ר ש י ו מ ו ת

קובץ התקנות
1091

ב׳ בשבט משכ״א

תקנות החינוך )תיקו?(׳ תשכי׳א—• 1961
תקנות התעבורה )אגרות רשיונות לרכב מנועי()תיקו?( ,תשכ״א—1961
תקנות סרטי הראינוע )תיקון(׳.תשכ״א—. ., 1961
צו המלאכות והתעשיות )הסדרתן( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—. 1961
צו סימני סחורות )סימון צבעים( ,תשכ״א—. 1961
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )צמקאו()תיקון( ,תשכ״א—1961
צו שעת־חירום )שיעור תשלום חובה()מם׳ ) (2תיקון( ,תשכ״א—1961
צו בתי החרושת )תמצית הפקודה( ,תשכ״א—. 1961
צו מס הרכוש העירוני)אכרזה על אזור עירוני של שדרות( ,תשכ״א—1961
צו מם הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני של לוד()תיקון( ,תשכ״א—1961
צו מס הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני של באר־שבע()תיקון( ,תשכ״א—1961
צו מס הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני של הרצליה()תיקון ,(,תשכ״א—1961
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עמוד
748
748
750
750
751
752
753
753
754
755
755
756

מדור לשלטון מקומי
חוק
חוק
חוק
חוק
תוק
חוק
חוק
חוק
 ,חוק
חוק

עזר
עזר
עזר
עזר
עזר
עזר
עזר
עור
עזר
עזר

לירושלים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״א—1961
לצפת )מס עסקים עירוני()תיקון(׳ תשכ״א—1961
לרמלה )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—1961
לתל־אביב־יפו )רוכלים( ,תשכ״א—. 1961
לבית־שאן )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—. 1961
למנשה )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—1961
לעיר־יזרעאל—עפולה )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ׳׳א—1961
.
לרעננה )אספקת מים( ,תשכ״א—1961
לרמת־השרון)רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם()תיקון( ,תשכ״א—1961
לתמר )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א—. 1961

758
759
760
761
764
765
766
768
773
774

פקודת החינוך
ת ק נ ו ת ב ד ב ר רישום ב י ת ס פ ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת החיבור ׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

ת

י,

ז ״

ת ס נ ח 9

בתקנה  9לתקנות החינוך  ,במקום פסקה )ד( ,תבוא פסקה זו:

.1

3

״)ד( תכנית הלימודים הכללית ,ספרי הלימוד וספרי העזר המיועדים לתל־
מידים ולמורים ,אושרו על ידי המנהל בתור תכנית ,ספרי לימוד וספרי עזר
המתאימים לדרגת בית הספר וסוגו ,ובלבד שטיבם של שיעורי הדת בבית
ספר של עדה הניתנים לתלמידים מבני אותה עדה יהא תמיד טעון אישורו
של בעל בית הספר.״
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החינוך )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

א ב א אבן
שר החינוך והתרבות

כ״ג בטבת תשכ״א ) 11בינואר (1961
)חמ (735003
חוקי א״י ,ברר אי ,פרק נ׳ ,עמ׳ .594
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
חוקי א״י ,כרד גי ,עמי .1713
1

2

3

פקודת התעבורה
.

ת ק נ ו ת ב ד ב ר א ג ר ו ת ר ש י ו נ ו ת ל ר כ ב מנועי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת התעבורה י ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

בתוספת לתקנות התעבורה )אגרות רשיונות לרכב מנועי( ,תש׳׳׳ך—) 1959להלן —
.1
התקנות העיקריות( ,בפרט  ,8במקום סעיפים קטנים )ד() ,ה( ר ) ו (  ,יבואו סעיפים קטנים
אלה:
״)ד( אגדה בעד רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל או אגדה בעד
חידוש הרשיון ששולמה תוך  28יום מפקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה:
3

פ ו ט 8

כתוספת

בשהדשיון ניתן לתקופה,של —

.

 9חדשים

׳עגה

 6חדשים

 3חדשים

763

381.50

?ירות

1,500

1,135

)ה( אגרה בעד חידוש רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל אשר שולמו
כתום  28יום ולא יאוחד מ־ 3חדשים לאחר פקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה
כשהרשיון ניתן לתקופה של —
שנה
~ ־

•י

1,650
1
2
3

748

 9חדשים
•

י

1,248.50

 6חדשים
?

י

ר

.

ת

839.50

 3חדשים

:

419.50

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ח ,עמ׳ .1271
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,957תש״ד ,עמי .166
קובץ התקנות  ,1091כ׳ בשבט תשכ״א.1.1961 ,׳

)ו( אגרה בעד חידוש וישמן למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל אשד שולמה
לאחר  3חדשים מפקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה:
כשהרשיון ניתן לתקופה של —
-

שנה
.

.

. . . . . . .

.

לחדשים
• .?,ירוח -

1,875
.2

/

,<...:״.-,

!

954״.

בתוםפת לתקנות העיקריות ,בפרט 13׳ במקום סעיפים קטנים )ד() ,ה( ו־)ו( יבואו
:

^

סעיפים קטנים אלה:
״)ד( אגרה בעד רשיון הרשום על שם נכה הניתן למונית המופעלת על ידי
מנוע דיזל או אגרה בעד חידוש רשיון ששולמה תוך  28יום מפקיעת הרשיון
תהיה בשיעורים אלה:
כשהדשיון ניתן לתקופה של —
י שנה

:

:־•••:1•,

.

)!חדשים

•:־<••'.

1,200

 0חדשים
לירות

—908.

 3הדש יש

י

305.50

610.50

)ה( אגדה ב ע ד חידוש רשיון למונית.כאמור בסעיף קטן )ד( אשר ,שולמה
כתום  28יום ולא יאוחר מ־ 3חדשים לאחר פקיעת הרשיון תהיה בשיעורים
•

אלה;•¡:-••;je:

י׳

• • .

כשהדשיון ניתן לתקופה ש ל 
שנה

9יחדשים יי׳ י; ' ־ ׳  t o־ r t f 6
׳

י י

•

998.50

—1,320.

*»e0%׳&us
?יחיו!  .ו

י י ׳ ׳••׳.׳

671.50

״

336

)ו( אגרה בעד חידוש רשיון למונית כאמור בסעיף קטן )א( אשר שולמה
לאחר  3חדשים מפקיעת הרשיון־ תהיה בשיעורים אלה:
כשהרשיון ניתן לתקופה של —
 ',שנה
. . . .

.

,

6חד#י&

•  .לירות. ,

1,500
.3

י

1

,

!,

־

ן.

763״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )אגדות רשיונות לרכב מנועי( )תיקון(׳

תשכ״א—1961״.
כ״ט בטבת תשכ״א ) 17בינואר (1961
<חמ (756118

׳•תונ*- aoBi^iipíih 4ב -גשננ-1תשב׳׳
,

19.1.1961

״.,׳•,

יצח ק בן ־א חרד
שר התחבורה

השם

פקודת סרטי ראינוע
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לפקודת סרטי הראינוע ) ל ה ל ן — מפקודה־(׳ והסעיהיט
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי:השלטת והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

החלפת תקנה 3

.1

השם

.2

במקום תקנה  3לתקנות סרטי ראינוע  ,תבוא תקנה זו:
3

״אגרות

)א( הוגשה בקשה למתן דשות להציג סרט ,ישלם המבקש אגדות
.3
אלה ,ובלבד שלכל רשות נוספת תשולם אגרה של  5לידות:
5
) (1בעד סרט חדשות
10
) (2בעד סרט קצר שאינו עולה על  4םלילים
) (3בעד סרט העולה ע ל  4סלילימ אך אינו
80
עולה על  15סלילים ,עם או בלי הספיח שלו
120
) (4בעד סרט העולה על  15םלילים
) (5הוגשה בקשה למתן רשות להציג ספיח
)טריילר( בנפרד מהבקשה׳ למתן רשות
10
להציג סרט
)ב( בתקנה זו ״סליל״ — קטע מסרט ראינוע
שארכו אינו עולה על  300מטר.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סרטי הראינוע )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

ט״ו בטבת תשכ״א ) 3בינואר (1961
)חמ (76992

חיים משה שפירא
שד הפגים

 *.חוקי א״י ,כרו א׳ פרס ט״ז ,עמי .128
י ע״ר ח׳15״יו ,תום׳ א׳ מ0׳  ,2עטי .1
חוקי א״י ,כרד נ׳. ,עט׳  ;1681ק״ת  £3%ת׳עי״( ,עט׳
2

3

פקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן(
צו ב ד ב ר ת י ק ו נ י ם כ ת ו ס פ ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן( * ,והסעיפים
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווהלאמוד:
2

תיקו! התוספת

ב ת ו ס פ ת לפקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן( ,בסוג ב׳ ,בקבוצה  2לפני הפריט

.1

3

״בתי מרחצאות ,מקומות רחצה״ בתי רחצה ציבוריים ובריכות שחיה״ יווםף פריט ז ה :
׳*
השם

.2

״מקומות אחרים למכירת משקאות משכרים או לשעשועים ציבוריים — חינם,״

לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות )הםדרתן( )תיקון מסי (2׳ תשכ״א—1961״.

ט״ז בטבת תשכ״א ) 4בינואר (1961
)חט (74033
1
2

750

חוקי א׳׳י ,כרד גי ,פרק קמ״ג ,עט׳ .1427
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,444תשי״ד ,עמי > ; ק״ת  ,1078תשכ״א ,עט׳ .488

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת סימני סחורות
צו ב ד ב ר סימון צ ב ע י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א׳ 15ד ר15ו לפקודת סימני סחורות ? ולאחר התייזד
צות בועדה המייעצת ,אני מצווהלאמור:
.1

הגדרות

בצו — m

״צבע״ — צבע מוכן לשימוש ,בצורה נוזלית או נוזלית למחצה ,לרבות צבע יסודי ,צבע
לשכבות ביניים ,צבע גמר ולפה ,העשויים להיות מיועדים לצביעה ו
״אורז״ — משווק האורז צבעים»
״משווק״ — משווק שאינו אורז.
.2

יצרן צבעים יסמנם בהתאם להוראות צו זה.

'p"j£

.3

אורז יםמנם בהתאם להוראות צו זה.

חובת0י»וז

 B״

׳» 5אורז

)א( הסימון יהיה בעברית( מותר להוסיף תרגום לועזי של הנוסח העברי ובלבך
.4
שהאותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות.
)ב(

צבע המיועד ליצוא יסומן בעברית או בלועזית.

הסימון ייעשה על גבי תווית שתודבק היטב למיכל בו ייארז הצבע לשם שיווק
.5
)להלן — המיכל( ,או על גבי המיכל עצמו ,ויהיה ברור ובר־קיימא.
.6

שפתהסימ״

הסימון יכלול פרטים אלה:

אופז הסיטי!

פרטי הסיטח

) (1שם היצרן ומענו או סימן המסחר הרשום שלו ,אס ישנו ,ואם הצבע נארז
על ידי אורז — גם את המלים ״ארוז על ידי״ ושם האורז ומענו או סימן המסחר
הרשום שלו ,אם ישנו*
)(2

הכינוי המסחרי של הצבע}

) (3גץ הצבע מתואר במלים או מספד הצבע בלוח הגונים של היצרן או מכסה
צבוע מבחוץ בגון הצבע שבמיכל ן .
) (4משקל הצבע בקילוגרמים או נפחו בליטרים .מותר להוסיף את נפח הצבע
בגלונים)
)(5

מספר לזיהוי מנת הייצור ) (batchשממנה נלקח הצבע שבמיכל»

) (6הוראות שימוש לרבות תיאור המטרות להן מיועד הצבע ואם הצבע הוא
צבע גמר המיועד לשימוש פנימי בלבד בתוך בנין ,ציון ״צבע פנים״ יצרן אינו
חייב לציין את השימוש כאמור ביחס לצבע שיוצר לפי הזמנה מיוחדת של
מפעל תעשייתי לתצרכתו העצמית ,ובלבד שהצבע ישווק ישירות על ידי היצרן
למפעל התעשייתי.
המלאי הקיים של הצבעים ביום פרסום צו זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( שלא"
.7
סומנו בהתאם להוראות צו זה יחוסל על ידי יצרן ואורז תוך שנח מיום הפרסום. - ,׳ ..
1

תקופח ?היסו?
ה מ  5א י

חוסי א״י ,כרו ב׳ ,פרק צ״א ,עט׳  ;889ס״ח  ,257תשי״ח ,עט׳ .156

קונץ התקנות  ,1091נ ׳ במבט חשכ״א19,1.1901 ,

751

,8

איסור אחזקה

לאחר תום התקופה לחיסול המלאי כאמור בםעיף  ,7לא יחזיק יצרן* אורז

)א(

ומשווק,לשם מכירה ,צבעים .שלא סומנו בהתאם להוראות צו זה.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על משווק ביחס לצבעים שחיו בחזקתו לפני
ת ו ם ש נ ה מ י ו ם הפדםום.
סייג
׳••׳

הוראות צו זה לא יחולו על צבעים המיוצאים למעשה לחוץ לארץ ,אס הס סומנו
.9
בהתאם לתנאי רשיון היצוא המתייחם אליהם.

שמירת דינים

.10

צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

תחילה

.11

תחילתו של צו זה היא כתום  60יום מיום פרסומו.

השם

.12

לצו זה ייקרא ״צו סימני סחורות )סימון צבעים( ,תשכ״א—1961״.

כ׳ בטבת תשכ״א ) 8בינואר (1961
)חט (74131

פנחם־ ס פ י ר
שר המסחר והתעשיה

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ייצור •'צמקאו ו ה ס ח ר ב ו
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 ,* 1957אני מצווה לאמור:
החלפת סעיף 3

 ... .1במקום .סעיף  3לצו הפיקוח על.מצרכים .ושירותים )צמקאו( ,תש״ך—) 1960להלן —
הצו העיקרי( ,יבוא סעיף זח:
2

ל» יארוז אדם צמקאו המיוצר בצורה של טבלה ,אלא כשכל טבלה
״אריזת המוצר .3
 .. ,וטבלה עטופה באריזהתיצונית נפרדת וסגורה לחלוטין.״
תיקו! סעי*,מ!

.2

השם

.3

בסעיף  10לצו.העיקרי ,בסופו ,יווסף :י
ג

:

״ובלבד שלא ישווק סוחר צמקאו אלא באריזה המקורית של.היצרן״.

־לצו זה־ייקרא ״צרהפיקוח על מצרכים ושירותים )צמקאו( )תיקה( ,תשכ״א—1961״.

כ״ג בטבת תשכ״א ) 11בינואר (1961
<חט (741120

פנחס

ספיר

שד המסחר והתעשיה

1
2
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ס׳׳ח  ,240תשי׳׳ח ,עט׳ .24
ק״ת ,996תש״ף ,עט׳ .835

קובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1001 ,

1

תקנווד׳שעודחירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת ש י ע ו ר ה י ט ל ואופן ח י ש ו ב ו

:בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ד ד לתקנוודשעת־חירום):תשלומי חובה( ,תשי״ח—
אני מצווה לאמור:

1958

בתוספת הראשונה לצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )מם׳  ,(2תשי״ח—, 1958
.1
אחרי פריט  4יווסף פריט זה:
2

״.5

.2
1961״.

2

ה י א ע י נ ה

דגי נוי ,צפרי נוי וציוד המיועד לאח־
זקתם וגידולם — לכל לירה של ערך
ם .י .ף — .למען הסדרת הביקוש או
 2.75לידות בניכוי המכס ומם קניה החלים
התצרוכת•
עליהם.״

לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חידום )שיעוד תשלום חובה( )מס׳ ) (2תיקון( ,תשכ״א—

כ ״ ב ב ט ב ת ת ש כ ״ א ) 10בינואר (1961
גחמ 074043
1

תיקו! התוספת

השם

משה דיין
שר החקלאות

ם׳׳ח  ,268תשי״ט ,עט׳ .18
ק״ת  ,769תשי״ח ,עט׳  ;787ק״ת  ,789תשי׳׳ח ,עט׳  ;1104ק״ת  ,962תש״ד ,עמי  :249ק״ת  ,1024תש״ו,
ו
עט׳ .1411

פקודת בתי החרושת1946 ,
צו ב ד ב ר ת מ צ י ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף הסמכות לפי הסעיפים  68ר 70לפקודת בתי החרושת) 1946 ,להלן —
הפקודה( ,שנטלתי לעצמי לפי סעיף ' 1לפקודת סדרי השלטון והמשפט )הוראות נוספות(,
תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

תמצית הפקודה׳ שפורסמה בירחון העבודה והביטוח הלאומי ,חוברת מספר ,2—3
.1
חדשים שבט — אדר תש״ך )פברואר — מרס  ,(1960עמ׳  ,27היא התמצית לצורך סעיף 70

תמצית הפקודה

לפקודה.
.2

צו בתי חרושת )תמצית הפקודה( ,תשי״ב— — 1952בטל.

לביטול .

.3

לצו זה ייקרא ״צו בתי החרושת )תמצית הפקודה( ,תשכ״א—1961״.

•־

3

ט״ז בטבת תשכ״א ) 4בינואר (1961
<<(75021
1
2
3

ה מ ם

גיורא י ום פ ט ל
שר העבודה

ע״ר  ,1940תום׳  1מם׳  ,1472עמ׳ .50
ע״ר ת׳ט״ה ,תום׳ א מם׳  ,8עמ׳ .21
ק״ת  ,247תש י׳׳ב ,עמ׳ .541

קובי! התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1961 ,
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פקודת מם הרכוש העירוני1940 ,
צו א כ ר ז ה ע ל מ ס ב א ז ו ר העירוני של ש ד ר ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת מם הרכוש העירוני) 1940 ,להלן — הפקודה(,
והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מכריז ומצווה
לאמוד:
1

2

הגדרות

״אזור שדרות״ — האזור המסומן בקו אדום במפת שדרות )להלן — המפה( ,הערוכה
.1
בקנה מידה  1:10000והחתומה ביד שר האוצר.

אכרזה ע 5מס
באזור העירוני
ע? שדרות

בעליהם של נכסי בית וקרקע בתחומי אזור שדרות כאמור בתוספת חייבים לשלם
.2
מדי שנה בשנה מס.שמערך וישולם בהתאם להוראות הפקודה במקום מס הרכוש החקלאי
שתשלומו חל באותו תאריך.

רשות ?עיין
בהעתק הטפה

העתקים מהמפה נמצאים במשרד מסי הרכוש ,בי״ס שמידט ,רח׳ הלל ,ירושלים,
.3
במשרדי המועצה המקומית שדרות ,במשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים,
ירושלים ,ובמשרדי הארנונה ומסי רכוש גפת אשקלון ,וכל אדם זכאי לעיין בהם משעה
 12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

תחי?ה
השם

.4

תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.5
1961״.

לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירוני)אכרזה על אזור עירוני של שדרות( ,תשכ״א—

:תופפת
גושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(
הגוש  1887 :בשלמותו.
החלקות :חלקים מעורבים של החלקות  ,17,16בגוש .1881
 ,30 ,29 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17וחלקים דרומיים של חלקות 2
ד 26בגוש .1882
 16,13,12,9,8,5,4וחלקה מחלקה  18בגוש .1884
 15וחלק דרומי מערבי של חלקה  1בגוש .1886
 31וחלקים צפוניים מזרחיים של חלקות  7עד  37—34 ,14 ,13 ,11בגוש
.1888
 2,1וחלק צפוני של חלקה  44בגוש .1889
י ״ א ב ט ב ת ת ש ב ״ א )30בדצמבר(1960
<חט (723506
1
2

754

לוי אשכול
שר האוצר

ע״ר  ,1940תוס׳  1טס׳  ,1065עט׳ .218
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עמ׳ .1
קוב״! התקנית  ,1091ב׳ בשבט תשב״א19.1.1961 ,

פקודת מם הרכוש העירוני1940 ,
צרכז־כר שינוי זזאזור העיתני:של לוד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)3לפקודת מם הרכוש העירוני) *1940 ,להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
׳
מצווה לאמור:
2

האזור העירוני של לוד כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני)שינוי אזור עירוני של
.1
ןן
לוד(׳  , 1945ישונה על ידי הכללת הגוש והחלקות המפורטים
3

ב

ת

ו

ם

פ

ת

ב ת ו ך

ע י ר ו נ י

ה א ז ו ר

שינוי האזור
העירוני ש 5י

ע ל ילוד ,והוראות הפקודה יחולו על האזור העירוני של לוד כפי ששונה.
תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.2

ת

לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש העירוני )שינוי האזור העירוני של לוד( )תיקון(,
.3
תשכ״א—1961״.

חי5ה

השם

תופפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד ,בכלל(
הגוש  4025 :בשלמותו.
החלקות 59 ,58 ,55 ,51 — 44 ,12—7 :וחלק דרומי של חלקה  21בגוש .3967
תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו כחול במפה של לוד החתומה
ביד מנהל מסי הרכוש והערוכה בקנה מידה של .1:10,000
העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרד מסי הרכוש ,נפת רמלה ,במשרדי עידית
לוד ,במשרדי הארנונה ומסי רכוש ,רחוב הלל ,בי״ם שמידט ירושלים ,במשרד ראש אגף
רישום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסים ,ירושלים ! ,כ ל אדם זכאי לעיין בהם משעה 12^-10
בימים ^המשרדים פתוחים לקהל.
י״א בטבת תשכ״א )30בדצמבר(1960
( 7 2 3 5 0 4

) ח ט

1
2
3

׳

לוי אשכול
שר האוצר

ע״ר  ,1940תום׳  1מס׳  ,1065עמ׳ .218
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1945תוס׳  2מם׳  ,1399עמ׳ .230

פקודת מס הרכוש העירוני1940 ,
צו בדבר שינוי האזור העירוני של באר־שבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)3לפקודת מם הרכוש העירוני) *1940 ,להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
מצווה לאמור:
2

האזור העירוני של באר־שבע כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני)שינוי אזור עירוני
.1
של באר־שבע( , 1945 ,ישונה על ידי הכללת הגושים המפורטים בתוספת י ב ת י י י ׳
העירוני של באד־שבע ,והוראות הפקודה יחולו על האזור העירוני של באר־שבע כפי ששונה.
3

2
3

א ז ו ר

שינוי האזור
באר־שג%

ע״ד תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1945תוס׳  2מס׳  ,1399עמ׳ .229

סוב״ז התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1961 ,
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תחילתו׳ של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.2

לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני של באר־שבע( )תיקון(,
.3
תשכ״א—1961״.

תופפת
גושי רישום קרקע )ועד בכלל(
הגושים,38045 ,38041 — 38038 ,38035 — 38022 ,38019 — 38012 ,38010 — 38001 :
 38066 ,38064 ,38058 — 38055 ,38052 — 38048 ,38046בשלמותם• .
חלקי גושים.38062 — 38059 :
תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של באר־שבע החתומה ביד
מנהל מסי הרכוש והערוכה בקנה מידה של .1:10,000
העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרד מסי הרכוש באר־שבע ,במשרדי עירית
באר־שבע ,במשרד הארנונה ומסי הרכוש ,בי״ס שמידט ,רחוב הלל ירושלים ,במשרד ראש
אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי לעיין בהם משעה
 12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.
י״א בטבת תשכ״א ) 30בדצמבר (1960
לוי אשכול

גחמ (723504

שר האוצר

פקודת מם הרכוש העירוני1940 ,
צו בדבר שינוי האזור העירוני של הרצליה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)3לפקודת מס הרכוש העירוני) 1940 ,להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
מצווה לאמור:
1

2

האזור העירוני של הרצליה כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני )שינוי האזור
.1
העירוני של הרצליה( ,תשי״א— , 1951ישונה על ידי הכללת הגושים והחלקות המפורטים
בתוספת בתוך האזור העירוני ,והודאות הפקודה יחולו על האזור העירוני של הרצליה
כפי ששונה.
3

תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.2

לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני של הרצליה( )תיקון(,
.3
תשכ״א—1961״.

2
3

ע״ו  ,1840תום׳  8 1ם ׳  ,1065עט׳ .218
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳  ,2 '60עמ׳ .1
ק״ת  ,183תשי״א ,עמי .1189
קובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבמ תשכ״א19.1.1961 ,

י תופפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
הגושים.6592,6577,6558,6420,6419 :
 6542פרט לחלקות  ,14—11וחלק דרומי של חלקה .17
 6669פרט לחלקות  16—13,10—2והחלק המערבי של .12
 6672פרט לחלקות .64,63,8—2
החלקות ,48 41 ,38 ,37 ,34 ,33 ,27 ,26 ,5 ,4 :וחלקים מזרחיים של חלקות 35 ,21,3 ,2
בגוש .6424
 111—91,90—82 ,59—48 ,20בגוש .6526
 ,440-419,239—221,116—102,77 ,9,7,5,3--15—1חלקים צפוניים של חלקות
 76ד 78וחלק מערבי של  82בגוש .6536
5 ,4 ,3׳ 9׳  ,56—53 ,47—32 ,22 ,21,18—15וחלקים מזרחיים של חלקות 20 ,19
בגוש .6540
 23—20,10,7,9וחלק צפוני של חלקה  17בגוש .6543
 ,32—25 ,15,13וחלק צפוני של חלקה ) 19דדך( בגוש .6545
 465—449 ,371—341 ,332 ,328 ,327 ,323 ,322 ,53 ,52 ,49 ,48 ,16 ,13 ,12בגוש
.6546
 2וחלק צפוני של חלקה  1בגוש .6557
חלקים מערביים דרומיים של חלקות  ,2,1בגוש .6559
חלק צפוני מערבי של חלקה  ,1חלק מערבי של  4וחלק צפוני של חלקה 5
בגוש .6560
41—39 ,37—35 ,27—25׳  200—104 ,84 ,83 ,81—75 ,73-68 ,48וחלק דרומי
של  55בגוש .6663
 85 ,84 ,80—78 ,44—21 ,19—4חלקים מזרחיים של חלקות  3ו־ 75בגוש .6664
43—39 ,37—33 ,31—24 ,21 ,19 ,18 ,16 ,14—10׳ ,94—82 ,75—72 ,65 ,62 ,61
חלק דרומי של  ,15חלק דרומי מערבי של חלקה  17וחלק דרומי של  44בגוש —
.6670
 85—80,46—10וחלק מזרחי של חלקה  8בגוש — .6673
 26—24ו־ 34בגוש .7648
תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של הרצליה החתומה ביד
מנהל מסי הרכוש והערוכה בקנה מידה של .1:10,000
העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש ,בי״ם שמידט ,רה׳
:הלל ,ירושלים ,במשרדי ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסימ ,ירושלים ,במשרדי
עירית הרצליה ,ובמשרד הארנונה ומסי רכוש ,בית חדיד ,הרצליה ,וכל אדם זכאי לעיין
בהם בשעות  12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.
ט ״ ז ב ט ב ת ת ש כ ״ א )4בינואר (1961
<

חמ

( 7 2 3 5 0

קובץ המקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1961 ,

לוי

אשכול

שר האוצר

מ ד ו ד

ל ש ל ט ו ן

מ ק ו מ י

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לירושלים בדבר הדברת טוואי תהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י  ,מתקינה מועצת עירית
ירושלים חוק עזר זה:
1

בחוק עזר י זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכםימ או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר
את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״העיריה״ — עירית ירושלים,
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון <
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.
)א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 . .4.לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העירית לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש העירית רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
,5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתי
הבוגרים או;לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו ,הרגילים או הידועים לאחרונה ,או
הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום
העיריה.
;

1

ע״ר  ,1984תוס׳  1מס׳  ,414עפו׳ .1
קובץ התמנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1,1961 ,

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  150לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי םעיף 4,והיתד ,העבידה נמשכת ,דינו —
קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש העיריה ,או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,

.8

עונשים

השם

תשכ״א—1961״.
נתאשר.
ג׳ בכסלו תשכ״א ) 22בנובמבר (1960

מ .א י ש ־ ש ל ו ם
ראש עירית ירושלים

)חש (7650100

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת העיריות1934 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר ׳לצפת בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,*1934 ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינהימועצת עירית צפת חוק עזר זה:
2

בתוספת הראשונה לחוק עזר לצפת )מם עסקים עירוני( ,תשכ״א— , 1960בחלק א׳,

.1

3

במקום הפריט —

תימה התוספת

הראשונה •':׳

״.קבלן או קבלן משנה לבנין כבישים ,ביוב ,תיעול ,קידוח — חברה ,משרד או
יחיד — שהיקף עבודה בלירות —
250
עד 25,000
500
למעלה מ־ 25,000עד 50,000
1000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
1500
למעלה מ־ 100,000עד 200,000
2000״
למעלה מ־200,000
יבוא פריט זה:
״קבלן או קבלן משנה לבנין ,כבישים ,ביוב ,תיעול ,קידוח — תאגיד או יחיד —
שהיקף עבודתו בלירות —
עד 25,000
למעלה מ־ 25,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
למעלה מ־ 100,000עד 200,000
למעלה מ־200,000
1
2
3

250
500
1000
1500
2000״

ע״ר  ,1034תום׳  1מס׳  ,414עמ׳ .1
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,1060תשכ״א ,.עמי .119
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תחילה

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום •ד׳ בניסן תש״ך ) 1באפריל .(1960

השם

.3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת )מם עסקים עירוני( )תיקון( ,תשה״א—1961״.
אברהם הכהן
ראש עירית צפת

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״א ) 30בדצמבר (1960
)חם (89401

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרמלה בדבר הדברת זבוב הים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,* 1934 ,מתקינה מועצת עירית רמלה
חוק עזר זה:
הגדרות

.1

בחוק עזר זה —

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״העיריה״ — עירית רמלה!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ן
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה בין ציבורית ובין פרטית t
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב הים התיכון.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב הים התיכון שבנכסיו.

חובה ?הדביר
זבוב הים
התיכו!

.2

הוראותלהדברת
זבוב הים
התיכוז

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב הים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
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.

הדברה על ידי
העידיה

לא מילא אדם אחרי דרישת העידיה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב הים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
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) .5א( ראש •העירית רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרם ,ולעשות
•
בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העידיה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

סמכות יא׳*
העיריה
^

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום העידיה.

מסירתהודעות

העובר על הוראה מהוראות הוקעזר זה׳ דינו—קנם ־ 20לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
 ,סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד! העבידה נמשכת ,דינו—
קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש העידיה או אחדי הרשעתו בדין.

ענשי^ ^ ׳ ^

•״׳•!••״

.8

,

,

•

י •

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
כ״ד בחשון תשכ״א ) 14בנובמבר (1960

י י

השם

מאיד מלמד
ראש עידית רמלה

)חט (897321

חיים משה שפירא
שר הפנים

;״׳-י^ל:

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק  .ע ז ר ל ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו ב ד ב ר רוכלים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות* 1934 ,׳ מתקינה מועצת עירית תל־
אביב־יפו חוק עזר זה:
בחוק עזר — rrt
.1
״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת סחורות לשם מכירתן ?
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה במדינת
ישראל — תחילתם עם שקיעת החמה בערב שבת או בערב חג וסופם עם צאת הכוכבים
למחרתו*
,,המועצה״ — מועצת העיריה <
״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה t
״עגלוד — כל כלי הובלה ,הנםחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעלי חיים
״עיריה״ — עידית תל־אביב־יפוז
״דאש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן t
״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות )הםדדתן(  ,למעט חלבן ומוכר ביצים ז

הנייית

2

ז

3

1
2
3

ע״ר  ,1934תוט׳  1טם׳  ,414עט׳ .1
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,4עמי .12
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קט״נ ,עט׳ .1427
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״רשיון עונתי״ — רשיון ארעי שתקפו לעוגה מםויימת!
״רשיון רגיל״ — רשיון שאיננו עונתי!
״רשיון״ — שניתן לפי חוק עזר זה ז
״.שטח תכנון העיר״ — שטח תכנון העיר הכולל את תחום העירית.
.2

הודאות חוק עזר זה יחולו על שטח תכנון העיד.

.3

לא יעסוק אדם כרוכל ,אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו.

)א( לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו׳ אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו ,נוסף
.4
על הרשיון לפי סעיף .3
)ב( הוראות סעיף קטן׳)א( אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש
רשיון על פי סעיף  3לפקודת התעבורה .
4

) , .5א( בקשה לרשיון תוגש בכתב לראש העיריה .ראש העיריה רשאי׳ לפי שיקול
דעתו ,ליתן את הרשיון ,לסרב לתתו ,להתלותו׳ או לבטלו׳ וכן רשאי הוא ,לפי שיקול דעתו,
לכלול ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים ,אלא לאחר שהמציא
תעודה רפואית המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.
רשיון רגיל יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ,ורשיון עונתי בתאריך
.6
שיצויין בו.
.7

רשיון אינו ניתן להעברה.

רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו ,ויראהו למפקח או לשוטר בכל
.8
עת שיידרש לכך.
רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין ,לוחית־
.9
מספר שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם משפחתו
של הרוכל ,מענו ומספר תעודת הזיהוי שלו! בעד כל לוחית־מםפר תשולם לעיריה אגרה
בשיעור של  50אגורה.
רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את סחורותיו באופן שימנע את בליטתמ
.10
מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה ,ויעמוד בצדה האחורי של העגלה
בשעת עיסוקו.
אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
.11
העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.
.12

לא יעסוק רוכל בעסקו ,בין באמצעות עגלה ובין בצודה אחרת —
) (1ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים?
) (2בבית מלון ,במסעדה או בבית קפה!
) (3בתחומי כל חלק משטח תכנון העיר שהמועצה הכריזה עליו ,בהודעה
ברשומות ,כאזור אסור ברוכלות.

לא יכריז רוכל על סחורתו או אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
.13
עגלתו ,דוכנו ,תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.
חוקי א"י ,כרו בי ,פרק קכ״ח ,עמ׳ .1271
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.14
.15

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלבו את השטח שליד מקום עסקו.
,

נ,ןיוז

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה שהיא ,לבנין ,לגדר ,לעמוד

או למבנה אחד.
) .16א( לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה ,דוכן,
תבנית ,מגש או סחורה בתחומי  20מטר מגן־ילדים ,מבית ספד ,ממגרש משחקים ,מגינה או
מגן.
)ב( לא יעמיד ולא יגיח רוכל ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או
במקום ציבורי עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או סחודה שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא
י
במקום.

איסור ?קשוי
במבנה י ..• .
איסור חניה

.17

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב ,קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

מקום החזקת
עגלה

.18

)א( לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

מועדי הרוכלות

)ב( רוכל שאינו יהודי המוכיח כי הוא אינו עוסק בעסקו ביום המנוחה של בני
 ,י•
עדתו ,רשאי ראש העיריה ליתן לו היתר לעסוק בעסקו בשבוג,
.19

)א(

בכפוף לסעיף  ,18לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  06לבין

,1
2

שעות הרוכלות

)ב( ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק
בעסקו גם לאחר השעה .21
) .20א( ראש העיריה ,מפקח או שוטר ,רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
תבניתו ,מגשו או סחורתו ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
י )ב( לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או סחורתו ,לאחר שנצטווה
לכך בהתאם לסעיף קטן )א( ,רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן,
התבנית ,המגש או הסחורה ,בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

סילוק ענלות

 .21ראש העידיה או מפקח רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד ,דוכן׳ תבנית או מגש
שרוכל שאין לו רשיון משתמש בהם בקשר למכירת סחורה.

תפיסת כלים

 .22לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
חוק עזר זה.
 .23העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה — דינו קנס  500לירות ,ובמקדח של עבידןן
נמשכת — קנס נוסף של  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש העיריה בדבר העבירה או לאחר שחוייב בדין.
.24

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו )רוכלים( ,תשכ״א—1961״.

 :נתאשר.
י׳ בטבת תשכ״א ) 29בדצמבר (1960

י '
י

ח י מ ת ם

..

איסור הפרעה
? ט פ ק ח

ענשים

השם

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו

)חמ (899025

 .ח י י ם משה שפירא
שד הפנים

קובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבית־שאן בדבר הדברת זבוב הים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית בית־שאן חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שאן!
*,מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״נכסים״ — קרקז^ שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן»
״הדברת זבב הים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב הים התיכון.
חובה ?הדביר
זבוב היש
׳•התיכו!
הוראות ?הדברת
זבוב היט
התיכו!

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב הים התיכון שבנכסיו.

.2

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב הים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
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.

הדברה ע? ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב הים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם,
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)אי(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
1
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ע״ר  ,1941תיס׳  1מסי  ,1154עמי .119

קוביו התסנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א19.1.1961 ,

עונשי׳

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זח ,דינו — קנס חמש מאות לירות ,ואט עבר
.7
על הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד .העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרימ לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן)הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

.8

נתאשר.
י״א בכסלו תשכ״א ) 30בנובמבר (1960

א .ד ו ב ק
ראש המועצה המקומית בית־שאן

)חמ (813700

חייםמשהשפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למנשה בדבר ה ד ב ר ת זבוב .הים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית מנשה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר ז ה -
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכד משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת זבוב הים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב הים התיכון.

״ נ י ו ו ת

חובה להדביר
זבוב הים
ד״תיכוז ׳־. ..

בעל נכסים או המחזיק בחס חייב להדביר את זבוב הים התיכון שבנכסיו.

.2
.

הוראות להדברת
זבוב הים
התיכח

) .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
סעיף  2להדביר את זבוב הים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
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.

הדברה ע?׳ ידי
המועצה

 .4לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב הים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדמ.
1

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ׳׳א19.1.1961 ,
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סמבות ואש
ה ט ו ע צ ה

)א( דאש המועצה דשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבדקט ,לבקדט,
.5
ולעשות בהט כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות הו?! עזר זה.
)ב( לא יפריע אדמ לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אט נמסרה לידי האדמ שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקוט עסקו הרגילימ או הידועימ לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שט ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקוט בולט באחד המקומות האמוריט ,או נתפרסמה באחד העתוניט הנפוצים
בתחום המועצה.

לעונשי!

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם עבר
,7,
על הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד ,העבידה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )הדברת זבוב הים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

.8

לוי אדיב
ראש המועצה האזורית מנשה

נתאשר.
י״א בכסלו תשכ״א ) 30בנובמבר (1960
)חמ (839013

חייט משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר לעיר־יזרעאל—עפולה ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ה י ם ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עיד־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה?
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר?
״נכםיט״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדמ שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״הדב~ת זבוב היט התיכון״ — ריסוס נגד זבוב הים התיכון.
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשנ״א1911.1961 ,

;

-inb&tf

בעל נכסים או המחזיק בחס חייב להדביר את זבוב הים הוזיכון

; ,

ד1וגה^5הדבי1
זבוב הים
• •.י התיכון ,

.

הודאות ?הדברת

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הודאות
.3
סעיף  2להדביר א ת זבוב הים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

זבוב הים
התיכון

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
!
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים
העבודה הדרושה להדברת זבוב הים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
ב

.5

)א(

ה

׳

ר

ש

א

י

ת

ה מ ו ע צ ה

?

ב צ ע

א

•הדברה ע? ידי
המועצה .

״

ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ; ,סמכות לאש ך .
;

ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

;

ה מ י ע צ ה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי ו
סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגריס או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים **ו הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

מסירת הודעות
V,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ד י נ ו — ק נ ס  50לירות ,ואם עבד על הודאות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד ,העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב על ידי ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

עונשין

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזדעאל—עפולה )הדברת זבוב הים התיכון(,
.8
תשכ״א—1961״.

השם

נתאשר.
י״א בכסלו תשכ״א ) 30בנובמבר (1960

V i
^

י .ד ו ב נ ו ב
ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

)חמ (831020

חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ר ע נ נ ה ב ד ב ר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי םזןיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית רעננה חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ו ס כ ה מבנה ומיתקן׳ המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית !
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים
לאספקת מים לאתו נ כ ס !
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת ז
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס!
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויח!
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,ואם ניתן רשיון להקים
מפעל מים או להשתמש ב ו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה המקומית רעננה <
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ברשת פרטית.
1

)א(

.2

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

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

תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

)ג( המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ד(

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

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה(

הוראת סעיף ק ט ן ) ד ( לא תחול על —
)(1

המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!

) (2תאגיד המחזיק במפעל מיס המספק מיס לחבריו בלבד ורק לצרכי משקי
הם החקלאיים.
)א(

.3

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

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג(

1

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
)(1

אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת! וכן

)(2

הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
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)א( לא יתקין אדם דשת פרטית ,לא ישנת דשת פרטית קיימת ,לא יםידגה ולא
.4
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתד בכתב מאת המנהל.

רשת פרטית

)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או לחח־
לפתה ,אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים .הודח המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנ*
את פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.5
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגדת הגהת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
.6

)א( לא יתקין אדם מד״מיט ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
••<<-.-.

אגרת הנחת
צינור מים

רכישת מד־מים
והתקנתו י

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מדי
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד״המימ
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( בעד התקנת מד־מיס ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,דשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרד .בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מרימים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־המים תוקן על ידי
עובד המועצה ,או את הוצאות התיקון — אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרד ,כאמור בסעיף קטן)ה(.
)א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.7
שנקבע 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.
)ג( לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,דשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.

אגרת טיפ

)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 מים

ק,ובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשכ״א0.1.1901,נ
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פקוומת

חמנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל של דשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המיס בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

מועד התש?יפ

)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש ז אולם אם היתד .אספקת המים
.10
לפי מד־מיס ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מיס לצורך בניד .ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על
חשבון האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי
גזבר המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור,
אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לםלקט
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

פטור

.11

)א(

הודאות הסעיפים  7ר  9לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

אמצעים.
)ב(

המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות

או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,7כולו או מקצתו.
)ג(

הוראת סעיף  9לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,

בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתז? החיבור

.12

)א(

המנהל יתרה בצרכן —
)(1

שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה t

)(2

שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל ז

)(3

שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו

מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש 1
)(4

שזיהס או הניח לאחד לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי

אי תיקץ מיתקני המיס שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה׳ רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף ק ט ן ) א ( ) (1ר) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ר )  , ( 4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי חרשת הפרטית או מפעל המים,
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
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.
חידוש חיבור
שנותק

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתד
»|3
בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

הפסקת אספקת
טיפ

770

)א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.14
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,לנתק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,כולה או מקצתה.
קובץ התקנות  ,109:1נ׳ בשבט משב״א19,1.1861 ,

')ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחריט שהוא חייב בחט לפי חוק עזר זח.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(״
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
,!5

)א(
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רשות מיסה

בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ב ח או .שסתום וכיוצא באלה»
; ) (2לבדוק אט היה בזבוז ,שימוש לדעה או זיהוט של מיט ,או לבדר את
כמות המיט שסופקה לצדכן.
)ב( לא יעכב אדמ ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
)א( לא ישתמש אדט במיט ולא יניח לאחד להשתמש במיט שברשותו אלא לצרכי
.16
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדמ מים ולא ישתמש בהט לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדמ במפעל מימ ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חייט או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרוט לזוהמה או להפרעד•
לאספקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא ׳יניח לאחר להשתמש במימ
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
)ה( ...לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מימ ובמיתקנים המובילים את המיט למדי
המיט.
 .17 .לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדט אחד — פרט לאז־נ* שנותקה,
עוכבה או הופסקה לו אספקת המיט לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע את
הםכומיט שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  —. 14אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

השיטו׳*! בטיס

טכירתטימ

,

לא יפתח אדם ולא יקיים,בור שופכין ,בור זבל ,או מקוט מזוהמ אחר סמור למפעל
.18
.יי ׳*1
•  . ; ,־ • .
המיה. .

*ףייי׳
זיהוט

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
.19
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל של דשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

דרישת ״יסוגיט

ט פ נ י

)ב( צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחרי דרישת
ראש המועצה כאמור בסעיף קטן)א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הכל לפי
הענין.
)א( לא יתקין אדם אביזריט של רשת פיטית ולא יבצע בהט שינוי אלא אם ניתן
.20
לו רשיון שרברב.
?וג_יןהי!<!נות * :3 409בש8טי.תשג:׳* 19.1.1861
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)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכם שבו הוא מבצע
עבודות שרברבות או למחזיק בנכם כזה ,בכל עת שיידרש לכך.
)ג( ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
מםמד המוכיח את הכשרתו כשדברב.
תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־ 31במרס של השנה שלאחר נתינתו.

)ד(
)ה(
במוםפת;.־ .־:־

בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע

)ו( שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפגי תומ
ת ק פ ו של הרשיון.
מסירת הודעות

 .21־;• 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 הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
או ד ל ו ע י ם לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

ענשים

העובד על הודאה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ד ) ב ( ) 6 ,א() 13 ,א(,
.22
) 15ב( 19 ,18 ,17,16 ,ד  ) 2 0א (  ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבר על הודאות סעיף ) 19ב(
והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנם
נוסף  20לירות בעד כל יום שבו נמשכת,העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

תחו?ה

השם

• " .23אקפר-של חויק' זמר זמ' הוא יעד יוזם ע׳גמש^י'תשכ״* ')30י'בםפטמגר  .(1961י י
.24

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד לרעננה )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.

תופפת

שיעור האנרה
 :בלידות

.1

אגדת רשיון להחזקת מפעל המים )סעיף  ) 2ד ( ( — לשנה

.2

אגרת חיבור רשת -פרטית )סעיף  ) 3ג ( ( לנכס ששטחו
—60.

עד • 1דונם
לכל מ״ר שמעל ל־ו דונם

0.05

.3

אגרת הנחת צינורות )סעיף  (5למגרש ששטחו עד •-5דונם
לכל מ״ר שמעל ל־ 1דונם
לכל מ״ר משטח בנין או תוספת בנין

.4

אגרת התקנת מזרימים׳)סעיף  ) 6ג ( (

—50.
0.05
1.25
5— .

 . .5:דמי שכירות מד־מימ )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש

772

—100.

0.70
—5

.6

אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( (

,7

אגרת תיקון .מד־מיכו )סעיף  ) . 6ה ( ( — לחודש . .

0.40

1התמות !  .ק ז ב &  , 1 0ג ׳ בשגט.תשב״א1e10.l-.19 ,
,

שיעוד האגרה
בלירות

 .8אגדת מינו )סעיף (7
לתצרוכת ביתית עד  10מ״ק
' 11מ״ק עד  15מ״ק — לכל מ״ק
 16מ״ק ומעלה — לכל מ״ק
לחקלאות:
עד  800מ״ק לדונם לשנה — לכל מ״ק
ל־ 200מ״ק נוספים לדונם — לכל מ״ק
למעלה מ־ 1000מ״ק לדונם — לכל מ״ק
לתעשיה — לכל מ״ק
.9

1.20
0.15
0.20
0.04
0.05
0.06
0.08
—3

אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 12ג ( (

 .10אגדת רשיון שדברב )סעיף  ) 20ה ( ( — לשנה
גתאשר.
ג׳ בכסלו תשכ״א ) 22בנובמבר (1960
)חמ(85421«.

10.00
מיכאל פםויג
ראש המועצה המקומית רעננה
• .׳••,..,-

.

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ר מ ת ־ ה ש ר ו ן כ ד ב ר ר ש י ו נ ו ת לרוכלים ו ה פ י ק ו ח ע ל י ה ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית רמת־השדון חוק עזר זה:
בסעיף  5לחוק עזר לדמת־השרון )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( ,תשי״ז—
.1
 , 1957במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא סעיף קטן זה:
2

״)א( ראש המועצה דשאי לתת רשיון ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או
לבטלו״.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם(
.2
)תיקון( ,תשכ״א—1961״.
נתאשד.
כ״ג בכסלו תשכ״א ) 12בדצמבר (1960

ד .ר ש ף
ראש המועצה המקומית רמת־השדון

)חט (854007

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע׳׳ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ס״ת  ,708תשי״ז ,עט׳ .1538

סובץ התקנות  ,1091ב׳ בשבט תשב״א19.1.1981 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לתמר בדבר צעצועים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי מעיף  9לפקודת המועצות המקומיות,, 1941,,מתקינה המועצה
האזורית,תמר חוק עזר זה:
1

כחוק עזר זה —
.1
״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו,׳
״המועצה״ — המועצה האזורית תמר
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה;
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לעניין חוק עזר זה <
״צעצוע מסובן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
 .2לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
6עסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
 .3לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן׳ אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
ההיתר.

\ אפוטרופוס
[ויותכניסה
ן ודת

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

.5

ראש המועצה דשאי לתת היתד ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו

ת

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו ,אלא אס נקבע בו מועד מוקדם יותר.

.7

בעד מתן היתד תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לידות.

 .8לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי
ההיתר.
) .9א( פקח רשאי ,להיכנס בכל עת סבירה ,לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו
כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
 .10העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר )צעצועים מסוכנים(,תשכ״א—1961״,

.11

יהודה אלמוג •
דאש המועצה האזורית תמר

נתאשר.
,כ״ט בכסלו תשכ״א ) 18בדצמבר (1960
)חט (85816

ח י י ם מ" ש ה י ש פ י ר א
שר הפנים
1

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1091ב׳ ב׳0בט תשב׳׳א19.1.1961 ,

 56אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

