ר ש ו מ ו ת

קובץ התקנות
 28במרס 1963
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ג׳ מ י מ ן תשכ״ג

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מועצת המוסד לבטיחות ו»,יד<ת( ,תשכ״ג—1963
תקנות גמלי חיפה ויפו )אגרות החסנה( )תיקון »ם׳  ,(2תשכן״ג—1963
צו תעדיף המכס והפטור )הוראת שעה( ,תשכ״ג—. 1963
צדשעת־ודרום )שיעור תשלום חובה( )מס׳ ) (3תיקון מס׳  ,(11תשב״ג—1963
צו ההקדשות לצרכיי צדקה )קרן נאמנות לפיתוח שירותים פסיכ׳ןאטריים()תיקון( ,תשכ״ג־
•

J195

•..

 :י

 . .׳ . . - . • • .

.

.

.

 .יי

..

י [

 .י

:

י

'

•

•

•••

כללי לשכת עורכי הרין )שימוש בתארים( ,תשב״ג—• • \ 1963׳>.-׳
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )הסמכת קבלנים מורשים לעונות ¬1963/64
•
•
•
•
.
.
.
־  ,(1964/65תשכ׳׳ג—1963
כללי המועצה לייצור ולשיווק ע ל אגוזי אדמה )יצוא אגוזי אדמה( ,תשכ׳׳ג—1963
אברזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז( )תיקון מ<1׳  ,(2תשכ״ג—1963
,
.
הודעת הדיג)צמצום פעולות דיג באילת בעונת  ,(1963תעכ״ג—1963
•
צו לעידוד הסרט הישראלי )הצגת יומן ישראלי( ,תשכ״ג—• 1963
צו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת()הוראת שעה( — תיקון טעויות

מדור לשלטון מקומי

»מוד
1224
1226
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1231
1231
1233
1233

 ,-י

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שער־הנגב ,תיקון( ,תשכ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )א( )בית־יצחק ,תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לאור־יהודה )אספקת מים( ,תשכ׳־ג—1963
חוק עזר לאפקים )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר לגבעת־עדה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לטורעאן )מסי עסקים מקומי( ,תשכ׳׳ג—. 1963
חוק עזר ליבנה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—• 1963
חוק עזר ליקנעם )אספקת מים( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר למגדל־העמק )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג1963-
חוק עזר למזכרת־בתיה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ׳׳ג—1963
חוק עזר למודיעים )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—:1963
חוק עזר למנשה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לנשר )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לפורידיס )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לקדימה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר לקרית־אונו )אספקת מים( )תיקון מם׳ ,(2.תשכ״ג—1963
חוק עזר לקרית־טבעין )מס.עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לקרית־ים )אספקת מים()תיקון(,תשכ׳׳ג—. 1963
חוק עזר לקרית־מוצקין )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
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חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי־׳ד—1954
תקנות בדבר מועצת המוסד לבטיחות וגיחות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 28ג( 31 ,ר 43לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
תשי״ד— , 1954אני מתקין תקנות אלה:
ג

תקופת כהונת
המועצה

)א(

.1

תקופת כהונתה של מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות )להלן — המועצה( היא

ארבע שנים.
)ב(

תקופת כהונתה של המועצה אשר כיהנה ערב תחילת תקפן של תקנות אלה׳

תיתם׳ ביום תחילתן.
הפסקת הברות
במועצה

.2

כינוס המועצה

.3

היושב ראש יכנס את המועצה בכל אחד מאלה:
) (1לא יאוחר מארבע חדשים לאחר הישיבה הקודמת!
) (2על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר היום המוצע ,חתומה על ידי לא
פחות מחמישית ממספר חברי המועצה ז
) (3כשהוא רואה צורך מיוחד בכך.

קביעת סדר
חמש.

.4

סדר היום לישיבות המועצה ייקבע על ידי היושב ראש ,ובלבד שיכלל בו

כהונתו של חבר המועצה תיפסק אמ חל בו אחד מאלה:
) (1התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב ליושב האש,׳
) (2עבר עבירה פלילית שיש בה קלון;
) (3נמצא פסול־דין;
) (4נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה ולדעת היושב ראש לא היתה
סיבה סבירה להיעדרו!
) (5חדל לייצג את העובדים או המעבידים אשר׳ בהתייעצות עם ארגונם,
מונה כנציגם במועצה ,והדבר הובא בכתב לידיעת היושב ראש •,
)(6

)א(

היה לעובד המוסד.

כל ענין
) (1שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום!
) (2שפורט בבקשה לכינוס המועצה לפי תקנה  (2) 3בהתאם לסדר מסירת
הבקשות ליושב ראש.
)ב(

«ימייט
בסדר:היום

)א( הצעד ,לשנות את סדר היום תוגש לפני ישיבת המועצה או עם פתיחתה!
.5
ההצעה תועמד להצבעה אם נמצא לה תומך! המציע רשאי להסבירה בקיצור לפני ההצבעה.
ואחד המתנגדים לה רשאי להשיב.
)ב(

הזמנות

הצעה לשינוי בסדר היום תתקבל ברוב דעותיהם של כל חברי המועצה.

)א( הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר היום שלה והיא תימסר לחברי המועצה
,6 :
לפחות  14יום לפני המועד שנקבע לישיבה.
1

1224

המועצה לא תדון בענין שלא נכלל בסדר היום.

ס׳׳ח  ,164ת׳פי״ד ,עמ׳ .202
קוני( התקנות  ,1481ג׳ מינו! ת^נ״ג28.3.1963 ,

; ):ב^ :הזמנה לישיבה דחופה וכן הודעה על ביטול ישיבה ,דחייתה או הקדמתזן.
מותר למסור ׳בדרך הנראית ליושב הראש כיעילה ,ובלבד שהודעה על ישיבה דחופה ,דחיית
;ישיבה או הקדמתה ,שנמסרה באמור תאפשר למוזמן להשתתף בישן־בה.
:

;

)ג(

ישיבת המועצה ת ה א כדין גפ אם הזמנה שנשלחה ל ע ו ד מועד:לפי מען חברי

המועצה לא הגיעה לידי חבר מחבריה.

••:.-׳׳•

)א( שליש מחברי המועצה וביניהם היושב ראש ,הם מנין חוקי בישיבזיתיה*
.7
) ',ב( לא היה בישיבת מועצה מנין חוקי ,יהיו ב י ש י ב ה ו ב א ה ששית חברי מועצה
•וביניהם היושב ראש ,מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה.
)ג( היושב ראש יקבע א ת המועד לישיבה ה ש נ י ה ! ההזמנה לישיבה השניה תבלול
אזהרה .שהישיבה כאמור תתקיים גם אם מספר המשתתפים בה יהיה כאמור בתקנת
משנה )ב(.
)ד(

מנח חוקי

פ ח ת מספד המשתתפים במשך הישיבה והיה קטן מן המנין החוקי ,לא תיפגע

חוקיות ההחלטות בשל כך בלבד.
.8

)א(

.

)ב(

היושבראש
!
)  (1יפתח וינעל את הישיבות!
) (2ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום שנכלל! בהזמנה לישיבה או כפי
י |
ששונה לפי תקנה !5
) (3יקציב לכל חבר שביקש את רשות הדיבור או{ הזמן שמותר לו לנאום!
) (4יקבע את תוצאות ההצבעות.
היושב ראש רשאי —

חנה?ת יעיבות

:

•)(1

להפסיק חבר מועצה החורג בדבריו מהענין הנדון׳ או הנואם מעל לזמן

שהוקצב לו 5
) (2לקרוא לסדר חבר מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה.
!,9

)א( היושב ראש יתן לחברי המועצה דשות הדיבור לפי סדר בקשתם.
)ב( מגיש הצעה רשאי לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו!.

סדר הדיונים

החלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים באותה ישיבה! היה מספר הקולות שקול,
.10
יכריע קולו של היושב ראש.

יןבלת החלטות

)א( ההצעות יועמדו להצבעה לפי סדר הגשתן!־בהצעות שקבלת אחת• מהן שוללת
.11
.את קבלתה של האחדת ,יצביעו קודם על המרחיקה ל כ ת ! נתעורר ספק בנוגע ,לסדר ההצ־
געה ,יכריע היושב ראש.

סדרי הצגעח

)ב( ההצבעה תהיה.בהרמת ידים.
)ג( ע ל פי דרישת חבר מחברי המועצה יספור היושב ראש את קולות המצביעים
בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה.
.12

י׳
יירשם פרוטוקול מכל ישיבה שבו ייכללו לפחות פרטים אלה:
) (1שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה ,וכן שדותיהם של.הנעדרים!!
) (2ס ד ר ה י ו ם !
) (3שמות המשתתפים בוויכוח ותמצית דבריהם!
)(4
)(5
)(6

׳,
פרוטוסו?

ההצעות!
תוצאות ההצבעות!
ההחלטות.

.הוג׳ו^תקנות <! 443ג׳ בניםותשב״נ28.3.1863 ,
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אישור
הפרוטוקו?

) .13א( היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול לא יאוחר מאשר בישיבה
הבאה והעתק ממנו יישלח לכל חבר מועצה.
)ב( תוך חודש מיום קבלת העתק מהפרוטוקול רשאי חבר מועצה לבקש מהיושב
ראש לתקן את תכנו.
)ג( על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש .החליט היושב ראש לתקן
את הפרוטוקול יישלח העתק מהתיקון לחברי המועצה.

זבות עיון

.14

חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקול מישיבות המועצה בכל עת סבירה או להעתיקו.

מינוי ועדות

.15

המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה.

כינוס וערות
וסדר עבודתן

.16

)א( יושב ראש של ועדה יכנס אותה לפי הצורך או לפי בקשת יושב ראש המועצה.
)ב( הוראות תקנות  (2) 3עד  6ו־ 8עד  12יחולו על ועדות המועצה ,בשינויים

שהענין מחייבם.
תפקידי
המינהלה
•תחילו

 .17הזמנות לישיבות המועצה וועדותיה יימסרו על ידי מינהלת המוסד והיא תנהל את
את פרוטוקול ישיבותיהן ,תעבירם לחברים ותשמדם.
.18

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

.19

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מועצת המוסד לבטיחות

וגיחות( ,תשכ״ג—1963״.
ט״ז באדר תשכ״ג) 12במרס (1963
" >
) ח ט 4

יגאל אלון
שר העבודה

75

חוק רשות הנמלים ,תשכ״א — 1961
פקודת הנמלים
י• ! ת ק נ ו ת נ מ ל י ח י פ ה ויפו ב ד ב ר א ג ר ו ת ה ח ס נ ה
בתוקף םממיותי לפי הסעיפים ) 20ב( ו־) 21ב( לחוק רשות הנמלים ,תשב״א—
 /1961הסעיפים  '4ר 17לפקודת הנמלים  ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקח התוספת

בסעיף  ,1בחלק ב׳ של התוספת לתקנות נ פ ל חיפה ויפו )אגדות החסנה( 1943 ,״,

.1

במקום ״בתקנה (2) 3״ יבוא ״בתקנה 3״.
העס

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמלי חיפה ויפו )אגרות החסנה(

.2

)תיקון מס׳ ,(2

תשכ״ג—1963״.
י״ח באדר תשב״ג) 14במרס (1963
)חמ (755306
1
2
3
4
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ישראל בד *יהודה
שר התחבורה

סייח  ,344ת׳עכ״א ,עמי .145
הוקי א׳׳י ,כרד ב  /פרק קי״ד ,עמ׳ .1146
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ע״ר  4943תופ׳  2מס׳  ,1256עמי  :234ק״ת  ,224ת׳מי׳׳ב ,עמ׳  ;264ק״ת  ,480תמט״ז ,עמי ;70
ק״ת  ,860תשי׳׳ט ,עפ׳  : 587ק״ת  ,1422ח׳65כ״ג ,עפ׳ .1094
קוניןיחתקנוח  ,1481ג׳ גניפ! ת׳8נ״ג28.3.1««8 ,

פקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף(,

תש״ט—1949

צו בדבר שינויים בתעריף המכס ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעריף המכס והפטורינ| / 1937 ,הסעיפים ) 14א(
וסעיף!  1לחוק מסי מכס ובלו
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948
)שינוי תעריף( ,תש״ט— 1949י• ,אני מצווה לאמור:
והפטורים) 193},להלן — התוספת(,
על אף האמור בתוספת* לפקודת תעריף .המכס
.1
יהיו שיעורי המכס לגבי הטובין המפורטים להלן בטור א׳ בתקופז(ת המפורטות לצדם בטור
בי ,בפי שצויין לצדם בטור ג׳ :י
טור א׳
הטובין •

טור ב׳
התקופה

טור ג׳
השיעור
היחידה
בלירות לפי ערד

 .1אריגי זכוכית ששוחררו על ידי
רשות המכס לפי פרט 309ג)א(
לתומפת ולא שימשו לייצור
מוצרים פלסטיים המזויינים
בסיבי זכוכית
 .2נייר מונוטייפ בגלילים מהסוג
keyboard spool paper
:

ששוחרר על ידי רשות המכס
לפי פרט  644או ) 48.15ט(
לתוספת

מיום זז׳ במיון תשי״ט
) (14.6.59עד ה׳ בסיוון
תש״ד )(31.5.60
30%
) (1מיום כ״ג באייר
תשב״א ) (9.5.61עד
ה׳ באדר א׳ תשכ״ב
)(9.2.62

50%

) (2מיום ז׳ באדר א׳
תשכ״ב ) (11.2.62עד
כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב
)(1.4.62

25%

 .3שמנים המיצים ששוחררו על
ידי רשות המכס לפי פרט 15.03
)ט() (9לתוספת

מיום ב״זבשבטתשכ״
) (1.2.62עד ה׳ באדר א׳
תשכ״ב )(9.2.62

 .4פורנירים

ביום י״ד בחשון תשכ״
)(11.11.62

.2

פטור

מ  1.00לירה 25%+
2

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור )הוראת שעה( ,תשכ״ג—1963״.

כ״ד באדר תשכ״ג) 20במרס (1963
)חט (72801
* ע״ר  ,1937תום׳  1מם׳  ,714עמ׳ .183
* ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ס״ח  ,10תש״ט ,עט׳ .154
* ע״ר  ,1937תום׳  1מם׳  ,714עט׳  ; 188ק״ת  ,1238תשכ״ב ,עמ׳ .560
3

קובץ התקנות  ,1431נ׳ בנים! תשכ״ג28.3.1963 ,

לוי אשכול
שר האוצר

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו בדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו
בתוקף םמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )מס׳  ,(3תשי״ח—1958

.1

2

)להלן — הצו העיקרי( ,בחלק ב׳ —
) (1פרט  — 3בטל.
) (2אחרי פרט  9 5י ב ו א :
״ .96מקררים חשמליים בעלי קיבול העולה על  11רגל
מעוקב ,שסיווגם הוא לפי פרט )84.15א() (9לתו
ספת לפקודת תעריף המכס — לכל לירה של ערך
ס.י.ף — .למען הגנה על תוצרת הארץ מפני התח־
רות של מוצרי יבוא וכן למען ספיגתו או מניעתו
לידה אחת
של ריווח עודף
בניכוי המכס
ששולם״
3

1

בתוספת השלישית לצו העיקרי ,בפרט  ,56בסופו ,יבוא:
״למעט מקררים חשמליים בעלי קיבול העולה על  11רגל מעוקב״.

.2

תחילתו של סעיף  (1) 1לצו זה היא ביום ד׳ באדר תשכ״ג) 28בפברואר .(1963

.3

לצו זה ייקרא ״צדשעודחירום )שיעור תשלום חובה( )מם׳ ) (3תיקון מס׳ ,(11

.4

תשכ״ג—1963״.
כ״ג באדר תשכ״ג) 19במרס (1963
<חט (74043
1
2
3
4

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ט״וו  ,268תשי׳׳ט ,עט׳  ; 18ם״ח  ,385תשכ״ב ,עמי .56
ק״ת  ,772תש י״ח ,עמי .776
ק״ת  ,889תשי״ט ,עמ׳  ; 1130ק״ת  ,1276תשכ״ב ,עט׳ .1434
ין״ת  ,1421תשכ״ג ,עמי •1091

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו י ב ד ב ר ה ת א ג ד ו ת ם ש ל נ א מ נ י ק ר ן נ א מ נ ו ת ל פ י ת ו ח ש י ר ו ת י ם פ ס י כ י א ט ר י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה

והסעיפים ) 14א(

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

במקום סעיף  1לצו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן נאמנות לפיתוח שירותים פסיכי־

.1

אטריים( ,תשיי״ח— 1958י ,יבוא:
״רשות להיות  .1ד״ר יצחק מרגוליץ ,ד״ד שמעון רוביצ׳ק׳ ד״ר לואי מילר ,יוסף מאיר
ת א ג י י

1

חוקי א״י ,כרד א׳ ,פרק י״ז ,עט׳ .107
״״״
׳
י
ע׳׳ר תש״ח ,תום׳ א׳ מסי ׳ עמי
ק״ת  ,783תשי׳׳ח ,עמ׳  . !018ק״ת  ,986ומרו ,עט־  ; 157ק״ת  ,1007תמכ״א..,עט׳ 22״  :ק״ת ,1335
תשכ״ג ,עמי .2243

2
3

)להלן — הנאמנים( ,רשאים להיות תאגיד״.
ä

1

קובץ התקנות  ,1431ג׳ בניסז תשכ׳׳ג28.3.1963 ,

לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן 3אמנוימ|ל6ית4מ-.ש<רותיט';&0יצ^׳./...:ק^פ׳־׳

.2

אטריימ( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
דב יוסף
שר המשפטים

כ״ג באדר תשכ״ג) 19במרס (1963
)־מ (78093

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א—1961
י כללים׳ ב ד ב ר שימוש • כ ת א ר י ם

\\

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  57ו־ 109לחוק לשכת עורכי הדין ,תשנ״א—, 1961
ג

מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
לא ישתמש עורך דין בציון מקצועו בלועזית אלא בתואר " 'Advocateבאנגלית׳

,1

בערבית ,י / "Avdcat".לצרפתית א ו בתואר לועזי מקביל שרכש במדינת .חוץ.
1

לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין )שימוש בתארים( ,תשב״ג—1963״.

,2

״ .
ט

ש

בתארים־

השם

י׳ ו ר ו ט נ ש ט ר י י ך
יושב ו1אש המועצה הארצית
של! לשכת עורכי הדין

נתאשר.
כ״ג באדר תשכ״ג) 19במרס (1963
)חט .(703205

דב יוסף
שר המשפטים
1

ס״ח  ,347תשכ״א ,עמי.178 :

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט—1959
 :כללים ב ד ב ר ה ס מ כ ת קבלנים מורשים לעונות 1964/65—19^3/64

,׳

בתוקף:סמכותה לפי הסעיפים  17ד 19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
תשי״ט— , 1959קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )להלן — המועצה(
כללים אלה:
ג

כלליפ אלה חלים על הסמכת קבלנים מורשים׳ לעונות  1963/64י —

.1

1964/65.

'9°3/64

עיני״

1904/05

מי שהוסמך כקבלן מורשה )להלן — בעל הסמכה קודמת(׳ לפי כללי המועצה לייצור
.2
״ ,>-
.ולשיווק של אגוזי אדמה )הסמכת קבלנים מורשים לעונות ,(!962/63 — 1661/62
 , 1961והגיש בקשה למועצה לצורך זה תוך  14יום מיום פרסום כללים אלה ברשומות,
ת ש 3

א

הסטבת בעלי
הסמכה לןודמת:

צ

תםמיבו המועצה׳ בכפוף להוראות סעיף  ,4כקבלן מורשה.
מבקש הסמכה שאינו בעל הסמכה קודמת תסמיכו המועצה ,בכפוף :להוראות סעיף ,4
.3
•אם:נתקיימו לגביו •תנאים אלה:

הם»כת:
קגעטוו׳םה.׳

) (1הגיש'בקשה בכתב .למועצה לא יאוחר מיום כ״^ באייר תשכ״ג) 15במאי
 (1963וצירף לבקשה התקשרויות בכתב שנעשו בינו לבין מגדלים שזרעו אגוזי
אדמה בשנת  1963על שטח כולל של  2500דונם לפחות ,שלפיהן התחייבו
ס״ח  ,277תשי״ט ,עט׳ .76
ק״ת  ,1136תשב״א ,עמ׳ .1615
קונץ התקנות  ,1431ג׳ בניס! תשכ׳׳נ28.3.1963 ,

1229

המגדלים לשווק לו או באמצעותו בלבד את כל יבול אגוזי האדמה ^שלהם
מזריעת אותה שנה ,בכפוף לתנאי שיוסמך כקבלן מורשה!
) (2המועצה שוכנעה שהמגדלים האמורים בפסקה ) (1התקשרו אתו בלבד
בדבר שיווק יבולי אגוזי אדמה מזריעת ! 1963
) (3הוא מחזיק במחסן מצוייר כדרוש ומתאים להחסנה ולמיון של כל כמויות
אגוזי אדמה שעליו לרכז לפי ההתקשרויות כאמור.
•,צירוף תנאים
הסמכה אינה
ניתנת ?העברה

המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה ,לפי הסעיפים  1ו־ ,3במתן
.4
ערבות להנחת דעתה לקיום חובותיו כקבלן מורשה.
הסמכה כקבלן מורשה אינה ניתנת להעברה ,אך אם העסק ששימש לקבלן מורשה
.5
לביצוע תפקידיו הועבר כולו לידים אחרות רשאית המועצה לאשר גם העברת ההסמכה.

ביטול
ההטטכת

.6

השם

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )הסמכת קבלנים
.7
מורשים לעונות  ,(1964/65 — 1963/64תשכ״ג—1963״.

המועצה רשאית לבטל הסמכתו של קבלן מורשה בכל אחד מאלה:
) (1הוא לא ריכז בידו בעונת  1963/64לצרכי שיווק לפחות  500טונות אגוזי
אדמה בקליפה שלפחות  45%מהם אושרו ליצוא בקליפה!
) (2הוא הפר כלל מכללי המועצה או כל הוראה שניתנה לפיהם ולאחר
שניתנה לו התראה בכתב לא שעה להתראה.

נתאשר.
כ״ג באדר תשכ״ג) 19במרס (1963
)חט (74142

משה דיין
שר החקלאות

ר א ו ב ן אי ל נ ד
יושב ראש המועצה
לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
ספיד
פנחס
שר המסחר והתעשיה

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט—1959
כללים ב ד ב ר יצוא אגוזי א ד מ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים ) 18ב( ר 19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי
אדמה׳ תשי״ט— 1959י ,קבעה המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )להלן — המועצה(,
כללים אלה:
היגררות

ייחוד יצוא
?מועצה
:השס

בכללים אלה —
.1
״אגוזי אדמה״ — אגוזי אדמה בלתי מקולפים או מקולפים׳ מ מ ד ע י ם או בלתי ממויינים,
לרבות מיועדים לשמש בזרעים ,ולמעט מקולפים שעברו עיבוד תעשייתי.
.2

לא ייצא אדם אגוזי אדמה פרט למועצה.

.3

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )יצוא אגוזי

אדמה( ,תשכ״ג—1963״.
נתאשר.
כ״ג באדר תשכ״ג) 19במרס (1963
)חט (74141

משה דיין
שר החקלאות

ר א ו ב ן איל נ ד
יושב ראש המועצה
לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
ספיר
פנחס
שד המסחר והתעשיה

ס׳׳ח  ,277תשי״ט ,עט׳ .76

1230

קובץ התקנות  ,1431ג׳ בניסז תשכ״נ28.3.1963 ,

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—1957
- :י

א כ ח ד • ע ל אזורי ניקוז

בתוקף סמכותי לנני סעיף  10לחוק הניקוז וההגנה מפני ^מפונות׳ תשי״ח— 1957י,
ולאחד התייעצות במועצה ,אני מכריז לאמוד:
בתוספת לאכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז( ,ת ש ״ ך  ! 5 9 -־,

.1

9

במספר אזור 13׳ במקום הכותרת ״המועצה המקומית כפר־םבא״ |בוא ״עירית כפד־םבא״.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז( )תיקון מס׳ ,(2

.2

תיקו! התוספת
אזור <י1

"°
ש

תשכ״ג—1963״.
:משה ד י י ן
שר החקלאות

י״ט באדר תשכ״ג) 15במרס (1963
)חמ (739220

1
2

ס״ח  ,236תשי״ח ,עמ׳ .4
מ״ ת  ,964תש״ד ,עמי .288

פקודת הדיג1937 ,
•

,

•

ו

י

ה ו ד ע ה ב ד ב ר צ מ צ ו ם פ ע ו ל ו ת דיג ב א י ל ת
 .י
.1

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  13לפקודת הדיג , 1937 ,אנו מו4ןעים לאמור:
1

בהודעה זו—

״האזור הצפוני״ — רצועת יבשה ברוחב  10מטר לאורך חוף הים בין המקום הידוע בשם
בית הדייגים באילת ובין הגבול הביךלאומי שבין מדינת ישראל וממלכת ירדן ההאש־

הגירות
,

מית באילת ורצועת הים ברוחב של קילומטר אחד הגובלת ענ| שטח היבשה האמור»
״עונת דיג הפלמידות״ — התקופה שבין ב״ב בניסן תשכ״ג ) 16באפריל  (1963ובין כ״ג
בתמוז תשכ״ג ) 15ביולי  (1963ושבין כ״ה באב תשכ״ג ) 15באוגוסט  (1963ובין ג׳
בכסלו תשכ״ד ) 19בנובמבר ) (1963
״צינור המים״ — צינור המים החוצה את חוף אילת ויוצא למימי מפרץ אילת כ־ 200מטרים
מזרחית למלון ימ סוף.
לא^ יעסוק אדם בדיג באזור הצפוני בעונת דיג הפלמידות אלא בהתאם לסעיף  4או
.2
על פי הרשאה מיוחדת מאת פקיד הדיג הראשי)להלן — הרשאה מיוחדת(.

צמצום -
י "

לא תינתן הרשאה מיוחדת אלא אם הוכח לפקיד הדיג הראשי כי יהיה במתן ההרשאה
.3
כדי לתרום לפיתוחו של ענף הדיג הימי באזור אילת ולא יהיה בה כדי לחייב את הרשאי
לדוג בהתאם להוראות סעיפים  4ד  5להוציא את רשתו המיועדת לדיג הפלמידות.

מת! הרשאה

י י נ 0

5 ,

מיוחדת

ע״ר  ,1937תוט׳  1מם׳  ,667עמ׳ .187
קובץ התקנות  ,1431ג׳ גניס! תשכ״ג28.3.1963 ,

1231

;,רשות ?דוג
באזור הצפוני

בשטח האזור הצפוני רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לדוג בעונת דיג הפל־

) : ,4א(

מידות ברשתות עמידה פלמידה ובמקום המצויין ליד שמו:
) (1דוקםא יצחק — רשת אחת — 50מטר מערבה מגדר הבטחון שהותקנה
בקרבת הגבול הביךלאומי שבין ישראל לממלכת ירדן ההאשמית כשפתח
הרשת מופנה לכיוון מזרח!

:

) (2אורי רוזנטל — רשת אחת —  245מטר מערבה למקום הצבת דשת רוקסא
יצחק כשפתח הרשת מופנה לכיוון מזרח!
) (3נינו פדרו — רשת אחת — ; 245מטר מערבה למקום הצבת רשת אורי
רוזנטל כשפתח הרשת מופנה לכיוון מזרח!
) (4קרני דב — רשת אחת —•• 245מטר מערבה למקום הצבת רשת נינו
רוזנטל כשפתח הרשת מופנה לכיוון מזרח!
) (5אוברי אונגר — רשת אחת —  245מטר מערבה למקום הצבת הרשת של
שקד אריה כשפתח .הרשת לכיוון מזרח!
) (6שקד אריה — רשת אחת —  10מטר מזרחה לצינור המים כשפתח הרשת
לכיוון מזרח!
) (7דייגי קבוצת הקיבוץ המאוחד — חוף אילת — רשת אחת במרחק של
 450מטר מערבה לצינור המים כשפתח הרשת לכיוון מערב!
) (8דייגי קואופרטיב ים סוף — שתי רשתות — האחת  50מטר צפונית לגדר
המסמנת גבולו היבשתי של נמל אילת כשפתח הרשת לכיוון מערב! השניה —
במרחק של  140מטר מערבה לצינור המים כשפתח הרשת לכיוון מערב.

)ב( רשאי פקיד הדיג הראשי לשנות את סדרן או מיקומן של רשתות העמידה לדיג
הפלמידות אשד נקבעו בהתאם להוראות סעיף ק ט ן ) א ( .
רשות
׳5.הה?פת רשת,

דייגי קואופרטיב ים סוף והקיבוץ המאוחד חוף אילת ושאול שקד רשאים להעמיד
.5
יחד רשת טונדה )דליאן( אחת חמישה מטרים מערבה לצינור המים כשפתחה לכיוון מערב
במקום רשתות הפלמידה אשר הם זכאים להעמיד על פי הוראות סעיף 4׳ ובלבד שהמרחק
הקצר ביותר בין מלכודת דשת הטונרה ובין רשתו של אובדי אונגר לא יקטן מ־ 150מטרים.

איפור העגות
הרשאה

אדם שהורשה לעסוק בדיג בהתאם להוראות תקנות אלה אינו דשאי להעביר את

השם

.6

ההרשאה לאחר.
.7

להודעה זו ייקרא ״הודעת הדיג )צמצום פעולות דיג באילת בעונת  ,(1963תשכ״ג—

1963״.
לדו באדר תשכ״ג) 11במרס (1963
)חמ (73872

מ׳ ש ב י ט
פקיד הדיג הראשי
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י׳ ו ר ד י מ ו ן
הממונה על מחוז הדרום

קובץ התקנות  ,1431ג׳ כניס( תשכ״נ28.3.1963 ,

חוק לעידוד הסרט הישראלי ,תשי״ד—1954
ן""•",

 7צויבדבר הצגת יוםן ישראלי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק לעידוד הסרט הישראלי ,תשי״ד—1954
מצווה לאמור:
;1

אני

ן

בתקופה שבין יום ד׳ בניסן תשכ״ג )• 29יבמים  (1963לבין יום ו׳ בתמוז תשכ״ג

) 28ביוני  ,(1963יהיה כל מציג חייב להציג ,בחלק מהצגותיו!שאורך זמנן אינו פחות
מ־ 90דקות ובכלל זה ההפסקות ,את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחד מאלה:
(1).

.2

766920

בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש היומן» .

)(2

בהודעה בכתב שנמסרה למציג t

)(3

בהודעה שפורסמה ברשומות.

ן.

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי )הצגת יומן ישראלי( ,תשכ״ג—1963״.
ו
א* ה י ר ש ב דג!

י״ט באדר תשכ״ג) 15במרס (1963
( e m

ישות מוסמכת

1

ס״ח  ,158תשי״ו ,עמ׳ .113

תיקון טעויות

ן

בסעיף  10לצו תעדיף; המכס והפטור )תיקון התוספת( ל ה ו ד א ת שעה( ,תשב״ג—
 ,1963שפורסם בקובץ התקנות  ,1421תשכ״ג ,עמ׳  ,1076במקום! ״במקום סעיף )א(״ צ״ל
!
״אחרי סעיף )א(״.
בסעיף  (4)5לצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳ ,(2
תשכ״ג— ,1963שפורסם בקובץ התקנות 1421׳ תשכ״ג ,עמ׳  ,1079בפרט ) 82.05ז( ,אחרי
!
סעיף קטן)(1ט צ״ל ״) (9אחדות פטור״.
בסעיף  10לצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת(! )הוראת שעה מס׳ ,(5
תשכ״ג— ,1963שפורסם בקובץ התקנות  ,1421תשכ״ג ,עמ׳  ,1085בפרט  ) 84.06ב ( ) , ( 2
בפסקה ג ,יימחק ״למעט אלה שבגדר פסקה ה״ ,ובפסקה ה !יימחק ״וחטיבות גלילים
)."(cylinder blocks

י׳ באדר ת ש כ ״ ג )  6במרס (1963
>ח« 2801מ

קובץ התקנות  ,1431ג׳ כניס! תשב״ג28.3.1963 ,

|

!לוי א ש ב ו ל
 sשר האוצר

.

מדור לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית שער־הנגב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
1

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

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום סרט

.1

8

)מה( יבוא:
״)מה(
שער הנגב
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור שעד הנגב הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתימה
ביד שר הפנים ביום י״ז באדר תשכ״ג ) 13במרס  (1963ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
הפנים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד המועצה האזורית.
טור א׳

אור־הנר

טור ב׳

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות א׳

ארז

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ב׳

ברור־חיל

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ג׳

גבים

השטח המותחס במפה בקו אדום ומסומן באות ד׳

דורות

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ה׳

יכיני

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ו׳

כפר־עזה

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ז׳

מפלסים

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ח׳

נחל־עח

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ס׳

ניר־עם

השטח המותחס במפה בקו אדום ומסומן באות י׳

רוחמה

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות י״א

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם שטחים המותחמים בקו אדום והמסומנים
באותיות א׳ עד י״א*.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שער הנגב׳ תיקון(׳

.2

תשכ״ג—1963״.
י״ז באדר תשכ״ג) 13במרס (1963
ז
<
חמ 8 0 0 1

1
2
3

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ 00׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עט׳  ; 1256ק״ת  ,1052תש״ר ,עט׳  ; 1965ק״ת  ,1070תשכ״א ,עטי .310
קובץ התקנות  ,1431ג׳ גניסז תשכ׳׳ג28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו כ ד ב ר המועצה המקומית כית־יצחמ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות^9411׳ והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

 . »1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א-ז , 1950במקום פרט )ס( *
ן
ו
יבוא:
3

ן

י

ו
״)ס( המועצה המקומית בית־יצחק.
תאריו הקמתה :כ״ב בטבת תש״י) 11בינואר  . .(1950ו•
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(!:
•

•.

ד,ח?פת

פרט )ס(

:תופפת

הראשונה

.

הגושים 8214,8213 :בשלמותם»
 8216פרט לחלקה  12וחלק מחלקה ) 4דדך(»
קטע מגוש  8219הנמצא מערבית לכביש חיפה—תל־אביב־יפו»
!
קטעי גושים  8280עד  8282כמסומן במפה!
חלקות:

!

ו
חלקות  2עד  46,16עד  48בגוש s 8211
חלקות  5עד  48 ,11עד 78 ,76׳  81,79עד  87 ,85וחלקי חלקות 3׳ ,36 ,21 ,20
ו
 ,90,89,86,77בגוש  8212כמםומן במפה!
!
חלקה  11בגוש »8215
חלקות  50,45 ,44,41בגוש i 8229
חלקות  8,7בגוש ? 8235
חלקות  33,2,1עד  61וחלק מחלקה ) 4דרך( בגוש -, 8283
חלקות 34׳  40,35בגוש .8284

בפרט זה ״מפה״ — המפה של בית־יצחק הערוכה בקנה מיודד• של  1:10,000והחתומה
ביד שד הפנים ביום י״ז באדר תשכ״ג ) 13במרס  (1963ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
ו
 ,הפנים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ובמשרד המועצה״.
.2

תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל ,(1963

.3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )ביודיצחק ,תיקון( ,תשב״ג—1963״.

י״ז באדר תשכ״ג) 13במרס (1963
)חט (8011

ו
חיים משה

תחייה
ח ש פ

שפירא

ו שד הפנים .
1
2
3
4

עייר  ,1911תוס׳  1מס׳  ,1154עטי .119
עייר תש״ח ,תום' א׳ מס׳  ,2עט׳.1
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי .178
ק״ת  ,845תשי׳׳ג ,עט׳  :791ק״ת  ,1088תשכ״א ,עט׳ .687

•! יגי0התקנות  ,1481ג׳:בניס!  " m • 3נ * s188.s;28
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פקודת המועצות המקומיות1941.,
חוק עזר לאור־יהודה בדכר א ס פ ק ת מים

1

.י׳"׳"•'

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
1

המקומית אוד־יהודה חוק עזר זד:-
הגדרות

בחוק עזר זה—
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה׳ מנהרה ,תעלה׳ ס כ ה מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מיס,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית:אחת ,למעט רשת פרטית)
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר,אחר ,למעט,מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
י י

מים לאותו נ כ ס !
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת!
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסו־
פקים 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!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית \
״המועצה״ — המועצה המקומית אור־־יהודה.
חיבור למפעל
מים

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

.2

)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 הנכס לקופת המועצה —
)(1
)(2
ר׳צ1ת 8רטית

)א(

.3

אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה דשת פרטית קיימת ,לא י מ י מ ה ולא

יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מיס סדירה׳ אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב(

י \ .

,

לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה ,לשינויה או להחלטתה,

אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)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.
אגרת הנחת
צינור טיפ

)א(

.4

בעל נכס הגובל ,קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים׳׳ ישלם למועצה

•
אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף )2ב(.
)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם ,אס הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגרת הנחת צינור מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי
תוספת הבניה או הבניה החדשה.

רכישת טד־טים
והתקנתו

1236

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

.5

 ~ 7ע׳׳ר ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ך

:יויגץ התקנות ,1431.ג׳ גניפז תשכ״ג28.3.1963 ,

)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
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־מימ ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים באמור 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־מימ ישלם צרכן אגדה 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 בהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף! נתגלה שמד־המים פעל כהלכה• ,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה באמור בסעיף ק ט ן ) ה ( .

׳

)א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.6
,
ו•
שנקבע בתוספת.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגדת מים׳ בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין׳ על ידי בעל הנכס.
)ג( לא פעל מד־מימ 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.

אגרת מים

)א( המנהל רשאי,באישור.המועצה ••.ושרהפנים ,להתקשו( עמ צרכן בחוזה לאניפקת
.7
ן.
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות! חוק עזר זה ,יחולו תנאי
• . ! • • . .
י י
•׳החוזה .׳••

אפפקתטים

,

 5פ י ח י ז ה

:

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

ב ל ן ן פ ת

)א( אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש; אולם אם היתה אספקת המים
.9
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם׳ עם מתן הדשץיון .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
\
ו
•
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.
.10

)א(

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

אמצעים.
)ב(

פקדןנית

מועד הת^ום

••

פמיר

1
המועצה רשיאית לפטור י מוסד צדקה ,בריאות׳ סעד ,ןחינוך ,דת ,תרבות׳ אמנות

או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
קובץ התקנות  ,1431נ׳ בנים! .תשכ״נ28.8.1963 ,

!
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)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרד׳ אותו כמוסד צדקה ,ירי־
אות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתוק חחיבור

.11

)א(

המנהל יתרה ב צ ר כ 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!
) (4שזיהס או הניח לאחד 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 ההת
ראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1די) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום 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.
חידוש חיבור
שנותק

.12

)א(

חיבור של דשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתר

בכתב מאת המנהל.
)ב(

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף :קטן

)א( ,רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
הפסקת
אספקת מיט

.13

)א(

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 האחדים 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

.14

)א(

המנהל דשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת חירום —

בכל עת סבירה — 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!
)(2

השימוש במים

.15

לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לדעה או זיהום של מים ,או לבדר את

)ב(

כמות המים שסופקה לצדכן.
לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

)א(

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 י$דעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
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)ג( לא ידהץ אדט במפעל מים ולא יכבס בו׳ לא יכניסו לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה לאם־
ו י
.
פקת מיס.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניחו לאחר להשתמש במים
שברשותו לצדכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
ו
המועצה.
)ה( לא יטפל אדם׳ למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
ן
המים.
 .16לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחד — 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  — 13אלא לפי היתד ובכתב מאת המנהל.
 .17לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר
יי :י -.
.
•
.
המים .׳.׳
1

ס מ ו

ך ל

מ פ ע

ל

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( דשאי לחייב,
.18
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה ,ותוך 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.

מכירת סיפ

שמירה מפני
זיהום•••,

דרישת תיקונים

)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ו ממנה אחרי 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 הענין.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אםו נמסרה לידי האדם שאלין
.19
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 מגור?ו או במקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.

מםירת הודעות

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

ענשים

.21

י חוק עזר לאור־יהודה )אספקת מים(,תש״ך— — 1960בטל.

בימי?

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה )אספקת מים( ,ןתשכ״ג—1963״.

השפ

3

ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עמ׳ .153
ק״ת  ,973תש״ד ,עט׳ .471
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י תופפתי

.2

.3
.4
.5
.6
.7

שיעור האגרה
בלירות

אגרת חיבור דשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ( —
ליחידת דיור -.
לתעשיה ,מסחר ,מוסדות ולחקלאות
אגרת ,הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ו ־ ) ג ( ( — • י
לכל מ״ר משטח הנכס
ונוסף לזה לכל מ״ק מנפח הבנין
אגרת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ג ( (
אגרת בדיקת מד־מיט )סעיף  ) 5ה ( (
דמי שכירות מד־מים לחודש )סעיף  ) 5ד ( (
אגרת תיקון מד־מים )סעיף ) 5ה( — (.לחודש
אגרת מים )סעיף — (6

— 80
—120.
0.50
—1.
—10.
—6
1.25
0.40

)א( במקום שהותקן מד־מים — .
) (1לתצרוכת ביתית — לחודש —
עד  10מ״ק או חלק מהם
1.35
למעלה מ־ 10מ״ק עד  15מ״ק — לכל מ״ק
0.16
למעלה מ־ 15מ״ק עד  20מ״ק — לכל מ״ק
0.20
מעל ל־ 20מ״ק — לכל מ״ק נוסף
0.25
) (2לגינות מעובדות—
בתקופה שבין  1באפריל-עד  31באוקטובר — עד 8
מ״ק מים לחודש ל* 100מ״ר או חלק מהם -
0.14
לכלמ״ק
לכל מ״ק נוסף על  8מ״ק לחודש,
0.22
ל־ 100מ״ד או חלק מהם
) (3לחקלאות —
0.075
••;.׳•••
עד  800מ״ק לשנה לדונם — י לכל מ״ק
לכל כמות העולה על  800מ״ק לשנה
ל ד ו נ ם — לכל מ״ק
0.14
) (4לשימוש משרדי ,מסחרי ותעשייתי ,כולל ביח״ר
לקרח — לכל מ״ק
0.14
) (5לבניה — לכל מ״ק
0.40
)ב( במקום שלא הותקן מד־מימ — לחודש — י
) (1לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור
—2
) (2למשרד או חנות
3.50
) (3לבעלי חיים — סוס ,גמל ,פרד׳ כבש — לכל ראש
0.50
אגדת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ג ( (
• —5.
נתאשד.
י״ד באדר תשכ״ג) 13במרס (1963

מ ר ד כ י ב ך־ פ ו ר ת
ראש המועצה המקומית אור־יהודה

)חט (811302

חיים משה שפירא
• • ,,שר הפנים
:־•?!ונבץ׳התקנות  ,1481ג׳ בניס! תשכ״ג28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאפקים בדבר א ס פ ק ת מיס
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות;  , 1941מתקינה המועצה
• •I :
המקומית אפקים חוק עזר זה:
1

סעיף  23לחוק עזר לאפקים )אספקת מים( ,תשכ״א—) 1961-להלן — חוק העזר
.1
ו
העיקרי( — בטל.
2

.2

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:
״תופפת

I
י ,. .

•I
•

ו

י

־

 .1אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 3ג ( ( כשצינורו|ג הרשת
1
הפרטית—
¡
עד קוטר של אינטש אחד — לכל יחידת דיור
למעלה מאיגטש אחד — לכל אינטש נוסף או חלק (ממנו —
,
¡
תוספת של
 .2אגרת הנחת צינורות )סעיף  (5לנכס ששטחו עד חצי דונם
לבל מטר מרובע נוסף
ננסף לזה לכל מטר מרובע של בנין בכל קומהj—1
1
 .3אגרת התקנת מרימים )סעיף  ) 6ג ( ( —
ו
עד קוטר של אינטש אחד
למעלה מאינטש אחד — אינטש נוסף או חלק ממנו 4-
 | ••.תוספת של
;  .4דמי שכירות מד־מימ )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש 1
 .5אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לבל איזינטש של
ן .
קוטר מד־מיס או חלק ממנו
ו
 .6אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש
ו
 .7אגרת מים )סעיף — (7
i
• )א( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש 7-

׳טיעור האגרה
נ ?

'י

י ת

—40
—20
—300.
0.50

x

) (1דירה ,חדרי משרד ,חדרי עבודה — לחדר! ראשון
ו
לבל חדר נוסף — תוספת של
) (2חנות או בית מלאכה עם מחסן צמודi—5
•יו••
)ב( במקום שהותקן מרימים —
) (1לשימוש ביתי עד  10מ״ק הראשונים — לחודש
•\••׳
לכל מ״ק נוסף
) (2לשימוש משקי עזר בהגבלה של  40מ׳׳ןק לחודש
בין החדשים אפריל—נובמבר ,לכל מ״ק!
ו
מעל ל־ 40מ״ק — לכל מ״ק
בין החדשים דצמבר—מרם ,בהגבלה של  20מ״ק
ו .
לחודש ,לבל מ״ק
!
מעל ל־ 20מ״ק — לבל מ״ק
עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,1122ת׳עכ״א ,עמי  ; 1330ק״ת  ,1366תשכ״ב ,עמי .2706
קוב»ו־ התקנות  ,1431נ׳ מ י ס ז תשנ״נ28.3.1968 ,

—40
—15
0.55
—5
0.45

3.20
2.30
י
1,80
0.25
0.18
0.25
0.18
0.25

-

שיעור האגרה
בלירות ,

) (3תעשיה ,לכל מ״ק

0.14

) (4לבניה ,לכל מ״ק

0,50

) (5לשימוש אחר — לכל מ״ק

0.25

 .8אגרת חידוש חיבור )םעיף ) 12ג( (
השם

.3

10.— .״.

לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר לאפקים )אספקת מימ( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
משה מ י י ב ס ק י
ראש המועצה המקומית אפקימ

נתאשר.
י״ד באדר תשכ״ג) 10במרס (1963
)חמ (81143

ח יימ מ שה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגבעת־עדה ברבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  1941י מתקינה המועצה
המקומית גבעודעדה חוק עזר זה;
1

ב^י
השם

?
ן 2

.1

סעיף  21לחוק עזר לגבעת־עדה )אספקת מים( ,תשכ״ב— — - 1962בטל.

2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־עדה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

נתאשר.
ב״ו באדר תשכ״ג) 22במרס (1963

.אהרן גבע )איצקוביץ(
.ראש המועצה המקומית גבעודעדה

)חט (81606

חייט משה שפירא
שר הפגים

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
י ק״ת  ,1284תשכ״ב ,עמ׳ .1563

1

1242

קובץ התקנות  ,1431נ׳ מ-יס!,תשכ׳׳ג28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( 1945
ח ו ק עזר לטזרעאן ב ד ב ר מ ם ע ס ק י ם
וסעיף  3לפקודת

כתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות/1941 ,
הרשויות המקומיות )מם עםקיט( 1945 ,יי ,מתקינה המועצה המקומית טורעאן חוק עזר זה:

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית טורעאן ו
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת ן
״עוסק׳•׳ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה <
״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זח ן
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן»
״שנזד — שגת כספים:
י
יי ״ י
י ׳1
י ••
•
י
• י
״
״י
)א( כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק< אן לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
הקבוע בתוספת׳ אילם א °התחיל לעםוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק לפני  ,1באוק
טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך ,ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
)ב( העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
:

)ג( העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם:מם בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
:
ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר .י
) ,ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המס; לעסוק כאמו!• באותו מקום בעסק חדש
ששיעור המם בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם ,ישל|ש את ההפרש תוך שלושים
יומ־'מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
)א( המם ישולם בשני שיעורים שווים:
.3
של השנה שבעדה מגיע המם,

האחד ב־ 1באפריל והשני ב־ 1באוקטובר

)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  . 1באפריל אולם לפ|1י  1באוקטובר ,ישלם את
•1
השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחדי  30־בספטמבר ,ישלם |את מחצית המם בבת אחת
תור חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
)א(

.4

ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
) (1מכל אדם ,שהוא לדעת ראש המועצה ,עוסק ,שימסור לו תוך הזמן הנקוב
באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המם ,שימציא לו תוך הזמן האמור ,כל קבלה
שבידו על תשלום המס.

)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לברר אם עוסקים בו.
* ע״ר  ,1941חוס׳  1מס׳ • ,1154עמ׳ .110
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1486עמ׳ .115
2

<ווב<.התקנות .1431נ׳ בניסן תשכ״נ28.3.1968 ,

עבירות וענשים

.5

.אדם שעשה אחת .מאלה —
) (1לא מילא אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן הנקוב
בה!
)(2

הפריע לראש המועצה או מנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

)4ב(׳
דינו — קנס עשרים .לירות ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנם נוסף שתי לירות בעד
כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה,
או אחדי הרשעתו בדין.
פסור

.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

'תחילה

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

.8

הודאות סעיף  3לא יחולו על תשלום המס בשנת  1962/63והוא ישולם ב ב ת אחת

הוראות מעבר

תור שבעה ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,.
השט

י

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטורעאן)מם עסקים מקומי(׳ תשכ״ג—1963״.
תוספת

שיעורי המס לשנה
תיאור המלאכה או׳העסק

המס בלירות

אספקת מים
אטליז
בגדים משומשים — מכירה
בגדים — מכירה
ביצים — מכירה
בית קפה
בנאי
בית מלאכה לחרסינה
בית בד

300
20
25
25
6
10
10
10
20

גידול בקר—לכל ראש —
גזע הולנדי
גזע ערבי
עגל

3
1
—.50

גידול צאן — לכל ראש —
למעלה מגיל שנה
עד גיל שנה

—.10
—.05

גידול זיזים — לכל ראש
:גידול חזירים — לכל ראש
מכירת דגים

—.50
5
20

הובלה — .
במכוניות משא לכל מכונית —
י עד  3טוגות
למעלה מ־ 3טונות
בטנדר — לכל טנדר
בח&ורים — לכל חמור
בסוסים — לכל סוס
מוניות — לכל מונית,

15
25
15
3
5
25

תיאור המלאכה או העסק

המס בלידות

חייס
חגות מכולת —
שמספר לקוחותיה —
עד 100
 101עד 250
 251ומעלה..
טחנת קמח
טחנת גרעינים
טייח
ירקות וסירות — מכירה בקמעונות
מכירת אבנים
מכירת ירקות
מכירת צרכי חקלאות וזרעים
מרכיב פרסות
מאפיה
מגהצה או מכבסה
מהנדס
מכונאי
מסגר
מסעדה
יייליי סוללות ,
מכונות ריסוס — השכרה
בית מלאכה.לבלוקים
נגר
סייד
סנדלר

8
15
20
20
10
5
5
20
5
10
5
5
5
50
20
5
15
5
10
40
10
25
5

קיבץ חתקנות  ,1431ג׳ בניסן תשב״ג28.3.1903 ,

תיאור המלאכה או העסק

הטס בלירות

ספי״— י י ׳ ' ״ ׳
שאינו מעסיק עובדים שכירים
: .המעסיק עובדים שכירים יי ;  • .י

4
20

טרקטורים — לכל טרקטור

15

פחם — מכירה

!:׳••־תיאור המלאכה או העסיק

.,.. .

5
5
10

פחח
צבעי

״מטס בלידות
20
:•.-5
10

קבלז וי
קיוסק (לממכר גזוז או ממתקים
.
קצב

••*.:״
30
20
15
10

י ל
ו י
רומא
רופא וטרינרי
שיווק חלב
תחנת נפט או מוכר נפט
ו כ

נתאשר.
כ״ה באדר תשכ״ג) 21במדם (1963

מחמוד יוסף עדוי
ראש המועצה המקומית טורעאן

<חפ (82930

!

חייט משה שמיד א
ו
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
^

י

ח ו ק עזר ל י ב נ ה נ ד ב ר א ס פ ק ת מ י ס

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
\
,המקומית יבנה חוק עזר זה:
שינוי ע=

בחוק עזר לכפר־יבנה )אספקת מים( ,תשכ״א—) 1961להלן — חוק העזר העיקרי(,
.1
•
ן
י
 .בכל מקום שנאמר ״כפר־יבנה״ ,קרי :״יבנה״.
2

.2

בסעיף  1לחוק העזר העיקרי —
)(1

.

ו
!

במקום הגדרת ״מנהל״ יבוא:

.

•

׳

•

•

׳

>

תיקחסעיו*!
•

״ ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה׳ לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין
חוק עזר זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל׳ כולם או מקצתם״!
)(2
.3

!

ההגדרה ״רשיון שרברב״ — תימחק.

הסעיפים  2ר 20לחוק העזר העיקרי — בטלים.
•  • . • , .׳

.4

בסעיף  22לחוק העזר העיקרי יימחק ״)2א(״ ר״)20א(׳/

.5

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

.
י

י  2ו־20

[

[

י.

תיקו!

|

ן

ביטול הסעיפים
י

:טעיו>.. •-. 22

<

החלפת התוספת

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עם׳ .119
ק׳׳ת  ,1086תשכ״א ,עמ׳ .667

קוביו התקנות  ,1431נ׳ בניס! ת?טפ״נ28.3.1968 ,

1245

וואגרת בלירות

״תופפו;
אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 3ג ( ( — ־
ליחידת דיור

.1

—20

לעסק או בית מסחר
לבית חרושת
.2

. ••.

אגרת הנחת צינורות )סעיף  — (5לכל מטר מרובע של הנכס

0.30

נוסף לזה לכל חדר מגורים

—10

.3

אגרת התקנת מד־מימ )סעיף  ) 6ג ( (

—10

.4

דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש

0.70

.5

אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( (

—5

.6

אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש

0.30

.7

אגרת מים )סעיף — (7
)א(

)ב(

.8
.6

35.—.
—50.

במקום שהותקן מד־מימ — .
) (1לשימוש ביתי — לכל צרכן — לחודש —
עד  10מ״ק
ל־ 5מ״ק נוספים — לכל מ״ק
לכל מ״ק נוסף

—1
0.15
0.20

) (2לגינות ומשקי עזר בהגבלה של  10מ״ק לחודש
בחדשים אפריל—נובמבר ,לכל  100מייד או חלק מהם,
לבל מ״ק

0.08

) (3לשימוש חקלאי — במדידה נפרדת — בין החדשים
אפריל—נובמבר — עד  800מ״ק לדונם — לבל מ״ק
למעלה מ־ 800מ״ק — לכל מ״ק

0.05
0.10

) (4תעשיה או מלאכה — לכל מ״ק
לבניה — לבל ברק

0.10
0.25

במקום שלא הותקן מד־מים לחודש לדירה
למשקי עזר לכל  100מ״ר או חלק מהם
חנות או עסק

2.50
1.50
3.50

משדד

—4
—5.״

אגדת חידוש חיבור )סעיף ) 12ג('(

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה )אספקת מים( )תיקון(׳ תשכ״ג1963-״.
י׳

נתאשר,
ט׳ באדר תשכ״ג) 5במרס (1963

דואני

ראש המועצד׳ המקומית יבנה

)חמ (831703

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1431נ׳ בניפן־יית׳מכ״נ28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
^:חוקיעזרליקנעםבדבר^אספקת י5ו:ים:
:

:׳

״:׳ג

י

בתוקף סמכותה י לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳! 1941י׳ מתקינה המועצה
!
המקומית יקנעם חוק עזר זה:
ו
•
בחוק עזר זה—
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה׳ תעלה׳ סכר ,מבנה ומיתקן! ,המשמשים לשאיבת מיס,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית! ,
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,הפ|צויים בנכס והמשמשים
לאספקת מים לנכס!
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת ! ו
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקןכיעתה של כמות המים
!
\ ה מ ס ו פ ק י ם לנכס!

הגורות

1
״נכס״ —בנין או חלק ממנו אן קרקע תפוסה או בלתי תפוסה!
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על
ן
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
!
״המועצה״ — המועצה המקומית יקנעם.
)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי!המנהל.
.2
)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 הנכס לקופת המועצה :
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,ו כ ן !
!
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

חיבור,
למפעל מים

)א( לא יתקין אדם דשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית ו קיימת ,לא יםירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
ו
ליפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה] לשינויה או להחלפתה,
!
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל דשאי 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 מדיהמים.

רשת פרטית

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים׳ ישלם למועצה אגרת | הנחת צינורות בשיעןד;
•־ •י י
7
שנקבע בתוספת.

אגרת הנחת
צינור מים

)א( לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
.5
)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה

רכישת

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
הובץ התלונות  ,1431ג׳ בניהז ת׳8כ״ג28.3.1963 ,

1247

תוד עשריפ יום! לא מילא הצרכן אהד הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית ממועצה
לרכוש מד־מיט לשם התקנתו על  Tי המנהל ולגבות •מהצרכן את תמורתו של מד־המינו והי
אביזרים׳ בהתאם •לחשבון.
)ג(

בעד התקנת מד־מים 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־מים ישלם צרכן אגדה 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 אגרה כאמור בסעיף ק ט ן ) ה ( .
אגרת מים

.6

)א(

בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור

שנקבע בתוספת.
)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מיס בעד המים שהשתמשו בהם

להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכס.
)ג(

לא פעל מד־המיס כהלכה במשך תקופה מסויימת ,דשאי המנהל לחייב את

הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע לאותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת במשך
ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה התקופה
ישנה הקודמת.
אספקת מים
 5פ י

ח ״ ה

.7

)א(

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.
פקדו״׳ת

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.

טועדד,ת^5זם

)א( אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש; אולם אם היתה אספקת המים
.9
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימיט לאחד 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 לבך על ידי המועצה.
פטור

.10

)א(

אמצעים" .י
1248

הוראות סעיפים  6ר  8לא יחול 1על .אדם שהמועצה אישרה אותו :כמחוסר
4

קובץ התקנות  ,1431נ׳ בניםז תשכ״נ28.3.1968 ,

)ב(

המועצד .רשאות 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 במוסד צדקה ,ברי־

אות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
.11

)א(

המנהל יתרה בצרכן —

!
•

.

־

ו

) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חי?ב בהם לפי חוק עזר זה!
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית ו או שלא לצורך •שקבע
ן . .
המנהל 1
)(3

שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשוםו 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 המיס שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל, ,בתום
ההתראה לידי,הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ר) (2ובתום
התראה לפי סעיף קטן )א( ) (3ר) ,(4לנתק את החיבור בין
הפרטית אשד בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת

שבעה ימים מיום מסירת
שלושה ימים מיום ,מסירת
אותו חלק של אותה 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 אגדת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
ו••
בתוספת.
.12

י )א(

חיבור

של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( ל|א יחודש אלא לפי היתר

בכתב מאת המנהל.
)ב(

•

רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכה ההיפך.
.13

)א(

•

ו

חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א(.
!

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 ,בולה או מקצתה.
)ב(

השימוש-בסמכויות ל6י סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן• מתשלום האגרות

והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג(

ו
ו

חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן )א(,

חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

!

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבץ ־ 8.00ל־ •17.00ובשעת חירום בכל
.14
י!
עת סבירה ע ל מ נ ת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן,
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או'שסתום וכיוצא באלה!
) (2לבדוק אם יש בזבח ,שימוש לדעה או זיהום של מים או לברר את כמות
!
המים שסופקה לצרכן.
)ב(

לא יעבב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

קובץ התקנות  ,1481נ׳ בניסן תמכ״ג28.8.1968 ,

.15

)א(

לא ישתמש אדם במים ולא יגיח 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.

)ג(

לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בה לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס

לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת'
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שבר־
שותו לצרכי 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.
לא ימכור אדם מימ ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
.16
עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לצ5י סעיף ) 11ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה׳ או לפי סעיף  — 13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.17

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

המים.
.18

)א(

ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,

בדרישה בכתב׳ כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה״
לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב(

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

)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת 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 ,הכל לפי הענין.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.19
היא מכוונת׳ או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו 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 מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או
הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.
.20

העובר על הודאה מהוראות הסעיפים )2א()3 ,א( ו־)ב()5 ,א()12 ,א()14 ,ב(,15 ,

17,16

ו־)18ב( ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבד על הוראות סעיף ) 18ב( והמועצה לא

השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכת ,ד י נ ו — ק נ ם נוסף  20לירות
בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה ה ו ד ע ה ב כ ת ב מראש המועצה
:

או אחדי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם )אספקת מים( ,תשכ״ג—1963״.
;
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<

אגדת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ( —

i

לדיור

ן

לבתי עסק ותעשיה
.2

ן .׳.-־׳' ׳טיעור האגרה
• -ב?ירות .׳•
|-

—100

i

אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
על שטח עד לדונם

ו
í

—150

מעל לדונם לכל מ״ד נוסף
לבנין — לכל מ״יר משטח הנכס.לכל קומה

!

0.35

ו

—1

.3

אגרת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ג ( (

!

.4

דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( — לחודש

!

.5

—50

אגרת בדיקת מד־מימ )סעיף  ) 5ה ( (

—10
0.80

ו

.6

אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 5ה ( ( — לחודש

ו

.7

אגרת מים )סעיף — (6

ו

)א( כשהותקן מד־מימ — לחודש —

ו

) (1לשימוש ביתי עד  5מ״ק

—10.
0.70

!

0.95

למעלה מ־ 5עד  14מ״ק — לכל מ״ק

ו

0.19

למעלה מ־ 14מ״ק עד  18מ״ק — לכל מ״ק

ו

0.29

למעלח מ־ 18מ״ק — לכל מ״ק

ן

0.34

) (2לגינות ומשקי עזר — בהגבלה של  6מ״ק לחודש
בחדשים אפריל—נובמבר — לכל  100מ״ר או חלק
מהם — לכל מ״ק
) (3לתעשיה — לכל מ״ק

ן

0.15

) (4לבניה — לכל מ״ק

1

0.50

)ב( כשלא הותקן מד־מים — לחודש
.8

0.19

.1

אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ג ( (
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I

ו

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות)מם עסקים(1945 ,
ח ו ק עזר ל מ נ ד ל ־ ה ע מ ק ב ד ב ר מ ס עסקים :י
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות.., 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית מגדל־העמק חוק
עזר זה:
1

2

בסעיף  1לחוק עזר למגדל־העמק )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—1957
.1
העזר העיקרי( ,בסופו ,יבוא:
״״סיטונאי״ או ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכלכלית של קניה בצורה
ממושכת ובכמויות חשובות ,אחסון כדי להבטיח הספקה ומכירה שנית
למעבדים תעשייתיים׳ לצרכנים מקצועיים ולסוחרים קמעונאים ,למעט הספ־
קח לצרכנים עצמאיים,״
3

.2

)להלן — חוק

בתוספת לחוק העזר העיקרי —
) (1במקום הפרט ״שירות אוטובוסים 300״ יבוא:

)(2

.3

״אוטובוסים — שירות עירוני או בין־עירוני — החונים
בתחנות או מקיימים תחנות בתחום המועצה
במקום הפרט,,סוכנות לגז 100״ יבוא:
״הספקת דלק — ללא משרד
עם משרד המעסיק עובדים — עד 2
למעלה מ־ 2עובדים
הספקת מ  
עד אלף לקוחות ,לכל מאה לקוחות
מאלף לקוחות ומעלה ,לכל מאתיים נוספים

400״
300
400
500
25
25״.

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ב״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
.4
 1962/63והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום
ששולם לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1962/63יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם
לשנת  1962/63לפי חוק עזר זה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק )מם עסקים מקומי( )תיקון(׳ תשכ״ג—

.5
1963״.

נתאשד.
ג׳ באדר תשכ״ג) 27בפברואר (1963

צבי אלדרוטי
ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

)חט (8401.5

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע׳׳ד  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1430עמ׳ .115
ק״ת  ,689ת׳!{י״ז ,עמי  ; 1176ק״ח  ,1056תשכ״א ,עמ׳ .80
קובץ התקנות ! ,143ג׳ כניס! תשכ״ג28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
^  : ^ /פ ק ו ד ת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חונן עזר למזכרת־בתיהבדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה:לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,Vוסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים(. , 1945 ,מתקינה המועצה המל|ומית :מזכרת־בתיה חוק
עזר זה:
־:

במקום הת1ספת לחוק ע ז ר ל מ ז כ ר ת ־ ב ת י ה ) :מס עסקים ^קומי( ,תשי״ז—;1957

. :.1

;

3

החלשת התוספת

)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

.־ .״תופפת
שיעורי המם לשנה
המש בלירות

היאור המלאכה אז העכק
,מוסד לאשראי׳
אוטו משא — ־;,.
':־ עד  2טונות
מעל  2טונות
אטליז ומכירת עופות
בנק
בית/מלאכה—:
 .שאינו::מעסיק פועלים
 /ה מ ע ס י ק פועלים _••־.:׳
גלנטריה
הספקת דלק
הספקת מים י  .־ ; • • ״
הספקת לחם
הספקת .חשמל
וזנות דגים,
חנות ירקות
חנות כלי בית
חלבן

.2

!תיאור ,המלאכה או העסק
חנות מכולת — -שמםפו לקוחותיה
עד 200
 201ומעלה
חנות מספוא
טרקטור
גומי
זחל
כוורן — כל כוורת
מאפיה ן .
־מספרה |
מרפא שיניים
משקאית משכרים
מלון
מסעדה
קיוסק
רוכל
שירות אוטובוסים
תחנת ריכוז חלב

50
25
30
60
200
15
55
25
50
450
30
400
30
30
25
15

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1962/63והוא
.3
ישולם תוד  30יום מלם.פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי חוק
העזר העיקרי בעד שנת  ,1962/63ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.
לחוק עזר זה ייקרא,,חוק עזר למזכרת־בתיה )מס עסקיםמ|ןומי( )תיקון(׳ תשכ״ג—

.4

רפס בהירות
70
100
40
15
50
0.60
30
20
50
40
50
30
10
10
400
25״.
תחילה/
היראות מעבר

השם

:,

1963״.
נתאשר.
י׳ בשבט תשכ״ג) 4בפברואר (1963

הלזנר
עמנואל
ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה.

)הצ (S!;!:.»l

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1.436עמ׳ .115
ק׳׳ת  ,676תש יי׳ז ,עמי  r900ק״ת  ,1094ת׳עכ״א ,עמ׳ •830

1
2
3

קובץ התקנות ! ,143ג׳ כניס! תשכ״ג28.3.1903 ,

1253

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר למודיעים כדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מודיעים חוק עזר זה:
2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר למודיעים )מס עסקים מקומי( ,תשכ״א— , 1961יבוא:

,1

3

״תוםפת
שיעורי המם לשנה
המס בלירות

המם בלירות

תיאור המלאכה או העסק
אספקת גז לבישול —
עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או
חלק מהם
מאלף ומעלה — לכל  200לקוחות נוספים
אספקת דלק
אספקת חשמל
•אספקת מים
טרקטורים — העובדים עבודת חוץ —
עד  35כ״ס — לכל אחד
 36כ״ס ומעלה — לכל אחד
מוסך המעסיק עובדים —
עד 3
למעלה מ־ 3עד 6
למעלה מ־6
מחצבה המעסיקה עובדים —
עד 10
למעלה מ־ 10עד 25
 :י למעלה מ־25
מכונית משא או כל כלי רכב ממוכן להובלת
משא לכל אחד
מסגריה המעסיקה עובדים —
עד 3
למעלה מ־3
ספקי מספוא לבהמות ,
תחילה
השם

.2

תיאור המלאכה או העסק
שירות להסעת נוסעים
מפעל לייצור אספלט המעסיק עובדים —
עד 10
למעלה מ־10
מפעל לייצור רהיטים המעסיק עובדים —
\
עד 3
למעלה מ־3
מפעל לציפוי מתכת המעסיק עובדים —
עד 3
למעלה מ־3
מסעדה ,בית קפה או מזנון
צרכניה או מכולת
קיוסק
קבלן או קבלן משגה לבנין ,עבודות כבישים,
תיעול ,סלילה ,קידוח — שהיקף עבודתו
השנתית בלירות —
עד 2,000
למעלה מ־ 2,000ער 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 30,000
למעלה מ־ 30,000אחוז אחד מהיקף הע
בודה אך לא יותר מ־ 2000לירות•
תחנת טרקטורים

25
25
150
1000
1000
20
30
75
150
200
250
500
1500
60
50
150
200

750
250
500
50
100
50
100
100
75
70

25
100
200
300

750״

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למודיעים )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—

.3
1963״.

נתאשר.

אריה

ג׳ באדר תשכ״ג) 27בפברואר (1963
)חמ (83951
חיים

לידר

ראש המועצה האזורית מודיעים
משה

שפירא

שד הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ה  ,1094ת׳םכ׳׳א ,עמי .828

3

1254

יקובץ התקנות  •1431נ׳ כניסז תשכ״ג28.3.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות11941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945[,
חוק עזר למנשה בדבר מם עסקים |
וסעיף  3לפקודת

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
2

.1

בתוספת לחוק ע ז ר למנשה )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1957

העיקרי( —

400״

יבוא הפריט
,אוטובוסים ,שירותים עירוניים או ביךעירו־
ניים המקיימים שירות לישובים שבתחום
המועצה — לפי מספד הישובים —
 ,עד 5
 6עד 10
 11ומעלה

400
800
»1000

) (2במקום הפריט
״קבלן או קבלן משנה — לעבודות בנין ,כבי
שים ,ביוב ,סיקול ,קידוח ,הנחת צינורות
מים ,נגרות ,הרכבת מכונות ,אינסטלציה
חשמלית או סניטרית וכיוצא באלה — שהי
קף עבודתו בתחום המועצה בלירות —
עד 5,000
 :למעלה מ־ 5,000עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 30,000
למעלה מ־ 30,000עד 40,000
למעלה מ־ 40,000עד 70,000

50
100
300
500
800
1000

.2
.3

)להלן _

ח

ו

ק

ה

ע

ן

ד

תי?וז התוספת

ו

) (1במקום הפריט
״אוטובוסים ,שירותים עירוניים או ביךעירו־
ניים המקיימים תחנה בתחום המועצה

למעלה מ־0,000ד

3

יבוא הפריט
״קבלן או קבלן משנה — לעבודות בנין ,כבי־
שים ,וביוב ,סיקול ,קידוח ,הנחת צינורות
מים[ ,נגרות ,והרכבת מפונות ,אינסטלציה
חשמלית או טניטרית וכיוצא באלה שהיקף
עבוד* בתחום המועצה ,בשנה,יבלירות —
עד 5,0001
למעלה מ־ 5,000עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 30,000
למעלה מ־ 30,000עד 40,000
למעלה מ־ 40,000עד 70,000
למעלה מ־ 70,000עד 100,000
למעלה מ־100,000
) (3מסופה ,יבוא
״אספקת! גז לבישול —
עד!אלף לקוחות — לבל מאה לקוחות
מא<|ף ומעלה — לכל  200לקוחות נוספים
ספק או משווק של דלק ,מוצרי דלק או שמני
סיכה למקומות בתחום המועצה — שפדיונו
ברוטו בגין האספקה או השיווק כנ״ל לשנה
בלירות —
עד 25,0001
למעלה מ־ 25,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 75,000
למעלה מ־ 75,000עד 100,000
למעלה מ־100,000

1500״

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ב״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(!962
הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי ל א יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה

•---.i.-

50
100
300
500
800
1000
1500
2000״

25
25

150
350
600
900
1200״

תחילה
הוראות מעבר

לשנת  1962/63והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק[.נזר זה ברשומות ,אולם
כל סכום ששולם ע ל פי חוק העזר העיקרי בעד ש נ ת  ,1962/63ייחשב כאילו שולם על
חשבון המם לפי חוק עזר זה.
.4

ו

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
נתאשר.

•ין ם ף

ב״ח בשבט תשכ״ג) 12בפברואר (1963
)חמ (83404
חיים משה

ראש המועצה

השט

מנחם
האזורית מנשה

שפירא

שר הפנים
ע׳׳ר  ,1045תום׳  1מם׳' ,1430עמ׳ .115
ע״ר  ,1«41תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .110
ק״ת  ,647תשי״נ ,עמ׳  ; 282ק״ת  ,1071תשכ״א ,עמי  ; 358ק״ת  ,1190תשגן״א ,עמי .2642
2

קובץ התקנות  ,1431ג׳ בניםז תשכ״נ28.3.1963 ,

1255

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לגשר בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,׳ מתקינה המועצה המקומית נשר חוק עזר זה:
2

תיקו! התוספת

בתוספת לחוק עזר לנשר )מם עסקים מקומי( )מס׳  ,(2תשי״ז•— 1957״ )להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,בסופה׳ יבוא:
״אספקת מ 
25
25״

עד לאלף לקוחות לכל 100
מעל לאלף לקוחות לכל  200לקוחות נוספים
תהילה

.2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1962/63והוא
.3
ישולם תיד שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

השט

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳• תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

.4

יצחק רוט
ראש המועצה המקומית נשר

נתאשר.
ג׳ באדר תשכ״ג) 27בפברואר (1963
)חט (84179

חייט מ ש ה שפירא
שר הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
עייר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,731תשי״ז ,עמ׳  ; 1933ק׳׳ת  ,1.371תשכ׳׳ג ,עט׳ .59

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לפורידיס בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
ג

הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,־ ,מתקינה המועצה המקומית פורידים חוק עזר
זה:
החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לפורידיס )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

.1

3

)להלן —

חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
1
2
3

1256

ע״ר  ,1941תום׳  1טסי־  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1045תום׳  1פס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,639תשי״ז ,עט׳ .99
קובץ התקנות  ,1431ג׳ בניס! תייצוכ״ג28.3.1963 ,

״תופפת
לשנה

שיעורי ה!
.תיאור המלאכה או העסק

תיאור המלאכה או העסק

חטט בלירות

א ט ל י ז מ מ כ ר בשר ועופות

חשמלאי[
שיתק תוצרת חקלאית
עבודה בטרקטור — לכל טרקטור
מאפיה או תנור
מהנדס
י
' יי
נגר 1
נפח
נפט — מכירה
סוסי עבןודה —-השכרה — לכל סוס
י •
ספר  | .־.
סייד !
פחח.
״.־
י
צבע
קבלן 1
קדח —ןמכירה.
רוכל
שרברב |.

20

ביד .קפה —
עם טלוויזיה
בית קפה אחר
בנאי
גידול בקר — לכל ראש למעלה מראש אחד —
שגילו משנה אחת ומעלה
גידול צאן — לכל ראש למעלה מראש אחד —
<•.
שגילו משנה אחת ומעלה
הובלה במכוניות משא ~ לכל מכונית —
עד  1.5טונה
למעלה מ־ 1.5טונה
חנות ירקות
חגות מכולת
חנות• טירות
.
חנות לממכר מכשירי חשמל
חייט

-המט בלירות

;•׳'׳''׳".

45
35
20
3
1
20
30
15
35
10
20
10

150
25
10
30
,. 15
15
15
•3
10
25
15
20
30
10
25
"15

:

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1יבאפריל ,( 62

תחילה

.3

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יאולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה לשנת

הוראות טעבר

19

 1962/63והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות .אולם סכום ששולם
לפי חוק העזר העיקרי לשנת  1962/63יראוהו כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
.4

)תיקון( ,תשכ״ג—

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפורידים )מם עסקים מקומי(

השט

1963״.
עקאב

גתאשד.
ג׳ באדר תשב״ג) 27בפברואר (1963

גובס

ראש המועצה המקומית פורידים
1

)חפ (84824

חייט משה שפירא
שד הפנים

יי

1
ו

פקודת המועצות המקומיות! 1941 ,
.:׳ חוק .עזר לקדימה כדבר •אספקת מים i
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
1

המקומית קדימה חוק עזר זה:
.1

ן

בתוספת לחוק ע ז ר לקדימה )אספקת מים( ,חשכ״א— 1961׳jבמקופ פרט  8יבוא:
2

1
צ

עייר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,1105תשכ״א ,עמ׳ .1029

קוביו התקנות  ,1431נ׳ בניסן תשב״ג28.3.1968 ,

תיקו! התוספת

!

1257

״. .8אגרת מיס )סעיף  — (7לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־מימ —

׳ שיעיר האגרה
—-

''.

> ר ו ת

1.30
0.14

)(1

לשימוש ביתי  ---עד  10מ״ק
לכל מ״ק נוסף על  10מ״ק

)(2

למשק עזר ,חצר ,גינה לרבות לולים ורפתות —
0.06

לכל מ״ק
)(3

לשימוש חקלאי — לכל מ״ק

)(4

לבניה  - -לכל מ׳יק

0.046
0.40

)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —

.2

)(1

לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור

1.90

)(2

משרד

1.80

)(3

סוס ,גמל ,פרד ,חמור ,פרה — לכל ראש

0,46״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
י׳ ר ו ז נ ב י
ראש המועצה המקומית קדימה

נתאשר.
י״ד באדר תשכ״ג) 10במרס (1963
)חמ (852206

חיים משה שפירא
ש ד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־אונו בדבר אמפקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
ג

המקומית קרית־אונו חוק עזר זה:
.1

סעיף  23לחוק עזר לקרית־אונו)אספקת מים( ,תשכ״ב—1962

.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו )אספקת מים( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ג—

2

— בטל.

1963״.
 ,נתאשר.
כ״ה באדר תשכ״ג) 21במרס (1963

י ע ק ב כהו
ראש המועצה המקומית קריודאוגו

)חמ (852721

חיים מ ש ה שפירא
שר הפגים

1
2

ע״ד  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,1246תשכ״ב ,עט׳ ? ; 1047״ת  ,1399תשכ״ג ,עט׳ .762
קובץ התיןנות  ,1431נ׳ בניסן תשכ״ ג28.3.1983 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות)מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת•.
1

הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,י׳ מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון חוק
2

עזר זה:
י

.1

במקום התוספת לחוק עזר

)להלן — חוק העזר

ו

לקרית־טבעון )מס עסקים מקומי( ,תשי״ט—1958

החלפת התוספת

העיקרי( ,יבוא:
״תופפת

בתוספת זו:
״סוג״ — הסוג שנקבע על ידי המועצה ,לצורך חוק עזר זה!
״חנות״ — חנות ששטחה עולה על  10מ״ר.

שיעורי המם לשנה
תיאור המלאכה או העמק

הטפ בלירות

:י י
אטליז .
אטליז ומכירת דגים או עופות
בית :חרושת —
לקרח
:למי סודה או גזוז
בית מלאכה — לחמרי ,בנין ,המעסיק עובדים
שכירים —
\ עד 2
 3ומעלה
בית מלאכה לסריגה
בית מלון# ,בו אין מגישים ארוחות ללקוחות
בית :מרקחת
בית• קפה ,בית אוכל או מסעדה —
״ :סוג  1או 2
;סוג 3
סוג • 4
בנק ,אגודה לאשראי או סניפיהם
גז — חלוקה במיכלים לצרכנים — לפי מספר
הלקוחות —
עד  ,1000לכל  100לקוחות או חלק מהם
למעלד:,מ־ 1000לקוחות ,לכל מאתיים נוספים
סוכנות אזורית לאספקה
'.גן' ילדים או גנון)פרטיים(
גנן או סולל מ ד ר כ ו ת 
 :שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים
דחפור או טרקטור — לכל כלי
הובלה — משרד ,חברה ,אגודה שיתופית ,מוסד,
שותפות או יחיד בעלי מכונות טנדר או
משא — לכל מכונית שכושר טעינתה —
:עד  2טונות
למעלה מ־ 2טונות
-

 1תיאור המלאכה או העטק

חמש בלירות

100
200

הובלה בעגלה משוכה על ידי בהמות
השכרת ודרים לקייטנים — לכל חדר

10

250
200

זגג —
חנות או מהסן
אחר

18
6

אספקת חשמל

2000

אספקת מים

2000

מפעל בני|ן ומשכנתאות

1700

75
150
100
50
96
72
108
144
750

25
25
300
6
12
36
96

25
50

חנות —
לבגדי גברות או שמלות
לבדים
לבדים וגלנטריה
לדגים או עופות
לחמרי בנין
לטקסטיל ומלבושים מוכנים
לירקות או פירות —
בככר חירות או אורנים
במקו;ם אחר
לכלי ביות ,צרכי חשמל או מיתקני גז לבישול
למזכרות וכלי כסף או מכירת שעונים
יי
רתיקונבן  .י
למכולת —
בככר חרות
בכל צקום אחד
למכשירי כתיבה או עתונים
למכשירי כתיבה וצעצועים
לנעליים
לרהיטים
לרהיטים ובדים לריפוד או לוילונות

12

130
90
100
100
120
120
100
60
130
30
130
100
72
120
60
100
150

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,838תשי״ט ,עט׳  ;218ק״ת  ,1188תשנ״א ,עט׳ .3604
קוג* התקנות  ,1431ג׳ גניסז ת׳«כ״ג; 28.3.1968

1259

תיאור המלאכה או העסק

תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

משתלת עצים או פרחים ששטחה בדונמים —
48
עד 1
96
למעלה מ־ 1עד 2
120
למעלה מ־2
מתקן אופניים ,חשמלאי ,׳מסגר ,נגר ,מתקן
פרימוסים ,סנדלר ,צבע או חייט —
10.
שאינו מעסיק עובדים שכירים
20
המעסיק עובדים שכירים — לכל עובד
30
מתקן אופניים ומוכר אופניים או חלקיהם
200
נגריה מיכנית
פנסיון ,בית מלון שבהם מגישים ארוחות
ללקוחות ,אכסניה ,קייטנת ילדים או בית
מרגוע — לכל מיטה בחדרי הבנין המשמשים
6
את המוסד בקביעות
3
בחדרים אחרים
40
צילום או מכירת צרכי צילום
צרכניה — שמוכרים בה —
100
מכולת
160
מכולת וירקות
300
מכולת ,בשר ודגים
400
מכולת ,בשר ,דגים וחמרי בנין
קבלן בנין או עבודות ציבוריות — המעםיק
• בממוצע ליום עובדים שכירים —
100
עד 5
200
 6עד 10
350
 11עד 20
500
למעלה מ־20
300
קולנוע
קומפרםור — לכל כלי —
100
עם  2פטישים
150
עם  3פטישים ומעלה י
6
קיוסק למכירת משקאות
24
קיוסק אחר
50
רופא ,טכנאי שיניים או אדריכל גנים
רופא שיניים ,מרפא שיניים ,אדריכל או מהנדס 100
2000
שירות אוטובוסים
12
שען
200״
חלוקת תוצרת חלב לחנויות או קיוםקים

40

חשמלאי ומתקן רדיו
לול שמספר העופות בו —
10
 50עד 100
20
 101עד 300
40
 301עד 500
60
למעלה מ־500
מאפיה —
250
ללחם
100
לעוגות
50
מוניות — לכל מונית
מזנון —
במקום שאינו מרוחק יותר מ־ 100מטר מציר
150
הכביש הראשי חיפה—נצרת
36
י
במקום אחר
מחלק חלב המספק ללקוחותיו בממוצע ליום
בליטרים —
6
עד 300
12
למעלה מ־300
20
מחלק נפט
40
מחלק קרח
38
מחסן אספקה לעופות
80
מכבסה או ניקוי כימי
24
מכבסה — סוכנות
100
מסגריה מיכנית
מספרה —
12
לגברים — שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד שכיר —
5
תוספת של
לגברות —
24
שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד
20
שכיד — תוספת של
משקאות קלים — חלוקה לחנויות או קיוסקים 100
משרד —
להנהלת חשבונות או לביטוח
לתיווך

המס בלירות

40
50

תחילה

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות מעבר

.3

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי ל א יחולו על תשלום המם לשנת 1962/63׳ והוא

ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על
פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  ,1962/63ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק
עזר זה.
ה׳עפ

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—

1963״.
נתאשד.

י׳

קלנבדג

ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

ג׳ באדר תשכ״ג) 27בפברואר (1963
)חמ (829501
חיים מ ש ה

שפירא

שר הפנים
1260

;1431קובץהתקנות ־ ג ׳ • ׳ בניסן תשב״ג63S28.3.1 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר •לקרית־ים בדבר -א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  ,*1941מתקינה'המועצה
המקומית קרית־ימ חוק עזר זה:
 .1י

סעיף 24-לחוק עזר לקרית־ים )אספקת מים( ,תשכ״א—1961

; .2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

2

נתאשר.
י״ד באדר תשכ״ג) 10במרס (1963

השם

בנימין אפרת
ראש המועצה המקומית קרית־ים

)חמ (85240.6

חיים

בטל.

ביטול
םעי24 «1

משה

שפיו;

שד הפנים
עייר  ,1941תוס׳  1מסי  ,1154עמי .119
ק״ת  ,1088תשכ״א ,עמי  ; 708ק״ת  ,1366תשב״ב ,עמ׳ .2708

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ מ ו צ ק י ן ב ד ב ר א ס פ ק ת מיב1
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קריודמוצקין חוק עזר זה:
ג

.1

:

.2
1963״.

סעיף  21לחוק עזר לקרית־מוצקין )אספקת מים( ,תשכ״ב — 1961^-בטל.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין )אספקת מיפ( )תיקון( ,תשכ״ג—

נתאשר.
ז׳ באדר תשכ״ג) 3במרס (1963

ביטול
סע י 21 ?1

השה

מ ש ה גיושן
ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

)חמ (852118

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר ! ,194חוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,1215תשכ״ב ,עט׳ ׳ ; 233ק״ת  ,1283תשכ״ב ,עמי .1554

ה וביו יה תקנו ויו  ,1431נ׳בניסו תשכ״ג28.3.1068 ,

1261

g

t

t

a

r

v

n

9

ה

ו

ד

פ

ס ?״י המדפיס הממשלתי! ירושלים

