רעתטות

קובץ התקנות
ז׳ באב תשכ״א

 20ביולי 1961

1178

עמיד
ת ק נ ו ת הביטוח ה ל א ו מ י ) ב י ט ו ח מפני פגיעה ב ע ב ו ד ה ( ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(3תשכ״א—1961

.

2434

ת ק נ ו ת הנמלים )רישום כ ל י שיט ,בדיקתמ ומתן תעודות ל כ ך ( ) ת י ק ו ן ( ׳ תשכ״א—1961

.

2434

צ ו לעידוד ה ח ס כ ו ן ) פ ט ו ר מ מ ם ה כ נ ס ה ( ) מ ס ׳  ,(9תשי״ז—) 1957תיקון( ,תשכ״א—1961

.

2435

.

.

.

2435

.

.

2436 .-.

.

.

2436

כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ) מ כ ו נ ו ת דיש לאגוזי אדמה( ,תשכ״א—1961

2436

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) א ( ) ת י ק ו ן מם׳  ,(8תשכ״א—1961

2437

צו לעידוד ה ח ס כ ו ן )פטור מ מ ם הכנסה( )מס׳  ,(17תשכי׳א—. 1961
.

צו מ ס ה כ נ ס ה )מניעת מ ס י כפל()שוודיה( ,תשכ״א—, . 1961

.

צו ה פ י ק ו ח על מצרכים ושירותים )שיווק חוטי מ ת נ ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״א—1961

י

מדור לשלטון מקומי
2438

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) א ( ) ת י ק ו ן מ ם ׳  ,(9תשכ״א—1961
.

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) ב ( ) ת י ק ו ן מם׳  ,(6תשכ״א—. 1961

,

..

.

2439

ח ו ק ע ז ר לחיפה ) מ ס עסקים עירוני ל ש נ ת  1961/62ואילך(׳ תשכ״א—1961

.

.

2439

.

.

.

.

.

2440

ח ו ק ע ז ר ל א פ ק י ם ) ש י מ ו ר רחובות( ,תשכ״א—1961

.

.

.

.

.

2441

ח ו ק ע ז ר לבית־שמש )היטל ס ע ד ונופש( ,תשכ״א—1961

.

.

.

.

.

2443

.

2446

.

.

2451

.

ח ו ק ע ז ר לרמת־גן )עקירת עצים( ,תשכ״א—. 1961

ח ו ק ע ז ר לגדרה ) א ס פ ק ת מים( ,תשכ״א—1961

,

.

.

ח ו ק ע ז ר לחצור ) מ ס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—1961
ח ו ק ע ז ר לטירת־כרמל )אספקת מים( ,תשכ״א—1961

.

.

.

.

2453

.

2458

ח ו ק ע ז ר לקרית־טבעון ) ה ד ב ר ת טוואי ה ת ה ל ו כ ה ש ל האורן(׳ תשכ״א—1961

.

.

2459

ח ו ק ע ז ר לקרית־ים )הדברת טוואי ה ת ה ל ו כ ה ש ל האורן( ,תשכ״א—. 1961

.

.

2460

ח ו ק ע ז ר למטולה ) מ ס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—1961

.

.
.

.

.

.

ח ו ק ע ז ר ל ר מ ת ־ י ש י ) א ס פ ק ת מים( ,תשכ״א—1961

2462

ח ו ק ע ז ר ל ש ל ו מ י ) א ס פ ק ת מים( ,תשכ״א—1961

2467

תיקון טעות

־׳

־

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 16׳  17ר 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  30לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( ,תשי״ד—, 1954
,1
אחרי ״המונעות בכוח מיכני״ יבוא ״או תמורת תשלום שכר בהתאם לתקנות  332ר334
לתקנות בתי הסוהר ״.
־

3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון
.2
מ ס ׳  ,(3תשכ״א—1961״.
כ״ה בתמוז תשכ״א ) 9ביולי (1961
m

m<75

גיורא י וס פט ל
שר העבודה

(

ס״וו  ,137תשי׳׳ד ,עט׳ .6
ק״ת  ,440ת׳צ(י״ד ,עמ׳ 550
חוסי א״י ,לרד נ׳ ,עמ׳ .2091

1

פקודת הנמלים
ת ק נ ו ת בדבר אגרה בעד מתן תעודת בדיקה לצרכי ת ק נ ו ת הבטיחות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הנמלים והסעיפים ) 14א( ד) 2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

ת י ק ח תהנה !3

בתקנה 13 ,לתקנות הנמלים )רישום כלי שיט ,בדיקתם ומתן תעודות לכך( ,תשכ״א—
.1
) 1960להלן — התקנות העיקריות( ,בהערות השוליים ובדישה יימחק ״ובעד מתן תעודת
בדיקה לצרכי תקנות הבטיחות״.
3

"י

ס פ ת

«13.

ת ק נ ה

אחדי תקנה  13לתקנות העיקריות י ו ו ם ף  :־ ׳ ׳ ' • ־

.2
״

אגרה

י־״י

13א .בעד מתן תעודת בדיקה לצרכי תקנות הבטיחות תשולם אגרה של

מתן תעודת
י בריסה'?צרכי
תקנות הבטיחות
״

׳"

ם

 30לירות״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים )רישום כלי שיט ,בדיקתם ומתן תעודות לכך(
.3
)תיקון( ,תשכ״א—1961״.
י״ט בתמוז תשכ״א ) 3ביולי (1961
>
) ח ט 75536

1
2
3

2434

י

י

יצחקבן־אהרן
שד התחבורה

חוקי א״י ,כרד ב ׳  ,פר? קי״ד ,עמ׳ .1146
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א ׳ מ ס ׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,1071תמכ׳׳א ,עמ׳ .328

?ונץ התקנות  ,1178ז׳ ג א  3ח׳!(5״א¡».7.1981 ,

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2) 5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

בסעיף  1לצו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מם׳  ,(9תשי״ז— , 1957בהגדרת
.1
״תכנית החסכון״ ,בסופה ,יווםף ״לרבות כל תיקון לתכניות״.

תיסון ס ע י ר . 1

 ,2לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מם׳  ,(9תשי״ז—1957
)תיקון( ,תשכ״א—1961״.

ד,׳0ם

2

כ״ה בתמוז תשכ״א ) 9ביולי (1961
°
( 7 2 6 5

) ח ט

1

לוי אשכול
שר האוצר
.

סיידו  ,201ת׳עט״ן ,עט׳ .52

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ppfc׳ •הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3) 5לחוק לעידוד החסכץ )ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— 1956י ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
איגרות חוב למוכ״ז צמודות לשער הדולר של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל
.1
בע״מ׳ נושאות ריבית של  6%לשנ-ה ,בסכום כולל של שלושה מיליון לירות שיעמדו לפדיון
בשנים  1963עד  1972ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ז בתמוז תשכ״א ) 11ביולי
 ,(1961ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור
של  25%שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מס הכנסה .

פטור ממס
ה כ נ ם ה

2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממם הכנסה( )מס׳ (17׳ תשכ״א—1961״.

.2

השט

<

כ״ה בתמוז תשכ״א ) 9ביולי (1961
) ח ט 0 7 2 0 5 0

1

2

לוי אשכול
שד האוצר

ם״ח  ,201תשט׳׳ז ,עט׳ .52
ד י נ י ט ד י נ ת ישרא ,5נוסח חדש  ,6תשב״א ,עט׳ .120

קונץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1961 ,

2435

פקודת מם הכנסה
צרבדבר הסכם בין ישראל לשוודיה בדבר מניעת טסי כפל לגבי מסים
על הכנסה והון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  196לפקודת מס הכנסה  ,אני מצווה׳ לאמור:
ביום כ״א בכסלו תש״ך ) 22בדצמבר  (1959נעשה הסכם עם ממשלת שוודיה המל
,1
כותית למניעת מסי כפל לגבי מסים על הכנסה והון ו מ ן הראוי שהסכם זה יהיה בד־תוקף.
לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )שוודיה( ,תשכ״א—1961״.
.2
ג

מתו  mnלהסכם

2

השט

לוי אשכול
שר האוצר

כ״ז בתמוז תשב״א ) 11ביולי (1961
» מ (723100
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשב״א ,.עט׳ .120
כתבי אמנה  ,359כרד  ,11עמ׳ .49

1
2

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר שיווק חוטי כותנה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה( ,1939 ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
בסעיף  7לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק חוטי כותנה( ,תש״ך—, 1960
.1
במקום ״כל שלושה חדשים ,לא יאוחד מהחמישה בחודש הרביעי״ יבוא ״כל חודש ,לא יאוחד
מהחמישה בחודש הבא אחריו״.
2

ג

3

תיקו! םעיי*

השם

7

4

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק חוטי כותנה( )תיקון(,
.2
תשכ״א—1961״.
פנחס ספיד
שר המסחר והתעשיה

כ״ז בתמוז תשכ״א ) 11ביולי (1961
<חמ (741117
1

2

24.
ס״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳
ע״ר  ,1939תוס׳  1מם׳  ,968עמ׳ .137

3

4

ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עפ׳ .1
ק״ת  ,976תש״ד ,עט׳ .536

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט—1959
כללים בדבר מכונות דיש לאגוזי אדמה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה׳ )להלן  -י המועצה(
תשי״ט1959-
כללים אלה:
הגדרות

בכללים אלה,::
.1
,,אגוז אדמה פגוע״ — אגוז אדמה שיש בו אחד מפגמים אלה:
) (1שבד!
) (2שריטה שעמקה ורחבה עולים כל אחד על חצי מילימטר וארכה עולה על
 2מילימטר»
) (3שפשוף שטחי שגדלו עולה על  3מילימטרים מדובעינו.
1

2436

ס ״ ח  ,277תשי״ט ,עט׳ .76
קוביז התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1081 ,

לא יפעיל אדם מכונת דיש לאגוזי אדמה אלא אם צתהליך הדיש׳ אגוזי אד0ה הפגועים
.2
אינם עולים על  8למאה מכמות אגוזי אדמה שנדרשו על ידי המכונה לתוך שקים או כלי
קיבול אחרים.
המחזיק במכונת דיש לאגוזי אדמה ימסור למועצה בתקופה שבין ג׳ באלול תשכ״א
.3
) 15באוגוסט  (1961עד כ״ב בכסלו תשכ״ב ) 30בנובמבר  ,(1961פרטים מלאים ונכונים
ביום ראשון של כל שבוע בטופס שייקבע על ידי המ,־עצה ושאפשר להשיגו במשרדי המועצה,
תל־אביב־יפו ,הקריה ,רחוב די.
לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )מכונות
.4
לאגוזי אדמה( ,תשכ״א—1961״.

ד

י

ש

; ה פ ע ל ת מכינת
ד י מ

דינים וחשבונות

השם

יעקב ברגר
יושב ראש המועצה לייצור
ולשיווק של אגוזי אדמה׳

נתאשר.
כ״ה בתמוז תשכ״א ) 9ביולי (1961
) ח ס (74111

משה דיין
שר החקלאות

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

מדור לסלמון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר ה ק מ ת המועצה המקומית נ צ ר ת עלית,
בתוקף סמכותי לפי םעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:.
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א— , 1951אחרי פדט )עט( י א :

.1

3

בו

הוספת פ י ט
)פ( לתוספת

״)פ( המועצה המקומית ,נצרת עלית.
תאריך הקמתה :ג׳ באב תשכ״א ) 16ביולי .(1961
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושים 16555 ,16553 ,16547 ,16546 ,16537 :בשלמותם
הכביש וחלקי הגושים 16535׳  ,16536הנמצאים צפונה ומזרחה מכביש
טבריה — חיפה ,הכביש וחלקי הגושים  17526 ,16541הנמצאים דרומה
ומזרחה מכביש טבריה — חיפה;
 16556פרט לחלק מחלקות  16558 ; 33 ,24פרט לחלקה  17528 ! 1פרט
לחלקות  1עד  17,19וחלק מחלקה ; 10
1

2
3

ע״ר  ,1041תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .110
עייר חיע״ח ,תום׳ אי ,סס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳ ,178

׳קובץ התמנות  ,1178זי באב תשכ״א20.7.1081 ,

2437.

החלקות 3,1 :עד  8,6עד  16וחלק מחלקה  17בגוש  16538ז
 5 ,2עד  11,10 ,8וחלק מחלקות  13,12 ,4,1בגוש : 16539
חלק מהחלקות  26,14,13בגוש * 16540
 ,63,45,43,41וחלק מחלקה  44בגוש ! 16548
 1עד  3בגוש  16552ן
 1עד  8,7,5בגוש ! 16554
 3עד  13,12,9וחלק מחלקות  14,10,2,1בגוש 1 16557
 1עד  13,11 ,10 ,3עד  35 ,33 ,15עד  37וחלק מחלקות  8 ,7בגוש
! 17527
 21 ,8עד  25 ,23עד  34 ,30 ,27עד  40 ,38עד  53 ,45 ,44 ,42בגוש
, 17532׳
 1עד  26,7עד  29בגוש .17533״
.2

יי׳*

ט

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(8תשכ״א—1961״.
חיים משה שפירא
שד הפנים

כ׳ בתמוז תשכ״א ) 4ביולי (1961
) ח מ ( 8 0 1 1

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

2

ח י ס פ ת

פ ר ט ) ט (

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950אחרי פרט )ח(
3

יבוא:
״)ט( המועצה המקומית אור־עקיבא!
תאריו הקמתה :ג׳ באב תשי״ג) 15ביולי ! (1953
תחום המועצה:
גושים 10628 ,10622 ,10621 ,10618 :ן
וחלקה  3מגוש  10629הנמצא מערבית לכביש חיפה—תל־אביב״.
יי*

0

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מם׳  ,(9תשכ״א—1961״.

.2

י״ט בתמוזתשכ״א )3ביולי (1961
י ת מ ( 8 0 1 1
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חיים משה שפירא
שד הפניט

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳ .178

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ׳׳א20.7.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית אור־עקיבא
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—!953
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לצו זה ייקרא ,,צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(6תשכ״א—1961״.

י״טבתמוזתשכ״א )3ביולי (1961
) ח ט ( 8 0 3 1

1
2
8
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ביטו 5פרט)ד(

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳ .1174
יו״ת  ,377תשי״ג ,ע פ ׳ .1268

פקודת העיריות1934 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לחיפה בדבר מס עסקים לשנת  1961/62ואילך
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:
ג

2

בחוק עזר זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק עזר לחיפה )מם עסקים
.1
עירוני( ,תשי״ז—) 1956להלן — חוק העזד העיקרי(.

פרשנות

8

 .2על תשלום המס לשנת  1961/62ולכל שנה שלאחריה יחולו הוראות חוק העזר
העיקרי ,אולם שיעורי המס יהיו בתוספת אחוזים כמפורט להלן:
) (1לגבי העסקים המפורטים בפריטים  60 ,58 ,57 ,53 ,45 ,17 ,16 ,15ר61
בחלק א׳ של התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי )להלן — התוספת( —
 10%ן

תש5וט הטם
?שנת 1961/02
ואי5ד

) (2לגבי העסקים המפורטים בחלק א׳ של התוספת ,פרט לעסקים המנויים
בפסקה )! 15%— (1
) (3לגבי העסקים המפורטים בחלק ב׳ של התוספת — ! 15%
) (4לגבי העסקים של מסחר קמעוני המפורטים בחלק ג׳ ובחלק ד׳ של
התוספת׳ למעט פריט  17בחלק  nוהנמצאים במקומות אלה:
רה׳ אלנבי מהםתעפות דדך יפו עד שדרות או״ם ,שדרות או״ם עד רחוב אל
חרירי ,רחוב אל חרירי ,רחוב חדאד ,רח׳ הואדי ,רח׳ אל עריש ,דח׳ אשקלץ עד
עד רחוב י .ל .פרץ ,רח׳ י .ל .פרץ ,רח׳ א־סלט׳ רח׳ התשעים ושלוש ,החלק
הצפוני ממדרגות .הנביאים ,רח׳ שיבת ציון ,מעלה השחרור עד רחוב אפגני,
ע״ר  ,1934תום׳  1מם׳  414עם.11
ע״ד  ,1945תום׳  1מס׳ 1436נ ,עכו׳ .115
ק״ת  ,633תשי״ז ,עט׳ ; ?  2״ ת  ,Í83תשי״ט ,עט׳ .178

מוב׳ז ה ת ק נ ו ת  ,1178ו׳ באב תשיכ׳׳א20.7.1961 ,

2439

דח׳ אפגני ,רח׳ נוזהה ,דחי עומר־אל־מוכתר׳ מדרגות שוקדי ,רח׳ יודפת ,רח׳
מרחביה ,רח׳ אבךגבידול ,ואדי רושמיה )חלקו הצפוני עד רח׳ קיבוץ גלויות(,
רה׳ קיבוץ גלויות ,דרך נצרת עד לגשר ״פזי׳)גשר ״של״( ובכל השטח צפונה
מהרחובות האמורים —  10%ז
) (5לגבי העסקים המפורטים בחלק ג׳ ובחלק ד׳ של התוספת ,פרט לעסקים
המנויים בפסקה ).15% — (4
תחו5ה

הודאות סעיף  2בדבר התוספות לשיעורי המס לא יחולו על עוסק אשר בשנה שקדמה
.3
לשנה שלגביה מ־טל המם היה חייב במס בשיעור שלא עלה על  55לירות לשנה ואשד לא
שינה תוך השנה הקודמת את היקף העסק׳ סוגו או סימני היכר אחרים שלפיהם הוטל המס
באותה שנה.

שבר ש? ?ירה

היה סך כל סכום המם שיש לשלמו לפי חוק עזר זה מסתיים בשבר של לירה שאיננו
.4
חצי לירה ,יחושב שבר שהוא יותר מחצי לירה — כלידה שלמה ,ושבר שהוא פחות מחצי
לירה — כחצי לירה.

.הננ?ת םכזט<
המם בשנת
1061/62

 .5על אף האמור בחוק עזר זה לא יעלה סכום המס לשנת  1961/62על  125%מסכום
המם שהוטל על אותו עוסק ולאותו עסק לגבי שנת  1960/61יי.

תחי5ה

.6

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.7
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל
סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על חשבון
המס לפי חוק עזר זה.

השם

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

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )מס עסקים עירוני לשנת  1961/62ואילך(,
.8
תשכ״א—1961״.
נתאשר•
ב׳ בתמוז תשכ״א ) 16ביוני (1961

א ב א חושי
ראש עידית חיפה

)חט (874000

חיים משה שפירא
שד הפנים
ק״ת  ,1050תשייר ,עט׳ .1901

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרמת־גן בדבר עקירת עצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,׳ מתקינה מועצת עירית רמת־
גן חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״העיריה״ — עידית רמת־גן»
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה:
״עקירת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו או סילוקו.
1

2440

עייר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1961 ,

.2

)א( לא יעקור אדם עץ׳ אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הד,ית .
י

עקירת עצים

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים' 14ו־ 15לפקודת
היערות .
2

.3
העיריה.

.4

מתן היתר או סירוב לתתו וקביעת
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בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעידית אגרה בשיעור זה:

1ת;א""1

י

אגרת ח י ת י

"
—10
—20.
—25.
—35.

כשהעץ שהיה לעקרו גילו —
עד  5שנים
למעלה מ־ 5שנים עד  15שנה:
למעלה מ־ 15שנה עד  20שנה
למעלה כד 20שנה

?  ,ר י

ראש העירית רשאי לתת היתד לעקירת עץ ללא תשלום אגרה לפי סעיף  ,4אס נוכח
.5
כי העץ מהווה מטרד.
) .6א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדד אם ממלאים
אחרי הוראות חוק עזר זה.

פטור מאגרח

רשות כניסה

)ב( לא יפריע אדם לראש העירייה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

.7

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות,

ענשים

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן)עקירת עצים( ,תשכ״א—1961״.

השם

נתאשר.
כ״ח בסיון תשכ״א ) 12ביוני (1961

אברהם קריניצי
ראש עידית דמת־גן

)8Dחט (7032

::יי׳ י

חיים משה שפירא
שר הפנים

1

חוקי א״י ,כרך א ׳  ,פרק ם״א ,עט׳ .690

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאפקים בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה ועדת
המועצה המקומית אפקים חוק עזר זה:
ג

 .1בחוק עזר זה —
״המועצה״ —המועצה המקומית אפקים i
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדם
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
1

ע״ר  ,1911תום׳  1טס׳  ,115-1עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב השכ׳׳א20.7.1961 ,

הנדרות

״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבוד זכות מעבד
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספד בתים ,ולרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או
בצדי הרחוב.
מכשול ברחוב

שינויים
ברחוב

) .2א( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות כך לטעינתו או לפריקתו
של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון׳ במעקה; כגזוזטרה או בגג ,או מעל לרחוב ,כל
דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב ,ולא ירשה לאחר
לכסותם או לחםמם.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ,לדגלי חגיגות או טכסים ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
¬:4
לא ישנה אדם רחוב ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
.3

פ ת י ח ת שוחות

) .4א( לא יכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא על פי ההיתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ,וכן בדגלים
אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
) (2לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
או פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

חימר ואגרות

) .5א( המהנדס רשאי לתת היתד לפי הסעיפים  3או  4או לסרב לתתו ,לבטל היתר
שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים׳ להוסיף עליהם׳ לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד מתן היתד כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה של שלוש לירות.

מס ?רחוב

) .6א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבד על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.
)ג( ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל
הקרקע לתקן את הנזק.

הודעות

.7

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה ב כ ת ב 
)!( מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
המכשול ן
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  4ר ,6לבצע
את העבודות האמורות.

)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקובעם המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע
את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בהי.
2442

יווב׳ז התמנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1961 ,

) .8א( ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
המנויות בסעיפים  4או  — 6בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  7ובין אם לאו — ולהיכנס
לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום .סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה
כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את
ההוצאות לסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לאדם שאליו היא מכוונת ,או
.9
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 באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה .אם אי אפשר לקיים מסירה
כאמור ,תהא המסירה כדין אם נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ושלפחות
אחד מהם בשפה העברית.
 .10העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  200לידות ,ובמקרה של
עבירה נמשכת ,קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחדי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזד זד .ייקרא ״חוק עזר לאפקים )שימור רחובות( ,תשכ״א—1961״.

.11

יעקב כהן
יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים

נתאשר.
ח׳ באייר תשכ״א ) 21באפריל (1961
)חט (811404

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—1959
חוק עזר לבית־שמש בדבר היטל סעד ונופש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9,לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וחוק הרשויות
המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט— 1959׳ מתקינה המועצה המקומית בית־שמש חוק
עזר זה:
2

בחוק עזר זה—
.1
״היטל״ — היטל סעד ונופש;
״מוסד״ — מלון ,בית אירוח ,פנסיון ,בית לינה וכיוצא באלה ,בית הבראה ,בית החלמה
וכיוצא באלה ,מסעדה ,בית קפה ,בר ,מזנון ,קנטינה וכיוצא באלה ,לרבות מועדון לילה,
מועדון קלפים ,אולם משחקים וכיוצא באלה ,אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם
השגת רווחים \
1

ע״ר  ,1941תופ׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ס״ח  ,291תשי״ט ,עט׳ .215

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1961 ,

ההיטל ושיעורו
הצגת הודעה

חשבונות

חובה להניש
חשבונות ולנהל
פנקסים

ערר

״המועצד,״ — המועצה המקומית בית־שמש!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן !
״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ז
״שירותיי
)!( אכסון וכן אוכל ושתייה לצריכה במקום נתינתם t
) (2במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
דשות הכניסה למוסד !
) (3רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
של ספורט.
בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.
.2
)א( בעל מוסד יציג בו ,במקום ניכר לעין —
.3
) (1העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות !
) (2הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
)ב( ראש המועצה דשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
ומשםיפקם כאמור ,לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.
)א( בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב ,יציין בכל חשבון את
.4
סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.
)ב( ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
למקבלי שירותיו ,ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.
)א( ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד ,בהודעה בכתב —
) (1להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב!
) (2לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו!
) (3לנהל ,אם הוא בעל מלון ,פנקס לרישום מקבלי שירותיו.
)ב( משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן)א( ,חייב בעל המוסד למלא אחריה.

.5

ערר לפי סעיף  14לחוק יוגש לועדת הערר בכתב ,בהתאם לתקנות הרשויות
.6
המקומיות )היטל סעד ונופש( )סדרי הדיון בפני ועדת הערר( ,תש״ך— . 1960לא יאוחר
מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת
המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד ,או על שינויה ,הכל לפי הענין.
3

ס ט כ ו י ו ת המפקח

)א( מפקח דשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל
,7
חשבון ,קבלה ,פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו,
בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד ,או מקבל שירות
במוסד וכן לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או
כדי לאפשר את ביצועו.
)ב( בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו ,בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד ,וכן
קופאי או מלצר העובד במוסד ,ימסור למפקח ,לפי דרישתו ,כל חשבון ,קבלה׳ פנקס,
ספד חשבונות או מסמך אחד שברשותו׳ או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו
הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח
כל חשבון או קבלה שקיבל מבעל מוסד ,וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.
3
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ק״ת  ,974תש״ד ,עט׳ .508

8קובץ התקנות

־ ,11ד באב

תשנ״אJ80.7.190.,

.8

״בירי"

מי שעשה אחת מאלה:

וענשים

) (1עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ו
) (2ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו i
) (3מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!
) (4הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זד״
דינו — קנם  500לירות.
.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש )היטל סעד ונופש( ,תשכ״א—1961״.

ה

׳

ט פ

ת ו פ פ ת ראשונה
)סעיף (2
שיעורי ההיטל
במוסד שעיקר עסקו הוא מבירת .משקאות קלים פטור
פטור
במוסד שדרגתו 1
 5%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שדרגתו 2
 7,5%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שדרגתו 3
 10%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שדרגתו 4
 10%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו א׳
 15%מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳
 20%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שהוא מועדון קלפים
 10%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
במוסד שהוא אולם משחקים
ת ו פ פ ת שניה
)סעיף (3
הודעה
היטל סעד ונופש
בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט— ,1959מקבל שירות
במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות ,סכום השווה להיטל
שבעל המוסד חייב לגבותו עקב השירות ,לפי חוק עזר לביורשמש )היטל סעד ונופש(,
תשכ״א— ,1961והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.
נתאשר.
כ״ח בסיון תשכ״א ) 12ביוני (1961

מנחם נ ימן
ראש המועצה המקומית בית־שמש•

)חט (81454

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב ת׳פכ״א20.7.1061 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגדרה בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית גדרה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה׳ תעלה וםכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית;
״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחד ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס!
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת!
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של במות המים
המסופקים לנכס!
,,נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה!
״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 בו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה;
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ברשת פרטית.
) .2א( 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 קטן)ד( לא תחול על —
) (1המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד t
) (2תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים 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 דשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
) (1אגדת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת < וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
1
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ע׳׳ר  ,1941תום'  1טס׳  ,1154עט׳ .119
קובץ התקנות  ,1178ר ב א ב תשב״א20.7.1961 ,

) .4א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יםירנה ולא
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל,
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להח־
לפתה ,אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים .הודה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.

רשת פ ר ט י ת

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.5
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.

א נ ר ת הנחת
צינור טיט

) .6א( לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
)ב( המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחרי 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־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( בעד התקנת מד־מיס ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מימ כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מיס ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־המים תוקן על ידי
עובד המועצה ,או את הוצאות התיקון — אם מד־המימ 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 אגדה כאמור בסעיף קטן)ה(•

רכישת טד״טים
והתקנתו

) .7א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגדת מים בשיעור
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 הנכס.
)ג( לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי 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.

א ג ר ת טיט

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

אספסת מים
?פי חוזה

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

פקדונות

קוב? ה ת ק נ ו ת  ,1178ז׳ באב תשכ״א20.7.1961 ,
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) .10א( אגרת מיט תשולם מראש בראשון לכל חודש? אולם אם היתה אספקת המים
לפי מד־מים׳ תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה 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 לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
) .11א( הוראות 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.
) .12א( המנהל יתרה בצרכן —
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה <
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל ז
) (3שמיתקגי המיט שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן)א() (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לסי סעיף קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרסית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחד תשלום הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגדת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
) .13א( חיבור של דשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
) .14א( בשעת חירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,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 לסי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק׳ עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע.מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
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) .15א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת ח י
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה ן
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לברר את
כמות המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
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בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מיס ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
)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 או להפרעה
לאספקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
המים.
 .17לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע את
הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  —14אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.18

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

המים.
) .19א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
בדרישה בכתב׳ כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)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.
) .20א( לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן
לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל׳ לבעל הנכם 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־ 31במרס של השנה שלאחד נתינתו.
)ה( בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע
בתוספת.
)ו( שדבדב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון.
קובץ התקנות  ,1178ז׳ ג א ב חשכ״א20.7.1061 ,
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 .21מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסדה 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 הנכס הנדון בהודעה.
 .22העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ו־)ב() 6 ,א(׳ ) 13א(,
) 15ב(16 ,׳ 18 ,17׳  19ו־) 20א( ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב(
והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתד .העבירה נמשכת׳ דינו — קנם
נוסף  20לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין•
:

.23

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.
שיעור האגרה
בלירות

תושפת
.1
.2
.3
4
.5
.6
.7

.8

.9
.10

אגדת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף )2ד(( — לשנה
אגרת חיבור דשת פרטית )סעיף )3ג((
אגרת הנחת צינורות )סעיף (5
אגרת התקנת מד־מים )סעיף )6ג((
דמי שכירות .מד־מים )סעיף ) 6ד(( — לחודש
אגדת בדיקת מד־ מים )סעיף ) 6ה((
אגרת תיקון מד־מים סעיף )6ה(( — לחודש
אגרת מים )סעיף  — (7לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־מיס —
) (1לתצרוכת ביתית עד  10מ״ק
לכל מ״ק נוסף
) (2לגינות ומשקי עזר — במדידה נפרדת —
בהגבלה של  10מ״ק לחודש ,בחדשים אפריל—נובמ־
בר ,לכל  100מ״ר או חלק מהם עד  10מ״ק — לכל
מ״ק
למעלה מ־ 10מ״ק עד • 20מ״ק — לכל מי׳ ק
לכל מ״ק נוסף
) (3לשימוש חקלאי — לכל מ״ק
)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לשנה —
דירה או עסק של חדר אחד
לכל חדר נוסף
)ג( השקאה — לקרקע מעובדת ,כולה או חלקה,
ששטחה עד  %דונם
לכל חצי דונם נוסף
אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 12ג((
אגדת רשיון שרברב )סעיף )20ה(( — לשנה

נתאשד.
י״א בסיון תשכ״א ) 26במאי (1961
)חט (816S00
חיים משה שפירא
שד הפנים

— 250
— 75
— 175
— 10
—1
—•5
0.70

1.50
0.15

0.06
0.065
0.15
0.07
—21.
—6.
—30.
—•20
—10.
—5.

אליהו פרנקל
ראש המועצה המקומית גדרה
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
.•••,־:.

חוק עזר לחצור בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וםעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מים עסקים( ,1945 ,מתקינה המועצה המקומית הצור חוק עזר זה:
ג

2

במקום התוספת לחוק עזר לחצור )מם עסקים מקומי( ,תשי״ח—1957
.1
חוק העזר העיקרי(׳ יבוא:

3

)למלך _

החלפת התופפון

״תופפת
שיעורי המס לשנה
ת י א ו ר המלאכה או העסק

המם ב ל י ר ו ת

אגודה שיתופית לאשראי או ב נ ק המעסיקים
עובדים —
עד 2
 3עד 5
 6עד 8
 9ומעלה
אטליז
אופטיקאי
בית דפוס המעסיק עובדים —
עד 2
 3עד 5
 6ומעלה
ב י ת ח ר ו ש ת לגזוז ,מי סודר .ומילוי סיפונים
'בתי ח ר ו ש ת אחרים המצויירים במכונות ,המע
סיקים עובדים —
עד 10
 11עד 20
 21עד 40
 41ומעלה
ב י ת מלאכה ל ל א מ כ ו נ ו ת שאינו מעסיק עובדים
ב י ת מלאכה ללא מ כ ו נ ו ת המעסיק עובדים או
שותפים —
עד 2
 3ומעלה

250
500
800
1000
25
30
70
100
150
60

100
150
250
350
15

30
50

ב י ת מלאכה ע ם  .מ כ ו נ ו ת שאינו מעסיק עובדים
ב י ת מלאכה ע ם מ כ ו נ ו ת המעסיק עובדים או
שותפים —
עד 2
 3ומעלה

120
200

ב י ת קולנוע ,אולם לתיאטרון ,ב י ת עינוגים
ציבורי המשמש להצגות ,נשפים או א ס י פ ו ת
ששטחו במ״ד —
עד 200
למעלה מ־ 200עד 300
י
למעלה מ־ 300עד 400
למעלה מ־400

75
100
250
350

1
2
3

90

המס בל י רוח

ת י א ו ר המלאכה או העסק

ב י ת ק פ ה  ,מסעדה ,מזנון ,ל ל א רשיון ל מ כ י ר ת
מ ש ק א ו ת משכרים ,ששטחו במ״ר —
80
עד 40
110
למעלה מ־ 40עד 60
1.50
למעלה מ־ — 60לכל מ ״ ר נ ו ס ף .
ב י ת ק פ ה  ,מסעדה ,מזנון ,עם רשיון ל מ כ י ר ת
משקאות משכרים לשתיה במקום ,ששטחו
במ״ר —
עד 60
למעלה מ־ 60עד 100
למעלה מ־ — 100ל כ ל מ״ר נוסף

100
150
1.50

דיר עזים או כבשים שיש ב ו למעלה מראש אחד —
ל כ ל ראש
חברה מ ק ו מ י ת או ארצית לייצור
אספקתו

חשמל או

חנות —
בגדים משומשים
גלנטריה ,תמרוקים ,סריגה ,דברי טריקו.
חייטות ותפירה
המרי בנין
ירקות ופירות
כלי ב י ת ומטבח
מ כ ו ל ת א ו צרכניה
• מ מ כ ר אופניים
ממכר אריגים ,טקסטיל ,בדים ,הלבשה ,הנ
עלה וכל־בו
ממכר פלפל
ממכר דגים
ממתקים ,סיגריות
מ מ כ ר נעלים
מסגרות ,דברי זגגות
ע ו פ ו ת א ו ב ש ר עוף
פרחים או שתילי פרחים
צרכי חשמל ותיקוני רדיו
צרכי משרד ,ספרים ועתונים
קיוסק

1000
20
25
20
100
25
25
30
20
30
10
15
15
30
20
30
10
25
20
15

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436ע ט ׳ .115
ס״ת  ,743תש י ״ח ,עט׳ .112
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ת י א ו ר הטלאכה או העסק

ת י א ו ר המלאכה או העסק

הטם ב ל י ר ו ת

וזנות—
רהיטים חדשים ומקלטי רדיו
רהיטים משומשים
תבלינים ב ק מ ע ו נ ו ת
תיקון נעלים

100
50
10
10

גאפיה המעסיקה עובדים —
עד 2
 3עד 5
 6ומעלה

50
100
200

ןונית לשירות מקומי א ו ארצי — עם או בלי
משרד — לכל מ ו נ י ת

30

מפעל מים ,שאיבה ,א ס פ ק ת מים ,ה מ ס פ ק —
עד  1,000,000מ ״ ק בשנה
ל כ ל  100-000מ ״ ק נוספים
מ ת ק ן אופניים ,פרימוסים
נגריה מיכנית .המעסיקה עובדים —
 1עד 5
 6ומעלה
נגר
סוכן ביטוח
ס ו כ נ ו ת או ח ב ר ה ל א ס פ ק ת גז לבישול וחימום

מחלק ל ח ם עם ר כ ב ממונע
«חלק נ פ ט א ו ק ר ח עם ר כ ב

10

8כבפה עם —
מכונה א ח ת
 2מכונות
 3מכונות

30
50
80

עם בהמה א ח ת
עם  2ב ה מ ו ת
צלם
צורף
קבלן לעבודות חשמל שאינו מעסיק עובדים
קבלן מקומי או ארצי המבצע עבודות חשמל
והמעסיק עובדים —
עד 2
 3עד 5
 6ומעלה
קבלן מ ק מי א ו ארצי המבצע עבודות בנין,
ביוב ,כבישים ,קווי מים ,שהיקף עבודתו או
עסקיו לשנה ב ל י ר ו ת —
עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
למעלה מ־000׳ 50עד 100,000
למעלה a־ oco,100עד 200,000
למעלה מ־ 200,000עד 300,000
למעלה מ־ 300,000עד 500,000
למעלה מ־500,000
רופא שיניים ,טכנאי שיניים ו מ ר פ א ת שיניים
שוחט ע ו פ ו ת
שען
שירות אוטובוסים עירוני ,בין־עירוני א ו סניף
של חברה ארצית
תעשיית בלוקים ,תעשיית מחצלאות וקליעה

120

:ןכונית משא ,טנדר או כ ל ר כ ב ממונע אחר —
עד טונה א ח ת
למעלה מ־ 1עד  3ט ו נ ו ת
י :למעלה מ־ 3עד  6טונות
למעלה מ־ 6טונות

20
30
60
100

גלטשת יהלומים המעסיקה עובדים —
עד 15
 16ומעלה

100
150

מספרה ,מכון ליופי ,עם כסא אחד

30

ל כ ל כ ס א נוסף

10

גםגר ,שרברב ,צבעי או צייר שלטים —
שאינם מעסיקים עובדים

30

המעסיקים עובדים —
1

50
100
150

 2עד 5
 6ומעלה

1000
100
30
100
150
30
30
200

עגליז —
30

 4מ כ ו נ ו ת ומעלה

הטפ ב ל י ר ו ת

10
15
60
30
60

100
150
200

100
200
400
700
1000
1500
2000
50
10
15
500
100״

חח י לה

.2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם
כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על
חשבון המס לפי חוק עזר זה.

השם

.4

תחילתו של חוק עזר זה היא ביוב! ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

הלל לנדםמן
ראש המועצה המקומית חצוד

נתאשר.
כ״ח בסיון תשכ״א ) 12ביוני (1961
) ח ט (82735

חיים משה
שר הפנים
2452

שפירא

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ״א80.7.1901 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לטירת־כרמל בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומרת טירת־כדמל חוק עזד זה:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה—
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה׳ ומכר׳ מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מיס,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט דשת פרטית ו
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר׳ למעט מד־מימ ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס»
״אביזרים״ —ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת?
״מד־מיט״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסר
פקים לנכס!
׳,נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה %
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחד ,שנתמנה לענין חוק עזר זה על
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם;
״צרכן״ — אדם המחזיק בישת פרטית!
״המועצה״ — המועצה המקומית טירת־כרמל.

הגדיייז

:

.2

)א( חיבור דשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנה^

חיבור 5טפע5
מיס

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בצירוף
מפה של אותה דשת.
)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 יסירנה ולא יטפל
.3
בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי
היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת דשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.

רשת פ ר ט י ת

)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים .הורה המנהל כאמור׳ לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים׳ ישלם למועצה אגדת צינורות
בתוספת.
ב ש י ע ו ר

.5

ש

נ

ל

ן

ב

ע

)א( לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
־

א ג ר ת הנחת
צינור ט י ס

רכישת טד־טים
והתקנתו

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל• הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה

קובי! התקנות  ,1178ז׳ באב חישב״א01 ,מ?0.7.1
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תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת כד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים 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 לצדכן 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 אגרה כאמור בסעיף קטן)הי(.
א ג ד ת מים

אספסת מים
?פי חוזה

)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.6
שנקבע בתוספת.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי הצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
)ג( לא פעל מד־תמים כהלכה במשך תקופה מסויימת׳ רשאי 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.
) .7א( המנהל רשאי ,באישור המועצה׳ ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתד .סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.

פקדונות

המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל דשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים•

מועד התשלום

) .9א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד .אספקת המים
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על חשבון
האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל ן אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור ,אם נתב־
קש 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 המועצה.

פטור
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) .10א( הוראות הסעיפים  6ו־ 8לא 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  ,6כולו או מקצתו.
קוב׳ו התקנות  ,1178ז׳ באב תשכ׳׳א20.7.1961 ,

׳ )ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה ,בריאות,
יסעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
) .11א( המנהל יתרה ב צ ר ב ן -
)!( שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהט לפי חוק עזר זה <
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע
המנהל!
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם אם המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת החת־
ראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ר) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף •קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת 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.

ניתוק החיבור

), .12א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(׳
,רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפד.

חידוש חיבור
שנותק

) .13א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,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.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

הפסקת אספקת
טיפ

) .14א( המנהל דשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן,
לשנות ,לסלק• למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה!

רשות כניסה

) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים׳ או לברר את כמות
המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
) .15א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
קובץ התקנות  ,1178ד באב תשכ׳׳א20.7,1961 ,

השיטוש בטיס
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)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 או הפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו
לצדכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט המנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
מים.
ט ב י ל ת מינו

 .16לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף ) 11ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא
חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף '--13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

׳פטירה מפני
ויהום

 .17לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחד סמוך למפעל
המים.

דרישת ת י ה ו נ י פ

) .18א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל דשת פרטית או חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה׳
לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור׳ חייב
למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל חדשת הפרטית או חלק ממנה אחדי דרישת ראש
המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את
הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה ,הכל לפי העניו.

ט פ י ר ת הודעות

 .19מסירת 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
הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.

ענשימ

ביטול
השפ

 .20העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() 5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(15 ,׳
16׳  17ד ,18דינו — קנס  500לירות ,ואם עבד על הוראות סעיף ) 18ב( והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה׳ נמשכת ,דינו — קנם נוסף 20
לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש
המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.21

חוק עזר לטידת־הכרמל)אספקת מים( ,תשט״ז— — 1955בטל.

.22

לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לטירת־כדמל )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.

2

״•*--ו
*
*
,

0

שיעור האגרה
בלירות

5

 .1אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג((
 .2אגרת הנחת צינורות )סעיף  (4לפי אורך החזית של הנכם לכל
מטר אורך
ונוסף לכך לכל מ״ר בניה בבל קומה

—25
—10.
0.40

ק״ת  ,568תשש״ז ,עמי •254

2456

הי3ץ התקנות  ,1178ז׳ ב א ב ומנ״א20.7.190!,

שיעור האגרה
בלירות;

• י ' יי

 .3אגרת מתקנת מד־מימ )סעיף ) 5ג((
 .4דמי שכירות מד־מים )סעיף ) 5ד(( — לחודש
 .5אגרת בדיקת מד־מים )סעיף ) 5ח((
 .6אגדת תיקון מד־מים )סעיף ) 5ה((  -י לחודש
 .7אגרת מים )סעיף  — (6לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־מים —
לשימוש לכל צרכן עד  6מ״ק
לכל מ״ק נוסף
לגנים ומשקי עזר ,בחדשים אפריל — נובמבר ,בהגבלה
של  10מי׳ק לכל  100מ״ד או חלק ממנו אך לא למעלה
מ־ 600מ״ק לכל התקופה האמורה — לכל מ״ק
)הנ״ל לאחד  6מ״ק ראשונים לחודש(
לשימוש תעשייתי או בניה — לכל מ״ק
)ב( במקום שלא הותקן מד־מים —
) (1יחידת דיור של—
חדד אחד
חדר וחצי
שני חדרים
לכל חדד נוסף
) (2מסעדה או בית קפה — ששטחם —
עד  30מייד
למעלה מ־ 30מ״ר עד  50מ״ר
למעלה מי 50מ״ר
) (3קיוסק לגזוז
) (4חנות מזון
) (5מספרה
) (6כל חנות אחרת
) (7משדד של —
חדר אחד
לכל חדר נוסף —תוספת של
) (8רפת — לכל ראש בקד
) (9השקאה לגנים ומשקי עזר )בחדשים אפריל—נובמר
בר( ששטחם —
עד  40מ״ד
לכל מ״ד נוסף — תוספת של
 .8אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג((
_

נתאשד.
ב׳ בתמוז תשכ״א ) 4ביולי (1961

—10
0.50
4.80
0.50

1.25
0.25

0.15
0.25

1.50
2.25
—3.
1.50
4.00
5-00
7.50
—4.
—2.
2.50
—2,
2.30
1.50
0.75

0.60
0.02
—2.

עזרא לניאדו
ראש המועצה המקומית טירת־כרמל

)Sחט (2917

חיים משה שפירא
שר הפנים
קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב תשב׳׳א20.7.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פ ק ו ד ת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר למטולה בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,י; מתקינה המועצה המקומית מטולה חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר למטולה )מס עסקים מקומי( )מס׳  ,(2תשי׳׳ז—1957
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

החלפת
התוספת

3

״תופפת
שיעורי המס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

א ו ט ו ב ו ס ציבורי
אולם א־ בית המושכרים לצרכי עינוגים —
באופן קבוע
מזמן לזמן

250
150
20

אדריכל ,מהנדס ,מודד או משרטט

10

אטליז
א ס פ ק ת מצרכי מזון או שיווקם

20
40

בית קפד ,ומסעדה —
ל ל א רשיון ל מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים
עמ רשיון ל מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים
בית מלון — פנסיון — חדרים מרוהטים עם
ב י ת ק פ ה או עם בית אוכל פתוח לקהל אם
מ ס פ ר החדרים —
עד 10
 11עד 20
 21עד 30
 31ומעלה
ואם מוכרים באותו מקום גם מ ש ק א ו ת משכ
ר י ם — ת ו ס פ ת של
בית מלון ב ל י בית קפה או מסעדה — אס
מ ס פ ר החדרים —
עד 10
 11עד 20
 21עד 30
 31ומעלה

60
100

60
130
160
200
100

30
80
130
160

ב י ת קולנוע

60

בנזין ,נ מ ו — מכירה

20

גלנטריה

60

גזוז — חנות א ו קיוסק

15

גלידה ,ייצור א ו מכירה

25

דגים — ח נ ו ת

15

הובלה במכוניות משא — ל כ ל מכונית —
עד  5ט ו נ ו ת
למעלה מ־ 5טונות

50
100

1
2
3

2458

ת י א ו ר המלאכה או העסק

המס בלירות

טנדר
המשמש ל ה ו ב ל ת משא בלבד
המשמש ג ם לטיולים
זגג
ח י י ט ו ת ו פ ר שמלות
ת ח נ ת ריכוז לחלב א ו מ ח ל ב ה
שמוכרים בה גם גבינה או מוצרי ח ל ב
5
חשמלאי
חנות —
ל מ כ י ר ת מזכרות ,חפצי אמנות וכיוצא באלה
ל מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים ב ס י ט ו נ ו ת
מ כ ו ל ת א ו המרי מזון אחרים ב ל י פירות,
י ר ק ו ת  ,דגים או מ ש ק א ו ת משכרים
עש פירות׳ ירקות ,דגים א ו מ ש ק א ו ת משכרים
טרקטור ל ה ש כ ר ה —
עד  20כ ו ח ס ו פ
ל מ ע ל ה מ״ 20כ ו ח ס ו ס
מאפיה
מ ו נ י ת — לכל מונית
מחצבה א ו מ ג ר ס ת אבן
מכשירי חשמל ורדיו — תיקונים
מסגריה
מספר־
מ ח ס ן מספוא
סנדלר
סוחר בהמות
ע ו פ ו ת — גידול — ש מ ס פ ר ן —
 40ע ד 96
 97ע ד 192
ל כ ל  96נוספות — ת ו ס פ ת ש י
עתינים — מכירה ב ק י ו ס ק
פחח
צבעי
ר פ ת — ל ב ל ראש ב ק ר
רוכל
חדרים בדירה פרסית המושכרים לאורחים —
לכל חדר

30
50
6
10
30
40
15
15
70
25
40
20
35
35
60
500
25
25
30
50
5
25
2
4
1
6
25
30
1
5
5״

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .110
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק׳׳ת  ,722תשי״ז ,עמי .1746

קובץ התקנות  ,1178ז׳ ב א ב תשכ״א20.7,1961 ,

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום נדו בניסן תשכ׳׳א ) 1באפריל .(!961

תחילה

ל
הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום •השיעוןי .ן ן
.3
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם
כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על
חשבון:המס לפי חוק עזר זה.
ר א ש ו ן ש

.4
1961״.

1

!

מ

ס

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—

נתאשד.
כ״ח בםיון תשכ״א ) 12ביוני (1961

הוראות מעבד

השם

ש ל ו ם פי י ן
ראש המועצה המקומית מטולה

) ח ט (83926

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר הדברת טוואיי התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־טבעון חוק עזד זה:
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 קרית־טבעון}
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד 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( וקניהס הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.
)א( ראש המועצה ״־שאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  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.
1

הגדרות

חובה להדביר
טוואי התהלוכה•
של האורן
הוראות להדברת
טוואי התהלוכה
של האורן

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1178ר באב תשכ״א20.7.1961 ,

2459

דייני״
'
י

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבידה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ייי

ט ״ נ צ ח

)א( ראש המועצה 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 המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

ממיתיאש•
י  ,ג ו י ע ל ה

מ

ס

י

י

ת

ענשים

העם

ה ו

יעי

ת

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 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 י
בתחום המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות 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 מאת ראש המועצה׳ או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודטבעון )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
.8
תשכ״א—1961״.
נתאשר.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961

א .ס ג ל
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

)חט (7050101

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־יש בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י מתקינה המועצה
המקומית קריורימ חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיד .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 ו
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים(
1
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״מחזיק״ — אדם המחזיק ל^עשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחה למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון !
״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.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

חובה ?הדביר
טוואי התד?,ובה
של האור!

) .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות
סעיף  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(.

הוראות להדברת
טוואי התהלוכה
שי האור!

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 .4לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
) .5א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת םבידה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה•

הדברה ע? ידי
המועצה

ממכות ראש
הטועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה 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
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותי אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
#ו הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ט ם י ר ת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם עשרים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות 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 מאת ראש המועצה׳ או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
.8
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרמת־ישי בדבר אםפקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
המקומית רמת־ישי חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה׳ תעלה וםכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מיה,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית ו
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכסן
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת ן
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכם<
,,נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה ן
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם <
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ז
״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־ישי.

חיבור 5טפע5

טיט

.2

)א(

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 דשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת  tוכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

רשת פרטית

) .3א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת דשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.

אגרת הנחת
ציגורטים

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מיס ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
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.5

)א( לא יתקין אדם מדיימים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אמ הוא מנהל.
•

•

.

רכישת טד־טים
והתקנתו

)ב( המנהל דשאי לדדוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה
תוד 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־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־המימ ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מיס ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים 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 שהמנהל יבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(.
) .6א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
שנקבע בתוספת.

אגרת ט י ט

)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־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי 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.
) .7א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
מים ולקבוע בו תנאים.

אספקת ט י מ
? פ י ח ״

י׳

)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.
המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל דשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

פקדונות

) .9א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד .אספקת המים
לפי מד־מים׳ תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

מועד התש5ום

)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על
חשבון האגדה •סכום שייקבע בהסכם עם המנהל אולם כל עוד לא התחילו בבניה דשאי
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 לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
 :קוב״ו התקנות  ,1178ן׳ באב:תשכ״א20.7.1961 ,
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פטור

נימוק החיבור

הוראות הסעיפים  6ד 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)א(
.10
אמצעים.
)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
.11

)א( המנהל יתרה בצרכן —
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה»
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהלז
) (3שמיתקני המיס שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש 5
) (4שזיהס או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן)א() (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ד) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המיס.
)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 ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתד
.12
בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
)א( ,רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

הפסקת אספקת
טיס

)א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.13
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,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.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק׳ עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

רשות כניסה

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה ו
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לברד את
כמות המיס שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
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) .15א( לא ישתמש ארם במים ולא יניח לאחר למשתמש במים שברשותו אלא לצדכי
בית או לצורך שקבע המנהל.

השימוש ב ט י ט :

)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה לתכנים
לתוכו בעל חיים או חפץ׳ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת או להפרעה
לאספקת מיס.
)ד( .לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
) .ה( לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
המים.
 .16לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף ) 11ב( אס לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.17
המיס.

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור ז ל ,אן
ב

מ

ק

ו 0

מ ז ו ד

,

ח

פ א

ר

ם מ ו ך

ל

מ פ ע

ל

ל
) .18א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המוע ןן(
בדרישה בכתב׳ בל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
צ

ר ש א י

ח י י ב ׳

טכירתטים

שטירה ט פ נ י
זיהום

דרישת ת י ק ו נ י ם

)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.
) .19א( לא יתקין אדם אביזרים של דשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן
לו רשיון שרברב.

ר ש י ה שרברב

)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 דשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־ 31במרס של השגה שלאחר נתינתו.
)ה( בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת תמועצת אגרת בשיעור שנקבע
בתוספת.
)ו( שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון.
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מסירת הודעות

׳ ׳
!נ

!1יט

 .20מסירת 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 הנכס הנדון בהודעה.
 .21העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א(׳ ) 3א( ו־)ב(׳ ) 5א() 12 ,א() 14,ב(,15,
 17 ,16ר ,18דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 18ב( והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתד ,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?ח

.22

תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב ) 31במרס .(1962

השם

.23

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־ישי )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.
תופפת.
שיעור האגרה
בלירות

.1
.2

.3
.4
.5
.6

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף )2ג((
אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
לנכס ששטחו עד  1000מ״ר
לכל מ״ר נוסף על  1000מ״ר תוספת של
אגרת התקנת מד־מים )סעיף ) 5ג((
דמי שכירות מד־מים )סעיף )6ד(( — לחודש
אגרת בדיקת מד־מים )סעיף )5ה((
אגרת תיקון מרימים )סעיף ) 5ה(( — לחודש

 .7אגרת מים )סעיף  — (6לחודש:
)א( במקום שהותקן מד־מים —
) (1לשימוש בייתי ולעסק — לכל מ״ק
) (2למשקי עזר עד  800מ״ק לשנה לדונם — לכל מ״ק
לכל מ״ק נוסף על  — 800לשנה לדונם
) (3לתעשיה ולבניה — לכל מ״ק
)ב( במקום שלא הותקן מד־מים ¬-
לכל יחידת דיור או עסק

נ ת א ש ר

100
0.050
5
0.75
5
0.40

0.20
0.075
0.20
0.14
2.50

 .8אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג(( •
 .9אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 19ה(( — לשנה
.
ח׳ באדר תשכ״א ) 24בפברואר (1961

100

5
12

א .י נ א י
ראש המועצה המקומית רמת־ישי

)חמ (85497

חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשלומי בדבר אםפקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית שלומי חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —

.1

הגדרית

״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה׳ תעלה וסכד ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית ?
״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחד ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס!
״אביזרים״—ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת t
״מד־מימ״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס ו
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה ן
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם אומקצתם!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ן
״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי.
)א( חיבור דשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

.2

ח י ב ו ר 5טפע?
מים

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית 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.
) .3א( לא יתקין אדם רשת פרטית׳ לא ישנה רשת פרטית קיימת׳ לא יםירנה ולא
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתד בכתב מאת המנהל.

רשת פ ר ט י ת

)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה׳
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להודות על החלפת האביזרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגדת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
1

א ג ר ת הנחת
צינור ט י ם

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
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דכישת מד־מים
והתקנתו

'.5

)א( לא יתקין אדמ מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

)ב( המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
תור 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־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( בעד התקנת מד־מימ ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכיתת חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־המיס 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 שהמנהל יבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(.
) .6א( בעד אספקת מיס לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
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 הנכס.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשר ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.
.7

?פי חוזח

,

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתד .סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.

פקתנות

מ ו ע ד

ו ! ת

)א(

המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת

המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.
׳

ט  5ו ט

) .9א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד .אספקת המים
לפי מד־מים׳ תשולם האגדה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים 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 לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

2468

קובץ התקנות  ,1178ז׳ באב ת׳טכ״א20.7.1961 ,

) .10א( הוראות סעיפים  6ר 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר
אמצעים.

פ ט

יי

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.

.11

)א( המנהל יתרה בצרכן
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה!
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצדכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל!
) (3שמיתקני המיס שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש}
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
—

ניתוק ה ח י מ ר

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן)א() (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ד) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת 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.
) .12א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף )11ב( לא יחודש אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.

חידוש ח י מ ר
שנותק

)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
) .13א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
הפרטית ,דשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,לנתק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,כולה או מקצתה.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחדים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

חפסקת אספקת
טיפ

)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן)א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
*

) .14א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8,00ל־ 20.00ובשעת חירום  -י
בכל זמן םביד — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלד»,
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעד .או זיהום של מים ,או לברר את
כמות המיס שסופקה לצרכן.

דשות כניסה

)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
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השימוש בטיס

טכירת טי

ם

) .15א( לא ישתמש אדם במים ולא יגיח לאחר להשתמש במיה שברשותו אלא לצרבי
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לדעה ולא יניח לאחד לעשות כאמור.
)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 להפרעה
לאספקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
המים.
 .16לאימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף ) 11ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 14אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

׳&טייה מ י

.17
המים.

דרישת תיקונים

) .18א( דאש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
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.
)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 דויישת
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.

מסירת הודעות

 .19מסירת הודעה או .דרישה לנוי 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

 . .20העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() 5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(15,׳
 17 ,16ו־18׳ דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 18ב( והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף 10
לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

פנ

זיהום

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

תחולה

.21

תחולתו שלי חוק עזר זה היא עד יום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב ) 31במרס .(1962

השם

.22

לחוק עזר זה י*קרא ״חוק עזר לשלומי )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.
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תופפת
שיעול האגרה
י בלירות

.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג(( —
בעד דירת מגורים
בעד בית מסחר ,בית חרושת ,בית עסק ומשרדים
אגרת הנחת צינורות )סעיף  — (4לכל מטר
מרובע משטח הנכם
אגרת התקנת מד־מימ )סעיף ) 5ג( ( —
בעד מד־מים שקטרו —
עד ״1
למעלה מ־״1
דמי שכירות מד־מים )סעיף ) 5ד(( —לחודש
אגדת בדיקת מד־מים )סעיף ) 5ה(( —
אגרת תיקון מד־מים )סעיף ) 5ה(( — לחודש
אגרת מים )סעיף — (6
)א( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —
פחון
שיכון מכל סוג שהוא ,למעט פחון
בית קפה ,מסעדה ,מספרה ,חנות ,קיוסק או משרד
רפת— לכל ראש
דיר — לכל ראש
לכל דונם או חלק ממנו
שטח חקלאי
)ב( במקום שהותקן מד־מים — לחודש —
) (1לתעשיה ,מסחר ,מוסדות ,משרדים ובניה ל־ 10מ״ק
ראשונים או חלק מהם
לכל מ״ק נוסף — תוספת של
) (2לתצרוכת ביתית ל־ 10מ״ק ראשונים או חלק מהם
למעלה מ־ 10מ״ק עד  25מ״ק — לכל מ״ק
למעלה מ־ 25מ״ק עד  35מ״ק — לכל מ״ק
למעלה מ־ 35מ״ק — לכל מ״ק
אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג((

נתאשר.
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תיקון טעות
בחוק עזר לעכו)אספקת מים( ,תשכ״א— ,1961שפורסם בקובץ התקנות  ,1166תשב״א,
עמ׳  ,2021בסעיף  ,6במקום סעיף קטן)ה( צ״ל:
״)ה( בעד בדיקת מד־מים שגרתית ,אחת לשנתיים ,תיקונו והחלפתו מחמת התבלות,
ישלם הצרכן לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת״.
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