״ז בכסלו תשל״ג(22 בנובמבר 1972)
 (חמ 74082)

 חזק התקנים, חשי״ג-953ו

ה על תקן רשמי ת כ  א

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

 1. התקן הישראלי ״ת״י 848 — אלול תשל״ב (אוגוסט 1972) פינים לאקדח לשיקוע אניזה על מ?ו
י מ ש  פינים: דרישות טיב״ הוא תקן רשמי. ". י

 «ל,ו«וין ו!6י,ימ
 התקן

 וזחילה

 ד ק פ ו  2. התקן האמור ה
 (!) במשרד הממונה על התקינה׳ משדד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

t תל־אביב־יפו 
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משדד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים.
 (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.

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

 4. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 848 — אלול תשל״ב (אוגוסט ה׳»פ
 1972) פינים לאקדח לשיקוע פינים: 'דרישות טיב), תשל״ג—1972״.

ן י י י ט ל ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 ט״ז בכסלו תשל״ג(22 בנובמבר 1972)
 (חמ מ!740)

 1 סייח 116, תשי״ג, עמי 30.
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט -1959

ה פלסטי בעונת חורף ואביב 972/73ז ט ע ת מ ח  כללים לגידול ירקות ת

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות׳ תשי״ט—
 1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה: ,

 יןגי־ייי* 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות •,

 ״חורף ואביב 1972/73״ — תקופה שבין ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972) לבין ט״ז
 באדר ב׳ תשל״ג(20 במרס 1973) י,

 ״ירקות״ — עגבניות ומלפפונים!

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות תחת מעטה
 פלסטי.

 ממפות גידול 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות תחת מעטה פלסטי בעוגת חורף ואביב 1972/73

 בכל שטחי הארץ הן כדלהלן:

 מין הירק השטח בדונמים

 1. עגבניות 4,000
 2. מלפפונים 5,600

 המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב 1972/73 לעונות משנה.

 אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

 (1) למבקש לגדל עגבנית ומלפפונים תחת מעטה פלסטי בעונת חורף ואביב
 1972/73, תיקבע מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים, ככל האפשר
 בשיעור מכסות הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות תחת מעטה פלסטי ממינים
 אלה בעונה המקבילה ב־1971/72 בתוספת 10% ־, ואם לא גידל ב־1971/72
 ירקות מהמינים האלה תחת מעטה פלסטי מחמת מחזור זרעים, תיקבע לו
 מיכםת גידול, ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול תחת מעטה פלסטי שנקבעה
 לו בעונה המקבילה ב־1970/71 אף היא בתוספת 10%׳ שלא תעלה על שטח
 הגידול תחת מעטה פלסטי שגידל בפועל ביין בעונה המקבילה ב־1971/72

 או ב־1970/71, לפי הענין!

 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות ומלפפונים תחת מעטה פלסטי בעונת
 חורף ואביב 1972/73, אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות׳ או שהוכח
 למועצה כי הוקצה במכסות אישיות בעונת חורף ואביב 1972/73 אך לא
 בוצע, יוקצה למגדלים שלא גידלו ירקת תחת מעטה פלסטי ממינים אלד.

 עונומ ט«נוז 3,

 עלדונות,לקביעת י 4)
 «פפות אישיות

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 222 ; תשכ״ב, עמי 31.
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 בעונת חורף ואביב 1971/72 שלא מחמת מחזור זרעים, ככל האפשר בגודל
 מכסה אישית ליחידת משק באותו אתור! היתה יתרה — תחולק למגדלים
 שביקשו'מכסה מוגדלת של ירקות לגידול תחת מעטה פלסטי ממינים אלה,
 בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת חורף ואביב 1972/73 לגידול תחת

 מעטה פלסטי. י

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות תחת הע=
 מעטה פלסטי בעונת חורף ואביב 1972/73), תשל״ג—1972״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 י״ח בכסלו תשל״ג(24 בנובמבר 1972) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 739901)

ב ל ־ ר ם ב י י י ח ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-1959

 כללים לגידול ירקות בעונת חורף ואביב 973 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה — הגדרות

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקותוי י

 ״חורף ואביב 1973״ — התקופה שבין כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973) לבין ט״ז באדר ב׳
 תשל״ג(20 במרס 1973) ,•

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר!

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות שלא תחת
 מעטה פלסטי.

 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת חורף ואביב 1973 בכל שטחי הארץ הן מהפות גי״ל
 כדלהלן:

 ס״ח תשי״ט, ע«׳ 222 ; תשכ״ב, עמ׳ 31.
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 מין הירק השטת בדונמים

1,200 

2,750 

1,900 

 1. עגבניות

 2. מלפפונים

 3. גזר

 עונות!ושנה 3. המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב 1973 לעונות״טשנה.

 אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

 (1) למבקש לגדל עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת חורף ואביב 1973 תיקבע
 מכסת גידול של.ירקות מהמינים האמורים ככל האפשר בשיעור מכסות
 הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות ממינים אלה בעונה המקבילה 1971/72,
 בתוספת 10%! ואם לא גידל ב־1971/72 ירקות מהמינים האלה מחמת
 מחזור זרעים, תיקבע לו מכסת גידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול
 שנקבעה לו בעוגה המקבילה ב־1970/71 אף היא בתוספת 10%— שלא תעלה
 על שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה ב־1971/72 או

 ב־ 1970/71׳ לפי הענין!

 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת חורף ואביב
 1973, אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצה
 במכסות אישיות בעוגת חורף ואביב 1973 אך לא בוצע, יוקצה למגדלים שלא
 גידלו ירקות מהמינים האלה בעונת חורף ואביב 1971/72 שלא מחמת מחזור
 זרעים׳ ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור! היתה
 יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות לגידול ממינים

 אלה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעוגת חורף ואביב 1973.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונת
 חורף ואביב 1973), תשל״ג—1972״.

 עקימיזו לקגיעת 4
 «כסו* אישיות

י ל א ר ש ן י ת י  א
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 י״ח בכסלו תשל״ג(24 בנובמבר 1972)

 >המ-739901)

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות
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 הגדרות

ו ל [נוסח חדש], תשל״ג-ג97 ח נ  פקודת מסילות ה

 חוק עזר בדבר אגרות הובלה ותשלומים שונים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל״ב—1972 ג
 אני מתקין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״משא״ — טובין, חבילות ובעלי־חיים, כמשמעותם בפקודה;

 ״תחנת טעינה״ —המקום שבו נטען המשא בקרון, ואם המקום אינו בתחנת רכבת — תחנת
 הרכבת הקרובה ביותר בכיוון הנגדי לכיוון ההובלה; .

 ״תחנת פריקה״׳— תחנת רכבת שבה נפרק המשא או התחנה הקרובה ביותר אחרי מקום
 הפריקה בכיוון ההובלה;

 ״שירות משולב״ — הובלת משא במסילת הברזל למקומות שאינם קשורים לקו רכבת או
 ממקומות כאלה ן

, לרבות יום העצמאות.  ״ימי מנוחה״ — כמשמעותם בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2

ה ל נ ו ה ץ ״  2. אגרת ההובלה בעד כל אחד מהמשאות המפורטים בחלקים ב׳ ו־ג׳ לתוספת המובל א
׳ ^ _ ־קרונות ב ל ן ש ת מ ן ף י ש ן ב ) א ם י ך | ך ו י ת מ ן נ ן ף ן _ ק ל ה ל ל ( כ m ^ ל ^ 

 (1) בשיעור של 40 אגורות לכל טונה, וכן —
 (2) , (א) בשיעור המפורש לצד אותו משא, שיחושב לפי משקל המשא ולפי

 המרחק שבין תחנת הטעינה ובין תחגת הפריקה;
 (ב) היה משקל המשא פחות מהמשקל המינימלי שנקבע לאותו המשא
 בחלק א׳ לתוספת, יראו אותו משקל, לצורך תשלום האגרה, כאילו היה
 המשקל המינימלי האמור. הוראה זו לא תחול על הובלה בשירות משולב.

 3. (א) האגרה בעד כל טונה של משא מהמשאות המפורטים בחלק ב׳ לתוספת העובדת אניות הוגלה
r11̂ ת ^^3ת י 3̂  י

 בשלוחת רכבת, תהיה בשיעור של 14 אגורות לכל טונה ולכל ק״מ של אורך השלוחה,
 אך לא תפחת מ־70 אגורות.

 (ב) לענין סעיף קטן(א) —
 ״שלוחת רכבת״ — קו מסילת הברזל המיועד לטעינה או פריקה של משא שלא בתחנת

 רכבת; •
 ״תחנה מפקחת״ — תחנת הרכבת שעובדיה מפעילים את תנועת הרכבות אל תוך השלוחה

 וממנה;
 ״אורך השלוחה״ — אורך מסילת הברזל מציר התחנה המפקחת עד קצה השלוחה או עד

 קצה המסילה הארוכה ביותר שבה.
 4. האגרה הכוללת לפי סעיפים 2 ו־3 לא תפחת מהסכום של 3.50 לירות לטונה לסוגי א־יה

n ״ f . ״  המשאות המסומנים בחלק ב׳ לתוספת באותיות א/ ב׳ או ג׳, ומהםכום של 4 לידות לטונה !
 יקרונות
 לסוגו המשאות המסומנים בחלק ב׳ לתוספת באותיות ד׳ או ה׳. מיוחדים
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 2 ע״ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמי 12.
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 5. (א) אגדת ההובלה למשא המובל בקרונות משא שלא הוזמנו לו קרונות מיוחדים
 (משלוחי משא זעירים) תהיה בשיעור 9.0 אגורות לכל 1000 ק״ג או חלק מהם ולכל ק״מ.

 (ב): היה משקל המשא פחות מהמשקל המינימלי שנקבע בטור ד׳ בחלק א׳ לתוספת,
 יראו אותו משקל, לצורך תשלום האגרה, כאילו היה המשקל המינימלי האמור.

 6. אגרת ההובלה למשא המובל בקרונות נוסעים תהיה 0.26 אגורות לכל 10 ק״ג או
 חלק מהם ולכל ק״מ, ובלבד שלא תפחת מהסכומים המפורטים להלן:

 (1) 35 אגורות לכל זוג אופניים, אופנוע או קטנוע ושאר כלי רכב דומים,
 אמבטיות, ארונות, מזנונים, כסאות בלתי מתקפלים, מקררים, מיטות ועגלות

 ילדים;
 (2) 18 אגודות לכל משלוח אחר.

 אגרת הוגיה
 שלא גקרונות

 מיוחריפ

 אגרת הוגלה
 פקרוגות

 נופעיפ

 7. בהובלת משא לירושלים יראו כל ק״מ שבין תחנת הרכבת בית־שמש ותחנת הרכבת
 ירושלים כ־*2 ק״מ.

 8. אגרת ההובלה לפי סעיף 2(2) תפחת ב־15% לגבי משאות המגיעים לנמל אילת!
 או המיועדים ליצוא דרכו והמובלים בשירות משולב דרך באר־שבע או דימונה, ובלבד

 ששיעור האגרה לא יפחת מהסכומים הנקובים בסעיף 4.

 אגרת הופלה
 לירושליפ

 אגרת הופלה
 מופחתת

 9. הוראות סעיף 8 לא יחולו על משאות המגיעים לנמל אילת או המיועדים ליצוא
 דרכו אם הס —

 (1) מחצבים למיגיהם;

 (2) משאות שאגרת ההובלה בעדם אינה עולה על 4.5 אגורות לטונה ולק״מ;
 הוראות פסקה זו לא יחולו על מלט המובל לנמל אילת.

 אגרת רישופ 10. בעד כל משלוח של משא תשולם אגרת רישום של 115 אגורות.

 11. (א) בעד השהיית קרון לשם פריקה או טעינה לאחר 24 שעות מזמן הצבתו, תשולם
 אגדת השהיה לכל 3 שעות או חלק מהן שלאחר 24 השעות האמורות, בשיעור של 20 אגורות

 לכל טונה מקיבולו.

 (ב) קרון שהוצב לפריקה אחרי שעה 12.00 ייחשב לצורך תשלום אגרת ההשהיה
 כאילו הוצב לפריקה בשעה 07.00 של היום שבא אחריו.

 (ג) על משא המובל בשירות משולב לא תחול אגרת השהיית קרון.

 אגרת השהיית
 קיוו

 12. על אף האמור בסעיף 11 תחושב אגרת ההשהיה בעד השהיית קרון שקיבולו הוא
 120 טונות לשם פריקה או טעינה, לאחר 48 שעות מזמן הצבתו, לכל 24 שעות או חלק מהן

 שלאחר 48 השעות האמורות, לפי השיעור של 97.04 לירות לכל קרון.

 חישופ אגרת
 השהיה

 13. אגרת השהיה לא תשולם בעד השהיה שחלה בימי מנוחה אם התחילו ימי המנוחה
 לפני תום 24 או 48 השעות הראשונות הפטורות מאגרת השהיה, הכל לפי הענין.

 14. בוטלה הזמנת קרון לטעינה, תשולם אגרה של 20 אגורות לכל טונה מקיבולו ולכל
 3 שעות או חלק מהן החל משעת הצבת הקרון לטעינה ועד לשעת ביטול ההזמנה.

 םפוי מאגרת
 השהיה גימי

 מנוחה

 אגרה געד
 כיפול הימנת

 ?יון
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 אגרי* החפנח
 למשלוחי

 משא זעיףט

 אגרת החזקה
 על הקר?ע

 אגרו* גיקוי
 קרונה*

 ניטול

 15. בעד החםנת משא בשטח מסילות הברזל לשם טעינתו בקרון שאינו קרון מיוחד או
 לאחר פריקתו ממנו, תשולם אגרת החסנה בשיעור של 25 אגודות לכל טונה של משא ולכל
 תקופה של 24 שעות החסנה או לחלק מהן שלאחר 48 השעות הראשונות, ובלבד שלא יובא

 במנין יום מנוחה המתחיל תוך 48 השעות האמורות.

 16. (א) בעד החזקה תשולם אגדה בשיעור הקבוע בחלק ד׳ לתוספת.
 (ב) בסעיף זה, ״החזקה״ — החזקת משא על קרקע בשטח מסילות הברזל.

 17. בעד ניקוי קרונות הטעונים משאות מהמפורטים בטור א׳ בחלק ה׳ לתוספת תשולם
 אגרה בשיעור הקבוע בטור ב׳, אולם אם יוחזר הקרון, לאחר פריקתו, נקי, לשביעת רצונו

 של המנהל הכללי, לא תשולם אגרת הניקוי.

 18. חוק עזר למסילות הברזל (אגרות הובלה ותשלומים שונים), תשל״ב—81971, וחוק
 עזר למסילות הברזל(אגרת ניקוי קרונות משא), תשכ״ה—41965— בטלים.

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל (אגרות הובלה ותשלומים שונים),
 תשל״ג—1972״.

ת פ ס ו  ת
׳ ק א ל  ח

/ ד׳ ו־ה/ להלן,  1. סוגי המשאות המצויינים באותיות המפורטות בטורים א/ ב׳, ג
 משקלם המינימלי בקרונות יהיה לפי הקיבול המפורט בטורים אלה לצד הקרונות המפורטים

 בסעיף זה:

 טור א׳ טור פ׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳
 קרונות שקיבולם

 קרונות שקיבולם המשקל המינימלי בטונות לפי סוגי המשאות נק׳׳ג
 נק׳׳ג

 \ סוג א׳ סוג ב׳ ן סוג ג׳ סוג ד׳ סוג ה׳

 קרונות שקיבולם
 נק׳׳ג

ם - י י ז ג ר ת א ו נ ו ר  (א) ק
 עד 15,999 הקיבול הרשום 12 10 6 6

 מ־16,000 עד 24,999 הקיבול הרשום 16 10 6 10
 מ־25,000 עד 29,999 הקיבול הרשום 22 12 8 18
 מ־30,000 עד 50,000 הקיבול הרשום 25 16 12 18

ם — י י ו ל ת ג ו נ ו ר  (ב) ק
 עד 19,999 הקיבול הרשום 10 6 4

 מ־20,000 עד 25,000
 (קרונות עץ) הקיבול הרשום 20 12 10
 25,000 (קרונות ברזל) הקיבול הרשום 24 15 12
 מעל 25,000 הקיבול הרשום 28 18 15

ם י י כ פ ש ת מ ו נ ו ר  (ג) ק
 כל סוגי משאות

 למעט גרעינים .הקיבול הרשום
 גרעינים —

 קרונות שקיבולם 42—40 טון — 30 טון
 קרונות שקיבולם 50 טון או יותר — 40 טון

 4 ק׳׳א 1704, תשבץ), עמ׳ 1659.

 4 ק״ת 1704, תשכ״ה, «מ׳ 1659.
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 2. כל סוגי המשאות, משקלם המינימלי יהיה כמפורט בטור ב׳ לפי טיפוסי הקרונות
 וקיבולם.

 קרונות שטוחים

 (למעט קרונות להובלת צינורות שקטרם 8 אינטש על 48 אינטש)

. ׳  טור א׳ טור «
 הקיבול בטונות המשקל המינימלי בטונות

12 12 

15 15 

20 25 

25 30 

30 35 

30 40 

40 50 

40 75—51 

100 120 

 צינורות שקטרם 8 אינטש עד 48 אינטש המובלים בקרונות שטוחים

 טור א׳ טור ג׳
 הקיבול בטונות המשקל המינימלי בטונות

12 15 

18 35—30 

18 40 

30 60—50 

30 75 

 3. מכלי דלק ומכלי מים, משקלם המינימלי יהיה כמפורט להלן:

 (א) מכלי דלק: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל ב־0.685 ק״ג;

 (ב) מבלי מים: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל ב־1 ק״ג.
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 כימיקלים נוזלים שלא פורטו
 במקום אחר בחלק זה 6.3 ב
 כלי קיבול ריקים (כולל מכלי אריזה) 5.8 ׳ ד
 מחצבים למיניהם 5.8 ב
 מכונות ומכוניות 5.8 ג
 מלט ארוז 4.0 ב
 מלט בלתי ארוז 5.0 א

 מצרכי מחיה שלא פורטו במקום
 אחר בחלק זה 5.8 ב

 מתכת אל־ברזילית 5.8
 סבון ודטרגנטים יבשים 5.8
 עפרות וגרוטאות 5.2
 עמודים . 5.8
 עץ, בולים 5.8
 עצים לתיבות פרי הדר 6.5

 עצים שלא פורטו במקום אחר
 4.5 ב בחלק זה 5.8
 5.2 ב צמיגים 5.2
 5.0 א צינורות עד קוטר ״6 5.2
 5.8 ג צינורות למעלה מקוטר ״6 6.3
 5.2 ב קופדה 5.8
 5.2 ג קרטונים ריקים 7.5
 שמן סיכה ודלק בחביות 6.3
 5.8 ב תאית 6.3
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ת ו א ש  מ

4.0 
6.0 
6.0 
5.2 
4.5 
5.2 
5.8 
7.2 

'74' 
6.3 

8.0 
5.2 
3.5 

 אבני חציבה
 אסבסט ומוצרי אסבסט

 בד וצרכי הלבשה
 בטנים ואגוזים ו

 ברזל עד 6 מטר אורך וגלילי ברזל
 ברזל מעל 6 מטר אורך

 גרעיני מספוא
 גרעיני מאכל ושמן

 דואר
 דטרגנטים נוזלים

 דלק (במכלים) למעט מזוט
 במפורט בחלק ג׳

 זפת
 חול

 חמרי בנין שלא פורטו במקום אחר
 בחלק זה

 חמרים פלסטיים
 חצץ

 טבק ומוצרי טבק
 כבלים

 כותנה וסחורות כותנה

 כימיקלים מוצקים שלא פורטו
 במקום אחר בחלק זה

 טור נ׳
 שיעור האגרה
 לטינה בלירות

7.59 

7.11 

10.89 

15.42 

14.21 

׳ ק ג ל  ח
 טור ג׳

 המרחק

מודאי . 

 משאות

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לרמלה, ללוד ולרחובות

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לתל־אביב־יפו ולפתח־תקוה

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לבית שמש

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לירושלים

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לבאר־שבע
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׳ ק ד ל  ח
 סוג המשא האגרה לחודש או לכל חלק ממנו

 צינור 30 אגורות
 בול עץ 30 אגורות

׳ ק ה ל  ח
 טור א׳
 המשאות

 כל משא בצובר שהובלתו באותם קרונות אינה קבועה 4.03
 חביות המכילות שמנים או כימיקלים 3.45
 בולי עץ 2.30
 פסולת מכל הסוגים 3.45
 כל חומר ארוז בשקי נייר או יוטה 1.15
 חבילות של נייר או תאית 1.15

 טור ג׳
 האגרה לקרון בלירות

׳ ג ה ו ר ז ם  נתאשר. ל
 כ״ח בטבת תשל״ג(4 בדצמבר'1972) המנהל הכללי בפועל של מסילות הברזל

 (חמ 75622)

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 תיקון טעויות

 בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), תשל״ג—1972, שפורסמו
 בקובץ התקנות 2909, תשל״ג, עמ׳ 19 —

 (1) בפריט 9, במקום ״והבסיס 30 ס״מ״ צ״ל ״והבסיס 130 ם״מ״;
 (2) בפריט 14, במקום ״תמיסה לחטוי של 1% צטבלון, הכמות בםמ״ק״

 צ״ל ״תמיסת צטבלון של 1% לחטוי, הכמות בםמ״ק״.

ף ר ב ש א  ט׳ בכסלו תשל״ג(15 בנובמבר 1972) ז
) שר השיכון 7 5 0 2 ? מ 1 ז י ) 

 ממלא מקום שר העבודה

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מכסימלי למלט פורטלנד אפור) (מם׳ 2),
 תשל״ג—1972, שפורסם בק״ת 2932, תשל״ג, עמ׳ 260 — בתוספת בטור ב׳:

 (1) במקום ״יצרן, כשהמלט נרכש״ צ״ל ״יצרן, כשהמלט מיוצר על ידו או
 נרכש על ידו״;

 (2) במקום ״166״ צ״ל ״116״.

ב ל ־ ד ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ז בכסלו תשל״ג(3 בדצמבר 1972)
 >חמ 74111)
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י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 גגויות מרחכ
 תגנון מקומי

 ה8קית העמקים
 מהתשריט

 כיטול

 חוק החבנוו והבניה, תשב׳יה-965ז

 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי אופקים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר
 התיעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום (להלן — הועדה המחוזית), והמועצה המקומית אופקים, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי אופקים הם כמתואר בתוספת וכמסומן בקו
 כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו

 תשל״ג(26 בנובמבר 1972).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים׳ במשרד
 הועדה המחוזית, שדרות הנשיאים, באר־שבע, ובמשרד המועצה המקומית אופקים, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בי^ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (אופקים—נתיבות—שדרות), תשכ״ה—1965 2 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (אופקים), תשל״ג—1972״.

ת פ ס ו  ת

: מגקודת המוצא ליד גלעד מס׳ 1, של מרחב התכנון המקומי אופקים, הנמצא ן ו פ  צ
 בשוליו הדרומיים של כביש באר־שבע—אורים מס׳ 871, נ״צ 112540/080940; משם
 לאורך שוליו הדרומיים של הכביש האמור בכיוון כללי מזרחה עד לגלעד מס׳ 2 הנמצא

 בנ״צ 113820/081400.
ר חי: מגלעד מס׳ 2 בכיוון דרומה עד לגלעד מס׳ 3 הנמצא בנ״צ 081080/ ז  מ
 113830 ; משם בכיוון מזרחה עד לגלעד מס׳ 4 בתחתית ערוץ בנ״צ 114300/081120 ; משם
 'בקו. מתפתל לאורך תחתית הערוץ בכיוון כללי דרומה עד לגלעד מס׳ 5 הנמצא בנ״צ
 116250/080950; משם בקו ישר בכיוון כללי מזרחה עד לגלעד מם׳ 6 הנמצא בנ״צ
 114820/080790 ; משם בקו ישר דרומה עד לגלעד מם׳ 7 הגמצא בנ״צ 114800/080000 ;
 משם בקו ישר מזרחה עד לגלעד מם׳ 8 הנמצא בתחתית ערוץ בנ״צ 115620/080000 ;
 משם דרומה לאורך הערוץ עד לגלעד מס׳ 9 הנמצא בנ״צ 115680/079620 ; משם בקו
 טופוגרפי מתפתל בכיוון כללי מערבה עד לגלעד מס׳ 10 הנמצא בג״צ 115000/079400 ;
 משם בקו ישר בכיוון דרומה עד לגלעד מס׳ 11 בנ״צ 114810/079000; משם בקו ישר

 דרומה עד לגלעד מס׳ 12 הנמצא בג״צ 114800/078350.
: מגלעד מס׳ 12 בקו ישר לכיוון מערב עד לגלעד מם׳ 13 הנמצא בנ״צ ם ו ר  ד

.113150/078350 
: מגלעד מס׳ 13 בכיוון כללי.צפונה עד לנקודת המוצא הנמצאת בגלעד ב ר ע  מ

 מס׳ 1, נ״צ 112540/080940.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)
 (דומ 765800)

 1 ס״ח 467, תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 חוק התכנון והנניה, תשכ״ה-1965
 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי דיממה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 (להלן — הועדה המחוזית) ועירית דימונה, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי דימונה הם כמתואר בתוספת וכמסומן בקו כחול
 בתשריט הערוך בקנה מידה של 20,000: 1 והחתום ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו תשל״ג

 (26 בנובמבר 1972).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 הועדה המחוזית, שד׳ הנשיאים, באר־שבע, ובמשרד הועדה המקומית דימונה, וכל המעונין

 בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (דימונה), תשל״ג—1972״.

 תו&מת
 גבולות מרחב תכנון מקומי דימונה

: מנקודת המוצא ליד גלעד מס׳ 1 בנ״צ 149.000/055.000 בקו ישר לכיוון ן ו פ  צ
 מזרח עד גלעד מס׳ 2 בנ״צ 149.000/055.000.

: משם בקו ישר בכיוון דרום עד ההצטלבות עם הכביש דימונה—סדום ח ר ז  מ
 במרחק של 25 מ׳ מציר הכביש הקיים בנ״צ 155,000/049.820 ומשם בכיוון מזרח במקביל
 לכביש דימונה—סדום במרחק של 25 מ׳ מציר הכביש הקיים עד גלעד מם׳ 4 בנ״צ
 155.420/049.500; משם במקביל לכביש במרחק 25 מ׳ מציר הכביש הקיים בכיוון מזרח
 עד גלעד מם׳ 5 בנ״צ 156.000/049.550 ; משם בכיוון דרום בקו ישר עד גלעד מס׳ 6
 בנ״צ 156.000/048.840; משם בקו ישר בכיוון מזרח עד גלעד מם׳ 7 בנ״צ 156.260/048.760;
 משם בקו ישר לכיוון דרום מזרח עד גלעד מס׳ 8 בנ״צ 156.740/048.200 ; משם בקו ישר
 לכיוון דרום מזרח לגלעד מס׳ 9 בנ״צ 156.760/047.920 ; משם בקו ישר לכיוון דרום מזרח
 עד לגלעד מס׳ 10 בנ״צ 157.180/047.600 ; משם בקו ישר בכיוון דרום מערב עד גלעד

 מס׳ 11 בג״צ 156.960/047.220.
: משם בקו ישר לכיוון צפון מערב עד גלעד מם׳ 12 בנ״צ 156.550/047.400 ; ם ו ר  ד
 משם בקו ישר לכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 13 בנ״צ 156.140/047.840 ; משם בקו ישר
 לכיוון דרום עד גלעד מם׳ 14 בנ״צ 155.400/047.660 ; משם בקו ישר לכיוון צפון מערב

 עד גלעד מם׳ 15 בנ״צ 154.260/047.740.
: משם בקו ישר לכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 16 בנ״צ 154.140/048.220 ; ב ר ע  מ
 משם בקו ישר לכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 17 בנ״צ 153.660/048.420 ; משם בקו ישר
 בכיוון צפון מזרח עד גלעד מס׳ 18 בנ״צ 153.700/048.660 ; משם בקו ישר בכיוון צפון
 מזרח עד גלעד מם׳ 19 בנ״צ 154.220/048.740 ; משם לכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 20
 בנ״צ 154.040/049.200; משם בקו ישר לכיוון צפון מזרח עד גלעד מס׳ 21 בג״צ
 ,154.400/049.600; משם בקו ישר לכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 22 מקביל לכביש
 דימונה—סדום במרחק של 25 מ׳ מציר הכביש הקיים בנ״צ 153.200/051.000 ; משם בקו
 ישר לכיוון מערב עד גלעד מם׳ 23 בנ״צ 149.000/051.000 ; משם בקו ישר עד גלעד מס׳ 1.

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בגובמכר 1972)
 (ח« 765800)

 נפולות מרחפ
 תכנון מקונוי

 הפקות
 העמקיפ

 מהתשריט

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ס״ח 467, תשכ״ה, עמי 307.
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 גכולות טרחנ
 מפגין מקומי

 הפקדת העתקיפ
 מהתשריפ

9 ו 6 5 -  חוק התכנון וחנניה, תשכ״ ה

 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי נתיבות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—^1965 ולאחר
 התיעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום (להלן — הועדה המחוזית), והמועצה המקומית נתיבות, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי נתיבות הם כמתואר בתוספת וכמסומן בקו
 כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו

 תשל״ג(26 בנובמבר 1972).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים׳ במשרד
 הועדה המחוזית, שדרות הנשיאים׳ באר־שבע, ובמשרד המועצה המקומית נתיבות, וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (נתיבות), תשל״ג—1972״.

ת פ ס ו  ת

: מנקודת המוצא ליד גלעד מם׳ 1 של מרחב התכנון המקומי נתיבות, ן ו פ  צ
 הנמצא בנ״צ 109810/093600, לכיוון מזרח לאורך תוואי טופוגרפי מתפתל עד לגלעד
 מס׳ 2 הנמצא בנ״צ 110520/093600! משם לכיוון כללי מזרחה לאורך תוואי טופוגרפי
 קשתי עד לגלעד מס׳ 3׳ הנמצא בנ׳יצ 111200/093020 ! משם מזרחה לגלעד מם׳ 4, הנמצא

 בג״צ 111720/093300 בשוליו הדרומיים של כביש באר־שבע — סעד מס׳ 87.
: מגלעד מס׳ 4 לאורך שוליו המערביים של הכביש האמור עד לגלעד מס׳ 5, ח ר ז  מ
 הנמצא בנ״צ 112220/092490 ; משם בקו ישר לגלעד מם׳ 6, הנמצא בג״צ 112100/092420 ;
 משם בקו ישר לגלעד מס׳ 7, הנמצא בנ״צ 112190/092240 ; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 8,
 ! הנמצא בנ״צ 112120/092200 ; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 9, הנמצא בנ״צ 112180/092070.
: מגלעד מס׳ 9 בכיוון מערבה עד לגלעד מס׳ 10, הנמצא בנ״צ 091850/ ם ו ר  ד
 111670; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 11, הנמצא בנ״צ 111480/091790; משם בקו ישר
 לגלעד מס׳ 12, הגמצא בנ״צ 111470/091840 ; משם בקו ישר לגלעד מם׳ 13, הגמצא
 בנ״צ 111170/091780; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 14, הנמצא בנ״צ 110840/091580;
 משם בכיוון כללי מערבה בתוואי מתפתל לאורך ערוץ עד לגלעד מס׳ 15, הנמצא
 בנ״צ 110650/091480; משם בקו ישר בכיוון כללי דרומה לגלעד מס׳ 16, הנמצא בנ״צ
 110820/091300 ; משם בקו ישר לגלעד מם׳ 17, הנמצא בנ״צ 110730/091870 ; משם בקו
 ישר בכיוון כללי מערבה לגלעד מם׳ 18, הנמצא בנ״צ 109940/090800 ; משם בקו ישר

 לגלעד מס׳ 19, הנמצא בנ״צ 109940/091380.

: מגלעד מס׳ 19 בקו ישר צפונה לגלעד מס׳ 20, הנמצא בנ״צ 092100/ ב ר ע  מ
 109160 ; משם בקו מתפתל לאורך תחתית ערוץ לגלעד מס׳ 21, הנמצא בנ״צ 092480/
 108850 ; משם בקו מתפתל לאורך תחתית ערוץ לגלעד מם׳ 22, הנמצא בנ״צ 093410/
 109546 ; משם בקו מתפתל לאורך ערוץ עד לנקודת המוצא הנמצאת בגלעד מם׳ 1,

 נ״צ 109810/093600. •

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)
 (חמ 765800)

 ם״ת 467, תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 חוק החכנון והבניה, תשכ״ה-965 ו

 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי ערד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום (להלן — הועדה המחוזית) והמועצה המקומית ערד, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי ערד הם כמתואר בתוספת וכמסומן בקו כחול
 בתשריט הערוך בקנה מידה של 1:20.000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו תשל״ג

 (26 בנובמבר 1972).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 הועדה המחוזית, שד׳ הנשיאים, באר־שבע, ובמשרד הועדה המקומית ערד, וכל המעונין

 בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (ערד), תשל״ג—1972״.

 נפולות מרחב
 »פ»ז מקומי

 הפקדה
 העתקים

 מהתשריפ

 השפ

ת פ ס ו  ת
 גבולות מרחב תכנון מקומי ערד

: מנקודת המוצא ליד גלעד מס׳ 1 הנמצא בנ״צ 170.900/077.580 בקו ישר ן ו פ  צ
 בכיוון דרום־מזרח עד גלעד מס׳ 2 בנ״צ 174.960/074.700.

: משם בקו ישר בכיוון דרום־מערב עד גלעד מס׳ 3, בנ״צ 167.500/068.250. ח ר ז  מ

: משם בקו ישר בכיוון צפון־מערב עד גלעד מס׳ 4, בנ״צ 162.140/070.340. ם ו ר  ד
: משם בקו ישר בכיוון צפון עד גלעד מס׳ 5, בנ״צ 162.500/073.000 ; משם ב ר ע  מ
 בקו ישר בכיוון צפון־מזרח עד גלעד מס׳ 6, בנ״צ 164.700/076.080 ; משם בקו ישר בכיוון

 צפון־מזרח עד גלעד מס׳ 1.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)
 (וזמ 765800)

 ס״זז 467, תשכ״ה, עמי 307.

 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-965ן

 צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי שדרות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 *, ולאחד
 התיעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 (להלן — הועדה המחוזית)׳ והמועצה המקומית שדרות, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי שדרות הם כמתואר בתוספת וכמםומן בקו
 כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו

 תשל״ג(26 בנובמבר 1972).

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים׳ במשרד
 הועדה המחוזית, שדרות הנשיאים, באר־שבע׳ ובמשרד המועצה המקומית שדרות׳ וכל

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 נבולות מרחב
 הגנון מקומי

 הפקדת העתקים
 מההשריפ

 0״7ז 467, תשב״ד,, עמ׳ 307.
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 3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (שדרות), תשל״ג—1972״.

ת פ ס ו  ת

: מנקודת המוצא ליד גלעד מס׳ 1 של מרחב התכמן המקומי שדרות, ן ו פ  צ
 הנמצא בנ״צ 110210/105110, לאורך גבול גוש 1881 ובהמשך לגבול הצפוני של חלקה
 מס׳ 2 של הגוש האמור לגלעד מס׳ 2, הנמצא בנ״צ 110600/104900; משם בקו כללי
 צפונה לאורך גבול חלקה מם׳ 3 של הגוש האמור לגלעד מס׳ 3, הנמצא בנ״צ
 110700/105130; משם לאורך גבול הגוש האמור לגלעד מס׳ 4, הנמצא בנ״צ
 111380/104880! משם לאורך הערח בגבול הצפוני של גוש 1882 לגלעד מס׳ 5, הנמצא
 בנ״צ 111900/104800! משם לאורך הערוץ בגבול הצפוני של גוש 1884 לגלעד מס׳ 6,
 הנמצא בנ״ץ 112170/104800! משם דרומה לאורך הערוץ לגלעד מס׳ 7, הנמצא בנ״צ
 112170/104580! משם בקו ישר לגלעד מם׳ 8, הנמצא בנ״צ 112350/104300 ! משם בקו
 מעוקל לגלעד מס׳ 9, הנמצא בנ״צ 112780/104600 ! משם בקו ישר בכיוון כללי דרומה
 לגלעד מם׳ 10, הנמצא בנ״צ 113050/104250; משם בקו ישר בהמשך לגלעד מס׳ 11,

 הנמצא בנ״צ 113180/104030.

: מגלעד מס׳ 11 בקו ישר בכיוון כללי דרומה לגלעד מס׳ 12, הנמצא ח ר ז  מ
 בנ״צ 112800/103100! משם בקו ישר לגלעד מס׳ 13, הנמצא בנ״צ 112520/103190!
 משם בקו ישר צפונה לגלעד מם׳ 14, הנמצא כנ״צ 112550/103640 ! משם בקו ישר לגלעד
 מס׳ 15 הנמצא בנ״צ 112510/103650 ; משם בקו ישר לאורך כביש ברור חיל — נתיבות
 מם׳ 73 במרחק של 25 מטר מציר הכביש מזרחה לגלעד מם׳ 16, הנמצא בנ״צ
 113930/102950! משם בקו ישר לגלעד מם׳ 17, הנמצא בנ״צ 111950/102910! משם
 בקו ישר בכיוון כללי מזרחה לגלעד מם׳ 18, הנמצא ג^״צ 112070/102980 ! משם בקו ישר
 לגלעד מס׳ 19, הנמצא בנ״צ 112170/102920! משם בקו ישר בכיוון כללי דרומה לגלעד

 מס׳ 20, הנמצא בנ״צ 112050/102740.

: מגלעד מם׳ 20 בכיוון כללי צפונה לגלעד מם׳ 21, הנמצא בנ״צ 102860/ ם ו ר  ד
 111810 ; משם לגלעד מס׳ 22, הנמצא בנ״צ 111480/103250 ; משם בקו ישר בכיוון כללי
 מערבה לגלעד מס׳ 23, הנמצא בנ״צ 111350/103220; משם בקו ישר דרומה לגלעד
 מס׳ 24, הנמצא בנ״צ 111360/103190; משם בקו ישר מערבה לגלעד מם׳ 25, הנמצא

 בנ״צ 111180/103120.

: מגלעד מס׳ 25 בכיוון כללי צפונה לגלעד מס׳ 26, הנמצא בנ״צ 103270/ ב ר ע  מ
 111120; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 27, הנמצא בנ״צ 111070/103230; משם בקו ישר
 לגלעד מס׳ 28, הנמצא בנ״צ 111030/103270; משם בקו מעוקל צפונה לגלעד מס׳ 29,
 הנמצא בנ״צ 110930/103630 ; משם בקו ישר לגלעד מס׳ 30, הנמצא בנ״צ 103700/
 110970 ! משם לאורך הגבול הדרומי של גוש 1881 לגלעד מס׳ 31, הנמצא בנ״צ 104120/
 110600; משם בהמשך הגבול הדרומי של הגוש האמור לגלעד מם׳ 32, הנמצא בנ״צ
 110330/104230 ; משם לאורך הגבול המערבי של הגוש האמור לגלעד מס׳ 33, הנמצא
 בנ״צ 110360/104280 ; משם לאורך הגבול המערבי של הגוש האמור לגלעד מס׳ 34,
 הנמצא בנ״צ 110200/104550 ; משם בהמשך לגבול הגוש האמור עד לנקודת המוצא

 הנמצאת בגלעד מס׳ 1, נ״צ 110210/105110.

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972) י ו ם ף ב ו ר ג
) שר הפנים ד 6 5 8 0 ° מ ח ) 

 קובץ התקנות 2943, ט׳ בטבת תשל״ג, 14.12.1972 445



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 צו בדבר מרחכ תכנון מקומי שמעונים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה׳ תשכ״ה—1965 *, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה׳ הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום׳
 המועצות האזוריות אשכול, בני שמעון, מרחבים, עזתה ושער הנגב, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
 מקומי שמעונים.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור מסומנים בקו כחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 1:100.000 ושנחתם ביד שר הפנים ביום כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972),

 והם כוללים את תחומי המועצות האזוריות האלה:

 (1) המועצה האזורית אשכול, כפי שתואר בפרט (כג) של התוספת הראשונה
!  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2

 (2) המועצה האזורית בגי שמעון, כפי שתואר בפרט (ו) של התוספת הרא
!  שונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ח—1958 3

 (3) המועצה האזורית מרחבים, כפי שתואר בפרט (לז) של התוספת הראשונה
 לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), תשיי׳ח—1958 * !

 (4) המועצה האזורית עזתה, כפי שתואר בפרט (מא) של התוספת הראשונה
!  לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות), תשיי׳ח—1958 5

 (5) המועצה האזורית שער הנגב׳ כפי שתואר בפרט (מח) של התוספת
 הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—958! 8.

 קפיעת מרחפ
 תמנון מקומי

 נפולה מרחפ
 ההמנון המקומי

 3. העתקים מהתשדיט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית.לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדרות הנשיאים, באר־שבע, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, קרית החינוך, עזתה, וכל מעונין בדבר רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשררים האמורים פתוחים לקהל.

 4. צו תכנון ערים (שמעונים)׳ תשכ״ה—1965 י — בטל.

 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (שמעונים), תשל״ג—1972״.

 הפקדה
 העהק מההשריפ

 פיפול

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)
 (חמ 765800)

 1 מ״ח תשכ״ד״ עמ׳ 307; סייח תשכ״ט, עמי 223.

 2 ק״ת תשי״ח, עמי 1256; ק״ה תש״ל, עמ׳ 1487.

 3 ק״ת תשי״זז, עמ׳ 1256; ק״ה תשכ״ט, עמי 1645.

 * ק״ח תשי״ח, עמ׳ 1256; ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2873.

 5 ק׳׳ת תשי״ח, עמי 1256; ק״ת חשכ״ז, עמ׳ 2753.

 6 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1265; ק״ת תשכ״ט, עמי 1293.

 ז ק״ה תשכ״ה, עמ׳ 2798.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס ק עזר לאונו בדבר א  חו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 האזורית אונו חוק עזר זה.

 1. בחוק עזר זה —
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת{

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

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

 ״המועצה״ — המועצה האזורית אונו;
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחד שמינתה לענין חוק עזר

 זה המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;
 ״מפעל המים״ — באד, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם׳ להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פגויים, ציבוריים או פרטיים

 למעט רחוב;
 ״בנין״ — כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא
 עם המבנה כחחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח
 שקבעה לכך המועצה, למעט הקרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או

 מקצתו;
 ״אדמה חקלאית״ — כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה,
 למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים, אולם אם היא
 גמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים, רשאית

 המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור!

 ״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 2

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

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

 מים לנכס, למעט מד־מים!

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

3״ר 1936, תוס׳ 1, מס׳ 560, 03׳ 1.  2  
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 ״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 —
 צידה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה, משטחו התחתון
 של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קידות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי
 הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג

 והרצפה שמתחתיו!

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

י° 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא עי מ ־ ט «ר י  חי

 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 דשת.

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

 (1) אגדה 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.

 ישיג ־יטיי* 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירגה 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 הנכס 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 בנכם, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה כאמור

 תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (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

ד או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם. מ  או א
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 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.
 (ב) אגדת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3(ב).

 >ג) בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מיס ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

, י 8 " ״  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 יוםר אלא על ידי
 המנהל.

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגדת 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 (ה) ישלם למועצה אגדת 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־המימ אינו פועל כהלכה רשאי לדררש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל; בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש
 אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגדה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים

 היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים אני״ מי8
 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.
 (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.

 אגרמ הנהת
 צינורות
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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 אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגדות
 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 דשאי 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
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגדת המים תשולם על ידי בל צרכן

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

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

 צרכנים.

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

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

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון
 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.

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

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

 11. (א) צדכן 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־מימ,

 דשאי 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 שחיבורד. חודש בניגוד

 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 אספקת מים
 לפי ח»ה

 פקוונות

 0ו8י התשיופ

 אישור סכום
 ההוצאות

 ניתוק החיפוי
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 >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.

ת הפסקת ש ר  12. (א) "בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ב
 . / \ , . . ונםפקת המים

 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה
 או מקצתה.

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

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

 13. (א) המנהל או כל מי שהוא הרשה, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8,00 ושיי*»י8י!
 ל ־17.00 ובשעת 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 לדעה 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 אחד 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 ז

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

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

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. «י«« 8מי8

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

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצדכי 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 הדמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות

 המנהל.
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 (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 אחרים.

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין בל 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.

 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.

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

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוא הסמיך 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 אחדי הדרישה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית
 המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום 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
 או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא
 המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם
 דנו או נתפרסמו בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא

 בשפה העברית.

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

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

 21. חוק עזר לאונו(אספקת מים), תשכ׳׳א—1960 3 — בטל.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאונו(אספקת מים), תשל״ג—1972״.

 מכירו! מיפ
 והעגרתפ

 חיזיוש חיבור
 שנוהק

 שמירה כפני
 זידוט

 דרישת
 תיקוניט

 מפירת הודעות

 עונשיו

 פיטול

 3 ק״ת 1093, תשכ״א, עמ׳ 797.
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 האגרה בלירות
ת פ ס ו  ת

 1. אגדת 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 להסדתה של רשת

 פרטית (סעיף 3(ב)) 10

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

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

 לנכס בשטח עד חצי דונס 250

 לבל מ״ד גזםף 0.50

 ונוסף אה —

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1

 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח בניה 0.60

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מיט מד־מים

 5. אגדת מד־מים (סעיף 5(ד)) : בלייית
 מד־מים שקטדו —

 (1) אינו עולה על ״ן 50 75
 (2) עולה על ״ן ואינו עולה על ״1 75 100
 (3) עולה על ׳׳1 ואינו עולה על ״1$ 100 125
 (4) עולה על ״1$ ואינו עולה על ״ן1 120 150
 (5) עולה על ״11 ואינו עולה עד ״2 150 190
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 240
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 240 300

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

 האגרה בלידות

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

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

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

 ל־10 מ״ק ראשונים 35 * 1,20
 ל ־6 מ״ק נוספים 50
 לכל מ״ק נוסף 80

 (2) לגינות מעובדות — ולמשקי עזר
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה׳ כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פדוות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר

 מעל 10 מ״ק 20
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 גפרדת לגיגה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—גובמבר 20
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(0

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

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 35
 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 35

 (5) לחנויות, לעסקים, למשרדים ולכל שימוש אחר
 שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 100 5

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

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

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

 המועצה 65 6.50
 (7) לבניה 80 4.50
 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 35 3.50
 (9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35 3,50

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

 בגבולות הכמות המוקצבת 11
 מעל הכמות המוקצבת 25
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 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״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחם הזיכוי עלתה

 על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישוך בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי
 בלירות

12 
18 
24 
30 
36 
42 

 האגרה בלירות

20 

י ר ח ס ן מ מ ל  ז
 ראש המועצה האזורית אונו

 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לברנר בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1
 האזורית ברנד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה __ הגירות
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית ברנר.

 2. ראש המועצה'רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. «תו תעייי!

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרה
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

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

6 
7 
8 
9 

10 
 11 ויותר

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 נתאשר.
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1970)

 (חמ 810106)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפגים
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 4. חוק עזר לברנר (אגדת תעודת אישור), תשכ״ו!—1966 2 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברנר (אגרת תעודת אישור), תשל״ג—1972״.

 בי«יל

 ה«6

 שיעור האגרה
 בלירות

5 

3 

1 

ת פ ס ו  ת

 (סעיף 3)

 א. תעודה —

 1. בעגין הנוגע לקרקעות, לבנינים ולירושות

 2. בכל עגין אחר

 ב, העתק תעודה

ן ו ל י ע א ב ש ־ ת  ב
 ראש המועצה האזורית ברגר

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נתאשר.
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)

 (חמ 81352)

 2 ק׳׳ת 1883, תשכ״ו, עמ׳ 2010.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר קביעת לוחיות־ מספר בגנמים

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1
 המועצה המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:

 «י«יי 1. חוק עזר לזכרוךיעקב (קביעת לוחיות־מספד בבניגים), תשי״ח—21958 — בטל.

 ר״8 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (קביעת לוחיות־מספר בבנינים (ביטול)׳
 תשל״ג-^1972״.

י ו ב ל ק ע  נתאשר. י
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 (1זמ 825011)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

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

 2 ק״ת 790, תש״׳ח, עמ׳ 1138.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ס עסקים  חוק עזר לנחלת־יהודה בדבר מ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית נחלת־יהודה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום, התוספת לחוק עזר לנחלת־יהודה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—31956 החלפ» הוגופפמ
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו ת  ״

ס לשנה מ  שיעור ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור. המלאכה או העסק המס בלירות

 ירקות שלא בשיכון 170
 ירקות בשיכון 60
 לחייטות 50
 דגים 40
 כלי בית 50
 חלוקת נפט 30

 חשמל, אספקה 3000
 אוטובוסים המקיימים תחנה בתחומ המועצה 3000
 מוסך 500
 מזנון 80
 מספרה 40

 סוכנות למכירת מכוניות 800
 קיוסק 120
 רוכל למכירת ירקות בדוכן קבוע 50

 קבלן או קבלן משנה לעבודות בנין, עפר, כבישים,
 מדרכות, חריש, הנחת צינורות מים, נגרות, צבעות,
 אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף או כל עבו
 דות כיוצא באלה שהיקף עבודתו בתחום המועצה

 בלידות לשנה —
 עד 5000 לירות 60

 למעלה מ־5000 עד 10,000 190
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 375
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 725

 למעלה מ־40,000 עד 60,000 1250
 למעלה מ־60,000 עד 100,000 1900
 למעלה מ־100,000 2500
 תחנה למכירת בנזין או חומר דלק אחר 1000
 תעשיית רעפים 200

 תעשיית מדרגות 300״,

250 
200 
500 
70 

420 
840 
200 
140 
500 
350 
800 
400 
800 
400 

500 
800 

2000 
600 
200 

200 
300 

230 
80 
40 

 אריזת פרי יבש
 אטליז שלא בשיכון

 מכירת מוצרי בשר ואטליז
 אטליז בשיכון

 :אספקת מים לכל באר שתפוקתה -
 עד 150 מ״ק לשעה

 למעלה מ־150 מ״ק לשעה
 בית מלאכה לתריסים

 בית מלאכה לאריזת ניר
 חשמלאות רכב

 מזנון נייד
 מסעדה

 מילוי מצברים
 מפעל לערבוב שמנים

 מכשירי טלוויזיה ומכשירי חשמל
 מפעל לבלוקים —

 עד שני פועלים
 למעלה משני פועלים

 מפעל; לשאיבת מים
 מפעל לייצור תמרוקים

 מחסן לגרוטאות וחלקי חלוף
 נגריה —

 עד שני פועלים
 למעלה משני פועלים

 חנות —
 מכולת שלא בשיכון

 מכולת בשיכון
 לפרי יבש ׳

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 665, תשי״ז, עמי 651; ק״ת 2677, תשל״א, עמי 683.
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 מחייה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 ״ייאיי*«עגי 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה

 לשנת 1972/73 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום שישולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 השפ 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ג—
 1972״.

ר י מ ך צ ל מ י ל  נתאשר. א
 י״ז בחשון תשל״ג(25 באוקטובר 1972) ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

 (דומ 84160)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ׳׳ב-962 ן

ר בדבר אגרת ביוב ו כ ר כ - ה נ ח ־ ס ד ר פ  חוק עזר ל

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

 כרכור חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדס־ חנה—כרכור;

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

 ״מחזיקי׳ — 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 של 10 אגורות לכל מ״ק של מים הנצרכים בנכם,
 למעט מים להשקאה או לצרכי ייצור שאינם נכנסים לביוב.

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

 4. (א) מחזיקים המקבלים מים מהמועצה ישלמו את אגרת הביוב יחד עם אגרת המים
 המשתלמת לפי חוק עזר לפרדס־ חנה—כרכור (אספקת מים), תשכ״ח—968! 3.

 הנורות

 הפין* אגרת
 ביופ

 משלוה הודעה
 לחייג

 8ועד התשיופ

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

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1191; תשל״ב, עמ׳ 317.
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 .(ב)...ממזיקים ,המקבלים. מים ,ממקורות אחריב ישלמו את אגרת הביוב כשהיא
 מחושבת לפי ההקצבה או לפי ההפקה במפרעות דו־חדשיות; החשבון הסופי יחושב לפי

 הצריכה בפועל וישולב על ידי המחזיק בסוף השנה.

 5. : מסירת הודעה לפי חוקי עזר זד. תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסיימ הוח$ה
 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 העמד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום 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.
פ ש ן  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חנה—כרכור (אגרת ביוב), תשל״ג—1972״. י

ן ו ר  נתאשר. , ב. ש
. .  ג׳ בכסלו תשל״ג י(9 ייבנובמבר,1972) ראש המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור י

 (וומ 848018)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ר בבנינים על ידי פ ס ן רחובות ולוחיות מ מו גמה בדבר סי ק עזר לדו ו  אימוץ ח
ת דבוריה י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות / אני מודיע כיי המועצה המקו
 מית דבוריה אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות מספר

.  בבנינים), תשל״ב-י־1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ בכסלותשל״ג(9בנובמבר1972) י
 >״>־ י522״•׳־׳ שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; ס״ה 614, תשל׳׳א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 912.

ל ידי ם ע י נ י מ ר ב פ ס ן רחובות ולוחיות מ מו גמה בדבר סי ק עזר לדו ו  אימוץ ח
ה מ א ת ר י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות אני מודיע כי המועצה המקו
 מית ראמה אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות מספר

 בבנינים), תשל״ב—972! 2.

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ בכסלותשל״ג (9בנובמבר1972) י
) שר הפנים a m 765225 

 1 זייני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, 81׳ 256; ס״ח 614, תשל״א, *«׳ 36.

 2 ק״ת ת«ל׳׳ב, «3׳ 912.
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 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים על ידי
 המועצה המקומית ברנד

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!, אני מודיע כי המועצה
 האזורית ברנד אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות מספר

 בבנינים), תשל״ב—972! 2,

 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ר ג .
0 שד הפנים 6 5 2 2 מ 5 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, חשכ״ה, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 912.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים על ידי
 המועצה המקומית הדר־השרון

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות •י, אני מודיע כי • המועצה
 המקומית הדר־השרון אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות(סימון רחובות ולוחיות־

 מספר בבנינים), תשל״ב—972! 2,

ג ר ו ף ב ס ו  ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) י
) י שר הפנים 7 6 5 2 2 מ 5 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; סייח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל׳יב, עמ׳ 912.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניניס על ידי
 המועצה המקומית פוריידיס

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות אני מודיע כי המועצה
 המקומית פוריידיס אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות

 מספר בבנינים), תשל״ב—972! 2,

 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ר ג
0 שר הפנים 6 5 2 2 מ 5 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; ס״ח 614, תשל״א, •עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל׳׳ב, עמ׳ 912.

 תיקון טעות

 בצו יבוא .חפשי.(תיקון מם׳ 2), תשל״ג—1972, שפורסם בקובץ התקנות 2941, תשלי׳ג, עמ׳ 406,
 בכותרת השוליים של סעיף 5 החדש, במקום ״הרשאה״ צ״ל-״הרשעה״.. .׳••••. ׳ ,

 460 קוגץ התקנות 2943, ט׳ בטנת תשל״ג, 14.12.1972
 ד״ממיר 180 אגורות :" הודפס ע״י;'המדפיס הממשלתי, ירושלים


