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 חוק עזר להרצליה (סלילת רתוגות)(תיקון), התשמ״ה-1985

, מתקינה 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו־259 לפקודת העי
: ה  מועצת עירית הרצליה חוק עזר ז

, ובמקום סעיף ח סעיף ד 1. בסעיף 7 לחוק עזר להרצליה (סלילת רחובות), התשל״ו—1976 2 ק י  ת

א: בו  קטן (א) י

 ״(א) •ההיטל ישולם תוך 14 רמים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על .סכום
ו •ובלבד שהוחל באותו מועד בעבודת הסלילה.״  ההיטל המגה! ממנ

ו א ד נ י ל ל  נתאשר. א
 ה׳ באייר התשמי׳ה (26 באפריל 1985) ראש עירית הרצליה

 (תמ 3—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

סה חדש 8, עמ׳ 197. ו ת ישראל, נ נ י ד  1 דיני מ
ת התש׳ז״יו, עמי 2451. ״  2 ק

 חוק עזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם)(תיקון), התשמ״ה-985ו

, מתקינה 1 [ ש ד  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות [נוסח ח
: ה עצת עירית נתניה חוק עזר ז  מו

ה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשי״ח—1957 2 (להלן — י ף 1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לנתנ , ע מ ס ק ,  ת

ר ׳העיקרי) —  חוק העז

א: בו  (1) לאחר הגדרת ״העירית׳׳ י

 ״״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העירית העביר לו את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.״

א: בו ת עינוג״ י  (2) במקום הגדרת ״בי

ת עינוג״ — כל מקום שבו מתקיימת הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט,  ״״בי
 דיסקוטק, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט,
ע ציבורי או עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שאינם  שעשו

 בתמורה.״

ן סעי!־ 2 2. בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי, במקום פסקה (1) יבוא : קו  תי

, שוקולדה, מת י  ״(1) בית אוכל, בית עינוג או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פ
 גלידה או משקאות קרים לא משכרים בשעות שבין 24.00 לבין 05.00, אלא אם

 כן!בידו היתר לילה.״

סח חדש 8, זגמ׳ 197. ו , נ נת ישדאי  1 דיני מדי
 2 ק״ת—חש״ם, התשמ״ג, עמי 470.
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ת סעיו־ 12! פ ס ו : ה א ן ב  3. אחרי סעיף 2 לחוק העזר העיקרי י

 ״היתר לילה 2א. היתר לילה יינתן לתקופה שלא תעלה על 6 חדשים; ראש העיריה

ות תנאים בהיתר, לבטלו או להיגלות את. תקפו, כפי שימצא  רשאי להתנ
טרד; בעד  לנכון, כדי לשמור על איכות הסביבה או כדי למנוע מי
 ההיתר תשולם האגרה של 5500 שקלים לכל חודש או חלק מחודש

 שבו ההיתר בתוקף.״

ל א ל ר א י א ו  נתאשר. י
 ה׳ באייר הוזשמ״ה (26 באפריל 1985) ראש עירית נתניה

 (יזמ 10—3)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 חוק עזד לפתת־תקוה (תיקון חוקי עזר), התשגדה-1985

נה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות *, מתקי
: ה  עירית פתח־תקוה חוק עזר ז

״  1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים לצדם ת
/ במקום סכום הקנס הנקוב בו יבוא ״80,000״, ואם נקבע סכום קנם לעבירה  •בטור א

 נמשכת יבוא במקומו ״3200״ :

׳ ר א׳ טור ב  טו

ה (הגנה על הצומח), התשכ״ד—1964 2 14  1. חוק עזר לפתח־תקו

 2. חוק עזר לפתח־תקוה (מפגעי תברואה), התשכ׳יד—1964 3 10

 3. חוק עזר לפתח־תקוה (מניעת מפגעים וסילוק אשפה), 1938 * 23

 4. חוק עזר לפתח־תקוה (שימור רחובות), התשכ״ד—1964 5 12

 5. חוק עזר לפתח־תקוה (שמות לרחובות ולוחיות מספר

12 6  בבנינים), התשכ״ה—1965

6 1  6. חוק עזר לפתח־תקוה (הסדרת גדר חיה), התשי״ג—1953

ה (פיקוח על כלבים), התשי״ד—1954 8 8  7. חוק עזר לפתח־תקו

 8. חוק עזר לפתח־תקוה (סלילת רחובות), התשל״ב—1972 * 20

סח הדש 8, עמ׳ 197. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
, התשמ׳׳ג, צמ׳ 3211, ׳ 1759; ק״ת—חש״• ת התשכ״ד, עב ״  2 ק
, זזתשמ״ג, עמי 321. ׳ת התשכ׳׳ד, עמי 1225; ק״ת—חש״•  3 ק׳

׳ 2, עמ׳ 788; ק׳׳ת—חש״ם, התשמ׳׳ג, עמי 321. ס ר 1938, תי ״ » 4 
 5 ק׳׳ת דיתשב׳׳ד, עמי 1254; ק״ת—חש׳׳ם, התשמ׳״ג, עמי 321.
 6 ק״ת התשכ׳׳ה, עמי 1209; ק״ת—חש׳׳ם, התשמ״ג, עמי 321.
׳ם, הוזשמ״וג, עמי 321. ת התשי׳׳ג, עמי 1285; ק״ת—חס׳ ״  7 ק
ת ר.תשי״ד, עמ׳ 344; ק״ת—חש״ם, התשמ׳״ג, עמ׳ 321. ־ ? 8 

 9 ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 1464; ק״וז—חש״ם, התשמ״ג, עמי 321.
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י א' טור ב׳ ז  ט

8 1  9. חוק עזר לפתח־תקוה (מס עסקים עירוני), התשל״ה—1975 0

7 1  10. חוק עזר לפתח־תקוה (חזירים ובשר חזיר), התשי׳׳ח—1957 1

 11. חוק עזר לפתת־תקוה (שמירת הנקיון ואיסור העישון),

8 1  התשי״ח—1957 2

3 1  12. חוק עזר לפתח־תקוה (ביעור קוצים), התשי״ח—1958 3

10 1 4  13. חוק עזר לפתח־תקוה (צעצועים מסוכנים), התשי״ח—1958

7 1  14. חוק עזר לפתח־תקוה (הדברת מזיקים), התשכ״ז—1966 5

20 1 6  15. חוק עזר לפתח־תקוה (בית מטבחיים), התשכ״א—1961

 16. חוק עזר לפתח־תקוה (מודעות ושלטים), התשכ״א—1961 ״ 10

21 1  17. חוק עזר לפתח־תקוה (אספקת מים), התשכ״ב—1962 8

24 1  18. חוק עזר לפתח־תקוה (רוכלים), התשכי׳ג—1962 9

ה (הריסת מבנים מסוכנים),  19. חוק עזר לפתח־תקו
8 2  התשכי׳ד—1963 0

 20. חוק עזר לפתח־תקוה (פתיחת עסקים וסגירתם),

7 2  התשכ״ד—1963 1

17 2 ר לפתח־תקוה (שחיטת עופות), התשכ״ו—1966 2  21. חוק עז

6 2 3  22. חוק עזר לפתח־תקוה (ביוב), התש״ל—1969 י

3 2 4 יב—1972  23. חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות ,בתים), התשל׳

10 2  24. חוק עזר לפתח״תקוה (תיעול), התשל״ד—1973 5

י ר ו ב ב ת  נתאשר. ד
׳ה (26 באפריל 1985) ראש עירית פתח־תקוה  ה׳ באייר התשמ׳

 (חמ 150=«}

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

חש״ם, התשמ׳״ג, עמי 321. ת התשל״דז, עמ׳ 2062; ק״ת—1 ״  10 ק
 11 ק״ת התשי״ח, זנמ׳ 23; ק,״ת—דזש״ם, מוזשמ״יג, עמי 321.

 12 ק״ו1 התשי־׳ח, עמי 132; ק״ת—חש״ם, 'ד-תשמ׳׳יג, עמי 321.
 13 ק״ת התשי׳׳ח, עמי 1561; ק״ת—תש״ם, התשמיע, עמי 321.
 14 ק״ת התשי״ח, עמי 1917; ק״ת—חש״ם, התשמ״ג, עמי 321.
 15 ק׳׳ת וזתשכ״ז, עמי 223; ק״ת—זזש״ם, התשמי״ג, עמי 321.

 16 ק״ת ד״וזשכיא, עמי p ;2045״n—וזש״ם, התשמ״ג, עמי 321.

 17 ק״ו1 התשכ״א, עמי 2048; קיית—תש׳׳ם, התשמ׳״ג, ממי 321.

 18 ק׳׳ת התשכ׳־ב, עמי 1164; ק׳׳וז—חש׳׳ם, התשמ״ג, עמ׳ 321.
 19 ק״ת וזתשכ׳׳ג, עמי 30; ק״ת—חש״ם, התשמ״יג, עמי 321.

ת התשכ״ד, עמי 308; ק׳׳ת—חש״ם, התשמ״יג, עמ׳ 321. ״  20 ק

ת התשכ״ד, עמי 482; ל,״ת—תש״ם, התשמי״ג, עמי 321. ״  21 ק
ת התשכ״ו, עמי 760; ק״ת—הש״ם, התשכ״ג, עמ׳ 321. ״  22 ק
 23 ק׳׳ת דתש״ל, עמי 184; ק׳׳ת—חש״•, ד.תשמ״־ג, עמ׳ 321.

 24 ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 594; ק״ת—חש׳׳ס, התשמ״יג, עמ׳ 321.
 25 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 70; ק״וז—חש״ם, התשפי״ג, עמ׳ 321.
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 חוק עזר לצפת (שווקים)(תיקון), התשמ״ה-1985

ה ׳מועצת נ , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת י העיריות ג
: ה  עירית צפת חוק עזר ז

! סעיף 1 י ק  1. בסעיף 1 לחוק עזר לצפת (שווקים), התש״ם—1980 2 (להלן — חוק העזר העיקרי), תי
ום שלישי״. י ו : י  בהגדרת ״יום השוק״, במקום ״יום שלישי ויזם רביעי״ יבוא ״יום שנ

א: בו  2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי י

 ״תוספת
 (סעיף 6)

 בעד מתן היתר חד־פעמי ליום שוק אחד —

 (1) למוכר, ללא עגלה או כלי רכב
לה •או כלי רכב שמשקלם העצמי עד 1 טון  (2) • למוכר, עם עג

 (3) למוכר, עם עגלה או כלי רכב שמשקלם העצמי
 עולה על 1 טון

ראת מעבר , סכומי הו  3. על אף האמור בחוק העזר לצפת (הצמדה למדד), התשמ״ד—1984 י3
 האגרות שפורטו בסעיף 2 של חוק עזר זה, יועלו ב־1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר
ד לחודש אוקטובר  זה (להלן — יום ההעלאה הראשון), לפי שיעור עליית המדד מן המד

י יום ההעלאה הראשון.  1984 עד המדד שפורסם לאחרונה לפנ

ר ל ב פ א  נתאשר. ז
רית צפת ה (25 במרס 1985) _ ראש עי  ג׳ בניסן התשמ״

 (חמ 32—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

וסח הדש 8, עמי 197. י מדיבת ישראל, נ נ  1 די
ת התש״ם, עמ׳ 914; ק״ת—חש״ם, התשמ״ג, עמי 264. ״  2 ק

 3 ק׳׳ת—חש׳׳ם, התשמ׳׳ד, עמ׳ 52ד.

ם  בשקלי

2130 

3075 

 4100״

 חוק עזר לאליכין(היסל גיוכ) (תיקון), התשמ״ה-1985

, ולפי חוק 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
נה המועצה המקומית אליכין חוק  הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב—1962 !, מתקי

ה:  עזר ז

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ה ה
 : א ו ב ׳ י  1. במקום התוספת לחוק עזר לאליכין (היטל ביוב), התשמ״א—31981

, עמ׳ 256. וסח חדש 9 נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
 2 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 96; התשל״ב, עמי 136.

 3 ק״ת—חש׳׳ם .התשמ״א, ענ?׳ 867; התשמ״ד, עמי 714.
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 ״תוספת
ים  (סעיפים 2 י־3< ההיטל בשקי

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליי עומד הבנין) 118

 לכל מ״ר משטח הבנין בכל הקומות ותוספת לבנין קיים •1533״

ן א ח ר ק י מ י נ  נתאשר. ב
 ז׳ באייר התשמ״ה (28 באפריל 1985) •ראש המועצה המקומית אליכין

ץ ר ק פ ח צ ) י 8 - 1 3 מ ח ) 

 שר הפנים

 חוק עזר לבאקה אל גרנייה (הצמדה למדד), התשמ״ה-985ז

נה המועצה , מתקי 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית באקה אל גרבייה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
יה;  ״המועצה״ — המועצה המקומית באקה אל גרבי

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

 2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי העניו, שהוטלו בחוקי
 העזר של המועצה הנקובים בתוספת, יועלו ב־1 בכל חודש (להלן — יום ההעלאה), לפי
 שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.
 (ב) סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל השלם הקרוב.

 (ג) רשימות בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים כפי שהם
  מוגדלים עקב עליית המדד יוצגו בידי ראש המועצה בבנין המועצה ועותקים של הרשי

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

 תוספת
 (סעיף 2)

דת אישור), התש״ם—980! 2,  חוק עזר לבאקה אל גרבייה (אגרת תעו
 חוק עזר לבאקה אל גרבייה (רוכלים), התש״ם—979! 3.

. יה (בית מטבחיים), התש״ד—41960  חוק עזל לבאקה אל גלבי
 חוק עזל לבאקה אל גלבייה (אספקת מים), התשכ״ט—1969 3.

 נתאשל. ס מ י ר ד ל ו י ש
 ה׳ באייל התשמ״ה (26 באפליל 1985) לאש המועצה המקומית באקה אל גלבייה

ץ ר ק פ ח צ ) י 3 ~ 3 מ ד ה ) 

 שר הפנים
ת ד״תש״ך, עמי 518. ״  4 ק

 5 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ ׳1001.
סח הדש 9, עמי 256- ו נת ישראל, ;  1 דיני מדי

 2 ק׳׳ ת התעו״ם, עמי 979.
 3 ק״ת ר׳תש״פ, עמי 1004.

ת ו ר ד ג  ה

 הצמדה למדד
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 חוק עזר למבשרח ציון(פיקוח על כלביס)(תיקון), התשמ״ה-1985

נה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המועצה המקומית מבשרת ציון תוק עזר ז

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר למבשרת ציון (פיקות על כלבים), התשל״ח—1977*, ה
: א ו ב  י

 ״תוספת
 האגרה בשקלים

 רשיון להחזקת כלב, כולל לוחית־מספר, לשנה 5000״

ק ח צ ן י ק ב ו ד  נתאשד. צ
 ז׳ •באייר התשמ״ה (28 באפריל 1985) ראש •המועצה המקומית מבשרת ציון

 (חמ 13—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
ים  שר הפנ

. 2 5 וסח חדש 9, עמי 6 ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די
ת התשל״ח, עמי 113, עמי 1510; ק״ת—חש׳׳ס, התשמ־׳ג, עט׳ 260. ״  2 ק

 תוק עזר למנשה(מודעות ושלסים)(תיקון), התשמ״ה-985ז

נה , מתקי 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומטות
: ה שה חוק עזר ז  המועצה •האזורית מנ

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח ׳ ה  1. במקום התוספת השניה. לחוק עזר למנשה (מודעות ושלטים), התשי״ט—1959 2
א: בו  י

 ״תוספת שניה
« א )  (סעיף 3

דעה דמתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום  1. מו
 אחר, לכל שלושה ימים או חלק מהם — האגרה בשקלים

 (א) מודעת גדולה 250

נית 220 ו נ דעה בי  (ג) מו

דעה קטנה 180  (ג) מו

 (ד) מודעה זעירה 150״

י א ב ר ג י א  נתאשר. י
 כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985) ראש המועצה האזורית מנשה

 חמ 17—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די
 2 ק״ת התשי־ט, עמי 902.
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 חוק עזר לעדערה (החזקת בעלי־חיים), התשמ״ה-1985

נה המועצה , מתקי 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית ערערה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זח —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערערה;

ת סמכויותיו לפי  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א
;  חוק עזר זה, כולו או מקצתן

 ״בעלי־היים״ — בהמות עבודה למיניהן, :בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר אז לחליבה,
 עופות או בעלי־חיים. אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או

ב;  תחבי

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל
 הכנסה מבעלי־החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה.

 2. (א) מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת באופן
 שלא יהוו מפגע לציבור.

 (ב) המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם וימנע
 הופעת מחלות ונגעים והתפשטותם.

 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי־חיים, מרחק המקום
ת מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות. ולמניעת ריחות רעים ושאר  האמור מבי

 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

ו לפי  (ב) מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחר ההוראות שניתנ
 סעיף קטן (א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד
 של המועצה באופן שלציבור תהיה גישה, חפשית אליה.

 4. (א) מהזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק

 אותם מתוך שטח בנד, אלא אם כן היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה, אלא אם כן הם
 מלווים רועה אחראי בן שש עשרה שנים לפחות.

ת מחלה או פגע, לתת הוראות יעת סכנת התפשטו  5. (א) •המועצה. רשאית, לשם מנ
 .בדבר איסור או הגבלה של המרעה או של תנועת בעלי־חיים בתחום המועצה.

ו לפי סעיף קטן (א). תנ י  (ב) מחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שנ

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) וכן כל שינוי בהם תוצג במשרד
 המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

־ ת בעלי ק ז ח  ה
 חיים

עת פגיעה י  מנ
ר בו ת הצי או  בברי

 מדעה

ת בעלי־ ע י נ  ת
 היימ

וסה חדש 9, עמי 256. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
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לוק  דרישה לסי
ע ג פ  מ

ת דו  ביצוע עבו
 על־ידי המועצה

ת ראש ו י ו  סמכ
 המועצה

ת הודעה ר י ס  מ

ן נשי  עו

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק בעלי־חיים לבצע בל

יעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו או  עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למנ
. * קה י לו  לסי

ת העבודה כאמור •בסעיף קטן (א).  (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע א

יב למלא אחריה. ) חי א ) ן ט  (ג) י מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף ק

ת המועצה לבצע ים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאי לא מחזיק בעלי־חי  7. לא מי
ת העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.  א

 8. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה, שיש
 בו בעלי־חיים כדי לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות

 חוק עזר זה.

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

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום ע5קו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 בל אדם בוגר ׳העובד או המועסק שם, או נשלחה ,בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו
נה; אם אי־אפשר לקיים את ו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו  אדם לפי מען מגורי
 המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה !במקום בולט באחד המקומות
י עתונים יומיים הנפוצים  האמורים, או על הנכס שבו דנה ההח־עה, או פורסמה בשנ

 בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

נו — קנם 40,000 שקלים, ואם .עבר  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 על הוראת סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס 1600 שקלים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע.

ס נ ו ה י ל י ס ו ד מ ח מ ו  מ
 ראש המועצה המקומית ערערה

 נתאשר.,
ה (14 במרס 1985) ׳ מ ש ת  כ״א •באדר ה

 (וזמ !8—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 חוק עזר לפרדס חנה-בדבוד (אספקת מים)(תיקון), התשמ״ה-985ו

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
ה:  המועצה המקומית פרדס חנה—כרכור חוק עזר ז

ת פ ס ו ת , במקום תיקיז ה  1. בתוספת לחוק עזר לפרדס חנה—כרכור (אספקת מים), התשכ״ח—1968 2
א: בו  סעיפים 1, 2 ו־3 י

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  נ די
 1 ק״ת התשב׳׳ח, עמי 1191; ק״ת—חש״ם התשמ״ד, עמ׳ 527.
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ף ^ _ האגדה בשקליכ י ע ם ם ( ל ת מ ק פ ס ת א כ ר ע ח מ ו ת י ת פ ר ג , א !  ״

 (א) מגרש המיועד לבניה למגורים, לבית עסק ולחנויות —

 (1) לכל מ״ר ממגרש ששטחו ברוטו, בעת הגשת
 בקשה להיתר בניה עד 1000 מ״ר 850

 (2) למגרש ששטחו ברוטו, בעת הגשת בקשה להיתר
 בניה מעל 1000 מ״ר —

 (א) עבור 1000 מ״ר, לכל מ״ר 850

 י (ב) בעת הגשת בקשה להיתר בניה למבנה או
 מבנים נוספים, לכל מ״ר מעל השטח האמור

ה (א) 850  בפסקת משנ

 (3) לכל מ״ר משטחו הכולל של הבנין בכל קומותיו
 וכן לכל בנין קיים שבעדו לא שולמו אגרות פיתוח

 מערכת אספקת מים 4,300

 (ב) לאדמה חקלאית. —

 (1) לכל מ״ר מאדמה חקלאית לרבות משקי עזר עם
 הקצבת מים לשימוש חקלאי 700

 (2) לכל מ״ר משטחו הכולל של מבנה המשמש
 לחקלאות 1,800

ה ונזלאכה —  (ג) למפעלי תעשי

 (1) מגרש המיועד למפעלי תעשיה עם הקצבת מים —

 (א) לכל מ״ק של ההקצבה. השנתית 300

 (ב) בנוסף —

 (1) לכל מ״ר של המגרש ברוטו 800

 (2) לכל מ״ר משטח מבנה בכל קומותיו
י עזר,  המיועד לתעשיה, מלאכה, מבנ

 משרדים וכיוצא באלה 5,100

ה המיועד לסככות 2,600  (3) לכל מ״ר משטח מבנ

 (2) מגרש המיועד למפעלי תעשיה, לבתי מלאכה,
 ללא הקצבת מים —

 (א) לכל מ״ק צריכה משוערת לשנה 300

 היתה הצריכה למעלה מהכמות המשוערת
 ישולם לכל מ״ק נוסף 300

 (ב) ובנוסף —

 (1) לכל מ״ר של המגרש ברוטו 800

ה בכל קומותיו  (2) לכל מ״ר משטח מבנ
י עזר,  המיועד לתעשיה, מלאכה, מבנ

 משרדים וכיוצא באלה 5,100
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ה המיועד לסככות 2,600  (3) לכל מ״ר משטח מבנ

 (3) תוספת מבנים —

 שולמו האגרות בהתאם למפורט בסעיף קטן זה והוגשה בקשה
 לתוספת למבנים קיימים או תוספת מבנים מעבר לשטח המבנים
 שבעדם שולם, ישולמו בעד תוספת המבנים האמורים, אגרות
 פיתוח בשיעורים המפורטים בסעיף קטן (ג)(1) ו־(2), לפי

 הענין.

 (ד) שינוי יעדי השימוש של המגרש —

 (1) שונה יעודו של המגרש ושילם בעל המגרש את האגרות החלות
 עליו לפי יעודו הקודם, תשולם תוספת אגרה בשיעור השווה להפרש
 בין האגרה החלה לפי היעוד החדש לבין האגרה החלה לפי היעוד

 הקודם;

 (2) פוצל מגרש ועקב כך ניתן לבנות על המגרש המקורי המפוצל
ה או מבנים נוספים, ישולמו בעד המבנים הנוספים האגרות החלות נ  מב

 על המבנים הנוספים לפי הוראות סעיף זה.

 (ה) (1) הוגדלה הקצבת המים מעל ההקצבה שבעדה שולמו התשלומים
ה;  דלעיל, ישולמו בעד תוספת ההקצבה כל התשלומים המתייחסים אלי

 (2) היתה צריכה זמנית של מים לחקלאות או לתעשיה מעל לכמות
ת האגרות למועצה, ישלם הצרכן למועצה  המים שהצרכן שילם בעדה א
 את המחיר שהמועצה חיי׳בת לשלם למקורות בעד אספקת מים נוספת

 בהעדר זכויות מים לאותה שנה, בתוספת 10%.

 2. אגרת חיבור רשת פרטית והתקנת מד־מים (סעיפים 2 ו־5) —

 (1) אגרת חיבור רשת פרטית תחול לפי קוטר החיבור וקוטר מד־מים במפורט
:  להלן

 האגרה בשקלים האגרה בשקלים
ת י א ל ק ת לצריכה ח ה כללי כ י ר צ ר קוטר מד־המיש ? ו ב י ח  קוטר ה

 עד ״2 ד עד 10 116,000 90,000

 עד ״2 ״2 . .139,000 100,000

 (2) כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד־מים, תשולם האגרה לפי המחיר למר
 מים שנקבע ליצרן לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—

 31957, בתוספת !35% ;

 (3) כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד־מים, תשולם אגרה כמפורט בסעיף קטן
; הל  (ב) וכן הוצאות לפי חשבון שהגיש המנ

ם נוסף לפי הזמנת הצרכן למדידת הצריכה הביתית  (4) בעד התקנת מד־מי
 ברשת פרטית, המשמשת לצריכה לחקלאות ולצריכה גיתית, ישולם לפי

 חשבון שהגיש המנהל.

 3 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
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:  3. המועצה רשאית לגבות את האגרות הנוספות שלהלן
 שוג האגרה האגרה בשקלים

 (1) אגרות הסרת חיבור 15,000
 (2) אגרת הסרת מד־מים 15,000
 (3) אגרת חידוש חיבור — עד ״2 9,000

 (4) אגרת חידוש חיבור — מעל ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל
 (5) אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה

 והתקנה מחדש 15,000
 (6) אגרת הרחבת חיבור, כולל דמי-פירוק, הובלה

 והתקנה מחדש 15,000

י ל י ז ר ם ב ו ל  נתאשר. ש
 ז׳ באייר התשמ״ה (28 באפריל 1985) ראש המועצה המקומית פרדס חכה—כרכור

 (ח מ 7—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 תוק עזר לפרדס חנה-כדכור (היטל ביוב) (תיקון), התשנדה-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות וחוק הרשויות
ה המועצה המקומית פרדס חנה—כרכור חוק נ , מתקי  המקומיות (ביוב), התשכ״ב—1962 2

ה:  עזר ז

א: בו , י ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לפרדס חנה—כרכור (ביוב), התשל״ה—31975 פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

י _ ההיטל בשקלים ף ן ב י ב צ י ב  ״

 לכל מ״ד של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 170
 לכל מ״ר של בניה או תוספת לבנין קיים לכל קומותיו

דות חוץ 2,750  של הבנין לפי מי

 ביב מאסף כולל מיתקנים —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 100

 לכל מ״ד של בניה או תוספת לבנין קיים בכל קומותיו
ת חוץ 2,350״ דו  של הבנין לפי מי

י ל י ז ר ם ב ו ל  נתאשר. ש
 ז׳ באייר התשמ״ה (28 באפריל 1985) ראש המועצה המקומית פרדס חגה—כרכור

 (חמ 12—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

סח חד״ש 9, עמ׳ 256. ו י מדיבת ישראל, נ י  1 ד-
 ב ס״ח התשכי׳ב, עמ׳ 96; התשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 608; ק״ת—חש׳׳ם התשמי׳ד, עמי 541.
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ת ו ר ד ג  ה

 חוק עזר לתל־מתד(הדברת מזיקים), התשמ״וז-1985

נה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
: י ה ד חוק עזר ז נ  המועצה המקומית תל־מו

 1. בחוק עזר זה —

ו היה ל  ״בעל בכס״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה א
 הנכם נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, ביז שהוא הבעל

ם; י ל למעלה משלוש שנ  הרשום של הנכס או השוכר שלו, לתקופה ש

; ד נ מו  ״המועצה״ — המועצה •המקומית תל־

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
; ן ו  הגר.בבית מלון או בפנסי

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים ה  ״מזיק״ — כל אחד מאל
; ת י  התיכון, נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי ב

ת; בץ פרטי  ״נכס״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ו

!בכתב את סמכויותיו לפי ו י  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אל
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

ר י ב ד ה מ ב ו ת המזיקים שבנכםו. ח  2. בעל נכס או המחזיק בו חייב להדביר א
יקים  מז

ר ת להדבי ו א ר י ת אדם שעבר עלי הוראות ה א  3. (ע) •ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה .בכתב, מ
ט י ? י ז ת כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם מ ת המזיקים שבנכםו ולבצע א  סעיף 2 להדביר א

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה,

 (ב< ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף
 קטן (א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ל ^ , ת ר ג ד ׳ ה י י לא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבו  4. לא מי
המועצה המועצה ת.  מהעבודות המפורטות בהודעה שלא •לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי

תו אדם.  לבצע את העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאו

ת ראש ו כ מ  ס
ה צ ע ו מ  ה

ת דעו ת הו ר י ס  מ

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לבכם כדי לבדקו ולעשות בו כל
 הדרוש׳ לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

מנע אותו מהשתמש !בסמכויותיו לפי  (ב) לא יפריע אדם לראש ׳המועצה ולא י
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא

ו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד ו או במקום עסקי ונת או נמסרה במקום מגורי  מכו
די כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר י משפחתו הבוגרים או לי  מבנ
ו או עסקו הרגילים או הידועים  במכתב •רשום תערוך אל אותו אדם לפי מען מגורי

וסח חדש 9. עמי »25. ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די
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ת המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה נה; אם אי־אפשר לקיים א  לאחרו
 במקום בולט על הנכס שבו היא דנה, או. נתפרסמה •בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ן 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 80,000 שקלים, ואם עבר נשי  עו

 על הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה !בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד, העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 3200 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

ת ראש המועצה או אחרי הרשעתו. א  עליה הודעה בכתב מ

ם ו ח ה נ ש  נתאשר. מ
נד  כ״א באדר התשמ״ה (14 במרס 1985) ראש המועצה המקומית תל־מו

 (חמ 21—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 חוק עזר לתל־מונד (החזקת געלי־תיים), התשמ״ה-1985

/ מתקינה ת ו י מ ו ק מ  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות ה
נד חוק עזר זה.:  המועצה המקומית תל־מו

 1. בחוק עזר זה —

; ד נ ו מ  ״המועצה״ — המועצה המקומית תל־

י  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפ
; ן ת צ ק  חוק עזר זה, כולן או מ

ת עבודה. ורכיבה למיניהן, בקר, צאן •ובהמות אחרות לבשר או  ״בעלי־חיים״ — בהמו
 לחליבה, עופות, יונים ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרת חקלאות, אילוף,

; ב י  ניסויים או תחב

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל, שותף או רועה וכל אדם המקבל או הזכאי
ו בעלי־החיים נותנים הכנסה, וכל  לקבל הכנסה מבעלי־חיים או שהיה מקבלה אילו הי

ים;  אדם שיש לו שליטה בדרך כלשהי על בעלי־חי

; ה ר ז  ״היתר״ — היתר לפי חוק עז

 ״הרופא״ — הרופא הוטרינרי של המועצה לרבות אדם שהוא העביר אליו בכתב את
 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) לא יחזיק אדם בעל־חיים בתחום המועצה אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת
 הרופא.

 (ב) בקשה •להיתר או לחידושו תוגש לרופא בכתב, ואליה יצורף כל מסמך
 שידרוש הרופא לצורך בדיקת הבקשה.

 (ג) הרופא רשאי לתת היתר, לחדשו, לסרב לתיתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו
 או לבטלו וכן להתנות בו תנאים.

 איסור החזקה
א היתד ל  ל

סח חדש 9, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
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 (ד) תקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הרצאתו, אם לא בקבעה בו •תקופה
 קצרה יותר.

ת של 1000 שקלים לכל  (ה) בעד מתן היתר ישלם המחזיק למועצה אגרה שנתי
 בעל־חיים.

 (ו) (1) היתר ייערך לפי הטופס שבתוספת וייחתם ביד ההופא;

 (2) ההיתר יוחזק !בידי מחזיק בעל־ החיים ויוצג לפי בקשת אדם שהמועצה
; ך  הרשתה אותו לכ

 (3) עותק •של ההיתר יישמר במשרדי המועצה.

עת מטרד י  3. (א) מחזיק בעל־חיים בתחום המועצה יחזיקו בתוך הצר מגודרת באופן שלא מנ
ר שוטטות סו אי  יהווה מפגע, מטרד או סכנה לציבור. ו

 (ב) •מחזיק בעל־חיים ישמור על נקיונו ועל נקיון מקום החזקתו וימנע הופעת
 י מחלות או נגעים ואת התפשטותם.

ים לא יצא משליטתו, לא ישוטט ימ אחראי לכך שבעל״החי  (ג) מחזיק בעל־חי
 חפשי בתחום המועצה, לא יכבס לגן או לקרקע שיש עליה גידולים או שהיא מוכנה לצרכי

 גידולים.

 (ד) נמצא בעל־חיים בתחום המועצה כשהוא אינו בשליטת המחזיק או כשהוא
ן או בקרקע, כאמור בסעיף קטן (ג),  משוטט תפשי בתחום המועצה או כשהוא נמצא בג
 רשאי ראש המועצה או הרופא לתפסו לאלתר בכל מקום שיימצא, להעבירו למכלאה,

 לאכםנו או למכרו, הכל לפי שיקול דעתו, ויחולו הוראות סעיף 5(ב).

ת ביצוע ש י ר  4. (א) הרופא רשאי, !בהודעה בכתב, לדרוש מאת מחזיק לבצע עבודה או לעשות ד
ק י ז ח מ  פעולה הדרושה, לדעת הרופא, למניעה של מפגע, מיטרד או םכבה לציבור או לסילוקם, ה

 וכן לתת הוראות י בדבר החזקת בעל־חיים, בדבר סידורים להבטחת הנקיון והבריאות
עת הזהות רעים, או הוראות בדבר המבנה, המיתקנים והחצר המשמשים להחזקת י למנ  ו

 בעל־חיים ושאר הסידורים הכרוכים בכך.

ת ההוראות,  (ב) ,בהודעה יצויין פרק הזמן שבו יש לבצע את הדרישה או לקיים א
 כאמור בסעיף קטן (א).

יתנה לו לפי  4 (ג) מחזיק בעל־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחר הודעה שנ
 סעיף קטן (א).

ע בידי ע ביצי ב ק נ ק ובעל־חיים אחר דרישת הרופא תוך פרק תזמן ש י  5. (א) לא מילא מחז
 ראש המועצה

 בהודעה בכתב כאמור בסעיף 4, או אס ראה ראש המועצה או הרופא כי בעל־חיים מוחזק
גוד להוראות חוק עזר זה, י  בתחומי המועצה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או בנ

עצה או הרופא•:  רשאי ראש המו
;  (1) לבצע את אשר דרש מאת המחזיק בהודעה בכתב

 (2) לתפוס את בעל־תחיים, להעבירו למכלאה, לאכסבו או למכרו, לפי
 שיקול דעתו, ולשם כך להיכנס לאלתר לחצרי המחזיק.

 (ב) ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן (א) יחולו על המחזיק, ואם
 נמכר בעל־החיים, ינוכו ההוצאות מדמי המכר.
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 6. חשבון המועצה בדבר הוצאותיה לפי סעיפים 3 או 5, חתום ביד ראש המועצה או
 הרופא, ישמש ראיה לאמור בו.

 7. (א) ראש המועצה או הרופא רשאים להיכנס לכל מקום בתחום המועצה כדי
- לערוך ביקורת •ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות הוק עזר זה וכדי

 לנקוט כל אמצעים הדרושים כדי לקיימו.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או לרופא להשתמש בסמכויותיהם לפי חוק

 עזר זה.

ו היא מכוונת,  8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאלי
י ו או במקום עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ  או נמסרה במקום מגורי
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
נה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה  לאחרו
 במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני

 עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 80,000 שקלים, ואם העבירה
 נמשכת — קנס נוסף 3,200 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה מאת ראש המועצה או הרופא, או אחרי הרשעתו.

 תוספת
 (סעיף 2(0(1))

נד  המועצה המקומית תל־מו
 תיק מס׳

 ת״ז
 היתר מס׳

 בעל ההיתר
 מספר בעלי חיים

 תנאי ההיתר
 תקפו של היתר זה יפקע ביום

ל  אישור ע
ת צאו ם ההו  סכו

ת ראש ו כ מ  ס
ו  המועצה א

 הרופא

רת הודעה  מסי

ן נשי  עו

ך  תארי

ם ו ח ה נ ש  מ
נד  ראש המועצה המקומית תל־מו

 נתאשר.
 כ״א באדר התשמ״ה.(14 במרס 1985)

 (חמ 81—8)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 תיקון סעות דפוס

 בסעיף 23 בחוק עזר לחי3ה (העמדת רכב וחנייתד), התשמ״ה—1985, שפורםס בי^־בץ התקנות
 תיקוקי שלטון מקומי 269, התשמ״ה, עמי׳ 216, במקום ״40 שקלים״ צ״ל ״60 שקלים״ ובמקום ׳׳120

 שקלים״ צ״ל ״180 שקלים״.

 (חמ >22—8)
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