
רשומות

 התקכותקובז
,(,:,,, ..,,,.(,,,, ( ,. 

, , , , ,,, . 

 1980 בטא"41206

עמוד1, יד,,,
508)... . תש"ם--1980 2"(, "כפול חסכון )תכניות ההסכון~לד

1510...... . . תש"ם--1980יורכוגים, 1514.... תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון טלפון( )תעריפי,דויר

 מקימישלטת
1514.... תק"ם-4(198 )תיקון(, מיס( )אספקתולבא-שבע

1516...... . תש"ס-1983 )רוכלים(,לחיפה

1520..... . תש"ם-1980 מים(, )אספקתלרמת-גן

.1531.., תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת אל-גרבייהלנואקה

1532.... תש"ם-1980 )תיקון(, ביוב( )אגרתלבאר-יעקם

1533.... . תש"מ-1980 )תיקון(, מימ( )אספקתלעתלית

1534... תש"ם--)(198 )תיקון(, ושלטים( )מודעותלקרית-עקרון
1536.... תש"ם--1980 )תיקון(, מים( )אספקת עקרוזלקריון

537נ..'. ווש"ם-ש198 )תיקון(, אישור( תעודת )אגרת השביםלרמות

1537.... תש"ם-י(198 )תיקון(, מים( )אספקת השרוןלרמת

4
ק
ש

ש



יש.,.,.שן,,,,;,
 ,,,י;,11,,
שי!1,
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הגדרות1(?.~י

, ל,,ו%ן
 הסכון )תכניות החסכון עידודהקנוח

'. ',',,' תש"ם-%980 2"(1 "כפוי

 ם וע.'!' הכנסה ממס הנחות ההסכון, עידוד לחוק 5)ב( סעיף לפי סמכותלבתוקף
 4 "'ל'4 תקבות מהקלן אני הכבסת, של הכספלם ועדת ובאישור תשט"ז-11956,למילוות,

 התגששנה לחוק, 5)א( סעיף לפי מפקדון הכנסה על ממם פטור או הגחה לעבין1.
 בתוספת. כמפורט יהיו וניהולו פקדוןלהפקדת

 "י'ן,4י
,ן,. ן

תוספת
 1()תקנה

",',  - זו כתוכפת1.
;) ;)%%1,  ן ; 2" "כפולוהכולל אשש" שבחר בשם האוצה שר ביי שאושרה כללק לחסכח בנק של ית תב --"תכמת

1%,,.,
,%, , תאען1," למעט .-"הוסך"

"4י'יתש, הצטרפות: )א(2,  אורעש 1980( במאי )30 תש"ם בסלון ט"ו יום עד לתכנית להצטרף רשאיחוסך
 ס'ייוש מועד - )להלן הכנסת של הכספלם ועדת באישור האוצר שר שלקבע אחר,מועד

 ו,.,'ל.-התכנית(.
 .,,,,,,,יקו

 הטיובי: החסכון סכום)ב(
 , שאי8.' הסכומים כל שסך ובלבד מסלול בכל שקלים 100,000 להפקיד רשאיחוסך

 שקלים, 150,000 על יעלה לא בתכניתמפקיד

 ממלולים:)ג(
 ,% : הבאים מהמסלולים אחד מפקיד שהוא סכום כל לגבי מראש יבתרהחוסר

- א' מסלול)1(  ,',,ם ; חודש 49 על תעלה שלא חסכון תקופת 
 תודש. 61 על תעלה שלא חסכון תקופת - ב מסלול)2(

 : הפקרות)ד(
 מ-0ט1יאש לפחתו שלא סכומים בתכבלת שלו החטכון בחשבון להפקיד רשאיהחוסך

 התכני*"ן%', סיום מועד על הוכרז לא עוד כל שיבחר, ובמועדים במסלול להפקדהשקלים
 ההמכון: תקופת)ה(

,1"י ; החטכון תקועת תחילת מועד יהלה ההפקדה יום)1(  ,11(', ; בנפרד הפקדה כל לגבי יחושב החסכון תקופת תחילת מועד)2(
 שמ.(,',% 5 או 4 תמו שבו לחודש ה-25 ביום יהיה החסכון תקופת תום)3(

 תקושש'י1, תום - )להלן למסלול בהתאמ ההסכון תקופת תחילתממועד
החסכון(.

מענק:)ו(
 מסכי%י.ש, מ-5% יפחת שלא בשיעור מענק בהשבון הפקדה כל על יקבלהיסד
 והמעיפות ההפקדה בעת לחוסך תימסר המענק גובה על הודעה ; הבגק בחירת לפיההפקדה,
 לל4%4 כספו את  החוסך משר ההצמדה.  הפרשל חישוב לענין החסכון מקר! כחלקלתחשב

 159. עמ' משל"ו, 52; עמ' תשט"ז, ד"ח1

 למ19.י.,., תש"ם, באייר כ' )(412, התקנותקוב,1508



8
 של וחשבונו המענק, על הצמדה הפרשי ולכל למענק זכותו תבוטל יבון,ג,",8,'1,ג

 להלן: כמפורט לצרכו המחירים למדד צמודים"י1%81ייי,
 הוצאת לפני לאחרונה שנתמרסם לצרכן המחירים מדד מתור ידברר ,4]ר'11.,%ן'ן
- )להלן מהתכנית 1"סכתות,4,  לעומת עלה החדש המדד כי החדש( המדד 
 המדד לעומת החדש המדד עליית בשיעור עליה והמענק ההפקדה ,גדלו%ש111,  היסודי(, המרד -  )להלן  החסכון  תקופת תחילת  לחודש שבתפרסם קמורד'ן%"1"
8,פ' לצרכן המחירים מדד - "מדד" או לצויכן" המחירים "מדד זה, לענין ; והיסודי418י''"

 יתפרסם אם אף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שקבעה וירקות( פירות ,יכולל
,1.18"

 במקימה שיביא אחי ישמי מדד כי ייבית אחרי ממשיתי מיסד כי ידי יקי
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תקבע הקיים, המדד במקום אחר מדד יבוא אם ןשלג'ין. לאו; אם ובין הקיים המדד בנוי שעליהם נתונים אותם על בנוי שהוא411%%'י,'1'.ב-ו

 , ,' ,, המוהלים" המדי לבין ושבינו את'היחמ ""י%41"

 ; ריבית.שן4'1
 תקופת תחילת ממועד שנתיים תום לפני התכנית מן כספו את החוסך%'ון"4שוי

 עליה, ולמענק הפקדה, אותה על להצמדה זכאי יהיה לא הוא כלשהי, הפקדה8פ*',1

*.8'
8,י, כה' המש יםשש%,,, ועד  ההפקדה יום שלמחרת מהיום החל 40%, של בשיעור שנתית בריבית יכה ,'
"8%1%, : ממס סטיי41ע,י

 סכים כי עי התכנית, במסגית הוסך שיקבל ההצמדה ימהפישי מהמעם" נס"
 ממס. פטורה תהיה  לפחות, שמם שששבמשך
 מהתכנית: החסכונותהוצאת
 שאפקיד הסכום אותו החוסך לרשות יועמדו החסכון תקופת בתום)1(

 זכאי יהיה לא  והוא עליהם לו המגיעים ההצמדה והפרשי המענקבתוספת
 דום שלאחר ותקופה עבור כלשהם, למענק או הצמדה להפרשילריבית,
 ; החסכוןתקופת

 החוסך רשאי החסכון תקופת תוללת ממועד חודשים ששה מתום ההל)2(
 מראש. יום 30 לבנק הודעה במתן בתכנית לזכותו שהצטברו סכומיםלהוציא

 החכגית ניהול חשבון פתיחת בענין החוסך לבין התכנית מפעיל בין שייחתם ההסכםתנאי

 ה.%'1ן,
 התינית. מעי חשנ,ו עי יחתו עעוו

 בעת בחתימתו ויתאשר החוסך לידיעת יובא הפקדה כל עי המעבק שיעיי י(ששחים
8
 ההון, שוק על המסובה להוראות בהתאם יישקעי בתכנית "מצטביים הכספיםששי(

ע ג"ת,שו" "ייי. עשי ועיןש%  קי",. מק 
 ו,ינ.ץ'גא,%".ס"עת%ש(

~ל,

,,,,88



.1"" - אלה בתקנותן.ות -"בקשה"  נסיעה(ניייע מסמך - )להלן מעבר תעודת או דרכון למתן בקשה לרבות 
 ; בו שיבויים להכנסת או נסיעה מסמך שלתוקף

,שי  ; מחיקה או הוספה תיקון, לרבות -"שלנוי"
"11,

 אלה. תקנות לצויך הסמיך שהוא מל או הפנים שר -"השר"

בקשן
 להוצירופיפ

 הגשתיקום
 ,הבקשה

 שיו.",ימן כפל ותמונות מסמכים אליה ויצורפו השר שלורה בטופס תוגש בקשה2.
,,. ( .,, ,.( , (. .,, , ,, ,,,.,,, 

 ,ע,1
 - תוגש בקשה3י

),,',י.(ש% '
 משרי,'לי, של ומרשם לעליה בלשכה - בישראל נמצא המבקש אם)1(

 אחרמן מקום בכל או ירושלים, הפגים, במשרד ומרשם לעליהבאגף
 ; ברשומות שתפורסם בהודעההשר

 הקונ%14'%ש או הדימלומטית בנציגות - בחוץ-לארץ נמצא המבקש אם)2(
 "י( הקרובה ישראל, של עניניה את המייצגת מדינה של או ישראל,של

)'1,,.., המבקש, שלהמגורים

ך,ו.
 גוטפיטמו.טים
וראיות

 הג"1"יי שמטר אלה על נוטפלמ פרטים לו שימציא בקשה מממש לדיווש ושאי השר4.
 לבקשה. הנוגעים או אלון פרטים לאימות ומסמכים ראיותוכן

"1 

 וצירופיםרישומים הי,ן'%ש הוצאתו, תאריך המסמך, מספר יירשם לזוג או ליחיד נסיעה במסמן )א(5י
 נסיעהבמסמך

ש : בהם שינוי וכל המסמך בעל שלכדלקמן
 ; הקודם השם גםיירשם 4 הב1(1"'1 הגשת לפני שנים שבע בתוך בשם עינוי חל ; המלא השם)1(

 ל

 ; הלידה מקום)2(
 הלידה; תאריך)3(

 הזהויו; מספר)4(-
.11','

 ; המגורים מקום)5(
".'. מיוחדים(. וסיממם קומה עיניים, )צבע היכר סלמני)6(

 ",",' נ אלה כללים יחולו א)5( משנה תקנת לפי המגורים מקום רישום על)ב(
 מגייין' כמקום יירשם ישראל, תושב הבקשה הגשת בעת המבקש היה)1(

),,פ"1', ;"ישיאל"
ללש

 44. עמ' השכ"ט, סד; עמ' תשכח, 142ן עמ' תשי"ו, 250; עמ' תשי"ב, מ"ח1
 206. עמ' תשל"ה, מ"ח2

 980 תש"מ, באייר כ' 20;4, התקשתוצץ



 מושבו במקום קבע לישיבת רשיון וקיבל נתוץ-לארץ המלקש השתקע)2(
 שנים שבע החדש מושבו במקום יושב יהוא בחוץ-לאר? השתקע אובחדש
 בחוץ-לארץ. מושבו מקום מגוריו כמקום הרשם זמני, ישיבה רשיון פ"על

 של כדלקמן הפרטים יירשמו קטלן, לו שצורף לזוג או ליחיד נסיעהבמסמר

 השם;)1(
 ; המין)2(
 ; הלידה מקום)3(
 ; הלידה תאריך)4(
 הזהות. מספר)5(

 בתקגות-משנה האמורים מהפרטים פרט נסיעה במבמך לרשום שלא רשאיעשר

 וכן המסמך בעל של סבירה במידה מדוייק תצלום יוצמד נסיעה מסמךלכל
 כאמור תצלומ גס יוצמד לזוג, נקיעה למסמך אצבעו; טביעת או ידו,תימת
 לו שמלאו לקטין נסיעה מסמך ניתן ; אצבעו טביעת או ידו חתימת שלודוגמה
 הקטין. של סבירה במידה מדוייק תצלום גמ למסמר, יוצמדלפחות,

 רישוםאופו
 פרטיםושיגוי

 בהם שינוי יכל וי)ג( 5)א( בתקנה האמוריםהפרטים
 ,קתל,,., -

 למרשם בהתאם אישמו)1(
 האוכלוסלי

 האוכלוסין, מרשם חוק לס. המתנהל

 ";טכ,,4"טשא'
 המשפחה ושם הפרטי השם של הלועזי הכתיב ובאנגלית; בעברית. יירשמר)2( , ע%(.'%ל
 מגיש של המגורים ארץ או היידה בארץ המקובל התעתיק לפייירשם , י~ש,',ןן
 ; הענין לפי הכל הנסיעה, למסמך שצורף הקטין של או זרגו בן שלהבקשהי ' .%.%',,',1'
שייים. אן, יהיו הלועזי והתעתיק העברי הכתיב לפי השם של הפונטי שהצלילובלבד 8'".41פ,', ,88,

ש""י"י,ייי, בהוספת ייעשה ו-)ג(, 5)א( בתקנה האמורים מהפרטים בפרט שינוי רישום )ג('%.%'שי
 או במקומו, אחר פרט ורישום הקודם ארלשומ פרט על קו במתיחת או חדש ום

 מל לשינוי; הקודם הרישום במקום הפניה חוד לשינויים המיועד בעמוד השינולש4"1ויי1

 או הפנים משרד חותמת את תחימתו בצד יטביע השיבוי, ליד לחתום השלנתשי*%ןאת
 השינוי. תאריך את ויציין הבקשה הוגשה שבה בחוץ-לארץ יישראל של הנציגות-%ושלזן,

אגרות  תשולם בתוספת, המפורטים מהשירותים שירות לקבלת בקשה הגשת בעד )א(%
 שלרות. אותו לצד הנקוב בשיעורען

 - חוץ במטבע בחוץ-לארץ האגרה גגב"ת )ב(ע,'
 של היציג השער לפי שנה כל של באפריל 1 מיום ההל .האגרה תיגבה)1(ן
 לא ואם לו, שקדם במברואר 1 ליום לשראל בנק שפרסם כפ4 החוץמטבע]'

'1QD~t
-  ; האמור ללום ישראל בבק בגיר שקבע השער לפי 

 62. 34, עמ' ת"ל, 25: עמ' תשכ"ה, 145; עמ' תשכ"ז, "27; עם, תשכ"ה,,,,,,ל---
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 ,;,,,,,,,ירי,
 ) לש5'.,.,, אחד שקל עד האגרה סכום את להמחית או להגדיל אפשר)2(

 4 ",'.,,,', חוץ. במטבעהתשלום
 ן בעדו,,,,'1 ושילם שנים מהמש קצרה תקפו שתקופת דרכון שקיבל מי)ג(

 ,ל הו41' מיום שנים המש עד הדרכון תוקף הארכת בעד אגרה מתשלום פטור יהיהמלאה,
,18,ש ,.,.," - אגרה מתשלום לפטור רשאי השר )א(8.

 א בחוץ-לארץ;",ל"4" הביתן בתוספת המפורטים מהשירותים שירות בעד)1(
 ! ,.". ; אמצעים מחוסר הוא כי שהוכיח לאדם לישראלשיבה
 הולן1%% אם לישראל עליה לשם לאדם שהוצאה מעבר תעודת בעד)2(
 צ ; אחר נסיעה מסמך לו ואין אמצעימ מחוסרהוא
 שיש',% לאדם לועק, 2)ב()1( סעיף לפי שהוצאה מעבר תעודת בעד)3(
 % "11 וזשי"ב--_1952 לישראל, הכניסה לחוק 13 סעיף פי על גירוש צועליו
 הש'1~"ילש1 של דעתו להנחת שהוכיח לאדם שניתן בסיעה מסמך בעד)4(

 בנסלגות.',ע'ון הושחת_ אה,,הושמך;או. ממכו כלקח יברשותו "פשיעה,שהוהמסמה.
 למנע"ילש' אפשרות בידו היתה ולא עליהן שליטה לו היתה שלא עליוןכוח

'4%1) 
 לתייאש 10 בפריט האמורה לאגרה התוספת מתשלום אדם לפטור רשאי השר)ב(

 , %"1ם( ננגב, שהוא או לב בתום שונה הקודם הנסיעה מסמך כי דעתו להנחת הוכחאם
 ן הנסיעה. מסמך בשמירת רשלנות שהיווה  מבלי הושוזת אוהושמד

11ש:
 י"11'1'"ן בתוקף שהיכה לחוק 2)ב()1( סעיף לפי מעבר תעודות שברשותו אדם)ג(

 הק מתשלום פטור יהיה חד-פעמך לשימוש מעבר בתעודת לכך בנוסף להצטיידחייב
 לתוספת. 2)ג( פריטפיי

 הא1 תוחזר ניתן, לא והשירות לתוספת וי7 2 1, פריטים לפי אגרה שולמה9.
 שקלים. 20 של בניכויששולמה

 למ5"1,ן שצורף מי או להארכה ניתן או בתוקף שהינו נסיעה מסמל שקיבל אדם10. י,שש
 מצ,ש.י.1, להיות רשאי ואינו נוסף נסיעה מסמך לקבל רשאי אינו זולתו, של כאמורבסיעה
ע!, השר. באישור אלא אחר נסיעהלמסמך

,ש  אל4 קטין של רישומו המסמך מן יימחק נסיעה, מסמך של תקפו הארכת בעת11,
  לפחות שנה ן1 לו  מלאו ההארכה ובשעת למסמך מצורףהיה

 בטלות. - י תשל"ה-1975 הדרכונים, תקנות12.

 פרסומן.  מיום ימים עשרה אלה תקנות של תחללתן13.

- -  52. עמ' תשכ"ו, 3י עמ'  תשיק, 354:  עמ' תשי"ב, מ"ח4
 893. עמ' תשל"ט, 1,83; עמ' לשל"ת 1936;  עמ' תשל"ה, 9"ת5

 תש"ם, באייר כ' 4120, התקנותקובץ
 4,1980"י



תוספת ,י,,  7()תקנהי

 בשקליםהאגרה המבוקשהשירות

50 ילדים עם ליחיד או ליחידדרכון

100 ילדים עם לזוג או ואשה( )בעל לזוגדרכון

 ליחיד להוק 2)ב()1( סעיף לפי מעברתעודת
50 ילדים עם ליחיד%ו

 לזוג לחוק 2)ב()1( סעיף לפי מעברתעודת
109 ילדים עם לזוג או ואשה()בעל

 ליחיד לחוק 2)ב()1( סעיף לפי מעברתעודת
 לשם חד-פעמי לשימוש ילדים עם ליחידאו
 ,,.. - , , , ".,, .20. אללה. מהשראל'החזרה יציאה',

 ליחיד לחוק 2)ב()2( סעיף לפי מעברתעודת
20 ילדים עם ליחידאו

 לזוג לחוק 2)ב()2( סעיף לפי מעברתעודת
40 ילדים עם לזוג או ואשה()בעל

 שקלים 10 בתוספת100 לחוק 3)ג( סעיף לפי קבוצתי.ן
 לדרכון המצורפת נפשלכל

הקבוצתי
 לכל שקלש 10 בתוספת20 לפי לשראלילט לאורחיט קבוצתית מעבר%'תעודת

 לתעודת המצורפוגנפש להוק 3)ג( סעיף,'"1%"
 הקבוצתיתהמעבר ,%ןוש
.%.%ש,,;
 שנת כל עבור נסיעה, מסמך של תוקף הארכיו,%'ן'1
7.5 שנה של חלק אי האיכהו%,ש

 מחלקה )למעט נסיעה במסמך שינויים הכנסתי%'*'
5 9( בפריט כאמירי1,%"י'

50 בעלה שי נסיעה ימסמי אשה ציייש'

מטור נסיעה במסמך רחשוששד'מחיקוק
 ,,.,ן,,י,,,ל.,
fl~TEi;iשל נסיעה למסמך אשה הוספת או נסיעה מסמך 
 הושמו, אבד, שנגנב, נסיעה מסמך במקום בעלה%~ל
50 של תוססת - שונה או הושחת%ן',

 בתייגייסף 1( 80 במיס תש"ם,%30עייגב"סן
 זביםשי יא%-י
ש,1!1.,
%,.ן,,ן,,.,.

 80?6,5.1 תש"ם, כאייר כ' 4120, התקנות%קובץ

%,.,,,.,,,ג,,יל,,יי,פ'
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 "1תו55
 " "ננ" שי

 מי,'1 "נ.
 1. נ",ק ,, ךן.ם-1979 ס,שו(. י,תען'ל'

 מ",ן111'7יר. לק,מיה שיצה .ן.ש, ש ".,, -
 הללעי

 85,,111ך"--"-,:נ . ,,,, 4. ו( אי,ל,1 'די ע,
 ןה, מ:ת נ,נןו,3(%

 מ-ית' .5. עטל דןי' ישימי"

' ,1:ךבש 9 -9 
ש ייעצי5מנ1?1?!!8  ,,,י",1, תש-ם-1980 1חיקו1(, מנם( ,אספקת שאי-שבז עניחוק%

יי8
- ב  

 מ,8 מת".נ" "ירית" ""ית י-"2 יע שג:אהג
.,,1 - ' -196 תשי-" מ.ם(. (n~toa יי"י-עי ייי ,י" net~na י. "ץ," "-""ימ
 ימ"---: י"8

 =~ש לי".ת,;עיי2"(,ן".

 . .,.ש 1" 4.:111:-4--ש
 -"-- - י---"-י-

--'.. - - - '  
 -ו



 נשקליםהאגרה

 מחדש, התקנתו או שבור פירוק חיבור,סרהבת)2(
 - הצרכן דרישתלפי

253.40 "2ערי

 עלות השבוןלפי מ-"2למעלה
 המנהל."שהגיש

 שקלים"; "34.50 יבוא לירות" "165 במקום 2,בפריט

 שקלים"; "34.50 יבוא לירות" "165 במקום 3,בפריט

 יבוא: 4 פריטבמקום
,.,", ,

 . ,.ן ,, -,,,,
' ל ו-)ג((: )א( 4 )סעיף צינורות הבחת אגרת )1()4.

5.20 המגרש שטח של מ"רלכל

 לכל הבניה שטח של מ"ר לכל מגורים,כבבין
16.60קומה

 תעשיה ולמבני אחר בנין או משרדים בניןלכל
 בכל הבניה שטח של מ"ר לכלומלאכה,
19.89קומה

 - קימים בבנינים בניהתוספת)2(
פטור צ"גורות הגהת אגדור  כבר שולמה שעליומגרש

 ."16.60 הקומות בכל בניה, תוספת של מ"ילכל

 מיתקן כשאין מיתקוכשיש יבוא: 5 פריטבמקומ
 להתקנת מוכן להתקבעמוכן

מד-מיםמד-מים - )ד(( 5 )סעיף מד-מיסאגרת"5.

 בשקליםהאגרה - שקטררמד-מימ

201.50415.40 "3,4 על  וזולהאינך)1(
303.20664.70 "1 על עולה יאיגך "8,4 עלעולה)2(
502.60913.90 "14 על וזולה ואינך "1 עלעולה)3(
670.801,173.50 "2 על עולה ואינו "14 עלעולה)%
 המנהל." שהגיש עלות חשבוןלפי ל""2מעל)5(

 שקל"מ", "34,50 יבוא לירות" "165 במקומ 6,כפריט

 שקלים". "20 יבוא לירות" "20 במקום 9,בפריט

 נאויאליהו בתאשר.1,
 באר-שבע עיריתראש 1980( כמרס )23,ש"בגיסדתש"ם

 בורג"וסףך%""
,טרהפרם

ושר.
 ,"-""%%"יעיך.(ששך,

,%4"שי14""~ ,
,,,,,ירי



 ''",'".", תש"ם-1980 )יובלים(, לחיפה עזרתוק
,,,,;1,לי,.,:,

 לא,, )ג( 11 רסעיף 1 העיריות לפקודת ו-251 250 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 עור.%ו,'לי, חוק חיפה עירית מועצת מתקינה החוק(, - )להלן 2 תשכ"ח-1468 עסקים,רישוי
 -7 זה עזר בחוקו.

"".,' מכירתם; או טובין להחזקת המשמשים אחר עזר כלי או שולחן כל -"דוכן"
 תחיי4(".' - מבוחה כ*מף 3 תש"ח.-1948 מבוחה, ימי בפקודת שבקבעו הימים - מנוחה""*מל

 %""ו'1'% עם מבוחה ימי במוצאי וסופם מבוחה ימי בערבי החמה שקיעת למני שעהכוזצי
הכוכבים;

,לי.,1
 חיפה; עירית מועצת נ-"המועצה"
,',,' זה; עזר חוק הוראות מילוי על לפקח בכתב הרשהו העיריה שראש מי -"מפקח"
 מי,,.ן' בעל בכוח 1ו אדם ~%5" בלוח,מ4כנ4נ המחף ,או, היבלהל'הבסהב כלי, בע' יץ"עגלה"
 ,,,".' שהוא; סוג מכל אופנייםכולל

א ,111".'8 חיפה; עירית -"עיריה"
;,,,,ן",,1

 העיריהן"ראש
 4,"י%"81 לפי סמכויותיו את בכתב אליו העביר  העיריה שראש מי לרבות -

 מקצתן; או כולן זה,עזר
 ברוכלות; העוסק אדם -"רוכל"

 ,,,,.,",ן,
 -"רוכלות"
 כמגי'ל4'. או אחי, ציבורי כמקום כרהוב, טובין של למכירתם  הצעה או מכירה)א(

 קבע; של כבבין שלא פר'ט"ת, בבעלותשהוא
 בשי*ון'ו תוך אדם בבי של בתיהם על חיזור או למקום ממקום הובלה או הליכה)ב(

 למכירה;טובין
"י.'י.ל. קבע. של בנין בהוך שלא לציבור מלאכה או שירותים הצעת)ג(

 לעסוקאיסור
ברוכלות

 כחוק, רשיון ללא ברוכלות רוכל יעסוק לא)א(2.

 iirW1 הזזוק פי על האסור במקום שהיא צורה בכל ברוכלות רוכל יעסוק לא)ב(
 ".,1, לו. אשר המשרון תבאי פ"על

 הרשיוןהוקף

 רשיוןאברת
 שקקכם 50 האגניה תהיה בספטמבר 30 אחרי הרשיון ביתןואם

 או רשיוןמהן
 לתתוסירב

 העיריה. לראש בכתב תוגש לרוכלות רשיון בקשת)א(5.
 לכלכתן הוא רשאי וכן לבטלו, או להתלותו הרשיון, את ליחן רשא" העיריה ראש)ב(

 לבטלם. או לשנוהם מהם, לגרוע עליהם, להוסיף תנאים,בו
,ו

,א 197. עמ' 8, חדש גו'מח ישראל, מדינת דיג"1
 40. עמ' תשל"ח, 100; עמ' השל"ר, 134; עמ' ומשל"ג, 4"%; עמ' השס"ה, ט"ח2
 13. עמ' א', תוס' rn~a ע";י3

 5.1980,ן,1 תרם, באייר כ' 30;4, התקנותקוב?1514



 אסוריםשטחים
ברוכלות

 - אחרת בצורה ובין עגלה באמצעות בין ברוכלות,.כל
 באופן לבנין, בכניסה או בנינימ בין במעבר ציבורי, במקום:רחוב,
 לרבים; מכשול או מטרד מהווהקו
 קפה. בבית או מסעדה מלון/:בית

 תבבית, דוכן, עגלה, להניח או להעמיד יגרוס ולא ירשה ולא יבית ולא.כל חניהאיסור

 מגן; או מגינה משחקים, ממגרש ספר, מבית %לד"ם, מגן מטר 20כתחומי
 אוטוכוסימ; מתחנת מטר 20:תהומי
 מוניות; תחבתבתחום

 ,' . ,' ' ..... " רחובן מטר'מפינת1ת,~י'12

 שלא חגיהאיסור
 ההעסקותבשעת

 במקום או ברחוב שיונח או שיועמד יגרום ולא ירשה ולא יניח ולא'וכל
 במקום, נמצא כשאיננו או עיסוקו בשעת שלא טובין או מגש תבנית,כן,

 הרשיון. כתנאי אחרת'

 לקשוראיסור
למבנה

 לעמוד לגדר, לבנין, שהיא, צורה בכל מגש, או תבנית דוכן, עגלה,.וכל

 ההזקתמקום
עגל,:

 להכייואיסור
 טוביןעל

 בשעת רעש יקים לא שירותו, על או אומנותו על שלו, טובין על רוכלra הימנית. המדרכה של לשפתה קרוב הרחוב, של הימכי בצדו עגלתואת
 פרסומת. או פרסום דבר כל מגשו או תבעתו דוכנו, עגלתו, עלתלה

[ . [. . . . י,י  ולידו. עיסוקו שבמקום השטח את שילכלכו יגרום ולא ירשה ולא רוכל4ן7כ7ך צקיושמירה .ם.,.. .....=. .,......י י,....י .... 1.. 

 הקוממיות מלחמת לחללי הזכרון יום בחוק כמשמעותו לישראל, וצבא-הגנה ותאמלממ מל- לחללי הזכררן יום ובערב ", תשי"ט-1959 ולגבררה, לשואה הזכרון *ום רקי..'1(' כמש- ולגבורה לשואה הזכרון יום בערב מנוחה, בימי בעסקו רוכל יעסוק יאפ4*)ט',, רוכלותים.

 5. השכוג-1953 *שראל'%"

 של ובחגיהם מבוחתמ בימי בעסקו עוסק הוא אין כי המוכיח יהרדי, שאצר ריכל%

(,.(,",'4' 

 רש-

 מנוחה. בימי בעסקו לעסוק לו להתיר העיניה ואש
".,(,,וי,

 19.00. לביז("וי,."0 בשעות אלא מנוחה, למי שהם בימים למעם השבוע, ימות כל בעסקר ריכל יעסיקמע4 רוכלותשעות

 בעטקו לעסוק לרוכל להתיר שיקבע, ובתבאים דעתו שיקול לפי רשאי, העיניהט4,'י* התעסקותהיתר
מ, 19.00. השעה"%,ף4

 לחומר בנוגע מפקה הוראות לפי אלא עסקו, לצורך בדוכן רוכל ישתמש לא%( בדוכןשימוש
 בכתב. בדרישה המפקח שיקבע התנאים ושאר צבע טיב,'1'.',,יורה,

 י11. עמ'"תשי-ט,יה,-
 72. עמ'1,תשכ-ג,

1517 ntYpnn,4]29 'תק"ם, באייר כ 
".5.1980 ,.,.,,,,,,- , . .;,,,



 ע.,,,ש נקי. במצת ינננו את יפשיק ה..נ עני)ט
 לעי,ן'" הבראה במקום הדוכן על יקבע עסקו לצורך כדוכן המשתמש רוכל)ג(
 הפרט שמו את למספר, בנוקף תכלול, הלוחית העיריה; ראש לו שנונןמספר

 וש1)ן4"4"

כ ב  '.--י"6:
 כמק"מ "אחורי. ג'יה עי 'קבע עס,1 יצורו כעניה המשתעש רוני"1.

 הפ4'ן%'.ל% שמו את למספר, בנוטף תכלול, הלוחית העיריה; ראש לו שנתןלוחית-מספר הגר,,',י*

" *.4:ךננ::בד-.  --ש 
 שזנני ג"י"ו "ס'נ.ן "" '"יי ש"י לחייי בי"" ""ש""":11'ני

 5 "ן
8ש =aw nrotn p1D~Un B """ י"מ ,עי"' י" יע גג::ן%נין:(  שי41.'% או המפקח בפני ויציגו עיסוקו בשעת עמו ישאגו לרוכלות ברשיון המהזיק22.

 זה. עזר חוק הוראות ביצוע על לפקח שהוסמך מי כלבפ2"

 קגן1ן את לטלק ככתב, הודעה "ד" על רוכל, על לצוות רשא" העיריה ראש )א(23.
 זה'ן' עזר חוק להוראות בניגוד במצאים הס שבו ממקום הטובין או מגשו תבביונו,רוכבו,

 בדואה,ששש גשמה אם כדין, מסירתה תהא לרוכל העיריה ראש ששלח הודעה)ב(
 אישית. לידיו נמסרה או הרוכל של מענולפי

 שש4114, לאחר הטובין את או מגשו או תבניתו דוכנו, עגלתו, את רוכל סילק יא24.
 י.1'44.' העגלה, את לסלק שוטר או מפקח העיריה, ראש רשאים 28, לסעיף בהתאםלכך

 ",,1,' אחרים. ידי על ובין בעצמם בין הטובין, את או המגש אוהתכבית
 עלד""ה,(" עבירה עבר רוכל כל להניח מכיר יסוד שוטר או מפקח העיריה, לראש היה25.
 - הוא רשא" החוק, על או זהעזר

 תשה,,,ש'%! האוכלוסין, מרשם בחוק כאמור זהוונ כתעודת מודהה אלנו הרוכל אם)א(
19656 

-  זיהויו; לשם המשטרה לתחנת ולהביאו לעצויו 
 "י,'י4?ן את המשמש ואבזר כלי כל וכן הרוכל שבידי המרכולת את לתפוס)כ(
 לראהי".!רין להצגתו; לנשיאתה, המרכולת, להובלת המשמש ואמצעי כלי כל לרכותבעיסוקו,
 שביצ*,",8%; מי לרוכל ימסור כאמור, רוכל חפצי נתפסו רוכל(; חפצי - )להלןלהחסנתה
 הוי11מ, שעבר העבירה מהות את המציינת התפיסה, על כידו, התומה בכתב, הודעההתפיסה
"שש %א שבתפסו. החפצ"מ את העבין בנמיכות האפשר ככל והמפרטת התפיטה מבצעלדעת
,יג, 270. עמ' השכ"ט,ח"ח

%
 980ן.ן,1י, מש"מ, גא.יר כ' 4120, התקנותקובץ



 זזפציו. לתפיסת או למעצר מתנגד%י"
 לאחר אלא כן יעשה לא כסמכה, מכוח זה סעיף לפי סמכותו את להפעיל ש ".%י,. ,, ,,,י,יי,,,,ן

)8
  לאישוםמועד
 שחפציורוכל
ותפסו

 לביטולבקשה
תפיסה

 אישום כתב הרוכל, חפצי שנתפסו מיום יום 30 תוך המשפט, לבית העיריה"4.1שע

 שתפסה. חפציו את לרוכל תחזיר לתפיסה, עילה ששימשה ה י העב%1'

 לבקש רשאי אישום, כתב בגדי היגש יטיס חפציי בינפיסת בפגע עצמי58ואה ן"11",'

ך'4'"
 כתב הוגש התפיסה; את לבטל החפצים, נתפסו שבשלח בעבירה לדון מוסמך
 האישום; כתב הוגש שאליו המשפט מבית התפיסה ביטול את לבקש1514,היוכל
א  .. , , , שיבריה. כלי או עם סה,אי-יאאיה, התפ את יבטל-

 חשביי עי העיייה בידי דישמיי שנתפסי הסיכיש"%,ן4'1-י הרוכל חמצידין
 התפיסה הוצאות לתשלום כערובה כחפצים עכביז יכית יעיייה בהם; ייעשה8%8"4, יקבע אשי עד הייכל,

 המשפט. בית של קביעתו פי על להן ת זכא518א

 לכל בנוסף המשפט, בית רשאי החפצים, בתפסו שבשלה בעבירה הריכל שע%%שישן
 ,%ש1ן שאין דין כפסק הויוכל זוכה חלקם; או כולם החפצים, חיליט על לצוית%"'%1ן,קיל'
 ך)שי%יי"%,י, החפצים. לו יוחזרו האישום, כתכ בוטל אר

 לכך הממיך שהיא מי "י העיייה ראש ישאי ייכי, של פסייימ "פציםאפסי
 הוצאות בבימו" המכר, דמי המכיניה; ביום המקובל במהיר או פומבית להל'%י',;ן

 החפצים. כמקוט עבין, לכל יבואו, והמכירה, רה"ש.'"1%

 בסמכויותיהם מלהשתמש בעדם ימנע ולא למפקה או העיריה לראש אדם4ע הפרעהאיסורר
י'זה.

עונשים  עבירה של ובמקרה שקלים, 00ג קנס - דינו זה, עזר פוק מהוראות הוראה%על
 לו שנמסרה אחר העבירה נמשכת שבו יים לכל שקלים 40 של ביסף קבס -שאו

 הרשעתו. לאחוי אר העיריה ראש מאת8,בכתב

ביטול  7 1947 רוכלים(, על )פיקוח לחיפהאן%,ל(אעזרש(,,1
-  בטלים. 

החילה  פרסומו. מיום יום ששים זה עזר חוק של י'48,(ןין,
%פר'
 גויאלאייה188.
 יפה עיריתראעז 980ג( במרס )17 ם8""ש
%1ךשא'
 1115. עמ' 2' תוםמייי'55י=( הפתםיטיאין, ג ר ו ב ף סיישל

1519  980(.6.5 תרם, באייר כ' 4,20, י4ז'י',י['*

..4.



 %1 יי'.,'' תש"ם-1980 מים(, )אספקת לומת"גן עזרחוק
 % ', מתקינה ן, העיריות לפקודת ו-254 251 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקף

 % ,(שש זה: עזר חוק רמת-גןעירית
 %,,% ,, - זה עזר בהוק .1.

 % חלקששש או מ"ר, 20 של כוסף שטח מ"ר; 20 על עולה איבו רצפתו ששטח חדר -"חדר"
 נוסף; הדוי כריו  דיגו  תרוי-%ירות כוסף; חדר כדיןדיגו

 ם ,ל,,,1,,ן. . ,"י,.,, , ,:,;,",,.,,.,, , , ,,,-.,
 11 יה"דת'יי. כאחד המשרי1י'ם שימוש, בתי או בףת אמבטיה, חדרי או הדר יגחדוי-שירות"

 עסק; יחידתאו
 סוים4ת,נ,' רשת לבין מים מפעל בין המקשויים אבזרים או אבזר - מיס" למפעל"חיבווי

 % )מדיון,( מימ מדידת בתקנות כמשמעותו וכיולם מים מדי לבדיקת מכון -"מבדקה"
 ";תשל"ו-1976

 % תשל"ו-.*ין )מד"-מ"מ(, מים מדידת בתקנות כמשמעותו מיתקן או מכשיר -"מד-מים"
 ש 'י, לנכס; בצינורות אמסופקת מים כמות של וסיכום למדידההמשמש

;~rae%,8%, 
 חקנ"ש%, מלאכה, עסק, )מגורים, מוג מכל אחד, צרכן המשמש מד-מים - בפרד""מד-מימ
 פ )" כללי; מד-מים קאם כאשר באלה( וכי1.צא בניה תעשש,גינון,
 מד-מימ%ש לפחות קיים ושבהמ יותר או אוד נכס המשמש מד-מ"מ - כללי""מד-מ"מ
אחד;
 % "ומש מצרכן "ותר ק"ימ שכהם יותר, או אחד בכס המשמש מד-מים - ביתי""מד-מים
 לשש צפוד; מד-מימכשאין
,%% אהד; צרכן קיים שבו בכס המשמש מד-מים - ייהודי""מד-מים
 ש,,',',,1 העיו.יה; מועצת -"מועצה"
 את'י(%1ש לו להעביר צרכן והסכים מים לאספקת למנהל בקשה שהגיש מי - חדש""מחזיק
 מים; לאספקהיוודו
 לפי',%ן,,% מסמכויותיו אליו העביר שהמגהל מי וכן העיריה של המים מפעל מנהל -"מנהל"
'1TW;ש%% זה, 
 המשקשש% מכשיר או מיתקן וכל מבנה, קידוח, באר, לרבות האבזרים, כל - מים""מפעל
 % 4יוש בהם לטיפול או לאספקתם להעברתם, לאגירתם, מים, לשאיבת לשמש המיועדיםאו

 פרטית; רשת למעט העיריה, בבעלות נמצאים ואשראחרת,

 פרטית. בבעלות הבמצא מים מפעל - פרטי" מים"מפעל

 197. עמ' 8, חדש גוס ישראל, מדיגת דיגי!
 15,ש2. עמ' תש"ל, ,4פ2

 1116. עמ' תשל"ו,ק"ת

 %80ש הש"ת, נאייר ב' )4121, ההקניתשבץ



 במעיי כמשמעיתי בב74' יאי
 יפק 269

 בין פרטית, רשת מצויה בו בנכס או ממנה, בחלק או פרטית ברשת שמחזיק מי -ייא,1;י,ן
 הנכס את או אותו משמשת הפרטית שהרשת מי או הותקן, שלא ובין ברז בנכס קז'ין'1'

 מדם; לאספקת העיריה עם שהתקשר מי וכל כחזיק'שכשהיא
- "א" ,111,)  רמת-גן; עירית  

 מד-מים; למעט כתם, לצר ארשיפיס מים לאספקת לשמש המיועדים או המשמשים בנכס המצויים האבזרים כל - לרטית'*ן
,,,%

 השי- חדרי המרפסות, החדרים, של הרצפה שטח - דיור ביחידת או כבבין הידה"'1114
 חיצונים. קירות ידי על התפוס השטח למעט הכניסה, וחדרי מ%11'4

 פלט?,1סעל,"ים
'ש%"אן'"

 במפגני ישתקפו לא העיוייה, בתחום פרטי מןם _%וו.,,4פעל דקיקלא
 מ?ם,פר1,?;

 יסירגו, לא קיים, פהטי מיס מפעל ישבה לא מים' יספק לא בי' זכייית יעביי "" %"שעייי'נע

 ,%ש,,,,?8
 מים מפעל של תכבית בצירוף למבהל בכתב תוגש )א( קטן סעיף לפי בקשה 1%8)ב(8

 חשבונו. ועל המכקש בידי ייעשו אחרת, בדרך בך 4*י*% או הירגז, ש.נ..ו. פיטי. 1'ם מען. הקמת ו-)גו. מ, "מ ,רייס מףלן.וף ."]%.י, קים, פרטי מים במפעל אחוית בדרך טיפול או הסרה, או שינויים תכנית או מוצע,'%מ"ל414
 )א( קטן בסעיף האמורות הפעולות לביצוע המבהל בידי האישור מתן בעד )ד(','ע%8.י1"
 בתוספת. שבקטע בקיעיי שגייהשל"%',,ו,,י,,ימ
,8
 המבהל. בידי אלא *ו,ק אי פייייקי גיתי"י' הציתי' "יכיי' היתכת מים' למפעל חיכיי ייעשה לא )ט 58 מי למפעלחיבור או פיתוקו ניתוקו, הצרמו, חיבור, הרחבת מים, למפעל חלכור ייעשה לא )א(5,,8

 קטן בסעיף כאמור אחרת פעולה בכל או מים למפעל בחיבור הרוצה נכס לעל )ב( %,"ן'%
 שקבע טופס גבי על בקשה הנכס, בעל של בכתב כאישור בנכס המחזיק או הוא*ן.'*,(1,יגישו

 מוצעת או קיימת פ41טלת ו'שת ושל הנכס של תכניות המנהל, שת דר לפ 1יצרף'ש?ש1י1י.,.,,י

 הענין. לפ" כל;,4'[4'ע
 להוט"ף או חדש בבין בו להקים עומד שהוא לנכס מים אספקת לו ש"ש נכס בעל )ג(;%ף'"%1"1,1'
 הגשת בזמן למנהל יגיש כאמור, בגכס בניה בפועל לבצע שעומד מל או מ' ק ן לבב1,9.*ש'ש

 למפעל נוסף לחיבור בקשה 4, תשכ"ה-1965 והבניה, התכנון לחוק כהתאם ברה תר לה188ה
 או מד-מים, להתקין המנהל רשאי נוסף, היבור לעשות כמקום )ב(; קטן בסעיףזן%*ן%,,,כאמור

 דעתו. שיקול לפי הכל הקיים, בחיבור השימוש '%.,,1ר8

 יניש
 קטן בסעיף כאמור אחרת פעולה כל או מים למפעל חיבור פעולת ביצעי לא )ד(

 אישור, תעודת המגהל בפני הוצגה אם אלא בניה, למטרת הדרוש זמבי חיבור זולת 8'ם

??--i~להל"ת. בהתאם ובניה, לתכנון המקומית הועדה מהנדס 

 אחוית פעולה לכל או מים למפעל חיבור למתן תבאים להתנות למבהל מותר )ה( ,%אש1"

ק ז) קף%",י11
  משום  )א(,  קפן  בסצ"ף האמורה אחרת פעולה בכל או מלם למפעל בחיבור אין )ו( לן]*8.'
 לתקינותה. או לטיבה פרטית, רשת תכנון לגב" המבהל ור11'שו,
 307. עמ' השס"ה, ג"חי%.1.4

521~
,ישיי, "4לו

ף 8  "98ג.6.5 תש"ס, כא..ר כ' 4120, התקנית1
 , ,,,,,1','י,'1



, ,),. , ,, )),ן
 ,,,,ל.ל,),,,,

,,,,,,,,י,11~ן
 או פירוקו ניתוקו, הצרתי, חיבור, הרחבת מים, למפעל חיבור בעדמ(

 בתוספת. שנקבעועורימ ל*'"'י המנהל שיגיש לחשבון בהתאם מראש והוצאות אגרות לעיריה ישולמו זה, סעיףלפי חידותיו"
 מסרן צינור ואין )ב(, קטן בסעיף כאמור מים למפעל חיבור נכס בעל ביקש)ח(

 צימול,'"141 קו באמצעות כמבוקש חיבור לבצע למבהל מותר הבכס, עם הגובל בקטע קייםמלם
 ,1''"., זמני.מיס

~1,,,
 צימול,'"141 קו באמצעות כמבוקש חיבור לבצע למבהל מותר הבכס, עם הגובל בקטע קייםמלםן 1.י,,;

 ,1''"., זמני.מימ
 כאלן,, ומבי, צינורות קו באמצעוא מים למפעל חובר נכסו אשר הבכס בעל)ט(

 "מ-ז ו,מךיי'ש מזתי"שן,4"ףי
 בהת"4טיש שבתבקש בניה היתר מתן לשי לעיריה ישולם מים מפעל פיתוח היטל)ב(
 בקש*יי1" הגשת עם בניה, היתר למתן כקשה וכשאין תשכ"ה-1965, והבניה, התכנוןלחוק

 כאמו14"1יון במועד ההיטל שולם לא יותר; המוקדם המועד לפי 3)ב(, סעיף לפי מיםלחיבור
 הא*י',[%% דבו' למבהל שיוודע בעת ההיטל ישולם היתר, ללא שנעשה מים למפעל חיבורוקיים
 רישו,%14ן בלשכת הנכס להעברת העיריות, לפקודת 324 סעיף לפי תעודה מתן בעת אובוא

 '".'.1 יותר. המוקדם המועד לפיהמקרקעין,
 בגכ6',ש.,4, הדש בבין לבגי"ת או בניה להיתר בקשה והוגשה מימ למפעל חיבור קיים)ג(
 שגק% בשיעורים מימ מפעל פיתוח היטל לחוק, בהתאם בניה היתר מתן לפכי לעיריהישולם
 ,",. האמור.. הויתר נתבקש שבעדה העגיה לגב" כתוספתבעו
 ול*,ין4' יסירנה לא קיימת, פרטית רשת לשבה לא פרטית, רשת אדם יתקין לא )א(5.

 למניפ%,',1 או סדירה מים להזרמת הדרושים דהופ"מ לתיקונים פויט אחרת, כדרך בהיטפל
 תשול*"א,י,,,ן כאמור להיתר בקשה בעד מהמנהל; היתר קבלת לאחר אלא לזיהומם, אובזבוזם
 בתוספת. שנקבע בשיעור אגרהלעיריה

1,,
,%1% פויטית, לרשת אבזר שאינו דבר יחוברלא)ב(
 אחרת," כדרר בה טיפול או תיקונה, הסרתה, שינויה, פרטית, רשתהתקנת)ג(
 כפרש חשבונו, ועל העשן, לפי הצרכן, כידי או הפרטית הרשת או הבכס בעל בידיייעשו
 המבהל,שקבע

 של'ך, דעתו להנחת חשבונו, ועל הצרכן בידי תקין במצב תוחזק מרטיתרשת)ד(
,,1המנהל.

 תוך.,,,1 דין' כל להוראות בכפרף אבזר, החלפת על להורות רשאי המנהל)1()ה(
 בידויי%, בקבעו וצורתו טיבו טוגו, שמידותיו, אתר באבזר בהוראה, שנקבעהזמן
 לש אחריה. למלא חייב כאמור, הוראה שקיבלומי
 בבומה,1 המגהל וישאי )1(, פסקה לפי לו שניתנה הוראה אדם מילא לא)2(

 ,, ההודאה. ביצוע בשל שהוצאו ההוצאות אתההוראה ," ממקבל ולגנות ההוראה את לבצע )ב(, 18 סעיף פי על לו העומדתלסמכות

 , , , ,,,,,.י,,,,,,4,:
  ה6.5.198 תשים, באייר כ' 4121,  התוזהרבץ



;ka ת יי נ"נ 4  ויא נדן מתאית תקין. ב"'גב מנור יה סר 
 על או הבכת בעל על או הצרד על החלפה הוצאות יחולו לאפה' '1 1%ל,."1'1,ן

,8עש1ענב4:ננוב
- ' " - - "  פרטית רשת תכנון לגבי אישור משום זה' סעיף לפי המנהל שי 14יהא.ש*" ----'%

 שישי'י"יס',,
 על ופקי י '8,יפן,'%, . ' מבג4";י=ננגנענול.

ן11 8  מד-מיס. הותקן אם אלא מים יסיפקי 

 פירוקו ההזקתו, שינויו, החלפתו, העתקתו, תיקונר, בדיקתר, מד"מים, נח א,י%"4 ןי
 מד-המים להתקנת המתייחסת אחרת קביעה וכל טוגו גדלו, מד-המים, ים .ן88י.'י1'.%ן, המנהל. בידי אלם ייעשו לא אחרת, רד שש-שש%.
 דעתו, שיקול לפי מנהל, ל%8%[1.8'%,4'

 שהמשה גאותן ומיוור וע' במצע מז-מ"מ שבה'הותקן הסב.נה את זהי, ירנ, '4,י,,

מ י יה"1 ,ן  "ייי"' 
 ~,ץ

- 1  

 או אוי. המשמש גננת השנצא "-ע

 רשלנותו עקב בגרם הבזק אם זולת המבהל, שקבע כפי אחרים, עם במשותף או 8'[%8.,ו ו1

 תפקידו. מילוי בעת מים: ,18."%,,,91?ל "1

 מבדקה. ידי על ייבדק מד-מים כי לדרוש רשאי צרכן , קניין% ש,

 שינויו, ההלפתו, העתקתו, תוקובו, הצרכן, דרישה לפי מד-מים, בדיקת 8,,יעד 8וש

 והוצאות אגרות לעיריה ישולמו התקנתו, למעט אחרת בירך בו טיפיל אי 1,1'1ך'דרקי 8ש
 בעד ששולמה האגרה המגמל; שהג"ש לחשבון בהתאם או בתוספת שגקבער 48י,ךךעירימא

 מדידת לתקנות בהתאם תקין היה לא מד-המים כי הבדיקה העלתה אם תיחזר ם מ,?,ן%מ%
 יושל"י-1976. מימ(',)%'%,[1'

 בתוספת. שנקבעו בשיעררימ לחוק, כהתאםי%"8%,א מתן לפני לעיריה תשולם בנכס, מד-מים התקנת בעד אגרה או מד-מים אגרת84"481

 על למשלם, המגהל יתייר בבניה, הותל לא עוד כל פקע אר בניה, תר ה כרטל%("41

8'1%'אך חיסור אגרת מימ, מפעל פיתוח היטל בשל ששילם הסכומים או הסכום את '1%י[י*4
 בעקבות המים למפעל שבגרמה הוצאה כל ובביכוי אחרת, תוספת כל "י ימיר, מיה8.*8' ריבית של הוספת בלא העבין, לפי מד-מימ, התקנת אגרות אר מד-מים אגרית ים,

 כביה. היתר למתן ;11a~wTa'*1('י

 או הסכום החזרת ביקש ולא שהיא סיבה מכל בבניה בתה היתר בעל ההל לא (14,8

 כדין/ ההיתר הידוש לפגי לעיריה ישולם ההיתר, ופקע )א( קטן בסעיף כאמור8

'י%י,'
 6.5,1980 הו"ר, באייר כ' 4120, נח



 אגרת,861 מים אספקת בעד לעיריה הצרכן ישלם מד-מיס, הותקן )1( )א(8, מיםאגרוה
 המקומ"ות()%ש ברשויות מים  )תעריפי המים בתקפות הקבועיםעזרים
 ,,'י, מד-המים. שמדד המ"מ כמות לפי 1978,5

 מסויימת'"י,,4 בתקופה כדין תקין ה"ה לא מד-מימ כי המלג'ל מצא)2(
 ש5*'ש" המים כמות בעד בתשלום הצרכן את לחייב לו מותר מימ,כמות
 מא"-תקינותו. הנובע ההפרש של בהפחתה או בתוספת מד-המיםידי
 יער,ף','%' מסויימת, בתקופה מים כמות מדד לא מד-מים כי המבהל מצא)3(
 ש8 התצרוכת לפי תקופה, באותה בה השתמש שהצרכן המים במותאת

 8 את להעריך לדעתו מוצדק היה לא לה; שקדמה בשבההמקבילה
י. הערכתו. מיטב לפי הצריכה את המנהל יקבעכאמור,

 המשסמשיי*ם.ן. שחדדם, %ך,49ךק בידי המוחזק בכס אהד מד"מימ משמש)ב(
 מגוריםלמטלת

 ללנד,)אי
 בא,מ%שש חלקו את צרכן כל נשלם אסית, י"היד"ת ללרה לטל

 י.1'%לפש בשיעורים זה, עזר חוק לפי לעיריה המגיע אחר תשלום ובכל מיס אספקהבעד
 הלוקששש אופן על המנהל עמ בכתב להסכם הצרכנים כל הגיעו )1(; )א( קטןבסעיף
 ,',.'.(% לכך, בההאם צרכן כל חיוב על להורות המנהלרשאי

 כנהשמ המשתמשים אחדים, צרכנים בלוי המוהזק נכס אהד מד-מים משמש)ג(
 המים,*'ן בכמות צרכן כל של חלקו את הער'כתו מיטב לפ" המנהל "קבע שתות,רות

 אהר8 תשלום וכל מים אספקת בעד מים אגרת לכך בהתאם ישלם והצרכןמד-המים,
 זה. עזר חוק לפילעיריה

 מטרשי,.(' לכל בו המשתמשים או בלבד מגווי"מ למטרת במשותף בו המשתמשיםאהד"ם,
 ','וש אחר תשלום ובכל מים אספקת בעד מימ כאגרת הלקו את צרכן כל ישלם אחרת,דית

 ופשם8צ הצרכב"ם כל הגיעו )1(; )א( קטן בסעיף שנקבעו בשיעורים זה, עווי חוק לפילעיריה
 ג,(ןש' צרכן כל חיוב על להורות המבהל רשאי אהר, הלוקה אופן על המגהל עםבכתב
לכד.

 נזילה התגלתה אחדים, צרכנים ביד" המוהזק נכס אחד מד-מים משמש)ה(
 את,14ןשן8 להעריך המגהל רשאי מהצרכנים, אהדים או אהד בידי המוהזק בחלקפרטית 14(.(.?%~

 א בההאם,, החיובים את ולתקן המים אגרת של אהר הלוקה אופן על ולהוויות שנזלוהמים
 8 1שא וכל בתוספת כנקבע הצרכנים כל בין ההפרש "חולק כיביהמ, מים כמויותברישום משקש וה"ה כללי, מד-מים וכן בנכס הצרכנים לכל גפרדים מדי-מימ הורכבו)ו(
 לכך. בהתאם צרכן כל חיוב על להורות המבהל רשאי אהר, הלוקה אופןעל המ1ן1,% עם בכתב להסכם הצרכבים כל הגיעו לכך; בהתאמ המים באגרת הלקו אחישלם

 יקשש כלל", מד-מים וכן בגכט מהצרכבים לחלק נפרדים מדי-מים הורכבו)ז(
w~Dnשש5 כדלקמן: הנפרדיט המים מד" רישום כל לסד הכללי המים מד בין המלם וישום 

 למיץ,% בבכט משתמשים הכללי, המים במד המשתמשים הצרכבימ ה"ר)1(
 8 רישום הפרש ביביהם יחולק אהרת, יהודית מטרה לכל או בלכדמגורים
 ש להסכם המשותפים הצויכנימ כל הגיעו בתוספת; שבקבע כפי לעילהאמור

,ש(" "1, 518. עמ' ושע"ה, ק"ה5
 ן 14980ן תש"ם, באייר כ' 4120, התענהקוב,ע15



5%שפמ צרכן כל חיוב על להורות המנהל רשאי אחר, חלוקה אופן על המנהל עם '''''",יי,,
 לכך. בהתאם ,,,1,,1
',"'

 למטרות בנכס משתמשים הכללי המים במד המשתמשים הצרכנים היו)2( ,

.,י,י
 . בהפרעו. צרכן כל של חלקו את הערכתו מיטב לפי המבהל יקבעשננוח,

 בשל זה, עזר הגק לפי לעיריה המגיעה מים אגרת להפחית רשאיהמנהל ('י'ן)
 הפרטית, ברשת ליקוי או ם111פ

 אספקת בעד מים אגרת לעיריה הצרכן ישלם מד-מים, הותקן יא )1(5ט(

 )א()1(. קטן בסעיף האמורים בשיעורים מים%
 ,אשל"ח--978'1לא""ו"ייא(ן ) ]ןש' ברשויות מימ )תעריפי המים בתקנות הקבוע ביותר .הגבוה לשיעורובהתאם~"ן, הערכתו, מיטב לפי המנהל שקבע הכמות לפי במיס שימוש בעד מיםאגרת%, מהא כאמור, אגרה שולמה לא אספקתם שבעד במים שהשתמש מל)2(ןן,

,' ," , 
'- " ,' ,''. 

 ת ו  נפקדו
 שנקבעו בשיעורים פקדון, העיריה בקופת להפקיד צרכן לתליב רשאי5ימנהל ,,,%
 קלקולו או מד-מים אבדן או נזק עקב הוצאות או מים אגרות תשלום להבטחתשמ,

 לפגוע בלי מתוכו ולגבות לעיריה מראש שולמו לא אשר זה עזר חוק לפי מגיעים%'., אגרה או תשלום וכל מד-מימ של החזקתו אגרת הרגילה, פעולתו מחמתגועשי
 כהוצאות. או באגרה הצרכן מאת המגלע סכום כל אחרות%)גבלה

,,,"],,],ל,1
,,,,ן,,,,,"1,י,, מיוחדחוזה

";1,)ל,'יל,
,"ן,,.1,..1,,,ן
,,,,,"יש(5  כשלוסמיעד
שן'"'.ן.
,,עש
,,,"מש%מי ,1ה"ן!1י,1. . צרכביםחילופי
,]לל.

,,,,לל,",,
 ,,,,..,,,.,ן,ןי.]

,1,י%,1
"יינני

 ( %ילל,''"ן"א
 המבחי

 בנזוזה צרכן עם להתקשר הפב"ם, ושר העיריה מועצת באישור לנשאי,

 תנאים, בו ולקבוע מים ,לאספקת .ין.,',ןש

 יהרה. ת~ן' 'הויו זה. עיר מו7 הבראית ולאן ההווה שנא' בין סת'יה היתה הבו ,,"י.

 תוך ישולמו זה, עור בחוק אחרת לגביהם נקבע שלא הוצאות או אגרה, תשלום, ל ש4%%]ש

 30 לפחות למנהל כך על יודיע בבכט מים אספקת מלקבל לחדול הרוצה צרכן ,)א( שין)-, '1%.'ש'1
 ראש. ש4ק

 את ולבצע המונה את לקפוא למנהל נתן לא אם או בנתב, כזו הודעה בדנדי

ן
 א"('ןעוי

 בשל ממגו המגיע תשלום וכל הניתוק אגרת את הצרכן ישלם לא אם או האספקה,
 הכרור כדין תשלום לכל ובן שיצרכו מים כל בעד אחראי הצרכן "שאר המים'1ן%114ל"ת

 . המים. י5.'1 הצרכן של בחזקתו אשר הפרטית, הרשת חלקי של החיבור את לנתק שהמנהל עדשין(1%"תם'
ל  

 מה- שביקש לאחר חדש למחזיק מים לאספקת זכויותיו להעביר הצרכן רוצה )ב(5
 שידרוש כפי הח"לופין לתאריך עד ממנו המגיע כל את ישלם זכויות, הליפי רישום1,115

 ההדש. המחזיק ידי על מלם לאספקת בקשה להגשת יגרים יכו'%"4,14ל'
י הילודי את העיריה תרשום )ב(, קטן בסעיף האמורת התבאיש כל מולאו לא )ג(4"%'ן('י'  המים אספקת בעד ההדש המותיק עם וביחד לחוד לתשלום אהראל ישאר והצרכן,11%י,ות'
 חילופי לרישום עד הצטברו אשר דין, כל פי על והתשלומים האגרות כל לתשלום רכ7י(""
 7. כד ייןשו.'ש"ין
 רישום הזכוירת העברת מועי לפכי לפחות "ומ 30 מהמבהל יבקש החדש ק המחי )ד(".1'

 הזכויות.י%,לופי
1ן"ינן

 על החיל7'קקקש!,'
,,1

 "6.5.198 תשת, באסר כ' ,(2]4, התקנותי1י,(,,ז,ץ ששש,שן
פך,,

.%



"אא,
 עם וביחד לחוד החדשהמחזיק

 הצרכי
 או(1" כל של מלא לתשלום האחריו'ת הרשום

 ן"1,,י," לבכם. מיסאספקת
 י1ש שברשותון מים יבזבי שאושר ירשה ולא צויכן יגרום ולא אדם יבזבז לא )א(13. במים)שימוש

 או כדין, הותאם או אושר שלא באבזר שימוש מים כבזבוז יראו זה עזרחוק
 כדרי',,,.,ן,*

; 
 14%,,1", שאושרה זו מעל מימ כמות צרכן המשמש מד-מימ רשם קאשר רכז ה7י7:אושרה
 ' דין. כלפי

,( 

 שבו'*.(.' במים "שחמש שאחר ירשה ולא יגרום ולא במים אדם ץשתמש לא)ב(
 המנהל. בידי לו שאושרו ולמטרות לצרכ"מאלא

 %,יאצול.". מאת בכתב השר לפי אלא אויוי מיזוג לצרב" במים אוים ישתמש לא)ג(
 ההיתזי. לתנאיובהתאם
 ל4"' יכניס ולא בהם יבבם לא פרטית, ברשת או מים במפעל אדם "רחץ לא)ד(

 9"1 יעשה ולא כלשהם, חומר או חפץ או חיים בעל של לתוכם הכנסה ירשה או יגרוםולא
 ,],',, אטמקתם,הסד-רהנ לי,%ר%'המיט'או,להפ1"יע'את לגרון העלול מעשה 3ל להםגטמוה

 4ן'ג' ולא בהם, כיוצא או ערבול הרמה, לפעולות המים לחץ את אדם ינצל לא)ה(

 ",".,' ההיתר. לחבאי ובהתאם המנהל מאת בכתב היתד לפי אלא המים, לחץ את יקטיןאו
 שג''''" ישתמש שאחר יבושה או יגרום ולא השקיה לצרכ" כמיס אדם ישתמש לא)ו(
 ו,עירי".),15%; בתהום שפורסמה כהודעה המנהל שקבע בשעות אלא השקיה, לציכישברשותו
 הודעה. מסירת שלבדרך

 להשי1ף',%ש המיועד שסתום תפקידו, במילוי עיריה לעובד פרט אדם, "פתח לא)ז(
 ציבוריים.שטחים

 מ"טג*.,' למתעל השייר באבזר כלשהי בדרך "פגע ולא אדם יטפל לא)1()ח(
 הקנ%;,י4',.' מאת היתר לכך קיבל אס אלא מים, מפעל לתחום יכנס לאלעיריה,

 ""," למנהל, מיד כך על "ודיע ממנו, בחלק או מים במפעל אדם פגע)2(
 . שריפה. כיבוי לצורד אלא שריפה לכיבוי ברז למנהל, פרט אדם, יפתחלא)ט(

 מיםמכירת
והעברתם

 בכ"'%ש.ש היתר לפי אלא אחר אדם לרשות מים יעביר ולא מים אדם ימכור לא )א(14.
nWb.י,"יל4 המנהל,

 ס*%,%'1' לפי מים אספקת לצרכן שהופסקה במקרה תחול לא )א( קטן סעיף הוראת)ב(

 בפנישמירה
,,,'.,,.' זמן. לאחר או מיד בעקיפין, אובמישריןזיהום

 מי1%,' למפעל או מימ למפעל בסמוך ייחום מקור כל "תזיק ולא אדם יקים לא)כ(
סרטי.

,5 לביוב. פרטית רשת אדם יחכר לא)ג(
 היקוגיםירישה
ושיגויר

 א'%'.),,' ניס בעל כל או צרכן כל לחיב בכתב, דרישה מתן פי על רשאי, המנהל )א(16.
 י1,ע1.י'1 לטפל או פרטית רשת מחדש להתקין או להפריד לתקן, לשגות, להתקין, בנכס מוזזיקכל

 אן,,11ג טד-מים של העתקתו או התקנתו לאפשר כדי בדרישה, שנקבע ?מן תוך אוורר,בבזרך
 ,ש סדירה. מים לאספקת להפריע שעלולים ליקוי או מפגע כל לסלקכדל

 0א~ו.5,י,י,,,., חשש. נאייר כ' ח412. התעותקוב? %4,1



 , ,,,,,,,צ,

 השבונו. ועל אהריה למלא חייב )א(, קטן בסעיף כאמוי דרישה שקיבלמי

 לבצע המנהל רשאי )א(, קטן בסעיף באמור המנהל דרישת את מילא שלאמי

ן
 הביצוע. הוצאות את ממנו ולגבות הצרכן חשבון על

 סכוםאישוי ישמש זה עזר חוק לפי המסע ההוצאות סכום כיכר המנהל ביד חתום בכתבאישור

היצאית,להוצאות.
,,

י  חיבורגיהוק ?ה, עזר חוק לפי בהם חייב שהוא הסכומים את שנקבע במועד סילק שלא צרכן)א(
 מיםיהפסקת אספקת את לו להפסיק לצרכן, כך על התראה מסירת מיום ימים שבעה כתומהמנהל,

1י
 באופן ומסודר נקי במצב מד-מיםקן קחז צרכז שני(

%ש  התראה מסירת מיום ימים שבעה כתום המנהל, רשאי בכורעת, חפשית אל45.המ"ם 

 ' אמ"ם,' אספקת את לו להפסיק רכן, ל%1,.,ל'
,

 ".,, . ו,י ,": 4,"ל," י'. . - , '" '

 אספקתם למיס, בקשר דין כל להוראות בניגוד או זה עזר חוק להוראות בגירוד בהם %ןש% י זה מם ציכל בזבי %י"%

 1.ש
קקףף

 צורך של במקרה או 16 סעיף לפי עבודה ביצוע של במקרה או ריס ח בשעת )ד( %ש

,Li~ialji:

 בסעיף לאמור ובכפוף עת בכל המנהל, רשאי פרטית, ברשת או מים במפעל בתיקונים

'8ש%
קק

 או a~b למפעל חיבור חודש או 3, לסעיף בניגוד מים למפעל חיבור בעשה )ה(1%
 את לנתק 20, בטע"ף לאמרר ובכפוף עת בכל המבהל, רשאי 19, לסעיף בביגוד מים ת1"111ש((

 המים. אספקת את להפסיק או%"41,,4ור
 כל תשלום לאחר אלא יחודשו לא שהופסקה מים אספקת או ע1גותק חיבור )ר(~'1%'.'ל'

%%.,1. לפי המנהל, אישור ולאחר תיקון הטעון כל תיקון לאחר או מהצרכן, המגיעים%שאומים
 המנהל רשאי )ג(, קטן בסעיף האמורות מים אספקת להפסקת הטיבות חלפר )ז(1'י%ן,

 המים. אספקת את%1ש

 זה. עזר חוק לפי בהם חייב שהוא רים":י%,4' והתשלומים האגרות מתשלום צרכן פוטר אינר זה סעיף לפי בסמכרות השימיש )ם%
,(%8

 המנהל. בידי אלא יחודשו שאן חיכוי ",דיש זה, עיר חוק הוראות לפי שהופסקה, מים אספקת או שנותק מימ למפעל חיביו )א(שי

 בירי שלא חודשו אשר שהופסקה, מים אספקת או שנותק מים למפעל חיבור )ב(%
 ההיפך. הוכה לא עוד כל הצרכן בידי בעשו כאילו רואים )א(, קטן בסעיף כאמור נהל']'1%
%(,5
 כג.סה ישות 8.00 שבין בשעונן ממנו חלק או בנין לכל או בכס לכל להיכנס רשאי המנהל )א(-2

 - כדל סכ"ר, זמן בכל חירום, רבשעת דחוף צורך של ובמקרה%-18.00,

 כדי לעשותו שנחוץ אחר מעשה כל ולעשות פרטית רשת או מד-מיםלפרק%ן, או להעתיק להחליף, לשנות, לתקן, לבדוק, להתקין, מד-מים, לקרוא)1(%
 כניגוד בהם שימוש או אחרת דרך בכל בהם פגיעה או זיהום מים, בזבוזלמנוע%

 זה; עזר רוקלהוראות%

yat~1527 6,5.1980 תק"ם, באייר כ' 4120, התקשת



% לניה,?( שגירשג,, י;.עג5 או טיפ. של ורוום או .רעה שיירש 11aTa. רה 
 ,,י,;.,.,,.,..,,,,1,1,,י,,,
 ,ויל,.1,,אייי

ir?',,, 
רעי

 יה;',' צור חוק לפי אחר  תשלום  או  אגרה  לגבות או  חשבון כל למסור)3(
1 ; 18 סעיף לפי מים אספקת  להפסיק או חיבור לבתק)4(
 ',.,יל זה; עזר חוק הוראות קויימו אם לבדוק)5(
 זה.ל", עזר חוק לפי לעשות ומותר רשאי שהוא אחר מעשה כל לעשות)6(

 קטו'," סעיף לפי בסמכויותיו מהשתמש המבהל את יפוייע ולא אדם יעכבלא)ב(
%8

 ':ג% תהא זה עזר חוק לפי  אהר  מטמך אר  השבון  הת"אה, ררישה, הודצה,  מטירת21.  הותעהm~nu ':ג% תהא זה עזר חוק לפי  אהר  מטסך או  השבון  הת"אה, דרישה, הורצה,טדת

נ::נונבינס:::ננ:1:שת:ךבע8
 בי:י.."%"1 ד, 'י "מ "י"י אי יש" יע: נג""הייי.:ג גז:3
 לק45[%ש מהם שאחר הייריה,  בתחום  העוצים  יומ.יט' צתובים  בשבי ~ורטמו אר דבים הםשבו

 ,% ,על או האמורים, המקהקדת כתהד. ,לאינ הבהגנה מילט במקרם הוצגו אס בדלןקמסירה
 לעזוז מהם שאחר הייריה,  בתחום  הערוצים  יומ.יט'  צהוגים  בשבי ~ורטמו אר דבים הםשבו
 העברית. בשפההוא

 ובמין לירות, אלמים חמשת קנס - דיגו זה, עזר חוק מהוראות הוויאה על העובר22.עונשין
 אפ העבירה במשכת שבו יום כל בעד לירות מאתיים נוסף קנס - דיבר נמשכה, עבירהשל

 ,1 המנהל. מאת הודעה עליה לו שנמסרה אחרי אוהרשעתו

 5 תשל"ב-1971 מים(, )אספקת לרמת-גן עזר חוק23.ביטול
-  

 בטל

  )אספ"ן,,1, לרמת-גל עזר חוק לפי  בהט  שהוחל  משפטי הליך וכל  פצולה כל24. מעב,"וראות
 תשל"ג'*1%, מים(, )אספקת לרמת-גן עזר חוק הוויאות לגביהם לחול ימשיכו זה, עזרחוק *'ן,י תחילתו לפני הסתיימו  טרם  ראשר 111, צור חוק  של תחילתו לפגי  תשל"ב-971_1,מים(,
.1971

'1

תשפת
 ביירש""גיה )ז((: 3 )מעין" מים  למפעל תיכוףאגרת1.

,8' - דיור יחידתלכל )א()1(
וצ50 נוסף מ"רלכל 'י3000 מ"ר 75עד

 - משרד או עסק יחידתלכל)ב(
,,

8000 מ"ר 30עד

50 כוסף מ"רלכל

 - ששטחה מלאכה "חידתלכל)ג(
750?  מ"ר 30עד

75 בוסף %"רלכל

 200. עמ' תשל"ב,ק"ה

 6.5.1980 תשש, באייר כ' 20;4, התקנון;רבץ1528



 - תעשיה יחידת,לכלשו,
 מ"ר 60עד
 נוסף מ"רלכל
 מ"ק 1000 לכל תעשיה, או מלאכה יחידתלכל

 יחסי באופן מהם חלק או שנתיתצריכה

 בלירותהאגרה

3500

75

7500

 דרישת לפי מחדש, התקבתו או פירוקו תיברר,הרהבת
 עזר חוק על עבירה עקב מפירוק כתוצאה אוהצרכן
 - בהיזור והחזרתוזה

750 "2עד

 המבהל שהגיש חשבוןלפי מ-=2למעלה

175  5)א((שייף

 )ז((: 5 )סעיף פרטית ושת של בדיקה בעד"ן'מ'

750

375

1,,, אחת דידה שבו לבנין לא(118
י, בבנין נוספת יחידה אי דירה לכל )ב(8,'
 ו-)ג(( )ב( )א(, 4 )סעיף מים פיתוח היטל ('11,,ן

6009

%5

ו,1:
 י~מרןיךשלשווךשךש )ט%

  קויה  בכל בניה שטח של מ"ר לכל לזה, ונוטף )ג('14
 - קיימים בבנינים בניה תוספת )2(11.18

פטור
30

יג',,.",, קומה ככל בניה שטה מ"רלכל)ב( 1".ש, צינורות הנחת אגרת שולמה שבעדומגיש"(8
6990 מ"ר 500 עד ששטחולמגרש)א(שי',, - למגורים שאיניבבניז )3(8ן

15

30

10

 - למגורים שאיניבבניז )3(8
 מ"ר 500 עד ששטהו למגרש)א(8

 המגרש שטה של כוסף מ"ר לכל)ב(%

 הבנין משטח ר מ לכל)ג( 'ין",י
 נפח מ"ק לכל לזה' רנוסף)ד(של

 הישוב לפי מים מפעל פיתוח היטל בעדו שולםשלא%, חיבור לו ושהיה שנהרם מבנה עמד שעליומגרש )4(,.מן
 - הרצפות ושטח מגרששטח

10

03 

 המגרש משטח מ"ר לכל)א(
 קומה בכל בניה שטח של מ"ר לכל)ב(

 דת, מוסדות ורק אך המשמשים ציבורייםכבנינ*מ)5(
 משמשים שאיבם מצבות, אר מחטה, בתי חינוך,צדקה,
 - ויווחיםלהפקת

7.50
22,50

 המגרש שטח של מ"ר לכל)א(%
 קומה ככל בניה שטח של מ"ר לכל)ב(8,

 תש"ם, באייר כ' 4120,שתקנות
 .,ם. ב י .י81ן%, 5.1980."



(
,,,, 

 ., ",ן,,, ,ל,
44ל,,(

 "ן,'שאא פירוק, דמי כולל הצרכן, בקשת לפי מד-מים בדיקתאגרת5.1%ש(
 )י(( 6 )מעיף מחדש והתקבההובלה,.,,,,,ש

%י ",3 יימיע::בן "ןמ,,1 '.":,,:":::ש - )'א(( 6 )סע.ף מז-ן'ם התקנת אורה".י,,1
~divnnlD't 

 ",' ') '200 "1 על עולה ואיבו "3,4 עלעולה '"ש','י

'י,'250 "14 על הרעו עלעולה ".ש.,יי

,88
אי.
 שבהזקתו. החדרים מספר לפי יחסיתמש,שן,. אספקת בעד מים באגוית חלקו צרכו כל שלםתף'שתי, במשו- אחדים צרכבים המשמש נפרד מד-מימ הורכב )א(7. ,,8
 י .בנכס ל לכלן"ציכבים ' לבפהוייט מוו,יי"ו,,ם, -ן,הירכפו' ")ה,. . ) .., ,". י,.,, , ,.%,נת(!

 המים כמויות ברישום הפרש והיה כללימדימים". - ישןן וכי
 צרכן. כל שבחזקת החדריםמספר4,",ש,,,ן', לפי יחסית הצרכבים כל בין ההפרש יחולקבעיהם,' ,אן'
 מדינמים יש מיצרכממ ילהלק כללי מד*מ,מהייככש-.'-.,
 אשר הדיירים כל כין המשותפת, בצריכההנפרדים1,4ן%,, מדי-המימ בעלי של חלקם כתוספת הבפרדים,המים.,%%.י%(ו, מדי רישרם כל לסך הכללי מד-המים בין המיםיישיםשו הפרש יחולק מדי-מים, אין מהדיירים ולחלקנפרדים%י,
 החיייט למספי יחטייי בפייימ' מים מדי להם"ין1"",
שבחזקכם. (,ל,

 הסבה אי שיניייםאיתיב(8,י, )ד(( )2( )סעיף פרטי ם מ מפעל הקמתאית)א(8,8.8',

 'כייית העביתאגרת)ג( ,8
 פיטי מים מפעי הפעיתאגיחיי( ) ,%88,
 מים חספ"תאגית)ה(8

 ממפעי
 לכל פייטי מים

 הזק פף על ליצרן שבקבע המהיר לפי טד-מים אותתש"".8, 3)י(( )סעיף אורך רץ מטר לכל זמני ציבררות קוהגהתאגרת8.9, מ""

 בתוספת י, תשי"ת-1957 ,ר"8
%8.25%

נתאשר.
ישראי

 מלעשש
 רמת"%ש% לר"ראש 1980( בפברראר )18 תש"ם באדרא'

"ן%ש"י,"
,"שש בורגיוסף ""% הפרםשר  ."--..---[ ג------ -ש

 ,,,,,,א, ,,,י.,,י11,"ן



"1
 אש"ם-1980 )תיקון(ז מים( )אספקת אל*גרבייה ללאקהםר

 המועצה מתקיבה 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 מעיפים לפיסמכותה
 זה: עזר חוק אל-גלבייהקה

 "תוספת ""לסת 2 תשכ"ט-1969 )תיקון(, מים( )אספקת אל-גרבי"ה לבאקה עזר לחוקהתוספת

"תוספת

 - )1(( )ג( 2 )סעיף פרטית רשת חיבורוגרת
 בשקלים"אגרה

200 דיור *חידתלכל1(

 )'''''" ' ,, ,=' ' '' ' . 1.. ארילאכא משרד עסק, יחידתלכל;2(

187.50 מ"ר 60עד

1.90 נוסף מ"ר לכל מ"ר, 60מעל

 - לזהובכוסף)3(
 באופן ממנה חלק או שנתית צריכה מ"ק 100לכל

56.30"הסי

 דרישת לפי מחדש התקנתו או פירוקו החיבור,הרחבת
 -הצרכן

28,10 "2עד

75 "2מעל

 פרטית דשת של להסרתה או לשינויה היתר כעדאגרה
9.30 )ב(( 3)סעיף

9.30 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקהאגרת

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף ציגוויות הנתתאגרת

250 דונם 1 2, עד ששטחולמגרש

0.50 נוסף מ"רלכל

 - לזהובבוסף
' 

1.90 קומה לכל הבניה שטח של מ"ר לכל מגורים,כבנין

0.90, בניה שטה של מ"ר לכל מגורים, בנין שאינובבגין

 - )ד(( 5 )סעיף מד-מיםאגרת
 מצרכים על הפיקוח חוק לפי ליצרן שנקבעהמחיר

 25%. בתוספת ", תשי"ה-1957ושירותים,

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל,ת
 862. עמ' תשל"ח, 1001; עמ'"ט,
ש 202. ועמ' 25 עמ' משל"ג, 24; עם.'ח,
%531. ס"9ג.6.5 תש"ם, באיור כ' 41,4120תקנ1ת



מיכ' - )ד(( 5 )סעיף מד-מים התקבתאגרת
 - שקטרומד-מים

0, "3,4 על עולה אינו)1(
0 "1 על עולה ואינו "3,4 על עולה)2(

0 "2 על עולה ואינו "1 על עולה)3(

 5ל' עולה)4(
לפי "2

 והתו הובלה פירוק, דמי כולל מד-מימ, בדיקתאגרת

 )ד(( 11 )סעיף חיבור חידושאגרת

.7

8י

.9

 %ל-לט,עבד

 המק המועצה ewר
 .נתאשר

 1980( במרס ש תש"ם כאדרכ"א

 בורגיוסף '-
שרהפמם

 תעף )תיקע(alta 1) )אגרת לגאו,יעקג עיחוק

  המקת  דטועצות לפקודת 22 סעיף לפי סמכותהבתוקף
,יר' בז  המקומית  המוצצה  מתישה "  תשכבד-,נ196  )ביוב(,המקומיות

 8ן".1' תשל"ז-1977 ביוב(, )אגרת לבאר-יעקב העזר לחוק התוספת במקום1.

"תוספת
 2()סעיף

%11
-האגו%

;ל,,,,.',,, ציבור ומוסדות ביתית לצריכה מים מ"ק לכל)א(
4,'%, ועסקים מסחר לתעשיה, מים מ"ק לכל)!ב(

11"'

 רו% ב ו איצק ם ר חנשאשה
 ב-ר[ המקומית המועצהראש

(, בורגיוסף
 הפבימשר

 הש"ם,,9"ץ,,י11 באייר כ' 4120, התקנותקיבץ32ג1נ
 ,,,,י,,,,,ן,'

,,י,,,ןי
"שא



 תש"ם-1980 )תיקון(, מים( )אספקת לעתלית עזרהזק

 המועצה מתקינה 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 מעיפים לפיסמכותה
 יה: עזר ויק;לית

החלמת יבוא: 2, תשכ"ד-984נ מים(, )אספקת לעתלית עזר לחוקהתוספת

"חושפת

 )1((: )ג( 3 )סעיף פרטיה רשת חיבוראגרת

 בשקליםהאגרה - טיבררבעד1(

 או תעשיה מוסד, משרד, עסק, דיור, יחידתלכל
250למלאכה

250. '. ולבאר יחידהלבל

.,
 מחדש התקנתו או החיבור פירוק החיבור, הרחבתבעד)2( ,יי,

י הצרכן דרישתלפי  

50 "2עד

100 מ-"2למעלה

8,  פרטית רשת של להסרתה או לשינויה היתר בעדאגרה
25 )ב(( 4)סעיף

 המחל שהגיש חשכודלפי )ה(( 4 )סעיף פרטיה רשת של בדיקהאגרת ..,%,

 ו-)ג((: )א( 5 )סעיף צינורות הנחתאגרת4%18י

1000 דונם עד ששטחרימס8

1 רנוסף מיבל188

4 שבנכס קומה בכל הבניה שטח של מ"ר לכל לכך,רביסף8'1'"1
'1%8
 להתקנהמוכן לההקגתמוכן )ד((: 6 )סעיף מד-מיםאגרת 5.",מען,

מד-משמד-מים. - שקטררמד-מים%יקש,,,

לפי שנקבע המהירלפי "4 עדמ-"1 'נ,,",,
השבון חוק פ ע צרול8'
8m~snשהגיש מצרכים על

,,,י  המנהל שהגיש חשבוןלפי "4 עלעילה881
 והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקת אגרת 6.ו%לי'%'.1:

 המבהל שהגיש "שבוןלפי מ(( 6)סעיף,ש"ש,,יי

 256. עמ' 9, חדש גומה ישראל, מדינה לנני"4"1.','

 798. עמ' תשל-ה, 6so; עמ' השכ"ד, 'ק"ת",(1(,,1
,;,,.,,,"ז,, 22. עמ' תשל"ט, 24; עמ' תשי"ת, 'ס"ה%(;י,,,
1533 6.5.1980 תש"ם, באייר כ' 4120, התקנות,"%',,%ש,,%שי

 11,-,,!1,י1
 6.5.1980 תש"ם, באייר כ' 4120, התקנות","4'(י,,1י,,

,8י,,,18'



 ,י,( ן, )נעיך ןןור היןוש אורת7.
 על1ש,1מרדכימאשר.

-11"" 7,יים המקו"ל"שחס המועצהראש 1980( במרס )9 שש"מ כאדרכ"א
"8אש ג ר ו ביוסף

)8114"י%,,,11..ן שרהפ3"ם,.!
 תש"ם-996וי',,ש, )תיקון(1 ושלטים( )מודעות לקריה-עקרון עזרתוק

 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-24 23 22, סעיפיפ לפי סמכותהבתוקף
,.' 

 זה: עזר חוק קרית-עקרון המקומיתהמועצה

 שגיה"תושפת
 )ב(( ו-9 )א( ש)סעיפים

  מודעות - א'חלק

 סדרה על המועצה, של המודעות לוחות גבי עלמודעות1.
 מהם: חלק או מודעוה לוחות 25של
 - גדולהמודעה)א(

 מהם חלק או הראשותם הלחםלשלושת
 נוסף יוםלכל
 מודעה אותה של נוסף טופס כל הדבקתבעד

 - בינוניתמודעה)ב(
 מהם חלק או הראשונים הימיםלשלושת

 נוסף יוםלכל
 מודעו: אותה של נוסף טופס כל הדבקתבעד

 - קטנהמודעה)ג('י
 מהם חלק או הראשונים הימיםלשלושת
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ק חלק אי שביע י,95"1,'1",

 או מרובע מטר כל פער ממהרי, או פרטי רכב עלשידעה

ק ק"4י(י.1'

 ממנה חלק או שנה לכל ציבורי, רכב בתוך88,מודעה

 ממנו חלק או מרובע מטר שליש ששטחה פנן8 א(%צ,1,,'1 - ממנה8"יק או שנה לכל ציבורי, יכב של החיצוני החלק גבי על ודעהפ%'ש'י1

 המפרסנ. ינ:נב:נ:מ:נן:ית188,ב

 הממעוה מוועוה לשרספ קולנוע נמת יוניי ענה' רשוין5
 שגה לכל ממגו, חלק או מרובע מטר כל בעד לעסק1קילבוע' ,שי'*",

 בובעינז':ומ;ב-י8
,,88'1",,8'4

א, שלטים - ב'חלק '
 ""ו" י"

- ב  

 'ך עי טלי
 - מרובעים שמטרים ),%,8אי,1 -" בש"" ים"

 ממגה לחלק או שגה לכל 1,עד%,6,,%1),

 לחלק או שנה לכל ממבו, חלק או יוסף מטרלכל'-ק18"
 ממנה115,.

 או מ"ר לכל עסק ידי על התפוס לשטח מחוץ המיתקן שלט%88
 ממבה לחלק או שנה לכל ממנו, חלק ,%'י(.'ןי

 ,ל,) קירה-1,י.1 המקערת המועצהראש ""19( נמרם )י1 השים4,8

,,,",," 1י,,,לי,, "1,1,',שן,, ,,,,1י,"; ,,,,),.,, ,ן( ,,,,,,,,,'"ש,1 ",,' ,,,)", 1,י,'.,,
1',,,,,ן14,(1,,,)  ,,"ן,,,,,,1.
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 ין ",',, ' ' תש"ם-1980 1ת,ק11(, מים( ,אספקמ יקי,ת-יקי,, עזיחזק,1),ל,
 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 טע"פים לפ" סמכותהבתוקף ןקןח

 ק זקקקאש מתקיגל"~

11(י,ין,;,, התוספה ""לפה",1,י
י."הוספת

 - )ג(( 2 )סעיף פרטית רשת חיבור אגרת1.
 דיור יחידת לכל)1(

 משרד או חקלאות עסק, תעשיה, מלאכה, יחידתלכל
 לפי מחדש התקנתו או היבור פירוק חיבור, הרחבת)2(

 - הצהכןדרישת
 "2עד

 "2 עלעולה

21('י'ל')אגרה
 ~רל~ת'נ ישר של להקרתה או ה4תיילשינו(א במד'

 )ב(( 3)סעיף

 )ה(( 3 )סעיף פרטית רשת של בדיקה אגרת3.

 - ו-)ג(( )א( 4 )סעיף צינורות הנחת אגרת4.
 דונם חצי עדלנכס
 נוסף מ"רולכל
 - לזהונוסף

 קומה לכל הבניה שסח של מ"ר לכל - מגוריםבבגין
 הבנין נפח של מ"ק לכל - למגורים שאיבובבבין

 מי4,ן'ל,11 כשאין מיתקןכשיש
 לההע'ן'", מוכן לההקנתמיכז )ד((: 5 )סעיף מדימים אגרת5.

 מד-מ%'1','%1(ןמד-מים
 - שקטררמד-מיס

 בשקליםהאגרה'
 ,"',,י,
;,,,,,,י,.י4.

 ,',11"180240 "3,4 על עולה אינו)1(
 %,'240360 ע1 על עולה ואינו "3,4 על עולה)2(
264372 "11 על עולה ואינו "1 על עולה)3(

 ,ןן300432 "11 על עולה ואינו "11 על עולה)4( .'.י"
 ,"360600 "2 על עולה מדואינו על עולה)5(
 ."ן432720 "3 על עולה ואינו "2 על עולה)6(
 ,ש600780 "4 על עולה ואינו "3  על עולה)7(
 שהגישחשבוןלפי "4 על עולה)8(

 המנה'ל.,""
 שלמה דה ו הימאשה

 קרית-עקרשהמקומית המועצהראש 1980( במרס )23 יר"ם מרסןר
 בורגירסףממי,"

וטרהפמם
 256. עמ' 9, הדי בוסה ישראל, מדעה דיגי[-----

 ק""התשכ*הימ,2וי2;חשל"ט,עמ'1156.ן

 ק יק;ן153ושרשי,,,

,1,11יי,,,



 הש"ם-1980 )תיקון(, אישור( תעודת )אגרת4א,השבים

 המועצה מתקינה ז, המקומיות המועצות לפקודת 22 סעיף לפי"ל"א
 : זה עזר חוקשביס

 התיספח ""יפת 2, תשכ"ז-1967 אישור(, תעודת )אגרת לרמות-השביס עזר לחוקוספת

 בשקליםהאגרה"תוספני

5 אישור תעודתא.

 ,,,,-ל'י50,ג" תעודה העתקב.

 קידרדב
 רמות-השבים המקומית המועצהראש 1980( במרס"3

 בורגיוסף
 הסבים'זר

 ;9מ ע% ק חדשמסח
 6ד4ב עמ' תשי"ט,15;

 תש"ם--1980 )תיקון(, מים( )אספקת לרמת-השווןוו
 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-24 23 22, סעיפים לפיותה

 זה: עזר חוקרמת-השרון

 התוספההחלפת יבוא: 2, תשכ"ז-1961 מים(, )אספקת לרמת-השרון עזר לחוק;פת

י )1(( )ג( 2 )סעיף פרטית רשתהיבור  בשקליםהאגרה 

 - ששטחולמגרש
566 מ"ר 1000עד

0,83 מ"ר לכל מ"ר, מ-1000למעלה

 - לזהונוסף
442,40 משרד או דיור יחידתלכל
735,80 מלאכה או עסק יחידתלכל
 - ששמחה תעשיה יחידתלכל

1,231 מ"ר 1000עד
1,69 מ"ר לכל מ"ר, מ-1000למעלה

 256. עמ' 9, חדשנוטח
 1423. עמ' תשל-;ו,"12;
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 חבת הו)"(ש,
,  

 .-הצרכןשי, דרישת לפי מחדש התקנתו או פירוקו בה.,
 44'3עי'ייי'
 "1 עד ל-"4;3מעל ,)"לש
 "11 עד ל-"1מעל ,יזע

 חשבוןלפי "2מעל,'עוין, במעיש")

 .8ש,י
 פרטית רשת של להטף'תה או לשיבויה היתר בעדאגרה2' '

 3)ב(()סעיף )718,"
 , ,,ן,..,,,1,

ש"
 מ"ר לכל ו-)ג((, )א( 4 )סעיף צינורות הנחתאגרת4.שי, )"(( 3 )סעיף פיסית דשת שי בדיקהאגיח 3.,

 ממנד "י" אי דינם יכי מ"י' מ-2500'מעיהש,' מ"י לכל מ"ר' 2590עדשן')א"י - חקלאי שיעודםבשסהים%ש,

 ן - המשמש בנין של קומה בכלהבנייה ''"י]

 ,]4.90',11ן למשרד או עסק לביו! מסחר,לבית ,,%,, מ ימגיי עיי נ יבנ מ'ימגיי-
 ולמלאכהלחרושתשש,,

19.80י
: 

 -ע8:ך:: "יי""ד-מיםי"ע,י5יד((-fsש;)
,(,,%

,
?-10)1"( 262.30%%,",,1%,30 

 7.40"ש"','450"11 1,,,ש
 מהנישא l~awnין ,מילה:

 בשלן%'%, האגרה והתקנה הובלה פירוק, דמי כולל מד-מים, בדיקת אגרת6.שש'שעי!',

28.30,ש11 )ט(( 5)סעיף
 - )6(( )סעיף מים אגרת?.

'שם החימצון, מאגני במים המשתמשים הקלאי"םלשטחים
 '.'יי .0 13 מ"קלבל

ש ,.ש41.60" )ד(( 11 )סעיף החיבור חידוש אגרת8.
 ",ל שימןמנחם.נתאשר.

 רמת-השמ"פ המקומית המועצהראש 1980( במרס )19 תש"מ כניסןב'
ייסף15%]', י, הפישרי"..51'
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