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1 9 3 4 - ד ״ מ ש ת  צו העיריות (עבירות קנס)(תיקון מס׳ 9), ה

י מודיע ומצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות י, אנ

׳ ק ד׳ 1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל״א—1971 *, במקום חלק ד  ד,מל9ת חי

א: בו  י

 ״חלק ד׳ — אשקלון

 טור ג׳

^ ק ש  הקנם ב

300 

1000 

2500 

 עור ב׳

 הסעיפים

 6 (א), 7 עד 9

 12 .עד 16

... - ,17 

 2, 3(א)(ב), 5(א) 300
 2(א)(ד<(ה)(ו<, 5,

 7, 9(א) 1000

 2(א), 7 1000
 6, 9(א)(ד)(ה) 200

 10, 21, 23(ב), 28, 32, י
300 72 ,71 ,69 ,46 

. ,70 ,68 ,50 ,49 ,31 ,30 
1000 74 ,73 

 25(ד)(1) 2500

 5(א)(ב), 6, 7(א), 11 900״

 מור א׳

 חוקי עיר

ן (הסדרת הרחצה בים),  1, חוק עזר לאשקלו
 ... התשכ״ו—1966 3

ן (פתיחת עסקים  2. חוק עזר לאשקלו
 וסגירתם), התשכ״ז—1966 4

 3. חוק עזר לאשקלון ומודעות ושלטים),
 ה תש כ״ ש—1969 יז

 4. חוק עזר לאשקלון (פיקוח על כלבים),
 התשל״ז—1977 ״

 5. חוק עזר לאשקלון (שמירה הםדר
 והנקיון), ד׳תשל׳׳ט—979! 1

ן (העמדת רכב  6. חוק עזר לאשקלו
 וחנייתו), התשכ״ב—1962 8

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגיש

 י״ז בטבת התשמ״ד (23 בדצמבר 1983)
 >ח« 109—ג)

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 8, ענ!׳ 197; 8״ח התעל״א, עמי 36; הונשל״זז, עמי 219; התש״ם, עמ׳ 60;
 התשמ׳׳ב, יעפ׳ 172.

 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1184; התש״ס, עט׳ 1625; ק״ת—חש״ם, התשמ״א, עמי 886.
 3 ק״ת התשכ״ו, עמי 2471; התשב״ח, עמ׳ 2340; ק״ו!—•ווש״ם, התשמ״א, עמי 167.

 4 ק״ת דותשכ״ז, עמי 1056; התש״ל, עמ׳ 115; ק״ת—הש״ם, ״תשמ״א, עמי 167.
 5 ק״ת מו1שכ״ס, •עמי 1616; ק״ת—חש״ס, ד.י1שמ״א, עמי׳ ?1.6.
 6 ק״ת התשל״י, ע«׳ 1858; ק״ת—חש״פ, התע־מ״א, ««׳ 442.
 ל ק״ונ התשל׳׳נ!, עפ׳ 822; ק״ת—חש״ס, התע־גל״א, עמי 1017.
 8 ק״ת התשכ״כ, «מ׳ 3334! >ן״ו1—הש׳׳ס, התשמ״ב, עפ׳ 391,

 278 ק״» — חש״ם 212, כ״ז בשב« התזומ״ד, 31.1.1984'



 חוק ׳לילד לבת-ים (תיקון חוקי ?גזר), התשמ״ד-984ו

; בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י; וסעיף 77 לפקודת

 ג

: ה ק עזר ז ^תו י  , לעבודה־<, מתקינה מועצת עירית בת־
 ,י־־ י

 ־ ן בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט בטור א׳, תיקון ח!קי עזר
/ ובמקום סכום הקנס הקיים לעבירה  י ׳ נ8קום סכום הקנס הקיים יבוא הסכום הנקוב בטור ג

: ׳  •י' נמשכת יבוא הסכום הנקוב בשקלים בטור ד

 החלפת מתוספת
 השלישית

 1. חוק עזר לבת־ים (העמדת רכב
 וחנייתו), התשי״ז—1957 י־ 16 10,000 —

 2. חוק עזר לנייז״ים (ד־״זית־ית ^ ״ _.״.״.......,•....
 לאופניים),-;?ת׳'£י״ד—1954 ״ 2(ב) 10,000 —

 3. חוק עזר לבת־ים (עגלות),
 התשכ״ח—1968 י• 42 10,000 600

ד ל י ש ט ו ם ר ח נ  נתאשר, מ
 י נ׳׳ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984) ראש עירית בת־ ים

 י (1זנו 150—8)
 ....... אני מסכים.

ג ח י י ם ק ו ר פ ו ר ו  י ו ם ף ב
 שר הפנים שד התחבורה

 4 דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 _ V דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 T- ק״ת התשי״ן, עמי 1237; ק״ת—חש״ם, התשט״ג, עמי 335 ועמי 466א.

 i ק״ת התשי״ד, עמ׳ 748; ק״ת—חש״מ, וותשמ׳׳ג, עמי 466א.
 ״5 ק״ת התשכ״ה, עמי 2176; ק״ת—חש״ם, התשמ״ג, עמי 466א,

ן 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  הזק עזר לחיפה (חניית כל* לפג)(תיקון מס׳ 2), ה

i 
, וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2,  ן בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות נ

: ה  t מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר ז
. i 

 \ 1. במקום התוספת השלישית לחוק עזר׳ לחיפה (חניית כלי רכב), התשי״ג—1953 3

: א בו  .(להלן — חיק העזר העיקרי), י
 ״תוספת שלישיה

 (סעיף 13(א))

ב ___ ה»גרד, בשקלים כ ׳ s,-,! ר ה , ג  ו. במקום חניה מוסדר באמצעית כרסיסי ה

ה ...... 20  לכל שעה או חלק ממנ

 2. במגרש חניה מוסדר באמצעות כרסיסי חניה, לכל רכב —
 לכל 4 שעות או חלק מהו 60״

 מדינת ישראל, מסח חדש 8, עמי 197.
 2 דיני מדינת ישראל, בוסת חדש 7, עמ׳ 173.

 * ק״ת התשי״ג, עמ׳ 881; ק״ת־-חש״מ, התשנ־״ד, עמי 112.

; כ״! נשבע התשמ״ד, 31.1.1984 279 e ».21״m --!<"< 



 2. על אף האמור בסעיף 1 לחוק עזר זה, מי שברשותו כדטיסי חניה שי־תערי5ינ
 הנקובים גהם הם 15 שקלים לשעה או חלק ממנה, ו־45 שקלים לכל 4 שעות או חלק

ה ג ו ר א ל י ר  א
 ראש עירית היפה

 אני מסכים.
ם ק ו ר פ ו י י  ח

 שר התחבורה

 רשאי להשתמש בהם עד תום המלאי שבידו,

 נתאשר.
ד (1 ניינה»ירי1984)  ב״ו בטבת התשמ״

 (וזמ 22—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שיר הפנים

 הודאת מעבד

 חוק עזר לירושלים (העמדת דבב והגייתו)(תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳ד ־1984

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, ולפי סעיף 77 לפקודת
- . ה ר ז חוק#ז תזלי&' ׳ . • * , רי י י׳יייי׳י־•! עי י ׳ יתק׳ 2 נ ה ר ו ב ע ת  ה

 1. במקום התוספת לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ״א~1960־
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תוספת
 (סעיף 11)

ר חניה ד ס  אגדת ה
 ־!ויה בשקלים

20 

10 

20 
 300״

 במקום חניה מוסדר באמצעות כרשיםי חייה, לכל ר3ב —¬
 לכל שעה או לכל חלק ממנה

 ובלבד שלא הותר הניד, ליותר משעתיים.

 במגרש הניד. מוסדר באמצעות כרטיסי חניה, למעט במגרש
 החניה שברחוב יוסף ריבלין פינת רחוב יפו, לכל רכב —

ה  לכל שעה או לכל חלק ממנ
 ובלבד שלא תותר חניה ליותר מ־8 שעות.

 במקום חניה מוסדר על ידי סדרן _

 (1) לכל רכב, לכל שעה או לכל חלק ממנה

 (2) לכל אופנוע, לחודש מראש

 על אף האמיר בתל ספת לחזק העזר העיקרי, מי שברשותו כרטיסי הניר, שהתערז* 2.
 הנקוב בהם הוא 15 שקלים לכל שעה או לחלק ממנה, או 7,50 שקלים לכל שעה או

 לחלק ממנה, רשאי להשתמש בהם עד תום 60 ימים מיום תחילתו של חוק עזר זה.

ק ל ו י ק ד  ט
 ראש עירית ירושלים

 אני מסכים.
פ ו ר ם ק ו י י  ח

 שר התחבורה

 כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984)
 ו,חמ 12—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.
 2 דיני נודעת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״וז התשכ״א, עמי 445 ועפ׳ 1875; ק׳׳ו!•—חש״ס, החשמ׳׳ד, עמי 78.

 החלפת התוספת

ת מעבד א ר  מ

 280 ק״ת — חש״ט »21, כ״ז גשבט התע״י״ד, 1984.¡ .31



 הגדרות

 זזובת הגשת
 דיו ותשבו!

, ( ן וחשבו  חוק עזר לנתניה (הגגת א־כית הסגגייגה — הגשת דץ־

 התשמ׳יד-־ 1984

 \:> בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 6 לחוק למגיעת מפגעים,
ה: יה חוק עזר ז נה מועצת עירית נתנ .: ^שכ״א —1961 •? מתקי | 

 וי'
 4 בחוק עזר זה —

: ה  ׳׳'*״בעל מפעל״ — אהד או יותר מאחד מאל
;  :־ (!) אדם המנהל את המפעל

 (2) המחזיק במפעל

ו  (3) בעל כל היתר או רשיון הדרושים לפי כל דין להפעלת המפעל, או אדם שעלי
; ל  מוטלת חובה להשיג היתר או רשיון הדרושים לפי כל דין להפעלת המפע

;  \ (4) אדם שבהשגחתו או בפיקוחו או בהנהלתו פועל המפעל

, ביו בזכותו הוא וב־ן •:בא 3וח> מנהל ה ס מ 1 ה , ̂י לק?  ־׳ (5) אדם המקבי' או ״;ז־״־
; ן אמ  ; או נ

; ה ג ש י המפעל, לרבות שוכר או שוכר מ  (6) הבעל הרשום של הנכם שבו מצו

 ; ״דן וחשבון״ — דין וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים
 ממנו, הערוך לפי הטופס המפורט בתוספת

ה; י תנ  ^ ״העיריזד׳ — עירית נ

 ״מזהם׳׳ — כל הומר הנפלט או ״מסולק מהמפעל והעלול לשנות את איכות האויר או
 המים, לרבות מי תהום, או העלול להיות שטרד או. מפגיע לציבור ולסביבה או להפריע
 לפעולה תקינה של מיתקנים לסילוק פסולת או לטיהור שפכים או העלול לגרוס

ב; ו  לרעש, או העלול לפגוע בנוף, בחי, בצומח או במערכת הבי

 ״מפעל״ — כל מקום שבו מייצרים, מאחסנים או מעבדים טובין, עושים מלאכה או
 י מספקים טובין או שירות, לרבות כל עסק;

; ה  ״מפקח״ — אדם שראש העיריה מינה אותו בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר ז

 / ״ראש העירייה״ — לרבות אדם שראש העירית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 '> . עזר זה, פולן או מקצתן ז

 ; ״שינוי״ — לרבות כל שינוי בהפעלתו של מפעל או כפעולה כלשהי שבו או במזהמים
ו ולרבות שינוי בסוג התהליך, שינוי בתפוקה, בסוג  שבו או בפליטת המזהמים ממנ

 ׳'׳־. - הדלק, כחמרי גלם וכיוצא באלה;

 ״שנה״ — תקופה המתחילה ב־1 באפריל של שגה פלונית ונזסתיימת ב־ 31 במרס של
 ..־ . השנה שלאחריה.

; ה  .־ 2• (א) (1) בעל מפעל יגיש לעיריה דין וחשבון אתת לשנ

 (2) הדין־וחשבון לפי פסקה (1) יוגש לא יאוחר מיום 1 בדאי של בל שנה
 לגבי השנה הקודמת;

י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, •*«׳ 191. נ י ד ; 
 סייח זזתשכ׳׳*, עמי 58.

 ק״ת— ה־1ו״ב ,212, ב״ו בשבט וזיממו׳׳ד, 84«.31.1 281



 (3) מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), אם חל שינוי במפעל, יגיש בע,1 •
 המפעל דין וחשבון על כך לא יאוחר מתום 20 ימים מיום השינוי.

 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל מפעל להגיש לעירית דין וחשבון במועד
 אחר מזה שנקבע בסעיף קטן (א); דרש ראש העירית כאמור, חייב בעל המפעל להגי-ן
0 א  לעיריה דין וחשבון כאמור לא יאוחר מתום 30 ימים מיום מסירת הדרישה לבד מאת ר

. א) ) ה; אין בהוראה זו כדיי לגרוע מהאמור בסעיף קטן רי  העי

ל מפעל מחובת הגשת דין וחשבון, למעט במקרה ע  (ג) ראש העיריה רשאי לפטור״ ב
. (א)(3)  האמור בסעיף קטן

 ראש העיריה רשאי —

״ דין וחשבון לפי סעיף 2; ר י ע  (1) לדרוש מבעל מפעל להגיש ל

 (2) להאריך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה, אם לדעתו נסיבות
את;  העגין מצדיקות ז

ל הפעל כי ־הוצעו גדידןימ במסיגל! יי״ירך חוה עזר זה, מ  (3) להודיע ל
ב :ז.(דייה.  יתאר־* -.יי י

 ם&כויות 3.
 ר* ש העידית

 4. מפקח רשאי —
 (1) להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העיריה כדי לברר אב
 קויימו הוראות: חוק עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראות מות
ן וחשבון שהוגש, עריכת בדיקות,  עזר זה, לרבות בדיקת נכונות הפרטים בדי
 נטילת דגימות ותפיסה והחזקה בכל מימצא היכול לשמש ראיה לעבירה

 על הוראות חוס ;•זר זה ־,
ת בדיקות להשלמת או נ ו ל להמציא נתונים גוםפיס או ה ע מ ׳ י  (2) לד! ר י 10׳ 1

 הדין וח&ג1! שחוג ^ או להבהרתו.

 5. נמסרה לבעל מפעל הודעה לפי סעיף 3(3), ינקוט בעל המפעל כל האמצעים הדרושים
 על מנת לאפשר למפקח ביצוע הבדיקות והפעלת הציוד הדרוש לשם כך, ויעמיד לרשות
 המפקד! דרכי גישה, כוח חשמלי ועזרה ככל שיידרש, הכל כפי שיורה ראש העיריה או

 המפקח.

 6. בעל מפעל ימסור לראש העיריה או למפקח, לפי דרישה בכתב, תוך המועד הנקוב
 בדרישה, כל ידיעה, ממצא או מסמך הדרושים לדעת ראש העיריה או לדעת המפקח לביצוע

 הוראות חוק עזר זה.

 7. לא יפריע אדם לראש העירית, למפקח, לשליחיהם ילפועליהם ולא ימנע בעדפ
 מהשתמש בסמכויותיהם או מלבצע את תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 8. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
בד או המועסק י משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העו  או במקום המפעל, לאחד מבנ
ו או עסקיו-  שם, או •נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגורי
נה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדי!  הרגילים או הידועים לאחרו

 0מכויות מפקח

 נקיטת אבגעיפ
 לפי דרישה

 חובת מסירו!
 ידיעות נוספות

 *יסור ז! פרע ר.

 מסירת הודעות
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מ הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו  א

נת או ו  י,י» דנה או הוכנסה לתיבת דואר •הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכו
 פורסמה.׳בשני עתונים הנפוצים בתחום העיריה, שלפחות •אחד מהם הוא בשפה העברית.

. המוסר הודעה, ידיעה, ממצא או מסמך אחר כשהוא יודע או יש לו יסוד להאמין 9 

 כי ההודעה, הידיעה, הממצא או המסמך הם כוזבים או מטעים בפרט חשוב, או עובר על
 הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 10,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת —
 קנס נופף ישל 400 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה

 א עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או המפקח.

 תוספת

 : ... ־• ..:.׳•• ••• .... .(סעיף.!)•׳ .,

ים . .׳• .  דין יהשפון על נד״יניפ פביכתי

 לשנה המםתיינזת ביום ה־31 במרס

 ו. בדדי

 1.1 שם המפעל •

: ו נ ע  מ

• . . : ה ק ל . ה : ש ו  ג

 מספר רשיון עסק בעיריה:

: ן  פםפר טלפו

: טלפיו•  1.2 בעל המפעל

: טלפון  מנהל המפעל

 !;.! שם האדס האחראי למילוי השאלון

 טלפון תפקידו

 שם האדם האחראי בנושא איכות הסביבה ותפקידו ..

ן ערים  1.4 המפעל ממוקם באזור: מגורים/תעשיה/מלאכה/מסהר לפי תכנית בני
 מאושרת (סמן בעיגול).

 מרחק המפעל מבתי המגורים הסמוכים ביותר

• • : תי י  1.5 ענף תעשי

 1.6 מוצרים עיקריים:
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. . . . . . ת .  1.7 מספר שעות עבודה ביום מספר משמרו

 מספר ימי עבודה -¬

ע:  בשבו
 בהודש: .

: .'׳" ה  בשנ

. . פ •'המפעל ;^ינו פועל בכל חדשי השגה, ציין באלו חדשים הוא פועל.  1.8 א

 1.9 מספר מועסקים:

 כללי

 בייצור

. .  עובדים עונתיים וזמניים .

ה הריי יי י *״יי הי״מעל ט ע  1.10 ה

 י.״ ט ז הד!. י כול־1 חניה

 שטה הייצור

 שטח בגוי...׳
ת 1  שטח ־־י יו, ד׳, ׳

ן  שטח אחסו

 1.11 נא לצרף תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250.

ת המפעל שתכלול ציון מקורות הזיהום בהתאם לשאלון, י  1.12 גא לצרף תכנ

ית בנין עיר  תכנ
 שימוש משרדי

 _ ייזןך שימוש •..
 פורסם שימוש חריג או לא ..
ר מגורים (מטרים):  מרחק מאמו

 צפון דרום כזרה מערב

 2. אדמו! חמדימ במפעל
 .2.1 גא לציין את צורת האחסנה של בל החמרים הנדיפים, הרעילים, הגפיצימ

ם במפעל.  והרדיואקסיביים המצרי
 ברשימה זו יש לכלול את החמרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים (סיווג
 רעלים, רישומם ואחזקתם), התשל״ג—1972, בתוספת הראשונה לפקודת הרוק־
 חים [נוסח חדש], התשמ״א—1981, בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א־־

 1951 ובתקנות ובצווים שניתנו לפיהם.

 הכמות המרבית המאוחסנת
 מס׳ שם החומר צורת החסנתו (בטונות)

 סד'
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 2.2 חמרי גלם
 יחידת תצרוכת

 מ*׳ סם החומר * תכלית השימוש החישוב.••-
 ביממה בחודש גשנה

 יחידת
 מ*׳ סם החומר * תכלית השימוש החישוב.••-

 « לשס מסהרי נא לצרף נוסחה כימית.

ד (כולל במיתקנים  2.3 נתוני ייצור: פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעב
 נםיוניים)

 •• יי־ידוז -• כמי1. הייצוא כשצד, חאחרונד,
 ••• ,׳

 ?01 הגיוזר *ו היו׳,4ד ז!4עינך .. -
 י י יי1

 נ1י)'
 י י החישוב ביממה גחודש בשנה

 ••• ,׳

 ?01 הגיוזר *ו היו׳,4ד ז!4עינך .. -
 י י יי1

-0ד׳

 3. איכות אויר

 /.< תצרוכת המרי דלק

ה *יכוח הדלק ספק הדלק ס  ספק הדלק .!0' צריכת הדלק ג
 !ר סוגי הדלק ביום בשבוע בשנה לפי תקן מסי

 ד מזוט קל
 מזונ! כבד

 פהם
 נפש גלמי

 ל ניזוט כבד במיוחד

 6 דלק דיזל
 7 סולר
 ? נפט

 0 בנזין

 ׳11 גז בישול

י ע ב  י־ גז ס
 יי א,—

 ; ו

 3.2 המיתקנים לשריפת דלק

 הכמות הנשרפת תפוקת החוט גק״ק לק״ ג
 ליז0

 סוג הדלק
 סוג המיתקן הנשרף

 !1!׳¡
 11׳--5׳:

 ן !
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 3.3 אהובות המפעל

לא — מםפרן ^ /  האם קיימות ארובות במפעל — כן

 גבהן קטרן נפח גז הפליטה

 ליטר/שעה, טמפרטורת הכניסה לארובה מעלות צלזיוס,

 3.4 אמצעים לטיהור גזי הפליטה

 היעילות לפי מיפרט היצרן או
 כסי שנקבעה ע״י בדיקה:

 ציין מי ביצע הבדיקה

 תוצאות של
 דגימות ארוגות

 אמצעים לטיהור גזים,
 עשן וכדומה

 מסי]
 פד׳

 1 פילטרים
 2 ציקלון
 1' ׳משטף

י י - •י -] ^ ,.-׳ . ,  4 בית שקיצי, י
• י .־ . • י ״־ -.:•׳ י ע אלקסמססטי ^  כ כ

 6 •אחרים (פרש)
7 
8 

 נשה המיס הנפלםיפ
 ו.,. ״ק לשעה

 שנת 'המרי גלם ועזר
 בניית

 ה&יתקו

כי ייצור  3,5 זיהום אויר מתהלי

 תיאור התהליך הגורס (
 שנ! המיתקן ויהום האויר |

 4. פפולת מוצקת

 4.1 סוג הפסולת

 לאן נ־סונית
 הפסולה !מ׳ המפגין

 אופן סילוק
 הפסולת

 כמות טונות
 מס׳ סוג הפסולת

 סד׳
 לאן נ־סונית

 הפסולה !מ׳ המפגין
 אופן סילוק

 ביום חודש שנה הפסולת
 מס׳ סוג הפסולת

 סד׳

 1 ביתית (חדר אוכל
 ומשרדים)

 2 ייצור
 3 אריזה

 4 גרוטאות, תחזוקה
 והחלפת ציוד

 5 אחר (פרט)

 צייו את השם והכתובת המלאה•
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 4.2 המרים הניתנים למיחזור
—_ 

 האם קיימת תכנית לשימוש
 חוזר (פרט)

 כמות
 סוג החוכר פירוט החומר טונות

 סו׳

 ! מתכות
 2 זכוכית

 3 נייד
 4 פלסטיק

 5 אהד(פרט)

 4.3 פסולת מסוכנת

 אופ! סילוק
 הפסולת המסוכנת *

- - יחידת
 גצ־ר׳^ סוג ה^8ולר , * גמות החישוב

... 

 ״ם׳ י־ . •עוג הפסולת
 סר

 1 רעילים
 י מלחים של מתכות

 3 נפיצים או מתלקחים
 4 חמרים שמוצאם מן חחי

 5 תומר המכיל גורמים
 מוטוגניימ

ר ו ל ם כ י ל י כ מ ם ה י נ מ מ ! : • 

( ט ר פ  7 אחו׳ (

 אב ־ ״לוק לא מתבצע על ידי המפעל עצמו, צייו את ?»0 המבצע ומענו.

י תכנית המפעל את מיקום המיתקנים לסילוק הפסולת כולל ג  4.4 יש לציין על ג
 פסולת מסוכנת ואת מיקום המרי המיחזור (אם קיימים).

כ ו כי פ ו  >: מי

 5.1 צריכת מיס

 השתנות לפי
 מי צריכת המים יומי (מ״ק) שנתי (מ״ק) עונות השגה

 :ד׳

 1 צריכה בפועל
 2 צריכה לפי הקצבה

 3 צריכת מים לשימוש
 ביתי (סניטרי)

 4 צריכת מים לצרכי ייצור

 ־ אחר (פרט)
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פ  5.2 שפכי

 5.2.1 סוג השפכים

 השתנות ימי ׳יגונות השגה הרכבי המזהמים השוני:!
 כמות

 מס׳ סוג השפכים
 סד׳

 השתנות ימי ׳יגונות השגה הרכבי המזהמים השוני:!
 יופי מ״ק שנתי מ״ק

 מס׳ סוג השפכים
 סד׳

 1 סניטרייס
 2 מהייצור

 3. מי קירור
 4 מי עיבוי

 5 אחר (פרט)

 5.2.2 מוצא או חיבורים לביוב (מיתקני טיהור).

 :״ק לי.ג0
 מקורות
 מס׳ תיאור המוצא או המיתקן יצירת

, ,״;ד• בר.!! ד־כ^ון יג , י י י  0ך• י . , ורע!•ן ^
 ,) ״ . .

: מוצקים מרחפים, ן ו  פרט לפי מספר סידורי את אומדן תכולת המזהמים כג
ד וכד׳), מינרלים מומסימ, חמרימ י  מלחי מתכות, חמרים רעילים (ארסן, ציאנ
 אורגניים מומםיס, צריכת חמצן ביולוגית, צריכת חמצן כלליה, ממיסיט
פ יש דו״ה מ׳מבדה על ; א  אורגנייע, שמנים או כל חומר מיוחד של המפעל

 תכולת השפכים נא לצרפו לדין וחשבון.

 5.2.3 מי קירור

 האם קיים מחזור סגור למי הקירור

 אם כן, מהי כמות ההשלמה — מ״ק ליום •

 מהו המקור למי ההשלמה • • • '״

 מהו הטיפול למוקדים שעוברים מי ההשלמה (כגון סינון, ריכוך וטיפול

 שלישוגי) •••

 5.2.4 אם לא קיים מחזור סגור, פרט את מקור המים ומקום ניקהם

 5.2.5 מהי עליית הטמפרטורה המרבית של מי הקירור •

 5.2.6 מהי הכמות הממוצעת של צריכת מי התהליך במ״ק לשעה ומקורם
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י הטיפול בשפכים הקיימים או המתוכננים (נא לצרף תכנית  5.2.7 תיאור מיתקנ

 ומיפרט טכני)

 אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים לכל מיתקן או
 שלב של תהליך הטיהור; במידה וקיים דו״ ח מעבדה נא לצרפו לדין וחשבון

 5.2.8 נא לציין על גבי תכנית המפעל את מיקום מי תקני הטיפול בשפכים.

 שם מבצע הבדיקות הג״ל י י

 רעש

 1 6 פרט את מקורות הרעש השונים במפעל וסוג המבנה בו נמצא מקור הרעש

 6.2 אם נערכו מדידות רעש ציין את מפלסי הרעש המדודים והמרחק הנקוב
 .־•׳-. ממקורות הרעש, אם קיים דר׳ ח מעבדה:בנושא נא לצרף את שם מבצע המדידות

ו מענ  ו

ת שעות הפעולה של כל אחד ממקורות הרעש במשך היממה ובמשך  3 .< צ ין א

ע  השבו

 « י׳ פרט את האמצעים להפחתת הרעש

 מיקה־

ן  טלפו

 אישו!•׳

. צהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ובדוקים. ־ נ  א

 תא ־יד חתימת ממלא השאלון חתימת בעל המפעל

ן ק ל י ג ל ר ב ו א  ר
יה  ראש עירית נתנ

 נהאשר.
ד (22 בנובמבר 1983) ״ מ ש ת  ׳ז בכסל׳ ה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שיר הפנים
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ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  חוק עזר לעומר (הצמדה למדד), ה

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות נ
: ה  המקומית חוק עור ז

 1. בחוק עזר זה ~

 ״מדד״ — מדד המהירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עומר;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זד,)
 כולן או מקצתן.

 2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שהוטלו בחוקי העזר של
 המועצה הנקובים בתוספת, יועלו, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי

 כלהלן,: ״-•י- •;; י :
 (1) ב־1 באפריל של כל שגד ׳״:פ :-׳•1ז תמרי לחודש ינואו של אותה שגה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו

; די  אותו כמדד היסו
 (2) ב־ נ ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה,
 שיראו אותו במדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו

; די  במדד היסו
 (3) ב־1 באוקטובר של כל שגה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה
 שגה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו,

;  שיראו ?!ותו כמדד היסודי
 (4) ב־1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה
 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו,

 שיראו אותו כמדד היסודי.

 (ב) סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל השלם הקרוב.

 (ג) ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים
 והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה יופקדו

 במשרד המועצה, במשרד מנהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים.

— בטל. 2  3. חוק עזר לעומר (הצמדה למדד), התשמ״א—1981

ן העלאת הסכומים ב־1 באפריל 1984, יראי  4. על אף האמור בסעיף 2(א)(1), לעני
 את המדד לחודש יולי 1983 כמדד היסודי.

ת פ ס ו  ת

 חוק עזר לעומר (ניקוי מגרשים, הצרות וכניסות לבנינים), התשל׳יה—1975 יי.

י  חוק עזר לעומד (פיקוח על כלבים), התשל״ה—1975 1

 הצמדה למדד

 ביטול

 ר.ור»ת ב«בר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת-־חש״ם, התשמ״א, עמ׳ 833.

 3 ק״ת התשל״ה, •עמ׳ 899; ק׳׳ת—חש׳׳ט, התשמ״ג, ז1מ׳ .?54.
 4 ק׳״ח החשל׳׳ה, עמ׳ 866¡ ק״ת—חש״ם, התשמיג, עמ׳ 543.

 ק״ת — וזש״מ 2(2, כ״ז בשבט התשמ״ד, 31-1.1984
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 חוק עזר לעומר (אספקת מים), התשל״ה—975! 5.

•  חוק עזר לעומר (מודעות ושלטים), התשל״ו—61976

 חוק עזר לעומר (אגרת תעודת אישור), התשל״ז—1977 ן,

 חוק עזר.לעומר (עקירת עצים), התשל׳׳ז—1977

 חוק עזר לעומר (הוצאת אשפה), התשל״ז—1977 9,

 חוק עזר לעומר (היטל ביוב), התשל״ו—101975,

,  חוק עזר לעומר (אגרת ביוב), התשל״ה—1975 ״

 נתאשר.
 1׳׳ז בטבת התשמ׳י׳ד (23 0ר8הבר י8י5!)

(8—37 81!] 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 י שר הפנים

 5 ק״ת הוזשל״ה, •עמי 1646¡ ק״ת—תש״ם, התשמ״ג, עמ׳ 342.
 6 ק״ת התש־י״ו, עמ׳ 1818; ק״ת—חש״ם, התשמ״ג, עמ׳ 542.

 ין ק״ת התשל״ז, עמי 753.
 8 ק״ח התשל״ז, •עמי 1023; ק״ת—הש״ם, התשמי׳ג, עמי 542.
 ע ק״ת התשל״ו, עמי 650; ק״ת~חש״ט, התשמ׳׳ג, עמי 542.

 ־ r - • ־״1, *«׳ 650; ק״ח—ווש״ט, הוזשמ״ג, עמ׳ 542.
 1 ק״ת התשל״ה, •עמ׳ 1653; ק״ת~חש״ט, וותשמ״ב, עמי 436.

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת , ה  חוק עזר לעתלית (הצמדה למדד)

נה המועצה , מתקי 1 ת ו י מ ו ק מ  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות ה
ה: ת חוק עזר ז  המקומית עתלי

 1• בחוק עזר זה — י־גייייז

; קה סטי  ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטי

ת; י  ״המועצה״ — המועצה המקומית עתל

ת מי שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, ו ג  ־אש ־•ג״עזיה״ — לד
 י כולן או מקצתן.

 2• (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בהוקי מצמדי, למדד
 ״עזר של המועצה הנקובים בתוספת, יועלו ב־1 בכל חודש (להלן — יום ההעלאה) לפי
תו כמדד י יום ההעלאה, שיראו או  •־־ל- ־, המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפנ
 "דש לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם, שיראו אותו כמדד

':ודי. ' 

 (ב) סכום מוגדל באמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל השלם הקרוב•

 "־:־ - ־ ישראל, נוסח הדש 9, ז5מ׳ 256.

 "י" — חש״ם 212, ב״ז בשבט התשמ״ד, 31.1.1984

ר ב ל ג א ל צ  ב
 ׳ראש המו&צה ז־&קו§ית עומר



ע§ן :  (ג) רשימות בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים כפ3
ן המועצה, ועותקים של הרשימות י  מוגדלים עקב עליית המדד יציג ראש המועצה בבנ

 האמורות יופקדו במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, הקריה, ירושלים.

1 ן י 3. על אף האמור בסעיף 2(א) תהיה ההעלאה ב־ 1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר ז  י.ויאווג מענ

ש ד ו ח  (להלן — יום ההעלאה הראשון), לטי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ל
 אוקטובר 1983 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון.

 הנוספת

 חוק עזר לעתלית (אספקת מים), התשכ״ד—1964 2•

 חוק עזר לעתלית (ביוב), התשל״א—971! 3,

.  חוק עזר לעתלית (אגרת ביוב), התש״ם—1980 4
-״יי •י׳ יי , ,,/ 1 י י

ה ׳!׳׳ייןי״), התשכ״ז—1967 ׳־־. ד ו הע . י ו ^ר י  *'׳' י י" חוק עזר לי־מלי,־־ ו

ר מ י ע כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ג בטבת התשמ״ד (29 בדצמבר 1983) ראש המועצה המקומית עתלית׳

 (חמ ?3—8)
ג ר ו ף ב ס ו  י

ים  שר הפנ

 2 ק״1ז התשג״ד, עמ׳ 650; ק״ת-~חש״0, התשמ״ד, ז5מ׳ ?9.
 3 ק״ת הוזשל״א, «8׳ 328; ק׳׳ת—תש״0, ד,»1«״«, «מ׳ 873.

 4 ק״ת ז׳תש״מ, עמ׳ 773.
 5 ק״ת התשב״ז, עמ׳ 2076; התש״ם, זנמ׳ 1628.
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