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פקודת מס הכנסה1947 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ט ו ר ו ה נ ח ו ת מ מ ם על ה כ נ ס ה ב ש ט ח י ה ת י י ש ב ו ת ח ד ש ה
ובשטחי פיתוח
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב ו־ 82לפקודת מם הכנסה ,* 1947 ,והסעיפים ) 14א(
 .ו~)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:2

תיסי'

ת מ נ ה

2

האמור בתקנה  2לתקנות מם הכנסה)פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות
.1
חדשה ובשטחי פיתוח( ,תשי״ז—) 1956להלן — התקנות העיקריות( ,יסומן כתקנת משנה)א(
ואחדיר .תיווסף תקנת משנה זו:
״)ב( בתקנה זו ״הכנסה שמקורה בחקלאות״ אינה כוללת הכנסה של תושב
בישוב מורחב שמקורה במטעים שנטעו לפני היותו תושב כאמור.״

תיקו! החושפת

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —

.2

הראשונה

) (1במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ,״חודש״ שלצד שמות
הישובים המפורטים להלן ,יבוא:
מועד הקמת הישוב

שם הישוב

שנה

״1951
1951

האון .
מעד •

׳עם הישוב

חודש

רוויה
תעוז

אוקטובר

מועד הקפת הישוב
שנה

1954
1951

חורש

ספטמבר
אפריל״.

) (2מתחת לכותרות ״שפ הישוב״ ,״שנד.״ ,״חודש״ יווסף ״שובה )ב( .אוקטובר
1956״.
תיקח התוספת

בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

.3

השניה

) (1במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ,״חודש״ שלצד שמות
הישובים המפורטים להלן ,יבוא:
שם הישוב

אליקים
בארות־יצחק
בני ראם
געש

1
1

1
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3

מועד הקמת הישוב
שנה

״1953
1953
1951
1952

שם הישוב

חודש

ספטמבר
מאי
אוקטובר
אוגוסט

מועד הקסת הישוב
שנר

.

דור
עופר
צרופה
רמות מנשה

1951
1953
1950
1951

חורש

ספטמבר
אוגוסט
מאי
ספטמבר״.

עייר  ,1947תום׳  1סם׳  ,1588עט׳  ; 77ס״ח 8ז ,1וזשט״ו׳ עש׳ .56
עייר חש״ת ,תופי א׳ מסי  ,2עמי ,1
ק״ת  ,643ר׳שי״ז ,עם׳  ; 155י״ת  ,602ח׳עי״ן ,עטי  ;1215ק״ת 7-45׳ משי״ה ,עט׳ .160

קובץ התקנות ? ,76כ״ד בטבת השי״ח16.1.1958 ,

-

)(2

מתחת לכותרות ״שפ הישוב״ ,״שנה״ ,״חודש״ יווסף:
שם הישוב

״בית־עוזיאל
צפריה )מושב(
שגב
.4
יווסף:

אוקטובר
1956
 ,יוני
, 1952
 1956י־ י אוקטובר״.

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות ,מתחת לכותרות ״שם הישוב׳ /״שבי׳״׳

מועד הקטת הישוב
־——
חודש
שנה

שט הישוב

״אורות
גאולים — •
םלמוןי
כפר מוגש
צור משה
.5

מועד הקי׳ת הישוב
״—•

1954

אוגוסט

1954
1954
1952

ספטמבר
אוגוסט
ספטמבר

״

ח

ו

ד

ש

"

ס

פ

ת

מועד הקמת הישוב
——־
•
חודש
שנוז

שם הישוב

1950
רמת צבי
שדמות דבורה 1950
1950
שרובד,
תלמי יחיאל 1951

ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר״.

בתוספת הרביעית לתקנות'העיקריות ,מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ,״שגר,״ ,״חודש״

הרביעית

יווםף ״עין חרוד)איחוד( אוקטובר 1954״.
תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט׳ בחשון תשי״ז) 14באוקטובר .(1956
.6

ת ח י  5ה

לתקנות אלה ייקרא ״ ת ק נ ו ת מם ה כ נ ס ה )פטור והנחות מ מ ס על הכנסות בשטחי
.7
התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח()תיקון מ ס ׳  ,(2תשי״ח—1958״.
י״ז בטבת תשי״ח) 9בינואר (1958
<תש (723110

תיקו! התוספת

השס

לוי אש כו ל
שר האוצר

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט1949-
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )מס׳  ,(10תשי״ח— 1957י ,שכתוצאה
יממנו מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

י נתקבלה בכנסת ביום ט״ו בטבת תשי״ח) 7בינואר (1958

י

 2 8 0 1״

ח מ

1
2

.

נ .נ י ר
 ..סגן יושב ראש הכנסת
י

ם״ת  ,19תשייט ,עטי  ; 154פ״ח  ,103תשי״ב ,עמי  ; 204סייח  ,188תשט״ו ,עם׳ .159
ק׳׳ת  ,746תשי׳׳ח ,עט׳ .180

קובץ התקנות  ,763כ״ד בטבת תשי״ח16.1.1058 ,

?83

חוק מם קניה ,תשי״ב1952-
צ ו ל ק ב י ע ת ש ח ו ר ו ת ט ע ו נ ו ת מ ם ושיעורי ה מ ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מם קניה ,תשי״ב— , 1952אני מצווה לאמור:
ג

בתוספת לצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המם( ,תשט״ז—, 1956
.1
בחלק החמישי ,בסייג ,בפסקד•) , (5אחרי ״ ) * ״ ״ ; ^ ^ ״ ״ ^ ^ ״ י ו ו ם ף ״ורהיטים המיוחדים
להצגת מוצגים בבית נכות״.
־

3

לצו זה ייקרא  £ו מם ק נ י ה ) ק ב י ע ת סחורות טעונות מם ושיעורי המס()תיקון מם׳ ,(4
.2
תשי״ח—1958״.
ט״ז בטבת תשי״ח) 8בינואר (1958
< ח ט

לוי אשכול
שר האוצר

1 7 2 3 3 4

1
2
3

ס״ת  ,110תשי״נ ,עט׳  344־ ,ס׳׳ה  ,153ת׳טי״ד ,עט׳ •113
ק׳׳ת  ,593תשט״ל ,עם׳ •005
ק״ת  ,731תשי׳׳ח ,עס׳ .18

פקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט1949-
צ ו  .ב ד ב ר שינויים ג ת ע ר י ן ! ה ט כ ס
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעריף המכס והפטורים• 1937 ,י ,הסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948וסעיף  1לחוק מסי מכם ובלו
)שינוי תעריף( ,תש״ט , 194*-איני מצווה לאמור:
2

3

י הח5פת
פרט 706

בתוספת
.1
 706יבוא פרט זה:
4

לפקודת תעריף המכס והפטורים) 1937 ,להלן — התוספת(; במקום פרט

שיעלו הטכפ
הפרט

״706

תיאור

הסחורה

היחידה

פרזטה  65י ערד

מ כ ש י ר י ה ל כ י ב ו י ש ר י פ ו ת  ,ח ל ק י ה ם חמיו־
חדים וחמדימ למילוייהפ

תיקו!
פרט 792

.2

פטור״.

בתוספת ,בפרט  ,792אחרי ״במחסן רשוי״ יווסף ״או בפיקוח המכס״.

ע״ר  ,1037תוס׳  1מם׳  ,714עם' .183
עייר תש״ח ,תום׳ «׳ מסי  ,2עט׳ .1
ם״ח  ,19תשייט׳ עט׳ .151
* ק״ת  ,750תש י ״ה ,עמי .300
1

2
־

584

״ןוגיו זזחקגוה  ,763נ״ד נטבת ת׳!{י״ח16.1.1958 ,

.3

בתוספת יווםפו פרטים א ל ה ו

הםרט

״0ד7ב

הוספת

פרטים בתוספת

תיאור

שיעור ה0בם

זזםתור-וו

ס ר ט י ר א י נ ו ע ו ק ו ל נ ו ? להצגה שדחבמ אינו עולה על  16כדמ ,ובלבד -
)א( שלא ייאדז באותה אריזה ולא יישגר באותו משגור אלא סרט אחד ב ל ב ד )
)ב( שהסרט מראה את צביונם או את דרכי פעולתם של ציוד או של טובין
אחרים שאותם מציע תושב הדן למכור או להשכיר בישראל ו
)ג(
י

שתכונותיהם של הציוד או של הטובין האחרים אינן ניתנות להדגמה נאותה
באמצעות דוגמאות או רשימות ו

)ד( ש ה ס ר ט  .ל א יוצג בישראל 1רבים אלא בהצגות חינפ שבפני קוניהמ או
שוכריהם המעותדים של הציוד או הטובין האחרים»
)ה( שהסרט יוצא מישראל תור ששה חדשים מיום היבוא או ת ו ך תקופה נוספת
פטור

שתיקבע על ידי גובה המכס
המנהל רשאי לדרוש בטוחות כי תנאי פרט זה יתמלאו ,ואט לא יתמלאו ,ישולם
המכס החל על הפרטים ,ובלבד שלא תידרש ערבות בסכום העולה ביותר מעשרה
אחוזים על סכום המכס החל כאמור.
790א

דוגמאות

ש ל א י• פ ו ר ע ו

בפרט

,790

כין .ש ט ו ב י ן

ה מ ו ד ג ם כ ב ר נ ו צ ר ו ו ב י ן ש ה ה ע ת י ד י ם ל ה י ו ו צ ר  ,ובלבד

מהסוג
-

׳)א( שלא ישמשו אלא ל צ ו י ר הדגמתם של טובין המוצעים להישלח מחףן
לישראל •
)ב( שלא יימכרו ,לא יושכרו ולא תשולם כל תמורה בעדן או בעד השימוש גהן,
כל עוד הן בישראל ז
)ג( שלא יובאו על ידי אותו אדם ושלא יישגרו לאותו אדם ,לא גמשגור אחד ולא
בכמה משגורים ,דומיהן של אותן דוגמאות בכמות העולה על הכפות אשר.
ד ר ו הםוחריט להשתמש בה לצודד הדגמתם של הטובין המודגמים»
)ד( שלפי דרישת גובה המכס יצהיר היבואן על מקום ייעודם של כלי רבב,
מכונות או ציוד אחר לתעשיר .או לחקלאות ששוויים עולה על  1,800לירות,
שלא יסולקו מאותו מקום אלא ברשות גובה המכס ושעל פי הוראות גובה
המכס ייחסמו או בדרד אחרת תימנע הפעלתם שלא במקום שנקבע לכר
לצורר הדגמתם»
)ה( שהדוגמאות יסומנו לפי הוראות גובה המכס ,ובלבד —
) (1שלא יסומנו במימון העלול לגרוע משימושיותן <
) (2שלא יסומנו דוגמאות הנושאות סימני זהוי של דשות מכם מהו׳ו לארץ,
אס תוגש עליהן רשימה מפורטת המאושרת על ידי אותה רשות!

סובץ התקנות  ,763כ׳׳ר בסמן תעי״ח!3 ,ז10,113

585

תיאור

הפרט

)0

הסתורה

שיעור הפנס

שהדוגמאות יוצאו מישראל תוך ששה חדשים ,סיום יבואן או תוך תקופה
נוספת שתיקבע על ידי גובה המכס»

)ז(

שהדוגמאות ניתנות לזיהוי ביצואן

פטור•

המנהל רשאי לדרוש בטוחות כי תנאי פרט זד ,יתמלאו ,ואם לא יתמלאו ,ישולם
המכס החל על הטובין ,ובלבד שלא יידרש עדביז בסכום העולה בידתד מעשרה
אחוזים על סכום המכס החל כאמור.״

תחילה

.4

תחילתו של צו זה לגבי סעיף  3היא ביום י״ג בחשון תשי״ח ) 7בנובמבר .(1957

השם

.5

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המבט והפטור)תיקון התוםפת( ,תשי״ח—1958״.

ט״ז בטבת תשי״ח) 8ביגואר (1958
)חט (72301

אשכול
לוי
שר האוצר

חוק חיגוד ממלכתי ,תשי״ג—1953
צו ב ד ב ר ב ת י מ ד ר ש ל מ ו ר י ם ו ל ג נ נ ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
חנייי

ת

.1

אני מצווה לאמור:

בצו זה —

.,בית מדרש״ — בית מדרש למורים ולגננות מוחזק על ידי המדינה ,או על ידי רשות חינוך
מקומית ,או על ידי רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף ,או על ידי המדינה ורשות
חינוך מקומית ,או על ידי המדינה ורשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף ,ואשר
השר הכריז עליו ,באכרזד .שפורסמה ברשומות ,שהוא בית מדרש לצורך צו זה 1
״חינוך ממלכתי״ — חינוך הניתן בבית מדרש מאת המדינה על פי תכנית הלימודים ,ללא
זיקה לגוף מפלגתי ,עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה ,ובפיקוחו של השד או של מי
שהוסמך לכך על ידיו;
,חינוך ממלכתי דתי״ — חינוך ממלכתי ,אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם,
תכנית לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהם!
״תכנית הלימודים״ — תכנית לימודים שנקבעה על ידי השר לבתי מדרש להשגת המטרה
האמורה בסעיף  ,2וכולל תכנית היסוד שהשר יקבעה כתכנית חובה על כל בית מדרש j
,בית מדרש ממלכתי״ — בית מדרש שניתן בו חינוך ממלכתי ,למעט בית מדרש ממלכתי
דתי ז
״בית מדרש ממלכתי דתי״ — בית מדרש ממלכתי שניתן בו חינוך ממלכתי דתי%
״תכנית השלמה״ — חלק של תכנית הלימודים שיקבע או שיאשר השר לפי החוק!
׳  7ק
1

586

ס״ה  ,131תשי״ב ,עט׳ .137
783קונץ התקנות

 ,ב״ד בטבת תשי״תs16.1.195 ,

׳:תכנית השלמה לבית מדרש ממלכתי דתי״ — תכנית השלמה שתכלול לימודי תודה
שנכתב ושבעל פה ותכוון לאורה חייט דתי ,לדבות נוהג והווי דתי בין כתלי בית
המדרש!
״תלמיד״ — אדם שנרשם כתלמיד בבית מדרש ן
שאר המונחים — כמשמעותם בחוק לימוד חובה ,תש״ט—21949
מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך במדינה על ערכי תרבות ישראל
.2
והישגי המדע ,על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל ,על אימון בעבודה ובמלאכה,
על הכשרה חלוצית ,ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות ,שוויון ,סובלנות ,עזרה הדדית
ואהבת הבריות.
בכל בית מדרש יונהג חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.

.3

השר יקבע את תכנית הלימודים של כל בית מדרש .בבתי מדרש לא יהודיים תותאם
.4
תכנית הלימודים לתנאיהם המיוחדים.

מטרת החינוך
הממלכתי

חינוך ממלכתי
או חינוך
׳ממלכתי דתי
תכנית
העיטורים

השר רשאי לקבוע לכל בית מדרש תכנית השלמה שתונהג בו ,בין תכנית אחת לכל
.5
בית המדרש ובין תכניות שונות לכיתות שונות או מקבילות .לבית מדרש ממלכתי דתי
תיקבע תכנית מתכניות ההשלמה לבית מדרש ממלכתי דתי.

תכנית השלטה

השר רשאי לקבוע לבית מדרש תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית
.6
הלימודים .השר יקבע על מי יחולו ההוצאות הנובעות מביצוע התכנית.

תכנית נוספת

השר יוועץ בועד החינוך שהוקם על פי סעיף  12לחוק ,בטרם ישתמש בסמכות מן
.7
הסמכויות המסורות לו לפי צו זה ,חוץ מן הסמכויות לפי סעיף .12

סמכויות ועד
החינוך

השר יוועץ במועצה לחינוך ממלכתי דתי ,שהוקמה על פי סעיף  13לחוק ,בטרם
.8
ישתמש בסמכות מן הסמכויות המסורות לו לפי צו זה הנוגעות לחינוך ממלכתי דתי ,לרבות
בינוי' מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות ,ומינוים של מפקחים ,מנחלים
ומודים לבתי מדרש ממלכתיים דתיים.

םפכויות
המועצה
לחינור

תכניות השלמה לבתי מדרש הממלכתיים הדתיים ייקבעו על ידי השר בהסכמת
.9
המועצה לחינוך ממלכתי דתי.

ממלכתי דתי ,
\
הסכמה לתכנית
השלטה

המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול מטעמים דתיים בלבד ,מינויו או
.10
המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה בבית מדרש ממלכתי דתי .בא על החלטת
הפסילה'עדר של חבר מחברי המועצה ,לא יהא להחלטה תוקף כל עוד לא הכריעו בערר.

פשול עובדים
מטעמים דתיים

מורה ,וכן עובד אחד בבית מדרש ,לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה או ארגון
.11
פוליטי אחר בקרב תלמידים של בית מדרש.

איסור תעמולה

השר רשאי להעביר לאחר את הסמכויות המסורות לו לפי צו זה ,כולן או מקצתן.
.12
הודעה על העברת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות• • .

העברת סמכויות

הוראות סעיף  34לחוק — למעט הפסקאות ) (3עד ) — (7יחולו על בתי מדרש,
.13
בשינויים המחוייבים לפי הענין.

תחולת סעיף 34
לחוש

לצו זה ייקרא ״צו חינוך ממלכתי)בתי מדרש למורים ולגננות( ,תשי״ח—1958״.

.14

ד׳ בטבת תשי״ח) 27בדצמבר (1957
)חמ (735103
2

השם

זלמן אדן
שר החינוך והתרבות

ס״ח  ,26תשייט ,עפ' .287

יןובץ התקנות  ,763כ״ד בטבת תשי״ח16.1.1958 ,
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צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסרג ״מירי״ • •
ז

)לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922.,
הואיל ושטח קרקע המשתרע על  3,580מטר מרובע ,הידוע כחלקות  58 ,36בגוש
 ,6636והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו כסוג *מתרופה״ לפי שטרות
 4779מיום  27במרס  1936ו־ 4800מיום  27במרס  ,1931מהווה דרך ציבורית )להלן —
הדדך הקיימת(»
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית ב״ע מס׳  ,279תיקון מס׳  1לשנת 1954
של תב״ע מפורטת 1/188נ״ ,שהודעה בדבר ההרשאה ל ת ת לה תוקף נתפרסמה בילקוט
הפרסומים  ,526תשי״ז ,עמ׳  ,648נקבע שיש לחסום את הדרך הקיימת{
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״פתרונה״ לסוג ״מירי״
לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,ובי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני
שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת t
לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה ע ל ארץ־
ישראל , 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי הדרך הקיימת בשטח של  3,580מטר מרובע תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם
לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל-אביב־יפו.
ג

2

רוזן
פנחס
שר המשפטים

י״ג בטבת תשי״ח) 5בינואר (1958
)חס (70130
1

:
ח י א׳׳י ,נ ר ו ני׳ עטי  2 7 3 8ע ״ ר
עייר תש״דו ,תום׳ א' מם׳  ,2עטי .1
ו ה

 ,1959תוס׳  2מם׳  ,s80עט׳ .381

2
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פקודת העיריות1934 ,
אכרזה ברבר תחום עירית תל־אביב־יפו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת העיריות , 1934 ,והסעיפים ) 14א( ר)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מכריז לאמור:
ג

־

בסעיף  1לאכרזת תל־אביב־יפו)שינוי תחום העירית( ,תשי״ד—— 1954
) (1מתחת לכותרת ״גושי הערכת מם רכוש עירובי)ועד בכלל(:״ —
 mבמקום ״ 7094עד 7098׳ יבוא ״ 7095עד 7098״ »
)ב( אחרי ״המסומן במפה״ יווםף ״ר 7094פרט לאותו חלק התפוס על
 .ידי ב י ת חרושת.״יצהר״ כמותחם בקו כחול במפת נחלת יצחק ,הערובה
בקנה מידה  ,1:1250והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ז בכסלו תשי״ח
י
) 20בדצמבר ) (1957להלן •לי -מפת נחלת יצחק(!

.1

3

1
2
3

ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  AUעם׳ .1
ע׳׳ר ת׳ע׳׳ח ,זווס׳ א׳ פס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,472תעי׳׳ר ,עפ׳ ? ; 1307״ת  ,516תיטט״ו ,עט׳ .899
763

 , m & i aנ׳׳ד בטבת תעי ״ח16.1.1958 ,

)(2

מתחת לכותרת ״גושים וחלקות רישום קרקע)ועד בכלל(:״—
)א( יימחק ״7093״ ו־״7110״ !

L

)ב( יימחק הקטע מן ״51״ עד ״בגוש 7105״ ;
)ג( לפני הקטע ״העתקים מהמפה״ עד ״פתוחים לקהל״ יווסף:
 .״אותו חלק של גוש  7093שגבולותיו ציד מצפון רח׳ נחלת־יצחק.
ממזרח ציר דחי גבורי ישראל ,מדרום גוש  7094וממערב גוש 7106״ ז
)(3

בקטע כאמור בפסקה )) (2ג( ,אחרי ״מהמפה״ יווסף ״וממפת נחלת יצחק״.

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תל־אביב־יפו )שינוי תחום העיריה( )תיקון( ,תשי״ח—

.2

ה?«ם

1958״.
ב׳ בטבת תשי״ח) 25בדצמבר (1957
)חם (8071

י ש ר א ל בר־יהוד ה
,
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית גבעתיים
בתוקף סמכותי,לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
 :׳
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

.1

חיק!! פיט

בתוספת לצו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א— , 1950בפרט)יא( —
3

)יא( בתוספת

) (1אחרי ״6168״ יווםף ״ 7105ו־7110״!
) (2אחרי הקטע מן;6167,״ עד ״701״ יווסף:
״ 7093פרט לשטח שגבולותיו מצפון ציר דחי נחלת יצחק ,ממזרח דחי גבורי
ישראל ,מדרום גוש  7094וממערב גוש  ,7106אותו חלק של גוש  '7094התפוס
על ידי בית חרושת ״יצהר״ כמותחם בקו כחול במפה של נחלת יצחק הערוכה
בקנה מידה  1:1250והחתומה ביד שד הפנים ביום כ״ז בכסלו תשיי׳ח) 20בדצמבר
 (1957ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים ,במשרדי הממונה על מחוז
תל־אביב ,במשרד עירית תל־אביב־יפו ובמשרד המועצה המקומית גבעתיים
וכל אדם זכאי לראותם בשעות ובימים שמשרדים אלה פתוחים לקהל״(
)(3
.2

הקטע מן ״7105״ עד ״704״ — יימחק.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א()תיקון מס׳  ,(6תשי״ח—1958״.

ה

ע

פ

יי

ב׳ בטבת תשי״ח ) 25בדצמבר (1957
>חט (S011

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

עייר  ,19-11תוס'  1מש׳  ,1154עמי .119
ע״ר ת?1״ה ,תוס׳ א׳ מש׳  ,2עט׳ .1
 , n " Pתשט״ז ,עמי .610
301
ק״ת  ,127תי&י׳׳א ,עטי ; 178
1

2

3

הובץ התקנות  ,763כ״ד בטבת תשי״ח16.1.1958 ,

!
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תעף׳ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בסעיף  5לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— 1950י ) ל ה ל ן — הצו העיקרי(,
,1
הסעיפים הקטנים )ה()ו( ו־)ז( יסומנו בסעיפים קטנים )ז()ח( וץט( ,ובמקום סעיפים קטנים
)ג> ו־)ד> יבואו סעיפים קטנים אלה:

י1יהווסעי5<,

3

״)ג( הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות יקויימו כל ארבע שניים .,ביום
שלישי בשבת ,הראשון של החודש העברי שבו קויימו הבחירות לכנסת
השלישית,
)ד> החליט השר לפני מועד הבחירות שחל לפי סעיף קטן )ג( כי מסיבות
מיוחדות המצדיקות זאת יש לקבוע למועצה פלונית מועד בחירות אחר,
יקבע לאותה מועצה — יחד עם החלטה כאמור או לאחר מכן — מועד בחירות
מוקדם או מאוחר יותר מהמועד שחל לפי סעיף קטן)ג(.
)ה> לא קויימו בחירות למועצה פלונית מסיבה כל שהיא במועדן לפי סעיף
ק ט ן ) ג ( א ו ) ד ( יקבע השר לאותה מועצה מועד בחירות אחר.
)ו( מועד הבחירות החדש יהיה ככל האפשר מיד לאחד שחלפה הסיבה לאי־
קיומן במועד שחל לפי סעיף קטן <ג> או)ד> והוא ייקבע על ידי השר בהתייעצות
י
י
עם המועצה הקיימת אותת שער״״
חיקח פעי!! 8

.2

בסעיף  8לצז העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,בפסקה) ,(2במקום ״31״,

חיקיז סעי!־ 9

,3

בסעיף  9לצו העיקרי ,במקום ״31״ ,יבוא ״30״.

,4

במקום סעיף  44לצו העיקרי יבוא סעיף-זה:

החלפת

יבוא»30״.

כעי!־ 44

״התפטו!ת

) .44א( אדם שנבחר או שנתמנה על פי צו ורוצה להתפטר ממשרתו
ימסור אישית הודעה על כך ב כ ת ב 
)!(

למועצה ,אם הוא ראש המועצה או םגן ראש המועצה i

)(2

לראש המועצה ,אם הוא חבר המועצה!

) (3ליושב ראש הועדה ,אם הוא חבר ועדה.
)ב( יחד עם מסירה לפי סעיף קטן )א( ,פסקאות ) (1ר) ,(2ימציא
המתפטר העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז אישית או בדואר
במכתב רשום.
)ג(

ההתפטרות תקבל

תוקף עם מסירת ההודעה כאמור בסעיף

קטן )א(.״
תייזי! ״ י י

4 3

בסעיף  46לצו העיקרי ,בסעיף קטן)י( —

,5

)(1
1
2
3
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בפסקה) ,(11) (1יימחק ״על ידי מתן הודעה בכתב למועצה״!

ע״ד  ,1041חז0׳  1מסי  ,1154עשי .119
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מסי  ,2עטי .1
ק״ת  ,127תש י ״א ,עטי .178
קובץ התקנות  ,763כ׳׳ד בטבת תשי׳׳ח16.1.1958 ,

)(2

.6

בפסקה) ,(2בסופה ,ייוסף:
״הוראות סעיף ) 56ד( ומה( יחולו על ישיבה לפי פסקה זו ,ובלבד
שהדרישה' לכינוס הישיבה תהא חתומה בידי למעלה ממחצית כל חברי
המועצה״,
תיק!! כעין־ 50

בסעיף  56לצו ה ע י ק ר י _
) (1בסעיף קטן)ב> ,בסופו ,יווסף:
״לא נתקיימה ישיבה רגילה של המועצה במשך חודש אחד ,יבגם ראש
המועצה ישיבת מועצה רגילה ,אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי
שליש ,לפחות ,מחברי המועצה; שבה פורט סדר היום הנדרש.״!
) (2סעיף קטן )ה( יסומן כסעיף קטן )ו( ,ואחרי סעיף קטן )ד( יווםף סעיף
קטן זה:
״)ה( לא כינס• ראש המועצה ישיבת מועצה רגילה או ישיבת מועצה שלא
מן המנץ ,הכל לפי הענין ,תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הדרישה לכך
על ידי שליש מחברי המועצה כאמור בסעיפים קטנים )ב( וץד( ,רשאים
'חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה רגילה או ישיבת
מועצת שלא מן המנין ,הכל לפי הענין ,ולדון בסדר היום הנדרש .בישיבת
המועצה שכונסה כאמור בסעיף קטן זה ,ישב בראשה הבר המועצה
החתום ראשון על הדרישה ,ואם נעדר ,מי שייבחר לכך על ידי המועצה.״

.7

י י אחרי סעיף  68לצו העיקרי יווםף סעיף זה:
68א) .א(

״אישור
׳ ""י "
1

1

,,,

הוספיז

בסעיף זה ״עבודת חוץ״ — כל עםק־או עבודה מחוץ לשירות

המועצה ,ל מ ע ט -
) (1עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פ ר ס
) (2עבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית ללא התקשרות
קבועה(
) (3השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה
או עיסוק.
)ב( עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה)בסעיף זה —
עובד מועצה{ לא יעסוק ולא ישתתף בעקיפין או במישרין בעבודת חוץ!
אולם רשאי ראש מועצה ,באישור המועצה ,להתיר לעובד מועצה לעסוק
בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס ,ומועצה רשאית ,במקרים מיוחדים,
להתיר לעובד מועצה לעסוק בעמידת חוץ גם על מנת לקבל םרס.
)ג( אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ
על מגת לקבל פרס לפי סעיף זד״ אלא אם — .
) (1היא לטובת הכלל !
) (2אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצר1.
) (3אין בה'משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד
מועצה!
) (4אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד
או מוסד ,העומדים במגע כספי ,מסחרי או עניני עם המועצה ז
{

) (5העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
)ד( על אף האמור בסעיף זה ,דשאי עובד מועצה ,באישור ראש
המועצה ,לעסוק בעבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות
המועצה ,גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
קובץ התקנות  ,763נייר בטבת תשי׳׳ח16.1.1958 ,
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) .ה( עובד מועצה ,העובד בעבודת ח ת על מנת.לקבל פרם בניגוד
להוראות סעיף זה ,דינו — קנס חמישים לירות או מאסר שלושה חדשים
או שני הענשימ כאחד.
)ו( הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף .68״
השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות)א()תיקון מס׳  ,(7תשי״ח—1958״.

. 8

ישראלבר־יהודה
שר הפנים

כ״ז בכסלו תשי״ח) 20בדצמבר {1957
׳*י
) ח ט 11

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית אפקים
 .בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
־

ב יפיל פוט

בתוספת לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950פרט )עד( — בטל.

,1

3

)עו( כתוספת

השם י

לצו זח ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א()תיקון מס׳  ,(8תשי״ח—1958״.

.2

י ש ראל בר־יהו ד ה
שר הפנים

ו׳ בטבת תשי״ה) 29בדצמבר (1957
< ח מ ( 8 0 1 1

* ע״ ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
״ עייר תש״ה ,תום׳ אי מם׳  ,2עם' .1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית אפקים
'בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ? 1948אני מצווה לאמור:
ג

הדםפח ״!-ט

בתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953אחרי פרט )טז( יווסף פרט זה:

,1

3

)יו( בתוספת

)יז( המועצה המקומית אפקים.
תאריך הקמתה :כ״ו בחשון תשי״ח) 20בנובמבר .(1957
תחום המועצה :השטח הכותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה ,1:10000
החתומה ביד שר הפנים ביום כ׳-׳-ו בחשון תשי״ח ) 20בנובמבר ,(1957
ושהעתקיס ממנה נמצאים במשרד הפנים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום
בבאר שבע ובמשרד המועצה.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות)ב()תיקון מס׳  ,(5תשי״ח—1958״.
״

השם

,2

ו׳ בטבת תשי״ח) 29בדצמבר (1957
(

)031S

n

p

ש

ישראל בר־ יהודה
ד הפנים

* ע״ר  ,19*1תום׳  1כיס׳  ,1134עט׳ .119
ע״ר תש״ת ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עם׳ .1
ק״ ת  ,309תעי״ ג ,עט׳ ,1174
2

3
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו כדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
י •¬

ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

אחרי סעיף  5לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—1953

,1

3

)להלן — הצו העיקרי(,

הוכ5תםעיף«5

יווםף סעיף זה:
״התפטרות

5א) .א( אדמ שנבחר או שנתמנה על פי צו ורוצה להתפטר ממשרתו
ימסור אישית הודעה על כך ב כ ת ב 
) (1למועצה ,אס הוא ראש המועצה או סגן ראש המועצה *
 (2).לראש המועצה ,אם הוא חבר המועצה!
) (3ליושב ראש הועדה ,אם הוא חבר ועדה.
)ב( יחד עם מסירה לפי סעיף קטן )א( פסקאות ) (1ד) ,(2ימציא
המתפטר העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז אישית או בדואר
במכתב רשום.
)ג(
קטן)א(.״

.2

ההתפטרות תקבל תוקף עם מטירת ההודעה כאמור בסעיף•
תיקח פעי!־ 0

בסעיף  6לצו העיקרי _
) (1בהערת השוליים ,במקום ״וסגנו״ יבוא ״וסגניו״ ז,
) (2במקום סעיף קטן)ג( ,יבוא סעיף קטן זה:
״)ג( המועצה תבחר מבין חבריה בסגן ראש המועצה ,והיא רשאית ,באישור
שר הפנים ,לבחור בםגן נוסף ,נבצר מראש המועצה לפעול או שחדל מכהן
וטרם נבחר ראש מועצה חדש ,ימלא את מקומו —
) (1סגן ראש המועצה — אם יש סגן אחד בלבד 5
) (2אותו הסגן שהמועצה תמנהו — אם ישנם שני סגנים ?
) (3אותו חבר המועצה שהיא תמנהו׳ — אם נבצר מהםגן או מהסגגיס
לפעול ,או אם הסגן או הסגנים חדלו מכהונתם וטרם נבחר סגן חדש.
באין ממלא מקום לפי פסקאות ) (1עד ) ,(3יכנס מזכיר המועצה ,תוך
שבעה ימים ,ישיבת המועצה שלא מן המנין ,לשם בחירת ממלא מקום
ראשי המועצה וינהלנה עד לבחירת ממלא המקום ,לא נבחר ממלא מקום
בישיבה האמורה ,ימנהו השר מבין חברי המועצה,״
) (3הסעיפים הקטנים )ח( ר)ו( יסומנו בסעיפים קטנים )ו( ר)ז( ,ואחרי סעיף
קטן)ד( יווסף סעיף קטן זה:
 .״)ה( להחלטת המועצה להעביר *את ראש המועצה או סגן ראש המועצה
מכהונתו לא יהיה תוקף ,אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין
זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה! ואולם אם סיבת ההעברה
מכהונה היא חיוב בדין ,בפםק־דין סופי ,על עבירה שיש בה קלון — תספיק
החלטה המתקבלת ברוב רגיל .הוראות סעיף 9א )ג( ר)ד( יחולו על ישיבה לפי
סעיף קטן זה ,ובלבד שהדרישה לכינוס הישיבה תהא חתומה בידי למעלה
ממחצית כל חברי המועצה.״
ע׳׳ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ •.119
ע״ ר תשית ,תוס' א' מם׳  ,2עטי .1
* ק׳׳ח  ,369תש י״ נ ,עט׳ .1174
1

2
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אחרי ס ע י ף  9ל צ ו העיקרי יווסף סעיף זה:

היש&תם!י 1׳־׳א .3 .

״מועד ישיבות 9א) .א( המועצה תקבע את הימים לישיבותיה ,ובלבד שתקיים לפחות
ישיבה רגילה אחת לחודש .לא נתקיימה ישיבה רגילה של המועצה במשך
חודש אחד ,יכנס ראש המועצה ישיבת מועצה רגילה ,אם הוגשה לו על
כך דרישה חתומה בידי שליש ,לפחות ,מחברי המועצה ,שבה פודט סדד
היום הנדרש.
ה מ ו ע צ ה

)ב> דאש המועצה או ועדת ההנהלה דשאים לכנס בכל עת ישיבת
מועצה שלא מן המנץ.
)ג( ראש המועצה יכנס ישיבת מועצה שלא מן המנץ ,אפ הוגשה
לו על כך דרישה חתומה בידי שליש ,לפחות ,מחברי המועצה ,שבה פורט
סדר חיום הנדרש ,או אם באה דרישה לכך מאת ועדת הבקורת של
המועצה.
)ד( לא כינס ראש המועצה ישיבת מועצה רגילה או ישיבת מועצה
שלא מן המנץ ,הכל לפי הענין ,תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הדרישה
לכך על ידי שליש מחברי המועצה כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו־)ד(,
רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה רגילה
או ישיבת מועצה שלא מן המנץ ,הכל לפי הענין ,ולדון בסדר היום
הנדרש .בישיבת המועצה שכונסה כאמור בסעיף קטן זה ,ישב בראשה
חבר המועצה החתום ראשון על הדרישה ,ואס נעדר — מי שייבחר לבך
על יד* המועצה*.
הוספח

אחרי סעיף  10לצו העיקרי יווםף סעיף זה:

,4

שעיף 10א

״א׳ גל י
י""־
ע נ  ,י

ן

 10א) .א( בסעיף זה ״עבודת חוץ״ — כל עסק או עבודה מחוץ לשירות
המועצה ,ל מ ע ט -
) . (1עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרם!
) (2עבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית ללא התקשרות
קבועה!
) (3השקעת הון והפקת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או
עיסוק.
)ב( עיבד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה)בסעיף זה—
עובד מועצה( לא יעסוק ולא ישתתף בעקיפין או במישרין בעבודת חוץ!
אולם רשאי ראש מועצה.,באישור המועצה ,להתיר לעובד מועצה לעסוק
בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרם ,ומועצה רשאית ,במקרים מיוחדים,
להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
)ג( אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת
חוץ על מנת לקבל פרם לפי סעיף זה ,אלא אם —
)(1

היא לטובת הכללן

)(2

אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה!

) (3אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד
מועצה!
594

הובץ התמנות  -,763כ״ד בטנת תיעי״ח16.1.1358 ,

) (4אין בד .כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם,
תאגיד או מוסד ,העומדים במגע כספי ,מסחרי או עניני עפ
המועצה! •

י־

") (5העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
)ד( על אף האמור בסעיף זה ,דשאי עובד מועצה ,באישור ראש
המועצה ,לעסוק בעבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות
המועצה ,גס אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
)ה( עובד מועצה ,העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרם בניגוד
להוראות סעיף זה ,דיגו — קנם  50לירות או מאסר שלושה חדשים או
.״ שני הענשים כאחד• .
)ו( הודאות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף ) 10ה(.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות)ב()תיקון מם׳  ,(6תשי׳׳ח—1958״.

.5

כ ״ ז ב כ ס ל ו ת ש י ״ ח )  2 0ב ד צ מ ב ר (1957
>
) ח ט8031

השם

ישראל בד־יהודד.
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לחדרה בדבר הגנה על הצומח
בתוקף-סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית
חדרה חוק עזר זה:
ג

״המועצה״ — מועצת העידיה!
״העיריה״ — עירית חדרה!
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב
או בגן ציבורי וכל חלק מהם!
״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום העיריה ,לרבות רחבה ,ככר ומגרש שבבעלות העירית וכל
מקום ציבורי הנמצאים בתחום העיריה 5
״ ג ך — גן ציבורי או שדרה או חורשה הנמצאים בתחום העירית!
״ממונה על ילד״ — &דם שילד בגיל פחות מ־ 14שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.
ל א יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו
.2
את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

ה״,יחתת •*מחי ס

 .3־ לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

»יפה לטשום

־לא ישחק אדם בכדור משחק —

.4

נ י י י

משהקים

) (1בגן אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה!
)ב( ברחוב אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.
:

1
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טיפוס על עצים

לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.5
שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב ,לא ישחיתפ
ולא ישמידם ,אלא ברשות המועצה ,ולפי הוראותיה.

השירון בעלי
חיים לעצים

לא יקשור אדם בעל חיים ,העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה ,שער
.6
או סורג שהוקמו בגן או שהוקמו ברחוב לשם הגנה על צמח ,וכן לא יעמיד על ידם בעל
חיים כאמור.
*

הכנסת
בעלי חייט
נהינת נעלי
חיים בתחום
העידית .

.7

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

.7

.8

בצמח .בהמות העוברות בתוך תחום העירית ,ימנע אותם האדם ששמירתן עליו מלפגוע

ילדים

.9

ממונה על ילד ימנענו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

ענשים

.10

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

.11

חוקי עזר לחדרה)הגנה על הצומח( — 1941 ,בטלים.

.12

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה )הגנה על הצומת( ,תשי״ח—1958״.

ביטול

,

השם ,

2

וידרק ר
יצחק
ראש עירית חדרה

נתאשד.
כ״ז בכסלו תשי״ח) 20בדצמבר (1957
)S7420חט ( S

י ש ר א ל ב ר ־ י ד .ו ד ה
שר הפנים
עייר  ,1941חום׳  2מם׳  ,1102עט׳ .728

פקודת העיריות1934 ,
י

חוק עזר לחדרה בדבר החזקת יונים ועופות

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית
חדדה חוק עזר זה.. :
1

הנדרית

, .1

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — מועצת העיריה t
״העיריה״ — עידית חדרה»
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש חעיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
'כולן או מקצתן ו
״המפקח״ — מפקח במחלקת התברואה של העיריה ,לרבות אדם שהמפקח העביד לו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״עופות״ — לרבות תרנגולים ,תרנגולות ,ברווזים ,אווזים ,תרנגולי הודו וכיוצא באלה.
החזקת עופות
א י

י י נ י ם

לא יחזיק אדם ע1פות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה ,אלא עופות בלול

.2

ויונים בשובך ולפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.
1

596

ע״ר  ,1934תום׳  1מס׳  ,414עט׳ .1

״
<!וב׳ז התקנות  <763כ״ד בטבת תשי׳׳ח. 16.1.1958 ,

) . , .3א( בקשת למתן רשיוז י ל
מלא של המקום המיועד להחזקת העופות או מיוניה.
א

)ב(

״

ח י ד ו ש ו

ג

י

ל ד

ש

*

ש

ב

י  ,ע י י י ה

כ

ת

י א ל י ה

ב

ת י א י י

י צ י י ף

^"! *"ך

י ע ו

בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות הודש ימים לפני תום תקפו.
טת!יעייי

.4

ראש העיריה רשאי ליתן רשיון ,לחדשו ולהתנות בו תנאים.

.5

נמצא המקום האמור בסעיף ) 3א( שלא באזור מרכזי או מרובה אוכלוסין והלול או

וחידושו

פירובלית!
^14( 11

׳השובך ראויים ,לדעת ראש העידית ,להחזקה תקינה של
העירית ליתן רשיון או לחדשו.

ע

י

א

פ ו ת

י

י ו ג  ,ם

׳ ל

א

י

ס

י

י

י

א

ש

.6

רשיון יפקע ביום  31בדצמבר של השנה שבה ניתן או חודש.

.7

בעד כל רשיון תשולם אגרה של שתי לירות.

.8

ראש העירית רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע ,אם בעל הרשיץ —
)(1

לחדשו י  .״
ת

י ^ י׳י״יי'

אנרתרשייי.

.

ביטי? רשיון

מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה 5

) (2־• מונע את המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות או יונים!
) (3מפר או אינו ממלא אחרי הוראה של ראש העירית או של המפקח הנוגעת
להחזקה תקינה של לול העופות או שובך היונים ולנקיון בהם.
9

י

)

א

י

(

א

ש

ד  ,ע י ר י ז ז

י

ש

א

י

ל

ד

י

ו

ש

י

ב

ה

ו

ד

ע

ד

׳

ב

כ

י

1

ב

מ

א

״

מ

ח

ז

י

?

ע

י

פ

י

ת

^ *י" ' '
1

א ?נ"ון
י

0

את הלול או את השובך בו הם מוחזקים או לנקותו תוך התקופה ,באופן ולפי התנאים

א י

ח ק ו

ג ? י ת

והפרטים שנקבעו בהודעה.
י ) ב ( מי שקיבל דרישה כאמור ,חייב למלא אחריה.
.10

לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף ) 9א( ,רשאית המועצה

לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.
.11

)א(

י ; ם י ע  ! 1ה

המפקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברד אם נתמלאו הודאות

חוק עזר זה,
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לעי חוק עזר זה תהא בדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.12
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידיי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו ,או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במ<ום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד חעתונים
הנפוצים בתחום העידיה.
.13

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ד י נ ו — קנס  500לירות•

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה )החזקת יונים ועופות( ,תשי״ח1958-״.

נ ת א ש ר

. ,

.

כ״ז בכסלו תשי״ח) 20בדצמבר (1957
י ) ח ט '(874209

ישראלי ב ר ־ י ה ו ד ה
שר הפנים
קוני* התקנות  ,763כ״ד בטבת תשי״ח10.1,1958 ,

פטבויות

יצחק וידרק ר
ראש.עידית חדרה

פטבויות
הספקח

.םםירת הודעות

י"״
י

השם

י

.

פקודת העיריות1934 ,

•

חוק עזר לטבריה בדבר א ס פ ק ה מים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות  , 1934מתקינה מועצת עירית
טבריה חוק עזר זה:
1

הגדרות׳

ד

יק

ט ת

מים והפעלתו

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — בארות ,מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים ,אגירתם והעברתם,
למעט רשת פרטית!
״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים ,למעט מדמים ,המצויים בנכס והמשמשים
לאספקת מים לנכס ן
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,בריכות ,מנהרות ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי
בקורת ן
עירית טבריה ן
״העיריה״
״המועצה״ — מועצת העידית ן
״מדמים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס!
״נכס״ — בנין או קרקע תפוסה או בלתי תפוסה בתחום העיריה»
״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה ,לרבות פקיד אחד שנתמנה לענין׳ חוק עזר
זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,וכל מי שקיבל רשיון
להקים מפעל מים או להשתמש בו ,בהתאם לסעיף  2ז
. .
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה ן
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש העירית \
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש העידית לבצע עבודות שרברבות של
י רשת פרטית•.
)א( לא יקים אדם בתחום העידיה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים ,אלא

.2

,

,

לפי רשיון מאת ראש חעיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצח להשתמש בו,
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ג( בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( הוראת סעיף קטן)ג( לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית במשק
חקלאי לצדבי המשק הנדון בלבד.
חיבור למפע5
מ י ם

רשת נ־רטיח

)א(  .חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

.3

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור הרשת הפרטית שלו למפעל מים ,יגיש למנהל בקשה
בכתב בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית • קיימת ,לא יסירגה ולא
.4
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי
היתר בכתב מאת המנהל,
1
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ע״ר  ,1034תופ׳  1מט׳  ,414עט׳ .1
קוב? התיבות  ,763כ״ד בטבת משי״ח16,1.1958 ,

)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או למינויה ,אלא
באביזרים שמידותיהם וסוגיהם בקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי.להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן)ב( באביזרים אחדים.
בעל הנכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.5
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע
בתוספת.

השתתפות
בהוצאות הנחת
צינוי סיש

)א( המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים ,לפי דרישת
.6
המנהל ,לשם התקנתם על ידי המנהל ,והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תוך
ארבעים יום .לא מילא הצרכן אחרי הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה לרכוש
מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המיס והאביזרים,
בהתאם לחשבון.

התקנת מד־סיט

)ב( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,דשאי
לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות המים שיקבע אותה לפי התצרוכת הממוצעת במשך ארבעת
החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה.
)ד( הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מר־המים ,מלבד אם נגרם הצורך
לתיקון באשמתו של פקיד העיריה או פועליה בשעת מילוי תפקידיהם.
)ה(
בתוספת.

בעד התקנת מד המים ,תיקונו ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע

)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת העירית אגרת מים בשיעור
.7
.־
שנקבע בתוספת.

אברת ס ים

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.8
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

אבפסת 0יס
לפי חוזה

היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הודאות חוק עזר זה ,יחולו'תנאי

החוזה,
המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת מים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד
צריכת המים של הצרכן במשך שלושה חדשים,
)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לבל חודש ז אולם אם היתה אספקת המים
.10
לפי מד־מיס ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

מועד התשלוט

)ב( בעד" אספקת מים לצורך בניה תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בניה ו
אולם כל עוד לא התחילו כבניה דשאי גזבר העיריה להחזיר חלק מהאגרה שלא יעלה על
 80%מסכום האגרה ששולמה כאמור ,אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגדות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום ,יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי העירית.
 .קוגיז התקנות  ,763ב״ד בשבת תשי״ח16.1.1958 ,
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פטור

הוראות הסעיפים ד ו־ 9לא יחולו על י מוסד שהמועצה אישרת אותו כמוסד צדקה,
.11
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט ,ובז לא יחולו על אדם שהמועצה
אישרה אותו כמחוסר אמצעים.

ניתזק החיבור

 .12י )א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי הוראות
חוק עזר זה ,או שבזבז מים ,השתמש בחם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,יתרה
בו המנהל בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום חמישה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו
של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן)ב( לא יחודש ,אלא לאחר תשלום כל הםכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.

הפסקת מים

)א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית,
.13
רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או מקצתה.
')ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן .מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

רשות כניסה

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין  6.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מיס ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש
צינור ,ברז או שסתום וכיוצא בהם»
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה ,או זיהום של מים ,או לברר את
כמות המים שסופקה לצרכן.

הליטוש בשים

.15

1

)ב(

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

)א(

לא יבזבז אדם ולא יניח לאחר לבזבז מים שברשותו.

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת
המים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש כאמור במים
שברשותו אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום העיריה.
מכירת מיש

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
.16
או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף  ,13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

חידוש חיבור
שנותק

)א( חיבור של רשת פרטית ,שנותק לפי הוראות חוק עזר זה ,לא יחודש אלא לפי
.17
היתד בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של דשת פרטית ,שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח חהיפך. .
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הובי! התיןמת  ,763היד בטבת תשי״ח18.1.1958 ,

.18

,

י

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקופ מזוהם אחר סמוך למפעל י עמידה מפני

המים.
) .19א(

.
ראש העירית רשאי לחייב ,בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל דשת פרטית או

זיהום

דרישת תיקונים

בעל של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע
באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן או בעל רשת פרטית ,שנמסרה לו דרישה כאמול ,חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית אחרי דרישת ראש העיריה כאמור
בסעיף קטן)א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע
מן הצרכן אי בעל הרשת הפרטית ,הכל לפי הענין.
.20

)א( לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ,לא יבצע בהם ש י י ןלא יתקן ד ־
מ

נו

רעיון שררדכ

מיס ,אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב •להראותו למנהל ,לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות
שרברבות ,או למחזיק בנכס כזה ,בכל עת שיידרש להך.
)ג( ראש העיריה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב•.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־ 31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ד (.בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת העיריה אגרה בשיעור שנקבע לו
בתוספת.
)ו( שרברב המעונין בחידוש-רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תוס
תקפו של הרשיון.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.21
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שט ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקוס בולט על הנכם הנדון בהודעה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ר)ב() 14 ,ב() 17 ,16,15 ,א(,
.22
 19 ,18ד־)20א( ,דינו — ק נ ס  2 0לירות ,ואס עבר על הוראות סעיף ) 19ב( והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתד .העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי

מםירת הודעות

 ,״
ענשים

לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש העיריה
או אחדי הרשעתו בדין.
.23

תחולתו של חוק עזר זד ,היא עד יום י׳ בניסן תשי״ח ) 31במרס .(1958

תתו5ה

.24

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה)אספקת־מיס( ,תשי״ח—1958״.

השם

תופפת

י .שיעור האנרה
בלירות

.1

אגרת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף ) 2ג(( — לשנה

.2

אגרת חיבור דשת פרטית)סעיף  ) 3ג ( ( — .
לכל יחידת מגרש ששטחו אינו עולה על  700מ״ר־
לבל מ״ד למעלה מ־ 700מ״ד
לכל מ״ר בניה לכל קומה וקומה
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250
120
0.050
0300
601

שיעור חאנרח
בלירות

ג

.3

—

השתתפות בהוצאות הנחת צינורות)סעיף  (5לכל נכס —
עד ״1
" V/
2

.4
.5
.6

.7

.8
.9

"2
למעלה מ־״2
אגרת התקנת מדימים )סעיף ) 6ה((
אגדת בדיקת מד־מים )סעיף )6ה((
אגרת תיקון מד־מים)סעיף ) 6ה(( —
עד ״1
למעלה מ־״1
אגדת מים)סעיף — (7
בפרט זר!— הול ששטחו  2,5 *2,5מ= וחדרי שירות —
דינפ כחדר.
)א( במקום שלא הותקן מד־מים — לכל חודש *.
) (1לכל חדר
) (2בתי עסק ומלאכה
) (3גינה בחצר בית מגורים
)ב( במקופ שהותקן מד־מים לכל מ״ק:
) (1לשימוש ביתי בלי גינה — לכל מ״ק
) (2לשימוש בניה — לכל מ״ק
) (3לשימוש ביתי עם גו — לחודש —
)א( בעד במות מים של  3מ״ק בפול מספד החדריפ
שבדירה — לכל מ״ק
)ב> למעלה מכמות מיפ לפי פסקה)א( —
עד  30מ״ק — לכל מ״ק
למעלה מ־ 30מ״ק — לכל בדק
) (4לשימוש תעשיה — לחודש —
 50מ״ק הראשונים — לכל מ״ק
למעלה מ־ 50מ״ק — לכל מ״ק
) (5לשימוש בתי עסק ומלאכה — לכל מ״ק
ובלבד שהאגדה לא תפחת מ־ 2לירות לחודש.
) (6לשימוש חקלאי — לכל מ״ק
) (7לשימוש משתלות עצי נוי ופרחים — לכל מ״ק
) (8לשימוש בתי מלון — לכל מ״ק
) (9לשימוש הצבא — לכל מ״ק
אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 12ג((
אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 20ב(( — לכל שנה

נתאשד.
כ״א בחשץ תשי״ח) 15בנובמבר (1957

26
48
65
100
2
2
0.300
0.700

1
2
2
0.200
0.200

0.200
0.060
0.100
0.300
0.175
0.300
0.150
0.120
0.300
0.150
2
5
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פקודת העיריות1934 ,

,

<׳  .חוק הרשויות המקומיות)הסמכה מיוחדת(,תשי״ז—.1956
חוק עזר לרחובות בדבר חזירים ובשר חזיר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י ,וחוק הרשויות המקומיות
)הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז— , 1956מתקינה מועצת עירית רחובות חוק עזר זה• :
־

.1

הגדרות

בחוק עזר זד— .

״העידיה״ — עירית רחובות!
״מפקח״ — אדם שראש העירית מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ן
״ראש העיריה״ — לרבות ארם שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
י•

זה ,כולן או מקצתן.

•2

לא יגדל• אדם חזיר ולא יחזיקנו ,ולא יגרום או ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

.3

לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

)א(

.4

.

מפקח דשאי לעקל ולהחרים ־
)!(

חזיר שהאיסור לפי סעיף  2חל עליו!

איסור גידול
חזירים
והחזקתם
איסור מבירת
בשר חזיר
ומוצריו
הנועדים לאכילת
םטבות עיקול
וההרמה .

) (2בשד חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
סעיף  3הל עליהם ,ובלבד שלא יחריפ בשר חזיר או מוצריו כאמור שנמצאו
בבית מגורים אלא אם עברו שלושה ימים מיום עיקולם.
)ב( במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן)א( ייעשה בפי שיורה ראש העירית.
־)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות ,מסעדה ,בית חרושת ,דיר ,רפת ,או
.5
מקום כיוצא באלה ,וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו
יחזיר בניגוד לסעיף '2או שמוכרים בו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה בניגוד
לסעיף  ,3ולעשות כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדוק ולברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת
חפרוצידורה הפלילית)מאסר וחיפושים( .
)ב( צו חיפוש כאמור בסעיף קטן )א( יהא ערוד על שמו של שוטר ,או על שמו
של מפקח או אדם אחר ששר המשטרה מינהו ,לפי המלצת ראש העיריה ,לחיות שומר
לענין זה.

סמכות כניסה

3

.6

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  4או .5

.7

העובר על הסעיפים  3,2או  ,6דינו — קנם  100לירות ,ובמקרה של עבירה נמשכת —

׳צימוע
בסטכזיות
ענשים

קנם נוסף שתי לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה
לו הודעה בכתב מאת ראש העירית.
עייר  ,1034תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
* כדה  ,211תש י ״ז ,עמי .16
חוקי א׳׳י ,כרך א׳ ,פרק ל״נ ,עטי .431
1

4
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603

הוראות מעבר

השט

לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמון בשל עבירה שנעברה
.8
על חוק עזר זה תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו ,אם ערב תחילתו עסק אותו אדם
בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות )חזירים ובשר חזיר( ,תשי״ח—1958״.

.9

יצחק כ*ץ
ראש עירית רחובות

נתאשר.
כ״ב בכסלו תשי״ח) 15בדצמבר (1957
)ד1מ (887108

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק הרשויות המקומיות)הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז—1956
חוק עזר לרמתיגן בדבר חזירים ובשר חזיר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,* 1934 ,וחוק הרשויות המקומיות
)הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז— , 1956מתקינה מועצת עירית רמת־גן חוק עזר זה:
2

י

בחוק עזר זה —
.1
״העירית״ — עירית רמת־גן t
״מפקח״ — אדם שראש העיריה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה \
״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
איםור גידול
חזירים וזזחזקח^
איסור מכירת
•בשר חזיר
ומוצריו
הנועדים לאכילה
סמכות עיקול
והחרפה

םטנות בניםה

.2

לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ,ולא יגרום או ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

.3

לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

.4

)א( מפקח רשאי לעקל ולהחרים —
 (0חזיר שהאיסור לפי סעיף  2הל עליו ן
) (2בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
סעיף  3חל עליהם ,ובלבד שלא יחרים בשר חזיר או מוצריו כאמור שנמצאו
בבית מגורים אלא אם עברו שלושה ימים מיום עיקולם.
)ב( במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן)א( ייעשה כפי שיורה ראש העיריה.

)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות ,מסעדה ,בית חרושת ,דיר ,רפת או
.5
מקום כיוצא באלה ,וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר
בניגוד לסעיף  2או שמוכרים בו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה בניגוד לסעיף ,3
ולעשות כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדוק ולברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה ,ובלבד
שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת מפרוצידורה
הפלילית)מאסר וחיפושים( .
3

עייר 4w׳ ,1תום׳  1מסי 1 ,414עט׳ .
טייח  ,211חשי״( ,עמי .16
חוקי א״י ,ברר אי ,פרק ?"נ ,עטי .431

:

604

קובץ התקנות  ,763כ״ד כטבח חשי״ח16.1.1058 ,

)ב( צו חיפוש באמור בסעיף קטן)א( יהא ערוד על שמו של שוטר ,או-על שמו
של מפקח או אדם אחר ששר המשטרה מינהו ,לפי המלצת ראש העידיה ,להיות שוטר
לענין זה.
לא יפריע אדפ למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  4או .5

.6

_
העובד על הסעיפים  3,2או  ,6דינו—קנס  100לירות ,ובמקרה של עבירה נ מ
.7
קנם נוסף שתי לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או• אחרי שנמסרה
לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
ש ב ״

חוק עזר לרמודגן)חזירים ובשר חזיר( ,תשט״ו— — 1955בטל.

.8

4

לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמה בשל עבירה שנעבדה על
.9
חוק עזר זה תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו ,אפ ערב תחילתו עסק"אותו אדם
בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיד .בתוקף אותה שעה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן)חזירים ובשר חזיר( ,תשי״ח—1958״.

.10

נתאשר.
ב״ז בכסלו תשי״ח) 20בדצמבר (1957

ץ

שימוש
בשסכויות•
ענעיט

ב יטו?
הוראת טעבר

השמ ^

אברהם קריניצי
ראש עירית רמת־גן

)חט (807018

ישראל ב ר־יה ודה ־
שר הפנים
* ק״ת  ,519תשט״ו ,עש׳ .983

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז—1956
חוק עזר לבית־שאן בדבר חזירים ובשר חזיר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,ותוק הרשויות
המקומיות )הסמבה מיוחדת( ,תשי״ז— ,*1956מתקינה המועצה המקומית בית־שאן חוק
עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

הנדרות

״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שאן!
״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ן
״ראש המועצה״ —י לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן. .
לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ,ולא יגרום או ירשה שחזיל יגודל או יוחזק.

.2
1
2

עייר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ •119
פ״ח  ,211תשי׳׳ז ,עטי ,16

קונץ התקנות  ,763נייר בטנת תשי׳׳ת16.11958 ,

איפור נירו?
חויריבו
והחזקתם

605

אישור מכירת
בשר ת(יו
ומוצריו
הנועדים לאכילה
סמכות עיקול
והחרמה

לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

3י

1

)א( .מפקח רשאי לעקל ולהחרים —

.4

)(1

חזיר שהאיסור לפי סעיף  2חל עליו ז

) (2בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
סעיף  3חל עליהם ,ובלבד שלא יחרים בשד חזיר או מוצריו כאמור שנמצאו
בבית מגורים אלא אם עברו שלושה ימים מיום עיקולם.
)ב(
סמכות ט .י ¡75

במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן)א( ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.

)א( מפקח דשאי בכל עת להיכנס לכל חנות ,מסעדה ,בית חרושת ,דיר ,רפת או
.5
מקום כיוצא באלה ,וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו
חזיר בניגוד לסעיף  2או שמוכרים בו בשד חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה בניגוד
לסעיף  ,3ולעשות כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדוק ולבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת
הפרוצידורה הפלילית)מאסר וחיפושים( . .
3

)ב( צו חיפוש כאמור בסעיף קטן)א( יהא ערוך על שמו של שוטר ,או על שמו
של מפקח או אדם אחר ששר המשטרה מינהו ,לפי המלצת ראש המועצה ,להיות שוטר
לענין זה.
שיסויע
בסמכויות
ענעים

הוראת מעבר

השם

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  4או .5

.6

העובר על הסעיפים  3,2או  ,6דינו — קנם  20לירות ,ובמקדח של עבירה נמשכת —
.7
קנם נוסף שתי לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה
לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמה בשל עבירה ,שנעברה
.8
על חוק עזר זה תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו ,אם ערב תחילתו עסק אותו אדם
בגידול חזיר או במכירת בשד חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.
לחוק עזר זד ,ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן)חזירים ובשר חזיר( ,תשי״ח—1958״.

.9

נתאשר.
ר בטבת תשי״ח) 30בדצמבר (1957
)חם (81*118

פ .ד ו ב ק
ראש המועצה המקומית בית־שאן

ישראל ב ר־יהו ד ה
שר הפנים

3
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הוקי א״י ,כרך א /פרק ל״נ ,עמי .431

קובץ התקנות  ,763כ״ד נטבת היעי׳׳ח16,1.1058 ,

פקודתי המועצות המקומיות, 1941 ,
חוק עזר לגבעת־שמואל בדבר ביעור קוצים .
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית גבעת־שמואל חוק עזר זה:
.1

הגדרות

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־שמואל!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.
לא יבעיר אדם קוצים ,עצים ,אשפה ,פסולת או חומר אחר ,בשדה או תחת כיפת
.2
השמים ,בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה ,אלא על פי היתר בכתב סאת ראש המועצה.

ביעור קוצים

.3

העובר על הוראות חוק עזר זח ,דינו — קנס  500לירות.

ענשים

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל )ביעור קוצים( ,תשי״ח—1958״.

השם

נתאשד- .
כ״ז בכסלו תשי״ח) 20בדצמבר (1957

בנימיןזאבשכטר
ראש המועצה המקומית גבעהדשמואל

)חפ (816801

י ש ר א ל ב ר ־יה ו דה
שר הפנים
ע״ר  ,1941חוש׳  1משי  ,1154עמ׳ .119

1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־יונה בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:
ג

י
׳בחוק עזר זה —
..1
״מפעל מים״ — בארות ,מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים ,אגירתם והעברתם,
למעט רשת פרטית!
״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים
לאספקת מים לנכס ן
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,בריכות ,מנהרות ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי
בקורת»
״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יונח ז
״מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס \
״נכס״ — בנין או קרקע תפוסה אויבלתי־וןפוסה בתחום המועצה *
״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,וכל מי שקיבל רשיון
להקים מפעל מים או להשתמש בו ,בהתאם לסעיף !2
1

עייר  ,1941חושי  1מש׳  ,1154עטי .13$

קובץ התקנות  ,763ב״ר בטבת תשי״ח16.1.1958 ,

״צרכן״  ^-אדה המחזיק בלשת פרטית ,בכולה או במקצתה ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה ו
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות של
רשת פרטית.
רוקמת מפ׳גל
מים והפעלתו

.2

)א(

לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים ,אלא

לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון .־
)ב(

המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק •עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו

חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ג(

בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד(

הוראת טעיף קטן)ג( לא תחול על באד המשמשת לאספקת מים עצמית במשק

חקלאי ,לצדכי המשק הנדון בלבד.
חיבור
למפעל המיס

.3

י)א(

חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מיס יגיש למנהל בקשה בכתב
בצירוף מפה של אותה דשת.
)ג( בעד חיבור ל&י סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

ר׳עת פרטית

)א( לא יתקין אדם דשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.4
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדרושים להזרמת מיס סדירה ,אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה ,אלא
באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על התלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן)ב( באביזרים אחדים.

ד/שתתפות
בהוצאות הנחת
צינור מים

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל ־
.5
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע :
בתוספת.

התקנת
מד־טים

)א( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים ,לפי דרישת
.6
המנהל ,לשם התקנתו על ידי המנהל ,והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תוך ארבעים
יום ן לא מילא הצרכן אחדי הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה לרכוש מד
מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים והאביזרים,
בהתאם לחשבון.
)ב( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבהחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי
לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד במות המים שיקבע .אותה לפי התצרוכת הממוצעת במשך ארבעת
החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה.
)ד( הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים ,מלבד אם נגרם הצורך
לתיקון באשמתם של פקיד המועצה או פועליה בשעת מילוי תפקידיהם.
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• )ה( בעד התקנת מד־המים ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( צרכן שלא שילם את האגרה האמורה בסעיף קטן )א( ישלם דמי החזקת מד־
!
המיט בשיעור שנקבע בתוספת.
1

)א( בעד אספקת מים לנבם ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגדת מים בשיעור
.7
שנקבע לו בתוספת.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.

אגרת מים

)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.8
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה יחולו תנאי
החוזה.

אספקת מימ
.לפי חוזה

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגדת המים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד
צריכת המים של הצרכן במשך שלושה חדשים.

פקדונות

) .10א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש» אולם אם היתד .אספקת המים
לפי מר־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחד קבלת דרישה לבך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניד .תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בניה ו
אולם כל עוד לא התחילו בבניה דשאי גזבר המועצה להחזיר חלק האגדה שלא יעלה
על  80%מסמם האגרה ששולמה כאמור ,אפ נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון,
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

מועד התשלום

הוראות הסעיפים  7ו־ 9לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
.11
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט ,ובן לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה
אותו כמחוסר אמצעים.

פטור

)א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסממיש שהוא חייב בהם לפי הוראות
.12
חוק עזר זה ,או שבזבז מיט ,השתמש בהם לרעד״ זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,יתרה
בו המנהל בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום חמישה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו
של אותו צ ר ת ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים
הפגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקה כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
• י
בתוספת.)א( בשעת חירום ,או במקרה של צ!ודך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית,
.13
דשאי המנהל ,במידת הצורך ,לנתק לעכב.או להפסיק את אספקת׳המים ,כולה איו מקצתה.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגדות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
קזבץ התקנות 63ז ,ג״ד בטבת תשי״זו18.1.1958 ,

;׳תו? החיבור

הפסקת מים
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רעות מיטה

השיטו?( בטיפ

) .14א( המנהל דשאי להיכנס לכל נכש בשעות שבין  8,00ל־ 17.00ובשעת חירום —
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מ ד מ י ם  ,לבדוק׳ לתקן ,לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש
צינור ,ברז או שסתום וכיוצא בהם
) (2לבדוק אס היה בזבוז.,שימוש לרעה ,או זיהום של מים ,או לברד את
כמות חמים שסופקה לצרכן.

.15

)ב(

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

)א(

לא יבזבז אדם ולא יניח לאחר לבזבז מים שברשותו,

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש'במים שברשותו אלא לצרכי
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת אוי הפרעה
לאספקת המים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאתר להשתמש במים שברשותו
לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה,
מכירת־ טיט

חייי'*

.17

חיבור שנותק

ע

מ

י

ר

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אתר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
,16
או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף  ,13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)א(

,

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

.18

ה

מפני זיהופ

דרישת תיקונים

חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל

המיס, .
)א( ראש המועצה רשאי לחייב ,בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל רשת פרטית
.19
או בעל חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע
באספקת מים סדירה
) ..ב(

צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה לו דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית אחרי דרישת ראש המועצה כאמור
י בסעיף קטן)א( רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע
מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית ,הכל לפי הענין.
י

ש י ״

ש י ב י :

)& לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ,לא יבצע בהם שינוי ולא יתקן מד־

.20

מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.
)ב(

בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות

שרברבות או למחזיק בנכס כזה ,בכל עת שיידרש לכך.
)ג( ראש המועצה.רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או
להמציא מסמך המוכיח את הכשרתו כשרברב.
.

)ד(

תקפו של רשיון שרברב הוא עד"ל~ 31בדצמבר של השנה שבה ניתן.

)ה(

בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגדה בשיעור שנקבע לו

בתוספת,
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י )ו(

שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה 9כך חדשייס לפני תום

תקפו של הרשיון.
,21

יי

־־־:--״.״.

סטירת הודעות

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו

היא מכוונת ,או נמסרה 'במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.
ענשים

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ו־)ב() 14 ,ב() 17 ,16,15 ,א(׳
,22
 19 ,18ו־)20א( ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב( ,והמועצה
לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( ,והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף
שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
,23

תקפו של חוק עזר זה הוא עד יום י׳ בניסן תשי״ח) 31במרס .(1958

תחי5ה

,24

חוק עזר לכפר־יונה)אספקת מים( ,תשט״ז— — 1955בטל.

ביטי?

,25
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