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חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש״י—1950
ת ק נ ו ת ב ד ב ר כללים ל ק ב י ע ת ה כ נ ס ה ודרכי ה ו כ ח ת ה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 36,1ב ר 37לחוק משפחות :חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש״י— , 1950ו ב א י ש ו ר שר האוצר וועדת העבודה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
1

תיקו! תקנה 4

בתקנה  4לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )כללים לקביעת הכנסה ודרכי
.1
הוכחתה( ,תשכ״ה—) 1965להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ״הזיכוי״ יבוא ״הניכוי״.
2

הח?פת
ת < ־ נ ה 8

במקום תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
»2
הכנסתה של אלמנה שאין לה עוד יתומים סמוכים על שולחנה,
.8
״דחא<טנה
חתגגר?ג1!,
הכנסה ?עני(
סעי 71לחוק

תחייה

ה

פ

ש

תופחת ,לענין סעיף  7לחוק ,במשך שלוש שנים מהמועד שבו הגיע הצעיר
מבין היתומים שהיו סמוכים על שולחנה לגיל  18שנה ,בניכוי נוסף של
מחצית הכנסתה כדי מחייתה.״

תחילתה של תקנה  1היא ביום י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי  (1965ותחילתה של תקנח
.3
 2היא ביום ג׳ באב תשכ״ה ) 1באוגוסט .(1965
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )כללים לקביעת הכנסה

.4

ודרכי הוכחתה( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.
כיץ באייר תשכ״ו) 16במאי (1966
<ח015 0
(73

1

לויאשכול
שר הבטחון

לויאשכול
ראש הממשלה
ממלא מקום שר האוצר

ם״ח  ,52תש״י ,עמי  ; 162ם״ח  ,386ת׳מכ״ג ,עט׳  ; 36ס״ח  ,466ת׳עכ״ה ,עט׳ .295

פקודת העדות
ת ק נ ו ת בדיבר ש כ ר עורך־דין .ו א ג ר ו ת

;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  40לפקודת העדות! ,אני מתקין תקנות אלה:
שני

.1

ואגתח י

בעד אישור לפי אותו סעיף שלא על ידי עורך־דין —  2לירות.

כ י ט

י

י׳

0,8

1

5

השכר שיגבה עודך־דין בעד שירותיו לפי סעיף  37לפקודה או האגרה שיש לשלם

.2

תקנות העדות )שכר עורך־דין ואגרות( ,תשט״ז— — 1956בטלות.

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העדות )שכד עורך־דין ואגדות( ,תשכ״ו—1966״.

2

כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי (1966
) ח ט

( 7 0 1 0 1

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שד המשפטים

ק״ת  ,574ת׳עט״( ,עש׳ .412

2082

סובץ התקנות  ,1888י״ד בסיו! ת׳צי״ו2.6.1966 ,

פקודת מס הכנסה
ת ק נ ו ת כ ד ב ר פניזור מ מ ם על ה כ נ פ ה נ ו ס פ ת א ח ר ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת מס הכנסה  /ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  2לתקנות מם הכנסה )פטור ממם על הכנסה נוספת אחרת( ,תשכ״ה—, 1965

.1

2

תיקו! תקני2 ,

במקום ״בשנת המם 1964״ יבוא ״בשנות המס  1964עד 1966״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה נוספת אחרת( )תיקון(,

.2

ומט

תשכ״ו—1966״.
פנחס ספיר
שר האוצר

ד׳ בםיוו תשכ״ו) 23במאי (1966
<חמ (723119

דיני מדינת י׳8רא ,5נוסח חדש  ,6תשב״א ,עט׳  ; 120ס״ח  ,466תשב״ה ,עט׳ .290
ק״ת  ,1716ת׳8כ״ה ,עט׳ .1870

1
2

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(
ת ק נ ו ת ב ד ב ר םימון ב ק ב ו ק י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  51ר 55לפקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(
וסעיף )2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנות אלה —
.1
״בקבוק״ — בקבוק שקיבולו עולה על  10סנטיליטר!

הגדרות

״חבק״ או ״פקק״— סימן לזיהוי כהילים כמתואר בתקנות אלה ,אשר נמסר ליצרן על ידי
המנהל או מטעמו.
)א(

.2

)ב(

ארכו של חבק יהיה  16סנטימטר ורחבו  1.5סנטימטר!

תיאור חבק

חבק ישא מספר סודר ?

)ג( באמצעיתו של החבק תודפס המלה ״ישראל״! משמאלה יודפסו המלים ״משק־
אות משכרים״ ,״הבלו שולם״ ומימינה המספר הסודר!

.3

)ד(

הרקע של החבק יהיה בצבע כתום והפרטים האמורים יודפסו בצבע אדום.

)א(

כפקק ישמש מכסה מתברג לבקבוק ,עשוי מחמרן ,כשטבעת עשויה מאותו חומד

תיאור פקק

צמודה לו כך שהיא נפרדת מן המכסה בשעת הסרתו מן הבקבוק בלבד.
)ב(

קטרו של הפקק יהיה  28מילימטר.

)ג(

הטבעת תשא פעמיים את המלים ״בלו שולם״ כשהן מודפסות או מוטבעות

במרחק שווה מכל כיוון.
)ד(

רשאי המנהל להורות על חומד אחר לייצור הפקק ועל קוטר שונה מזה שנקבע

בתקנות משנה )א( ר ) ב ( .
1
2

דיני טדינת ישרא ,5נוסח חד< ,4ת׳עי׳׳ט ,עט׳ .74
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עפ׳ .1

קובץ התקנות  ,1888י״ד נסיו! תשכ׳׳ו2.6.1960 ,

2083

הוצאת כהי?ים,
מכירתם
והחזקתם
הדבקת חבק

לא יוציא אדם בקבוק המכיל כהיליס ולא יקבלן מחצריו של יצרן ,לשם צריכה
.4
בארץ ,לא ימכרו ולא יחזיקו למכירה ,אלא אם הוא נושא חבק או פקק לפי תקנות אלה
)להלן— סימן זיהוי(.
חבק יודבק על הקפסולה או השעווה שבראש הבקבוק כשאמצעיתו במרכז הקפסולה
.5
או השעווה וקצותיו נמשכים מטה משני צדי צוואר הבקבוק < קצות החבק יודבקו כשהצווא־
דון מעליהם ,ובלבד שהמספר הסודר יהיה בכל עת גלוי לעין.

חיתום בפקק

.6

ניהול פנקס י
ועיון בו

) .7א( יצרן ינהל פנקס מיוחד ויציין בו פרטים אלה:
) (1תאריך קבלת סימני הזיהוי ומספר הקבלה!
) (2כמות סימני הזיהוי שנתקבלה! אם היו אלה חבקים יצויינו המספר הסודר
הראשון והאחרון שלהם
) (3מספד הבקשה להיתר לסילוק הכהיליס!
) (4תאריך סילוק הכהילים מחצריו בציון נפרד של כמות הבקבוקים נושאי
חבק או של כמות הבקבוקים נושאי פקק;
) (5יתרת סימני הזיהוי שברשותו ,בנפרד לגבי חבקים ולגבי פקקים.
)ב( יצרן יגיש למנהל העתק מן הרישומים בפנקס ,חתום בידו ,במועד ובטופס
שיורה המנהל.
)ג( הפנקס יהיה פתוח בכל עת סבירה לעיונו של פקיד ורשאי הוא לרשום בו
רשומות או להעתיק ממנו נסחים.
)ד( הפנקס יחד עם המסמכים המתייחסים לו יישמרו בידי היצרן לפחות שנתיים
מתאריך הרישום האחרון שבפנקס.
בקבוק מכיל כהילים שהוצא מחצריו של יצרן לשם ייצואו מישראל והוחזר לחצריו
.8
בטרם יוצא ,יסומן בעת הוצאתו מחדש לצריכה בארץ בחבק בלבד.
לא יחזיק אדם ולא ישתמש בסימני זיהוי מלבד אלה שנמסרו לו על פי תקנות אלה.
.9

עשיה בכהילים
הטיועדינ!
?ייצוא
החזקת סימני
זיהוי

בקבוק הנושא פקק ייחתם כך שהמלים ״בלו שולם״ יהיו בכל עת גלויים לעין.

פיט! זיהוי
׳ענע?0

) .10א( נעלם סימן זיהוי מרשותו של יצרן ולא ניתנו למנהל סיבות סבירות להיעלמו,
יוטל עליו תשלום בלו כאילו הבקבוק שלזיהויו נועד אותו חבק סולק מחצריו לצריכה בארץ
ביום מסירת החבק ליצרן.
)ב( רשאי המנהל לחשב את תשלום הבלו לפי קיבולו הגדול ביותר של בקבוק
שבשימושו של אותו יצרן ולפי חוזק הכחיל הגבוה ביותר מייצורו.

החזרת עודוי
סימן זיהוי

) .11א( יצרן שנמצאת בידו יתרת סימני זיהוי מעל לכמות סימני הזיהוי שעליה להיות
כדין במלאי ,יחזיר אותה יתרה למנהל או למי שמסרה לו כדין ,זולת אם נתן עליה הסבר
המניח את דעתו של המנהל.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( רשאי המנהל להורות ליצרן ,במקום למסור
לו את יתרת סימני הזיהוי ,להוסיף את כמות היתרה לרישום בפנקס כאמור בתקנה )7א().(5

ניטו?

.12

תקנות המשקאות המשכרים )סימון בקבוקים( ,תשכ״ב— — 1962בטלות.

השם

.13

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקאות המשכרים )סימון בקבוקים( ,תשכ״ו—1966״.

3

ד׳ בםיון תשכ״ו) 23במאי (1966
<חמ (72622

פנחס ספיר
שד האוצר

ק״ת  ,1365חשכ״ב ,עט׳ .2653
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קובץ התקנות  ,1888י״ד בפיה תשכ״ו.2.6.1966 ,

פקודת הפטנטים והמודגמים
תקנות בדבר פטנטים
.
.1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים* ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  34לתקנות הפטנטים )להלן — התקנות העיקריות( ,בסוף תקנת משנה ) (
2

2

תיקון תקנה 34

יבוא:
״מי שמגיש הודעה שהוא מבקש להשמיע את טענותיו ישלם ,בעת הגשת ההודעה,
את האגרה הקבועה.״
בתקנה  43לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה ) ,(3במקום ״יפרסם אותה״ יבוא ״יפרסם

.2

תיקון תקנה 43

הודעה עליה ברשומות על חשבון המבקש״.
.3

בסוף תקנה  49לתקנות העיקריות יבוא ״הפרסומים האמורים יהיו על חשבון המבקש״.

תיקון תקנה 49

.4

בתקנה  56לתקנות העיקריות ,במקום ״יתפרסם ברשומות״ יבוא ״יתפרסם ברשומות

תיקון תקנה 56

על חשבון המבקש״.
.׳אחרייתקנה  60לתקנות העיקריות יבוא:

.5

״הודעה
על רישום
העברה

60א.

הוספת

הרשם יפרסם ברשומות ל
ע

ח ש ב ו ן

ה

א

ד

ם

ה מ ב

ק

ש

א

ת

ד י ש ן ם

ה

^

י נ ו י

תקנה60א

הודעה על כל העברת בעלות בפטנט או הענקת זכויות בו ,שנרשמו לפי
הוראות הסעיפים  43או  44לפקודה.״

.6

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות תבוא התוספת לתקנות אלו.

החלפת
התוספת
הראשונה

.7

תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.

תחילה

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ו—1966״.

חשפ

ת ו פ פ ת ראשונה
)תקנה (3
שיעור האנרה
בלירות

4

עם הגשת בקשה מלווה פירוט

.2

בעד מתן ארכה להגשת פירוט מתוקן על פי תקנה 21א או  22או
למסירת הודעה על פי תקנה  — (6)23לכל חודש או חלק ממנו

.3

עם הגשת הודעת התנגדות

 .4עם הגשת הודעה לפי תקנה  (2)34על השמעת טענות — בעד
כל ענין
.5

1
2

בעד הארכת המועד לחתום —
) (1לששה חדשים או חלק מהם בעשרים וארבעה החדשים
הראשונים לאחר שמונה עשר חדשים מתאריך הבקשה

50.
—3.
3.
30.
25.

—1

חוקי א״י ,כרד ב  /פרק ק״ה ,עמ׳ .1053
חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ; 1974ק״ת  ,1250תשב״ב ,עמי  ; 1090ק״ת  ,1444תשכ״נ ,עמי  ; 1422ק״ת .1524
תשכ״ד ,עט׳  ; 509ק״ת  ,1833תשב״ו ,עט׳ .804

קובץ התקנות  ,1888י״ד בסיח תשב״ו2,6.1966 ,

2085

שיעור האגרה
בלירות

) (2לכל חודש או חלק ממנו מששת החדשים הראשונים של־
אחר תום התקופה האמורה בפםקה )(1
)(3
.6

לכל חודש נוסף או חלק ממנו

—10

בעד חידוש תקפו של פטנט —
)א( לפני תום השנה הרביעית מתאריך הפטנט — לארבע שנים
שלאחריה

—50.

)ב( לפני תום השנה השמינית מתאריך הפטנט — לארבע שנים
שלאחריה

—100.

)ג(

לפני תום השנה השתים־עשרה מתאריך הפטנט — לארבע
השנים שלאחריה

.7

—5.

—200.

בעד מתן ארכה לתשלום אגרת חידוש — לכל חודש או חלק ממנו —10.

 .8עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו

—200.

 .9עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לאחר קבלתו על פי סעיף (1)10
לפקודה

—20

 .10עם הגשת בקשה למתן זכיון חובה או לביטול פטנט על פי סעיף
—50

 (1)21לפקודה
 .11בעד העברת בקשה לבית המשפט על פי סעיף  (2)21לפקודה

—50.

 .12בעד רישום שינוי שם ,מען או מען למסירת הודעות בפנקס הפט־
נטים — לכל פטנט

—10.

 .13עם הגשת בקשה לרישום בפנקס הפטנטים שם של בעל חדש,
שעבוד ,זכיון או מסמך כיוצא באלה —
)א( אם הבקשה הוגשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת — לכל פטנט

—10.

)ב( אם הבקשה הוגשה לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחדת — לכל פטנט

—40.

 .14עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד ,זכיון או כיוצא באלה,
בפנקס הפטנטים

—5

 .15עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר —
)א( לפני החיתום

—5.

)ב( לאחר החיתום

—10

 .16בעד תיקון טופס הבקשה

—5.

 .17בעד תעודה מאת הרשם על פי סעיף  48לפקודה

—5

קוני! התקנות  ,1888י״ד בסיוז תשב״ו.6.1966 ,

 . .שיעור האגרה
• •  ..־ בלירות

 ' ,׳ • ׳ • .

 .18בעד כפל תעודת פטנט

—15.

 .19עם מתן הודעה על פי תקנות  67או  68על כוונה להציג או
לפרסם המצאה

—10

 .20עם מתן הודעה בדבר צו בית משפט לתקן פירוט או להכניס
—5.

תיקון בפנקס הפטנטים
 .21בעד עיון —
)א( בפנקס הפטנטים

2.50

)ב( בפירוטי פטנטים — בעד עשרים תיקים או חלק מהם

2.50

) .22א( בעד אישור העתק פירוט פטנט ,לרבות שרטוטים ,שהוכן
בלשכה והמשמש לצרכי מסמך בכורה או לצורך הליך
י
משפטי . ..

—5
—1

)ב( בעד אישור כל מסמך אחר — בעד כל עמוד
 .23בעד נסח מתוך הפנקס

2.50

 .24בעד העתק של תעודה שניתנה על ידי הרשם — לכל העתק

—2

 .25בעד העתקת מסמך ,למעט תעודה ,כולו או חלק ממנו ,במכונת
כתיבה — לכל עמוד או חלק ממנו

—2.

) .26א( בעד העתקת פירוט לרבות שרטוט במכונת העתקה או
בעד העתק שמש של שרטוט — לכל עמוד

—.70

)ב( בעד העתקה כאמור של מסמך אחר — לכל עמוד
 .27עם הגשת דרישה לפי סעיף  (6)52לפקודה

—10.

 .28עם הגשת הודעת ערעור לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדג
מים )סדרי הדין לפני ועדת ערעור( ,תשי״ב—1952
 .29עט הגשת תביעה לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון( ,תשי״ב—1952
בתאשד.
כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי (1966

—1

7.50

—20.

ז א ב שד
רשם פטנטים ומדגמים

)חמ (70511

י ע ק ב ש׳ ש פ י ד א
שר המשפטים

קובץ התקנות  ,1888י״ד בםית תשב״ו2.6.1866 ,

2087

פקודת הפטנטים והמדגמים

.

תיקון ת ק נ ו ת ה מ ד ג מ י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים  /אני מתקין תקנות אלה:
אחרי תקנה  57לתקנות המדגמים ) ל ה ל ן — התקנות העיקריות( ,יבוא:

הוספת
תקנה 57א

.1

תיקון תקנה 64

.2

בתקנה  64לתקנות העיקריות׳ בסוף תקנת משנה ) (3יבוא:
״מי שמגיש הודעה להשמיע את טענותיו ישלם ,בעת הגשת ההודעה ,את הזמרה
הקבועה״.

החלפת
התוספת
הראשונה

.3

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות תבוא התוספת לתקנות אלו.

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה היא כתום  30יום מיום פרסומן ברשומות.

השם

.5

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים )תיקון(,תשכ״ו—1966״.

2

״הודעה על
ר י ש י ם

מ י ג ם

57א .הרשם יפרסם ברשומות ,על חשבון המבקש ,הודעה הכוללת את שמו
של בעל מדגם ,את מספדו ,סוגו ותאריך רישומו של מדגם שנרשם ואת
יעודו של החפץ שלגביו הוא נרשם״.

ת ו פ פ ת ראשונה
)תקנה (3
שיעור האגרה
בלירות

 .1עם הגשת בקשה לרישום מדגם אחד המיועד לחפץ אחד בסוג
—10

אחד
 .2עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים בסוג
אהד

—25.

עם הגשת בקשה על פי תקנה  29שהרשם יפרט את נימוקי ההח־
לטח והחומר בו השתמש

—25.

.3

 .4עם הגשת בקשה להארכת המועד אשר בו יש להשלים בקשה
לרישום מדגם — לכל חודש או חלק ממנו
.5

.6

1
2

2088:

—5

בעד הארכת תקופת ההגנה —
)א( על פי סעיף  (2)33לפקודה

—50.

)ב( על פי סעיף  (3)33לפקודה

—100

עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגדה בעד הארכת
תקופת ההגנה — לכל חודש או הלק ממנו

—5

חוקי א״י ,ברר בי ,פרק ק״ה ,עמ׳ .1053
חוקי א״י ,כרד גי ,עמ׳  ; 1957ק׳׳ת  ,1444תשכ״ג ,עמ׳ .1422
קובץ התקנות  ,1888י״ד נסיו! תשכ״ו2.6.1966 ,

 .7עם הגשת בקשה לרישום בפנקס המדגמים שם של בעל חדש,
שעבוד ,זגיון או מסמר כיוצא באלה —
)א( אם הבקשה תוגש תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת —
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף
)ב( אס הבקשה.תוגש לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת —
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף

שיעור האגרה
—

נ , 9

—5.
—2

—30
—10

 .8עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד ,זכיון וכיוצא באלה
בפנקס המדגמים —
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף

—5
—2.

 .9בעד רישום שינוי שם ,מען או מען למסירת הודעות בפנקס
המדגמים —,
למדגם אחד

—5

לכל מדגם נוסף

י־

—2

 .10עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופד

—2

 .11בעד תיקון טופס בקשה

—5

 .12בעד הגשת בקשה על פי סעיף )42ב( לפקודה לבטל רישומו של
מדגם ,כולו אוי מקצתו

—2

 .13עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה 55

—5.

 .14עם הגשת בקשה לפי סעיף  36לפקודה לבטל רישומו של מדגם

—25.

 .15הגשת הודעה לפי תקנה  — (3)64בעד כל ענין

—15

 .16בעד רישום של שינוי בפנקס על פי צו בית המשפט

—3.

 .17בעד העתק של תעודת רישום

—z

 .18בעד עיון בפנקס או דמות של מדגם ,למעט עיון על פי הסייג
לסעיף  (1)35לפקודה

—2
—1.

 .19בעד אישור העתקים — לכל עמוד
 .20 .בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה לכל דמות
 .21ע ם הודעת ערעור לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת ערעור( ,תשי״ב—1952
 .22עם הגשת תביעה לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון( ,תשי״ב—1952
נתאשר.
כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי (1966

—1.
7.50
—20.

ז א ב שד
רשם פטנטים ומדגמים

)חט (70512

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שד המשפטים
קופץ התקנות  ,1888י׳׳ד בסיון תשכ״ו2.6.1966 ,

 ,ת

פקודת סימני המסחר1938 ,
ת ק נ ו ת בדבר סימני מסחר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת סימני הממהר <! 1938 ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקח תמניה 77

בסוף תקנה  77לתקנות סימני המסחר) 1940 ,להלן — י התקנות העיקריות( ,לפני
.1
הנקודה יבוא :״על חשבון המבקש״.
2

החלפת
התוספת
הראשונה

.2

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות תבוא התוספת לתקנות אלו.

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.

הוראת מעבר

מי שביקש רישומו של סימן מסחר לפני תחילתן של תקנות אלה וסימנו יירשם לאחד
.4
תחילתן ישלם ,בעד כל רישום של סימן מסחר בסוג סחורות אחד ,אגרה בשיעור שהיה
בתוקף ערב תחילתן.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סימני המסחר )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

.5

ת ו מ פ ת ראשונה

)תקנה (3
שיעור האגרה
בלירות

.1

עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג סחורות אחד

•.2

עם הגשת בקשה בהתאם לתקנה ) 26ב( שהרשם יפרט את

—30.

נימוקי החלטתו

—25.

.3

עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה

—30.

.4

עם מתן ההודעה על ידי צד כל שהוא על רצונו להשמיע טענות

—20.

.5

עם הגשת בקשה לחידוש רישומו של סימן —
)א( עם פקיעת תקפו של הרישום המקורי

—50.

)ב( לבל חידוש נוסף

—100.

.6

אגרה נוספת על פי תקנה (2) 52

—20.

.7

אגרה נוספת על פי תקנה (1) 53

—100.

.8

עם הגשת בקשה לרישום בפנקס סימני המסחר שם של בעל
חדש —
)א( אם הוגשה הבקשה תוך שנה מתאריך רכישת הבעלות —

1
2

2090

) (1לסימן אחד

—10.

) (2לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה

—5.

ע״ר  ,1938תום׳  1מס׳  ,843עמי  ; 103ס״ח  ,449תשכ״ה ,עמי .94
ע״ר  ,1940תום׳  2מם׳  ,984עט׳  ; 192ק״ת  ,1444תיעב״ ג ,עמ׳  ; 1420ס״ת  ,1731תשכ״ה ,עט׳ .2122
קובץ התקנות  ,1888י״ד בפיו! תשכ״ו2.6.1966 ,

 .שיעור האגרה
ג5ירות

...

)ב( אם הוגשה הבקשה אחר שנה מתאריך רכישת הבעלות —
)(1

לסימן אחד

—30.

)(2

לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה

—10.

)ג( עם הגשת בקשה להעברת בקשה לרישום סימן מסחר
לבעל אחר —

.9

)(1

בקשה אחת

—10.

)(2

לכל בקשה נוספת שהועברה באותה פעולה

—5.

עם הגשת בקשה לרישום שינוי שם של בעל סימן או בעל דשות
או שינוי מצנו או שינוי המען למסירת הודעות —
)(1

לגבי סימן אחד או בקשה אחת

) (2לכל סימן נוסף או בקשה נוספת אם הבקשה הוגשה בעת
ובעונה אחת על־ידי אותו מבקש
.10

.13

—2.

רישום הרשאה לשימוש בסימן —
)(1

בעד בקשה לגבי סימן אחד ,בין בסוג אחד ובין
בסוגים אחדים

—30.

)(2

לגבי כל סימן נוסף

—5.

 .11עם הגשת בקשה לשינוי של רישום הרשאה
.12

—5.

—10.

עם הגשת בקשה לביטול רישום הרשאה —
)(1

אם הוגשה על ידי בעל הסימן או בעל ההרשאה

—10.

)(2

אם הוגשה על ידי אדם אחד

—30.

עם הגשת בקשה לכל רישום ,תיקון או שינוי ברישום שבפנקס
שלא הוטלה עליו אגרה אחרת —
)(1

לגבי סימן אחד

—5.

)(2

לכל סימן נוסף של אותו בעל סימן שהוגשה בעת ובעונה
אחת עם הבקשה הראשונה

—2.

 .14עם הגשת בקשה למתן רשות לתקן בקשה לרישום סימן
מסחר —
)(1

לגבי בקשה אחת

—5.

)(2

לכל בקשה נוספת לרישום אותו סימן

—2.

 .15עם הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר,
כולו או מקצתו ,על פי בקשתו של בעל הסימן

—5.

 .16עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחר
מהפנקס על פי סעיף  22או סעיף  25לפקודה

—50.

.17

בעד חיפוש על פי תקנה  ,78לכל סימן בסוג אחד

 .18בעד תעודה מאת הרשם ,למעט תעודה על פי סעיף (2)15
לפקודה
שובץ התקנות  ,1888י״ד בםיה תשב״ו2-6.1«66 ,

7.50
7.50
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 .19עם הגשת בקשה למתן רשות לשנות סימן רישום או להוסיף
עליו — לכל רישום של אותו סימן

—15.

) .20א( בעד עיון בכרטסת סימני המסחר בכל סוג וסוג — לרבות
עיון בפנקס שנעשה בעקבות העיון בכרטסת כאמור

—3.

)ב( בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת לכל רישום

—[.׳

 .21בעד העתק מסמך במכונת כתיבה — לכל עמוד

—2.

 .22בעד נסח מפנקס סימני המסחר

—5.

 .23בעד נסח בדרך צילום בלשכה ,בנוסף לדמי צילום

—2.

 .24בעד אישור העתק של סימן מסחר או של נסח מהפנקס —
לכל עמוד

—1.

 .25צילום מסמך — כל עמוד

—1.
ז א ב שד
דשם סימני המסחר

נתאשר.
כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי (1966
)חט (70550

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שד המשפטים

פקודת מם הכנסה
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ ה ג ש ת דין וחשבון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  134לפקודת מס הכנסה
תיקח פעי11

ה

ש

ם

בסעיף  1לצו מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( ,תשכ״ה— ,= 1965במקום ״בשנת
.1
המס 1964״ יבוא ״בשנות המס  1965ו־.1966״
לצו זה ייקרא ״,צו מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

.2

ד׳ בסיון תשכ״ו) 23במאי (1966
°
) ח ט

( 7 2 3 1 2

1
2
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אני מצווה לאמור:

פנחס ספיר
שר האוצר

דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי  ; 120ם״ח  ,466ת׳עכ״ה .עט׳ .290
ס״ת  ,1716תשכ״ה ,עמי .1872

קיב׳ו התקנות  ,1888י״ד בסמן תשכ״ו2:6.1966 ,

חוק הריבית ,תשי״ז—1957
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת שיעור ה ר י ב י ת ה מ ק ס י מ ל י
לאחר התייעצות עם

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הריבית ,תשי״ז—1957
נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

בסעיף  8לצו הריבית )קביעת שיעור הריבית המקסימלי( ,תשי״ח— , 1958במקום

.1

2

^ ״

8

פסקה ) (4יבוא:
״) (4הריבית שולמה על פקדון שלגביו ניתן צו בדבר זיכוי ,הנחה או פטור
ממס על פי סעיף  5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז— 1956״.
3

לצו זה ייקרא ״צו הריבית )קביעת שיעור הריבית המקסימלי( )תיקון( ,תשכ״ו—

.2

השם

1966״.
ד׳בםיוןתשכ״ו)23במאי(1966
<חמ 2440״

פנחס ספיר
שר האוצר

ס״ח  ,219תשי״ז ,עט׳ .50
ק ״ ת  ,782תשי״ח ,עט׳  !998ק׳׳ת  ,1769תשכ׳׳ה ,עט׳ .2674
ס״ח  ,201תשט׳׳ז ,עמי  ;52ס״ח  ,233תע(י״ז ,עט׳ .156
1

2

3

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת מ ש כ ר י ם ב ב ק ב ו ק י ם ס ג ו ר י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
1957

אני מצווה לאמור:

.1

במקום סעיף  3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכירת משקאות משכרים בבקבו־

החלפת
סע י ח ג

קים סגורים( ,תשכ״א— , 1961יבוא:
2

״תחולה

.3

הוראות צו זה לא יחולו לגבי בקבוק המכיל כהילים והחתום בפקק

כמשמעותו בתקנות המשקאות המשכרים )סימון בקבוקים( ,תשכ״ו—
 , 1966וכן לא יחולו על מכירת בירה ועל מכירת משקאות משכרים
3

לשתיה במקום מכירתם״.
* ,2

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכירת משקאות משכרים בבקבו*

השם

קים סגורים( )תיקה( ,תשכ״ו—1966״.
ד׳בסיוןתשכ״ו)23במאי(1966
<חמ 2624״
1
2
3

פנחס ספיר
שר האוצר

ם״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ק״ת  ,1169תשכ״א ,עפ׳ .2087
ק״ת  ,1888תשכ״ו ,עט׳ 5

קוצץ התקנות  ,1888י״ד בםיוז תשכ״ו2.6.1966 ,
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר ב ת י מלון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15,5ו־ 27לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

תיקו! סעי4«1

.1

השם

.2

בסעיף  4לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ״ג—— 1962
2

)(1

בדישה ,במקום ״חמישה״ יבוא ״ששה״!

)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״חבר שיתמנה״ יבוא ״שני חברים שנתמנו״.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

י״א באייר תשכ״ו ) 1במאי (1966
) ח מ

משה קול
שר התיירות

 4 1 0 0ז (

 ,תשכ״ג ,עט׳  ; 18ק׳׳ת  ,1731תשכ״ה ,עט׳ .2131

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר מ ו מ ח י ם ב ב ת י מלון
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  15,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 1957אני מצווה לאמור:
תיקח סעי!* 2

בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מומחים בבית מלון( ,תשכ״ה—1965
.1
)להלן — הצו העיקרי( ,במקום הקטע ״ועבד לפחות שנתיים בעבודה מעשית בבית מ ל ו ך
יבוא:
״ועבד לפחות שלוש שנים בבית מלון מהן שנתיים בעבודה מעשית ושנה נוספת
בתפקיד מינהלי בכיר ,או מהן שנה בעבודה מעשית ושנתיים נוספות בתפקיד
מינהלי בכיר״.

תיקו! סעיף 3

בסעיף )3א( לצו העיקרי ,בפסקאות ) (1ד) ,(2הקטע ״או סגן מנהל בית מלון״ —

2

.2
יימחק.

תיקו! סעי!* 4

בסעיף  4לצו העיקרי ,הקטע ״ולא ישמש אדם סגן מנהל בתי מלון אלא אם הוא מוסמך

.3

כאמור״—יימחק.
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מומחים בבית מלון( )תיקון(,

.4

תשכ״ו—1966״.
י״א באייר תשכ״ו ) 1במאי (1966
)חמ (74100
1
2
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מ שה ק ו ל
שר התיירות

פ״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ק״ת  ,1691תשכ״ה ,עמ׳ .1444
קובץ התקנות  ,1888י״ד נסיו! תשר״ו2.6.1966 ,

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,

נ

)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון !87.815—242.230
.1
בקירוב על הכביש חיפה—נצרת—טבריה ומסתיימת בנקודת ציון  198.298 — 243.850בקירוב,
על הכביש האמור ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ ,5290/הערוכה בקנה מידה
 1:20.000והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ו באייר תשכ״ו) 16במאי .(1966
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,דח׳
.2
עצמון  ,12נצרת־עלית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות, .
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש מם׳  24חיפה—

.3

תחולת
הפקודה
על דרו

רשות ?עיי!
בהעתק המפה
השם

נצרת—טבריה()שינוי תמי( ,תשכ״ו—1966״.
כ״ו באייר תשכ״ו) 16במאי (1966
)חט (75050
1
2

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1טס׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

פידור ל ש ל ט ו ן מקובלי
חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
צו בדבר שינוי מרחב התכנון המקומי כפר־םבא
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— , 1965ולאחד התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז)להלן —
הועדה המחוזית( ועירית כפר־סבא ,אני מכריז לאמור:
ג

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי כפר־סבא כמתואר בתוספת לצו תכנון ערים
.1
)כפר־סבא( ,תשט״ז— , 1956ישונו ובמקום תיאור הגבולות שבתוספת האמורה יבוא:
2

״גבולותיו של מרחב התכנון המקומי כפר־סבא הם כמסומן בקו כחול בתשריט
מם׳ כס/מ 1/הערוד בקנה מידה של  1:10,000והחתום ביום כ״ו באייר תשכ״ו
) 16במאי  (1966ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה המחוזית״.
העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הועדה המחו
.2
זית ,רמלה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,כפר־םבא ,וכל המעונין בדבר רשאי
לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
.3

לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה )כפד־סבא( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

כ״ו באייר ,תשכ״ו) 16במאי (1966
)חמ (765800

שינוי גבולות
מרחב תכנוז
מקומי

הפקדת העתק
התשריט

השם

חיים משה שפירא
שד הפנים

 Vס״ח  ,467תשכ״ה ,עמ׳ .807
* ק״ת  ,592תשט״ז ,עמי .647
קונץ התקנות  ,1888י״ד בסיו! תשכ״ו2.6.19661 ,
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פקודת המועצות המקומיות
חוק ע ז ר לאור־יהודה ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי םעיפיפ  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות * ,מתקינה המועצה
המקומית אור־יהודה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת 5
״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדר ששטח
רצפתו אינו עולה על  30מטר מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה,
דינו כדין חדר נוסף;
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
t 1950
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים
המסופקים לנכס
״מועצה״—המועצה המקומית אוד יהודה!
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות ,אדם אחר שנתמנה לעניו חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל המים״ — באר ,בריכה ,מעין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים ,לאגירתם ,להעברתם ,לאספקתם או להםדרתם ,למעט רשת פרטית!
״נכס״ ר״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—! 1950
״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )אספקת מים(! 1936 ,
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה!
״רשת פרטית״ — אביזר ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים
2

3

לנכס ,למעט מד־מים!
״נפח ב נ י ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של
רצפת קומתו הנמוכה ביותר ,ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח ,ובבנין שגגו
משופע — צדו התחתון של תקרת ה מ י ן העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
התחתון של הגג׳ ,ואם אין בבנק או בחלק קירות מכל הצדדים או גג ,החלל התפוס
על ידי ה מ י ן או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין
הגג והרצפה שמתחתיו!
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
חיבור
למפעל מים

)א( חיבור דשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה דשת.
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי  ;178ק ״•ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳ .280
ע״ר  ,1936חוס׳  1מש׳  ,560עמ׳ .1
קונ־ז התקנות  ,1888י״ד בםיון תשב״ו2.6.1966 ,

)ג( נעד חיבור ,הרחבה! ,חינור ,פירודו או.התקנתו מהדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש למועצה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בהוספת ,וכן
.
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת רשת
פרטית ,תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג(
חשבונו.

התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל

)ד(
של המנהל.

הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
הרשת הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה
כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באבי
זרים שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן ):ו( באביזרים אחרים .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־־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
)א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.4
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב(

אגדת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 3ב(.

)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם ,אם הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס ,אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת
לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.
)א( המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
.5
ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב( מד־המים הוא רכוש המועצה.
)ג( לא יותקן מד־מים ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי
המנהל.
קובץ התקנות  ,1888י״ד בסמן תשכ״ו2.6.1966 ,

)ד( צרכן ישלם למועצה אגרת &ד״מים ואגרת התקנת מ1־מים בשיעורים׳ שנקנניעו׳
בתוספת.
)ה( במקום תשלום אגדת מד־מים ,צרכן רשאי להביא למנהל תוך  30יום מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו
ברשתו הפרטית.
)ו( הביא צרכן מד־־מים לפי סעיף קטן )ה( ישלם למועצה אגרת התקנת מד־מים
בלבד.
)ז( היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגרם הנזק
באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
• )ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמד־
המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור ,ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.
אגרת מים

)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
:לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת ,רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה ,או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה
בשנה הקודמת ,כפי שימצא לנכון.
)ג( מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא לפי מיטב
הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים ,שמד־המים רשם אותה ,בתוספת או
בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי המנהל מיזמתו
הוא ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים ,להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים ,באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגדות
והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל של
החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
בתוספת .כן רשאי המנהל להודות על חלוקה ,אהדת של התשלומים בין הצרכנים על ,פי הסכם
בכתב של כל הצרכנים.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,המשתמשים בו
מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים ,רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
מהצרכנים בכמות המים ,שנרשמה על ידי מר־המים ,ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן
כזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
)ו( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילת ברשת
הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים ,רשאי המנהל להעריך את כמות
המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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)ז( הורכבו מזיי״מיט דידתיים לכל הצרכני וכן מד־מיםכללי לכל הנכם ,והיה הפרש
ברישומי ביניהם ,יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים ,זולת אם הגיעו כל הצרכנים
להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
.7

)א( המועצה רשאית ,באישור שר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
.

..

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

,

אספקת מים
?פי חוזה

באישור המועצה דשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
.8
שיקבע ,להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המיס או
קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן
כאגרה או כדמי נזק כאמור.

פקוונות

אגרת $ים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ! 14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך.מאת
.9
המועצה.

»ועד התשלום

נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
.10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

אישור סכום

)א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה,
.11
או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע במד־מים,
רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

ן

ה ה ו צ א

י

ת

ניחמו החיבור

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים •מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי
הרשת הפרטית או מפעל המיט.
) ,ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לםעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,16רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחד תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
קטן)ב( ,תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
)א(
.12
מקצתה.

בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת

הפסקת
א פ פ ק ת ט י ט

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה
תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן)א(.
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק ,ללא תשלום.

קופץ התקנות  ,1888י׳׳ד בםיוו תשכ״ו2.6.1966 ,
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רשות

כניסה

)א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיה רשאי להיכנס לכל׳ נכס בשעות שבין 8.00
.13
ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מנת —
) (1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים, ,צינור,
או אביזרים ,או כיוצא בהם ,או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו?
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה אד זיהום של מים או פגיעה אחרת
במים אד לברר את כמות המים שסופקה לצרכן

)ב(

)(3

למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!

)(4

לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או ! 12

)(5

לבדוק אפ קויימו הוראות חוק עזר זה!

)(6

לעשות כל מעשה אחד שהוא דשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו

לפי סעיף קטן)א(•
מיטומ

כפים

.14

)א(

לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג(

לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם

לתנאי ההיתר.
)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכנס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באם־
פקת המים.
)ה(

לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי

תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו(

לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול או כיוצא בזה ,אלא ברשות

המנהל.
)ז(

לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש

במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום המועצה.
)ח(

לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחדים.

)ט(

לא יפתח אדם ולא יסגוד שלא כדין ,כל אביזר השייך למפעל המיט.

)י(

לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

)יא(

לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

נטיעות ציבוריות.
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לא ימכור אדם מים ולא ,יעביר אותם לרשות אדם אחר .פרט לאדם שנותקה ,עוכבה

;.15

י

,

, .

,

,

,

או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
; .16

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

)א(

.

חידוש חיבור
שנותק

היתד בכתב מאת המנהל.
)ב(

מ כ י ר ת מים
והעברתם

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,

רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק

.17

,

סביר ממפעל המים.
)א(

.18

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

בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק

שמירה בפני
זיהום

דרישת
ת י ק י נ י ט

של נכס ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים
סדירה.
)ב( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
.19

מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה

מ כ י ר ת הודעות

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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,
תהא המסירה כדין אט הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או על הנכס שבו
דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
.20

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ובמקרה של

ענשים

עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
.21

.22

חוק עזר לאור יהודה )אספקת מים( ,תשכ״ג—1963

4

—

בטל.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור יהודה )אספקת מים( ,תשכ״ו—1966״.

ביטול

השם

?״ת  ,1431תשכ״נ ,עמ׳ .1236
קובץ התקנות  ,1888י״ר בםיוו תשכ׳׳ו2.6.1966 ,

210 1

תופפת
האגרה ב ל י ר ו ת

.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ) ( ( 1
) (1לכל יחידת דיור
לכל יחידת מלאכה ,תעשיה ,חקלאות או בית עסק י
) (2הרחבת חיבור ,פירוק חיבור או התקנתו מחדש :לפי
דרישת הצרכן —
עד ״2
למעלה מ־״2

100

.2

אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
)םעיף)3ב((

10

.3

אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף )3ה((

15

.4

אגרת הנחת צינורות )סעיף )4א( ר ) ג ( ( :
לכל מטר מרובע משטח הנכם
ונוסף לזה —
לכל מ״ק מנפח הבנין

1

.5

אגדת התקנת מד מים )סעיף ) 5ד((

12

100
150

50

0.60

 .6אגרת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( —
אינו עולה על ״1
עולה על ״ \ ואינו עולה על ״\
עולה על ״ 1ואינו עולה על ״14
עולה על ״ \ \ ואינו עולה על ״2
עולה על ״  2ואינו עולה על ״3

כשיש מיתקן
מוכן להתקנת
טד־מיט

כשאין מיתק!
מוכן ?התקנת
טד־מים

50
70
100
140
180

80
100
150
200
250

עולה על ״ — 3לפי חשבון שהגיש המנהל.
אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק ,הובלה ודד
תקנה )סעיף  ) 5ט ( (

8
האגרה
לט״ק ב א ג ו ר ו ת

 .8אגרת מים )סעף  — (6לחודש
)א( במקום שהותקן מד־מים —
) (1לשימוש ביתי —
עד  3מ״ק או חלק מהם
ל־ 7מ״ק נוספים
ל־ 6מ״ק נוספים
מעל ל־ 16מ״ק
) (2לגינות מעובדות ולמשקי עזר — בהגבלה של 8
מ״ק לכל  100מ״ר בין החדשים אפריל — נוב־
מבר — מעל ל־ 10מ״ק
) (3לחקלאות
2102

27
27
35
45

האגרה
המינימלית
בלירות

0.80

22
10

קובץ התקנות  ,1888י״ד בפיו! תשכ״ו2.8.1966 ,

האגרה למ״ק
באגורות

) (4לתעשיה —
לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה בגבו־
לוח הכמות המוקצבת
׳
מעל הכמות המוקצבת
) (5לחנויות ,עסקים ,מלאכה ,משרדים ולכל שימוש
אחר שלא פורט בתוספת זו
) (6למוסדות
) (7לבניה

האגרה
המינימלית
בלירות

20
30
30
25
50

;

האגרה בלירות

)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש — לשימוש
ביתי — לכל חדר
 .9אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ד((
נתאשר.
כ״ט בניסן תשכ״ו) 19באפריל (1966

3
6

מרדכיבן־פורת
ראש המועצה המקומית אוד־יהודה

)חמ (811302

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לאשדוד בדבר סלילת ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ,לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית אשדוד חוק עזר זה:
בסעיף  1לחוק עזר לאשדוד )סלילת רחובות( ,תשכ״ג—1963
.1
העיקרי( ,בהגדרת ״סלילת רחוב״ ,לאחר פסקה ) (7יבוא:
״) (8חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה״.
2

)להלן — חוק העזר

 . .2בסעיף  5לחוק העזר העיקרי ,לאחר פסקה ) (6יבוא:
״) (7התקנתם של מיתקני תאורה״.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד )סלילת רחובות()תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

.3

א׳ ג ד ע י ן
ראש המועצה המקומית אשדוד

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966
)חמ (811510

חיים משה
_ _ _ _ _ _
1
2

שפירא

שד הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,0תשכ׳׳ה ,עמי .256
ק״ת  ,1392תשב״נ ,עמ׳ .300

קובי! התקנות  ,1888י״ד בםיון תשכ׳׳ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות :
חוק ע ז ר ל א ש ד ו ד ב ד ב ר ש ח י ט ת ע ו פ ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות
המקומית אשדוד חוק עזר זה:
תיכוז םעיו־ 8

בחוק עזר לאשדוד )שחיטת עופות( ,תשכ״ו—1966

.1

2

מתקינה המועצה

)להלן — חוק העזר העיקרי(,

בסעיף )8ד( ,במקום ״לפי סעיף 7״ יבוא ״לפי סעיף 17״.
הוספת

סע י י* ־«

סעיף  17לחוק העזר העיקרי יסומן  ,18ואחרי סעיף  16יווסף —

.2

״ענשים
,3

השם

 .17העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד )שחיטת עופות( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.
א׳ ג ר ע י ן
ראש המועצה המקומית אשדוד

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966
)חמ (811517

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים
 Jדיני מדינת ישראל ,נופח הרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,1782תשכ״ו ,עמ׳ .56
2

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לחוף־השרון ב ד ב ר ה ג נ ה על ה צ ו מ ח
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  /מתקינה
המועצה האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון.
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן •,
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן׳ פריחה ,פרח או עשב ,הנטוע או הצומח ברחוב או בגן ,או
כל הלק מהם ?
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 18שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!
״ ג ך — גן ציבורי ,חורשה או שדרה ,וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או
צומחים בו ,בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור
״רחובי׳ — רחוב ,לרבות רחבה ,ככר ומגרש שבבעלות המועצה ,וכל מקום ציבורי ,הנמצאים
בתחום המועצה.

הגדרות

פגיעה יצמח י ם
ב ר ש ו ת

ה י ב י ם

לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן ,לא ישחיתו ,לא יגדעו׳ לא ישרשו׳ לא ישמידו ולא
.2
יסיר ממנו את קליפתו ,לא יקטוף ממנו פירות או פרחים׳ לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,
לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
1

2104

דיני מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
הוב׳ן התמנות  ,1888י״ד נ ס י ח תשכ״ו2.6.1966 ,

ו : ) . 3לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור ׳הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
;אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
.4

כניסה ?מסיט
ס נ ו י

לא ישחק אדם בכדור משחק —
) (1בגן ,אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!
) (2ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

משתקים

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

ט י פ ו ס על עצים

) .6א( לא ירעה אדם בעלי־חיים ,אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי
הסדר שנקבע על ידיה.
)ב( הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
אם היא מגודרת.

טיעה

לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן ,ולא יניחו להיכנס לתוכו ,פרט לכלב כשהוא קשור
.7
היטב ועל פיו מחסום.

הכנסת

.8
בצמח.

בעלי־חיים

בעלי־חיים העובדים בתחום המועצה ,ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע

נהיגת

.

לא יקשור אדם בעל־חיים ,העלול לפגוע בצמח׳ אל צמח או אל גדר׳ משוכה׳ שער או
.9
על -י
 ,לא י ע י על י
סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנהעל
׳לעמוד על ידם.
צ מ ח

ו כ ן

מ

ד

ד מ

) .10א( לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
)ב( מצא ראש המועצה ע ל  -ל ל
ב

ח י י ם

א

ה ש ג ח ה

ב ר ן ( ן ב ׳

ב

ר ש א י ה

ח

ו

א

י מ ו ל א

ל

ש י ם

א

ב ע  5י

־

ח י י ם

קשירת

י נ י ך ן נ ן

בעלי־חיים

ו

השגחה על
בעלי־חיים

ת

י

ד

,עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם
החזרתו לידיו.
 .11בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף  1 0׳ לא יוחזר לידי
בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום
מימי החזקתו.
הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה,

.12

הוצאות החזקה

ילדים

 ¿13לא יפריע אדם לראש המועצה׳ ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

שימוש
בםטכויות

 .14העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות׳ ובמקרה של
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ
סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או לאחר הרשעתו בדין.

ענשים

.15

חוק עזר לחוף־השרון)הגנה על הצומח( ,תשכ״אי— — 1961בטל.

.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השדון)הגנה על הצומח( ,תשכ״ו—1966״.

2

ד ו ד אמן
נתאשר.
ראש המועצה האזורית חוף־השרון
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966
חיים משה ש פ י ר א
<חמ (827006
שר הפנים
2

ק״ת  ,1155תשכ״א ,עט׳ .1895

קובץ התקנות  ,1888י״ד בסיוו תשכ״ו2.6.1966 ,

ב י ט ו 5

n

w

פקודת המועצות המקומיות ;
חוק עזר ל מ נ ש ה ב ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ מ ו כ נ י ם
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  23 ,22ר 24לפקודת המועצות המקומיות ? מתקינה
המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
ה ג ד ר י ת

בחוק עזר זה —

.1

״ ב נ י ך — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מדפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכח או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח!
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או :שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של חבנין ובין שאיננו הבעל הרשום t
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן!
2

״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
עריכת בריקה

)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
,2
שלום הציבור.
)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע ע ל כך מיד לראש המועצה.
)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה באמור בסעיף קטן )ב( •,המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.

הודעות

)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל ,ה מ י ן לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,0 .תשכ״ה ,עמי .256
ס״ח  ,250תשי״ח ,עמי .108

קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיוז תשכ״ו2.6.1066 ,

)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
) .ג( לא מילא בעל בנין יאחדי דרישת ראש המועצה לפי םעיף קטן )א( או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
.4
לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז׳ לבצע את העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

ביצוע עבודות
על ידי
ראש המועצה

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת
3
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

אישור סכום

)א( ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לבדד
.6
את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן)א(.
.

׳

:

•

י

סמכות
ראש המועצה
והמהנדס
להיכנס לבנין

י

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
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 מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוגים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
:

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות ,ואם היתד ,העבידה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחד שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.9

ה ה ו צ א ו ת

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ו—1966״.

נתאשר.

מסירת הודעות

ענשים

יי׳

־־פ

יוסף מנחם
ראש המועצה האזורית מנשה

י״ג באייר תשכ״ו) 3במאי (1966
)חמ (839020

חיים מ ש ח ש פ ירא
שד הפנים

קוב׳ו התקנות  ,1888י״ד בסיון תשב״ו2.8.1968 ,
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פקודת המועצות המקומיות.

1

ח ו ק עזר למצפה־רמון ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות

מתקינה המועצה

המקומית מצפה־רמון חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת!
״חדד״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבניו אחר — חדר ששטח
רצפתו אינו עולה על  30מטר מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה׳
דינו כדין חדר נוסף!
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
! 1950
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים
המסופקים לנכס!
״מועצה״ — המועצה המקומית מצפה־רמון!
״המנהל״  - -מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות ,אדם אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל המים״ — באר ,בריכה ,מעין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים ,לאגירתם ,להעברתם ,לאספקתם או להסדרתם ,למעט רשת פרטית!
״נכס״ ו־״בניך — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—; 1950
״צרכי בית״  - -תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )א$פקת מים( 1936 ,י,
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה י,
״רשת פרטית״ — אביזר ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש לאספקת
מים לנכס ,למעט מד־מים!
״נפח ב נ י ך — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קידות הבנין והשטח העליון של
רצפת קומתו הנמוכה ביותר ,ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח ,ובבנין שגגו
משופע — צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג ,החלל התפוס
על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין
הגג והרצפה שמתחתיו!
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
2

3

חיבור
למפעל מים י

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,0תשכ״ה ,עמי .250
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי  ;178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עטי .280
ע״ר  ,1986תום׳  1מס׳  ,560עמ׳ .1
קובץ התקנות  ,1888י״ד כסיו! תשכ״י2.6.1966 ,

)ג(

בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם

המבקש למועצה מראש . • :י

)ד(

(1).

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן

)(2

הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

י

בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון

שהגיש המנהל.
.3

)א(

לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנד ,ולא

רשת פרטית

יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתד בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת רשת
פרטית ,תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג(

התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם ועל

חשבונו.
)ד(
של המנהל.

הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
הרשת הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה
כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באבי
זרים שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל דשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באביזרים אחרים .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־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
 .4י )א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת י
בשיעור שנקבע בתוספת.
צ

)ב(

נ ו ר ו ת

\
י

אגרת הנחת
צינורות

אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 3ב(.

)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם ,אם הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת
לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.
)א( המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
.5
ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב(

מד־המים הוא רכוש המועצה.

)ג(

לא יותקן מד־מים ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי

התקנת
"
מ ד

מ י מ

המנהל*
קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיון תשכ״ו2.6.1960 ,
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)ד(
בתוספת,

צרכן ישלם למועצה אגרת מד״מים ואגרת התקנת מד־מים כשיעורים שנקבעו

)ה( במקום תשלום אגדת מד־מים ,צרכן רשאי להביא למנהל תוך  30יום מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו
ברשתו הפרטית.
)ו(

הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן )ה( ישלם למועצה אגרת התקנת מד־מימ

בלבד.
)ז( היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגרם הנזק
באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
)ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור ,ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.
)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת ,רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שגי החדשים שקדמו
לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה ,או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה
בשנה הקודמת ,כפי שימצא לנכון,
)ג( מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא לפי מיטב
הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים ,שמד־המים רשם אותה ,בתוספת או
בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד( משמש מד־מימ אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי המנהל מיזמתו
הוא ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים ,להורות על חלוקת האגדות או כל• תשלום אחר
המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים ,באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגדות
והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל של
החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
בתוספת .כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם
בכתב של כל הצרכנים.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,המשתמשים בו
מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחדים ,רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אהד
מהצרכנים בכמות המים ,שנרשמה על ידי מד־המים ,ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן
כזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
)ו( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילה ברשת
הפרטית בחלק המוחזק .על ידי אחד או אחדים מהצרכנים ,דשאי המנהל להעריך את כמות
המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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) :::ז( י׳הוויכבו מד׳יימי& דירתיים ל כ ל הצרכנים וכך &ד־מיפ כללי לכל הבצכז; והיה! הפרש י י ,
ברישום ביניהם,יחולק ההפרש,באופן שווה בין כל הצרכנים ,זולת אם הגיעו כל הצרכנים
להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחד.
)א(
.7
י
מים ולקבוע בו תנאים.

המועצה רשאית ,באישור שר הפנים ,להתקשר עם :צרכן בחוזה מיוחד לאספקת

)ב(

אספקת מיס
לפי תחת

1

היתד• סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי

החוזה,
.8

פקדונות

באישור המועצה דשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי

שיקבע ,להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המיס או
קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכום המגיע מאת הצרכן
כאגרה או כדמי נזק כאמור.
.9

מועד התשלום

אגדת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת

המועצה.
.10

אישור סכום.

נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור

בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
.11

צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים

)א(

ש

ה

ו

א ח

ה ה י צ א ו ת

,ל

ב

ב

ד

&

ל י
פ

ח ו

ק

ע

ז

ד ז ה

ניתוק החיבור

,

או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע במד־מים,
רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי
הרשת הפרטית או מפעל המים, .
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבודה חודש בניגוד
לסעיף  ,16דשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור:
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
ק ט ן ) ב (  ,תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
.12

)א(
ן ? פ ר ט י ת ׳

בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
^
ק
1,
1,
1,
ד

ש

א

י

ה מ נ ה

ב

מ

י

ך

ת

ה

צ

ו

ר

ך

׳

נ ת ק ׳

א ן

ןןפםי

א

״

א

ם

פ

ק

״

ן ן מ י ט

א

הפסקת

ן

אספקת עיס

מקצתה.
)ב(

השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה

תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
) .ג(

חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,

חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק ,ללא תשלום.
קוב׳ז,התקנות  ,1888י״ד בסיוז תשכ״ו2.6.1966 ,
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 ) .13א ( המנהל או כל מי ״שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נטנז־־בעועוימ־שבין 8.00
ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן •סביר;׳ על מנת —
י

להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד ־מד־מיס, ,צינור,

)(1

או אביזרים ,או כיוצא בהם ,או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו׳,
לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת

)(2

במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!
למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה 5

)(3
)(4

לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או ! 12

)(5

לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה:

)(6

לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
שימוש במים

.14

)א(

לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

)ב(

לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו

אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג( לא ישתמש אדם במים לצדכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכנס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס
פקת המיס.
)ה(

לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מיס דלוחים ,מי שופכין ,מי

תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו(

לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול או כיוצא בזה ,אלא ברשות

המנהל.
)ז(

לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש

במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום המועצה.
)ח(

לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

)ט(

לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אביזר השייך למפעל המים.

)י(
)יא(

לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
לא יפתח אדם— פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו —ברז המיועד להשקאת

נטיעות ציבוריות.
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 .15לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
,
,
,
,
י ,י
• י י י•
או הופסקה לו אספקת המים לפי העיף  ,11אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.16

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

)א(

חידוש חיבור
שנותק

היתר בכתב מאת המנהל.
) .ב(

מכירת מים
והעברתם

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,

רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

.17

לא יפתח אדם ולא יקיים כור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק

שמירה בפני
זיהום

)א( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב

דרישת
תיקונים

,

סביר ממפעל המים.

.18

בדרישה בכתב כ ל צרכן או בעל דשת פרטית או בעל חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק
של נכס ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים
סדירה.
)בי( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה, .
)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחדי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

.19

מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה

מ ס י ר ת הודעות

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 בוגד העובד או
המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום
מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,
תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או על הנכס שבו
דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.

.20

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס

500

לירות ,ובמקרה של

ענשים

עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
.21
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תופפת
האגרה בלירות

80
80
200

.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג( )((1
) (1לכל יחידת דיור ,עסק או משרד
לכל יחידת מלאכה או תעשיה
) (2הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו לפי דרישת הצרכן—
עד ״2
למעלה מ־״2

30
75

.2

אגדה בעד היתר לשינויה או להמדתה של ירשת פרטית
)סעיף ) 3ב((

3

.3

אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף ) 3ה((

10

.4

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ו ־ ) ג ( (
לנכס בשטח עד הצי דונם
לכל מ״ר נוסף
בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה
בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ד של שטח הבנין

.5

אגרת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( (
מד־מים שקטדו —
אינו עולה על ״ו
עולה על ״ 1ואינו עולה על ״1
עולה על ״ 1ואינו עולה על ״1!/4
עולה על ״! 1ואינו עולה על ״11-
עולה על ״* 1ואינו עולה על ״2
עולה על ״ 2ואינו עולה על ״3
עולה על ״ 3ואינו עולה על ״4
עולה על ״ — 4לפי חשבון שהגיש המנהל.

250
0.50
1.20
1
כשיש מיתקן
מוכן ?התקנת
מד־טים

אגדת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק הובלה וה
תקנה )סעיף  ) 5ט ( (

50
75
90
100
145
190
220

.7
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100
140
160
180
210
240
300

האגרות ב? רות

10
האגרה למ״ק
באגורות

)א( אגרת מים )סעיף  — (6לחודש
) (1לשימוש ביתי —
 3מ״ק ראשונים
ל־ 7מ״ק נוספים או חלק מהם
ל־ 6מ״ק נוספים או חלק מהם
מעל ל* 16מ״ק

כשאין מיתקן
מוכז ?התקנת
מד־מיט

30
30
45
60

האגרה
המינימלית
בלירות

0.90
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הא נרה למ״ק
באגורות

) (2לשימוש במשק עזר ובגינות מושקות:
בהגבלת של  7.5מ״ק מימ לכל  100מ״ר בין
החדשים אפריל — נובמבר

25

) (3למוסדות

40

בתי מרחץ .ציבוריים ,בריכות שחיה וחנות דגים

35

)(4

) (5לחנויות ,עסקים שאינם מלאכה ,משרדים וכל
שימוש אחד שלא פורט במקום אחר בתוספת זו

60

) (6לתעשיה ,לצרכי עסק שהוא מלאכה —
)א( לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
המועצה
)ב( לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה
בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת

25
50

) (7לבניה

65

הא נרה
המינימלית
בלירות

3

35

)ב( צרכן שמשפחתו מונה  6נפשות או למעלה מזה,
הגרים יחד עמו בדירה — פרט לדירה בבנין חד־
משפחתי מבניה קשה ושאינו שיכון עולים ,ששטחה
עולה על  70מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש
בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על  10מ״ק יזוכה,
לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב ,בסכומים אלה:
מספר בני המשפחה

סכום הזיכוי השנתי בלירות

6
7
8
9
10
 11ויותר
הזיכוי יינתן גסוף שנת הכספים.
.8

6
9
12
15
18
21
האגרה בלירות

אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ד((

נתאשר.
כ״ט בניסן תשכ״ו) 19באפריל (1966

5
אורי וולטש
ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

)חמ (840808

חיים משה שפירא
שד הפנים

?וביו התקנות  ,1888י״ר בסיוו תשכ״ו2.6.1966 ,
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לינם-ציונה בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  /וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:
2

בתוספת לחוק עזר לנס־ציונה )מס עסקים מקומי( ,תשכ״א—1960

.1

העזר העיקרי( —
)(1

)(2

)(3

)(4

1
2
3
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3

)להלן — חוק
המם בלירות

במקום הפריט ״בית חרושת למוצרי גומי ומגפיים
יבוא:
״בית חרושת למוצרי גומי המעסיק עובדים שכירים
שמספרם—
עד 24
מ־ 25ומעלה
במקום הפריט ״בית חרושת למוצרי קרמיקה ואביזרי חשמל
יבוא:
״בית חרושת למוצרי קרמיקה המעסיק עובדים שכירים
שמספרם —
עד 49
פר 50ומעלה
במקום הפריט ״מספרה לגברות
יבוא:
״מספרה לגברות —
שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים
בסופה יווסף —
״בית מלאכה למוצרי קרמיקה —
שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים
בית חרושת לגלידה ושלגוגים
בית ספר לנהגות — לכל מכונית
דקורטור לוילונות
חנות בדים ,תפירת וילונות ,התקנתם ומכירתם
מוסד ילדים בגיל רך
משרד לתרגומים והדפסות
צרכגיה שמוכרים בה:
מכולת ,ירקות ודגים
מכולת ,ירקות ,דגים ובשד
מכולת ,ירקות ,דגים ,חמרי בנין ומספוא
שירות גרר למכוניות

550״

550
1,000״
500״

500
1,000״
35״

35
75״

50
75
1,000
30
40
60
200
30
155
220
550
75״

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמי .115
ה״ת  ,1061תשכ״א ,עמ׳  ; 183ס״ת  ,1349תשכ״ב ,עמ .2445
קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיון תשכ״ו2,6.1966 ,

'תחילתו שלחוק עזרזה היאביוםי״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל .(1966

.2

:הודאות סעיף  3לחיק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
.3
לפי חוק עזר זה בשנת  1966/67והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,
אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1966/67ייחשב כאילו שולם על
חשבון המס לפי חוק עזר זה.
.4

תחילה
הוראות מעבי

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״ .השם :

נתאשר.
כ״ז.בניסן תשכ״ו) 17באפריל (1966

א׳ מ י ר ו ן
ראש המועצה המקומית נם־ציונה

)חמ (84106

(

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל נ ש ר ב ד ב ר ס ל י ל ת ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ד 24לפקודת המועצות המקומיות  /מתקינה
המועצה המקומית נשר חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים
לבניית ביבים,
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכר־־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
עזר זה!

הנדרות

״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומד אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש ,כסי שיקבע
המהנדס!
״מדרכה״ — כ ל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים;
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
2

או מקצתן!
״המועצה״ — המועצה המקומית נשר,׳
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ם״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ .108

קובץ התסנות  ,1888י״ד בםיוז תשב״ו2.6.1966 ,
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״סלילת רחוב״ סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לדבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל <
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי
דדך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב 5
) (5חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה ־,
) (6ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידודם •,
) (7הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (8כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה
לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קודקד ,אד חומד אחד ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
החלטה על
סלילת רחוב

.2

הודעה על
החלטה לסלול
רחוב

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9

שינוי רחבו
של בביש

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

)א(
.4
ובין לצמצום.

המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
סלילת כבי?

המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת אי בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטה המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שמחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא $
) (3הגהת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא!
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קובץ התקנות  ,1888י״ד כסיה תשכ״ו2.6.1066 ,

) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי דחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי ,
רחבו המלא!
)(5

התקנתם של מיתקני תאורה!

)(6

השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!

)(7

סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם

וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף ק ט ן ) א ( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

שיעורי דמי
השתתפות
בםלילת ׳
כבישיפ
וגבייתם

)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו ,לפי
חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

פקדונות
על השבוז
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן)א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי
שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
.8

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע על

מדרכות

ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,הכל
לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
)(1

יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה

ובין שלא כדי רחבה המלא!
)(2

הנחת אבני שפה!

)(3

ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

)(4

התקנתם של מיתקני תאורה!

)(5

השלמת סלילת המדרכה ,ב ב ת אחת או בשלבים כאמור !

)(6

סידור שדרות ,מדשאות ,בריבות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם

וגידורם.
.9

)א(

בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים

הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה•
)ב(

החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

)6ג( ו־ ,7בשינויים המחריבים.
קובץ התסנות ,1888,י׳׳ד במיון תשב״ו2.6.1986 ,
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החזרת תשלומים
במקרה ש? אי
ביצוע

גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
.10
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

סלילת כביש
על ידי הבעלים

)א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
.11
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הסרטים ,התנאים והדרכים כאמור,
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתד כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה
ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג(

ניתן היתד לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

עד .25%
תעודה על סכום
ההוצאות

תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת,
.13
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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ו
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.14
נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

סלילה שהוחל
בה בעבר

התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה סלילה
.15
הוראות חוק עזר זה לנשר )סלילת רחובות( ,תשי״ג—, 1953

ביטול

3

חוק עזר לנשר )סלילת רחובות( ,תשי״ג— — 1953בטל ,פרט לאמור בסעיף .15

.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר )פלילת רחובות( ,תשכ״ו—1966״.

.17

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966
)חמ (84172

יצחק רוט
ראש המועצה המקומית גשר

יי

חיים משה שפירא
שר הפנים
3
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»״
ק״ת  ,331תשי״ג ,עמ׳ .600

קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיו! תשכ״ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר לםח׳נין ב ד ב ר ס ל י ל ת ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית סח׳נין חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
,״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים
לבניית ביבים.
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים 5
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם כריבית ואם באופן אחר׳ בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה<
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חייס בהתאם לחוק
עזר זה;
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומד שהונח על תשתית עד מפ׳לסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן!
״המועצה״ — המועצה המקומית סח׳נין!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
)/ (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקידת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי
דדך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב 5
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות׳ מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה;
) (7כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה:
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
2

1
2

דיני מדינת ישראל ,נו0ח חדש  ,9ת׳עכ״ה ,עמי .256
ס״ח  ,250תשי״ח ,עמי .108

קובץ התקנות  ,1888י״ד בסמן תשב׳׳ו2-6.1966 ,

״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה
לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור ו
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקר או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
החלטה על
םלילת רתיב

.2

הודעה על
החלטה לשלול
רחוב

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9

שינוי רחבו
של כביש

)א( המועצה רשאית לשנות דחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה
.4
ובין לצמצום.
)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

שלילת כביש

המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא 5
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רתבו
המלא;
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא!
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא•,
) (5השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעות עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.

שיעורי דמי
השתתפות
בשלילת .
כבישים
וגבייתם

)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל בשיעור של  .75%מהווה כביש רחבה ,ייחשב רחבה עד ששה מטרים
בלבד ככביש לצורך הישוב הוצאות הסלילה לענין סעיף קטן זה.

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן )א( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאידך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס %ואולם
אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו ,לפי

חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
2122

קובץ התקנות  ,1888י״ד בשיו! תשכ״ו2.6.1866 ,

)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תון* חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

פקדונות
על השבח
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן)א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי
שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע על
.8
ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,הכל
לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

מדרכות

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא ?
)(2

הנחת אבני שפה 5

)(3

ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

)(4

השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור!

) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידודמ.
)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
.9
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
.10
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

החזרת תשלומים
במקרה של אי
ביצוע

)א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתד מאת
.11
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור,
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

סלילת כביש
על ידי הבעלים

)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
)6ג( ו־ ,7בשינויים המחוייבים.

)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה
ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד .25%

תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת.
.13
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
קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיון .תשכ׳׳ו2.6.1966 ,

תעודה על סכום
ההוצאות

מסירת הודעות

2123

רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
ענשימ

ד

י׳

עט

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.14
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לםח׳נין)סלילת רחובות( ,תשכ״ו—1966״.

.15

ע ו ו ד א ב ר אהים ע ב ד א ל ל ה
ראש המועצה המקומית םח׳נין

נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966
)חמ (844104

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות
המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
תיקו! התוספת

.1

המקומיות! ,מתקינה המועצה

בתוספת לחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )אספקת מים( ,תשכ״ו— , 1965בסעיף ,6
2

במקום ״סעיף  0)6ר ) ט ( ״ יבוא ״סעיף )5ט(״.
השפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ו—

.2
."1966

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966

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

)חמ (831020

חיים משה שפירא
שר הפנים
] דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,1795תשכ״ו ,עמי .264
2
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קובי! התקנות  ,1888י״ד בסיו! תשכ״ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה ב ד ב ר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף  3לפקודת
ג

הרשויות המקומיות )ימם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה
2

חוק עזר זה:
במקום התוספת הראשונה לחוק עזר

.1

תשי״ז—1957

3

לעיר־יזרעאל—עפולה )מס עסקים מקומי(,

)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
״תופפת ראשונה
שיעורי ה מ ס לשנה

תיאור המלאכה או העסק
א.

המם בלירות

בידור,

שירותים ציבוריים

מקצועות

חפשיים
150
250
100
50
90
150
150
120

רופא כללי
רופא שיניים
טכנאי שיניים
רופא וטרינרי
בית מרקחת
עורך דין
מהנדס
אופטיקאי
קוסמטיקאית —
בלי עוזרים
עם עוזר אחד
עם יותר מעוזו אחד
בספים,

ביטוח,

25
40
70
תיווך

ומינהל

בנק או סניף בנק —
עד  3עובדים
מ־ 4עד  6עובדים
מיד עובדים ומעלה
ביטוח־סוכן
סוכנות או משרד לעסקי ביטוח
משרד רואה חשבון׳ הנהלת חשבונות
משרד לתיווך בתים ומגרשים
מתןזך
 .הנהלת יחידות דיור ,חנויות ,ביתנים ,משרדים
או השגחה עליהם אם מספרם —
עד 5
למעלה מ־ 5עד 50
למעלה מ־ 50עד 200
למעלה מ־ 200עד 300
למעלה מ־300
1

900
1200
2000
80
300
150
250
80
10
200
600
900
1200

!דיני מדינח ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע״ר  ,1945תוס׳ 1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ס״ת  ,674תשי״ז ,עמי  ; 830ק״ת  ,1175תשכ״א ,עמי .2408
2

3

תיאוד המלאכה או העסק

קוביז התקנות  ,1888י״ד בסיון תשכ״ו2.6.1966 ,

נופש

ושעשועים

קולנוע קיצי בלי גג
קולנוע שמספר המקומות בו —
עד 400
מ־ 401עד 800
מ־ 801מקומות ומעלה
בתי מלון,
וקיוסקים

מסעדות ,מ

בית מלון שמספר המיטות בו —
עד — 10
דרגה א׳
דרגה ב׳
דרגה ג׳
מ־ 11עד — 15
דרגה א׳
דרגה ב׳
דרגה ג׳
מ־ 16ומעלה —
דרגה א׳
דרגה ב׳
דרגה ג׳
מסעדה ששטחה —
עד  25פדו —
דרגה א׳
דרגה ב׳
דרגה ג׳
מ־ 25עד  75מ״ו —
דרגה א׳
דרגה ב׳
דרגה ג׳
למעלה מ־ 75נדר

הטם בלירות

תיאור המלאכה או העסק

בית קפה —
באזור א׳
באזור ב׳
מזנון ללא ושיון למכיות משקאות
משכרים —
באזוו א׳
באזוו ב׳
מזנון עם ושיון למניות משקאות משכוים
קיוסק מחובו לקוקע —
באזוו א׳
נאזוו ב׳
קיוסק שאינו מחובר לקרקע —
בשנה הראשונה לפתיחתו
לאחר השנה הראשונה לפתיחתו
הובלה

שירותי
תחבורה,
בית ספר לנהגות —
עם משרד בתחום המועצה
בלי משדד בתחום המועצה
מ ש ת או סופנות נסיעות
מונית —
עד  6מקומות ישיבה
מ־ 7מקומות ישיבה ומעלה
משוד מוניות — לכל מונית
שירות אוטובוסים
משוד להובלת משאות
משאיות —
עד טונה אחת
למעלה מטונה אחת עד  2טונות
למעלה מ־ 2טונות עד  5טונות
למעלה מ־ 5טונות
משאיות עם מנוף )הייבר(
אספקת מוצרי מזון במכונית
מחלק נפט
מחלק חלב
מוביל ומחלק קרח
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150
100
8
30

300
200
100
70
100
90
2000
1200
40
60
100
150
250
300
15
10
10
5
10

מאפיות
מאפיה —
עם תנור אחד
עם  2תנורים ומעלה
מאפיה לעוגות ,כעכים ופיתות
מכבסות,
סוכן לכביסה
מכבסה לא מכנית —
בלי עובדים שכירים
עם עובדים שכירים
מכבסה מכנית —
בלי עובדים שכירים
עם עובדים שכירים
ספר —
בלי עוזרים

100
60
150

וחלוקה

עגלון -
בעל סוס אחד
בעל שני סוסים

מספרות

150
80

150
500
70

תמרוקים
100
15
25
60
120
20

תיאור המלאכה או העם?

י

המם בלירות

עם עוזר אחד
עם יותר מעוזר אחד
מספרד ,לגברות
תמרוקים
פרחי
חנות
מוכר
חנות

דברי אמנות
ם,
למכירת פרחים ודגי נוי
פרחים
לדברי אמנות וחפצי נוי

80
150
250
50
וחפצי

תחנות ולק וסיכה
תחנת סיכה לאוטומובילים —
בשנה הואשמה להקמתה
לאחו השנה הואשמה להקמתה
סוכן ,סוכנות לנפט ובנזין
סוכן ,סוכנות לנפט
תחנת בנזין ,נפט או דלק א ח ו

נוי
150
3
300

60
120
500
200
800

גז

חשמל ,מים,
אספקת חשמל
אספקת מים
אספקת גז לבישול ולחימום לפי מםפו
הלקוחות — ובלבד שכאשו הגז מסופק
למטבח משותף ייחשבו כל  5נפשות כלקוח
אחד —
עד  1000לקוחות —
25
לכל  100לקוחות או חלק מהם
למעלה מ־ 1000לקוחות —
25
לכל  200לקוחות נוספים או חלק מהם

2000
2000

ב  .מסחר
מכולת
סיטונאי מכולת וממתקים
סיטונאי מכולת ומשקאות
סיטונאי מכולת ,משקאות וסיגויות
סיטונאי לממכו קפה
מכולת שאין מוכוים בה כלי מטבח —
באזוו א׳
נאזור ב׳
מכולת שמוכוים בה כלי מטבח —
באזוו א׳
באזור ב׳
קליית קפה ומכירתו —
באזוו א׳ — בשנה הראשונה לקיום העסק
לאחר השנה הואשמה לקיום העסק
באזוו ב׳
חנות למכיות שימווים ומעדנים —
באזוו א׳
באזוו ב׳

200
120

ש ופ רם לים ת ו כ נ י ו ת
שופרסל)םופרמקט( שפדיונו השנתי בליוות —
עד 50.000
למעלה מ־ 50.000עד 100.000
למעלה מ־ 100.000עד 200.000
למעלה מ־200.000

250
500
1000
1500

300
500
700
500
110
70
175
90
150
300
150

קוביז התמנות  ,1888י״ד בםיון תשכ׳׳ו2.6.1966 ,

המס בלירות

ת י א ו ר המלאכה או העסק

צרכנית —
בלי שירות עצמי
עם שירות עצמי

גלנטריה,
250
400

משקאות
משקאות —
עם רשיון למכירת משקאות משכרים —
באזור א׳
באזור ב׳
ללא רשיון למכירת משקאות משכרים —
באוור א׳
באזור ב׳
דגים,
בשר,
אטליז —
באזור א׳
באזור ב׳
למכירת עופות שחוטים בלבד —
באזור א׳
באזור ב׳
חנות למכירת עופות חיים —
באזור א׳
באזור ב׳
חנות למכירת ירקות —
באזור א׳
באזור ב׳
חנות למכירת דגים וירקות —
באזור א׳
באזור ב׳
דוכן למכירת ירקות

100
50
50
25

חלב,

גלידה

הלבשה,

אריגים

נעליים

100
50
60
40
120
100
250
150
20

30
100
250
250
וצמר

חנות למכירת —
בגדים מוכנים שאין עושים בה
תיקונים להתאמת המידה
בגדים מוכנים שעושים בה
תיקונים והתאמת מידה
בגדים משומשים
מחוכים וחזיות
כובעים
אריגים
אריגים ודברי הלבשה
הלבשה והנעלה
צמר וחוטים
ודברי

150
75

ושלגונים

מחלבה
חנות למכירת מוצרי חלב
ייצור ושיווק גלידה
סוכן לשלגונים וגלידה

200
400
25
10
10
180
300
700
100

עור

חנות למכירת —
נעליים
עורות
מזוודות וארנקים
קוב? התקנות  ,1888י״ד.בסיו 1תשכ״ו2.6.1068 ,

צעצועים

200
50
50

וציוד

חנות למכירת —
גלנטריה
צעצועים
מכשירי ספורט ,ציוד ונשק
כלי

מטבח

ספורט

*

חנות למכירת כלי מטבח
בית מסחר לזכוכית

150
75

וחשמל

חנות למכירת —
רהיטים
רהיטים ומכשירי רדיו
מכשירי חשמל
מכשירי טלוויזיה ,מקררים ,מכונות
ומכשירים חשמליים
רהיטי פלדה
כלי

רכב

150
100
250

וזכוכית

ר ה י.ט י ם  ,ד ד י ו

ירקות

מוצרי

ת י א ו ר המלאכה או העפה

:השפ בלירות

וחלקי

200
500
120
300
100

חילוף

בית מסחר׳ סוכנות או סניף —
למכירת מכוניות נוסעים
למכירת אופנועים
למכירת חלקי חילוף למכוניות

400
150
125

זז מ ר י ב נ י ן
חנות למכירת —
עצים ופחים
חמרי בנין ,עצים ואביזרי אינסטלציה —
המעסיקה עובדים לרבות הבעלים —
עד 2
מ־ 3עד 4
 5ומעלה
מכשירי

כתיבה

150

350
500
650

ועתונים

סוכנות עתונים וספרים ,משרד ,בא־כח או סוכן 50
300:
חנות למכירת מכשירי כתיבה וספרים
תכשיטים
חנות למכירת תכשיטים
מחסנים

200

ושיווק

שיווק תוצרת חקלאית
מחסן —
קמח ושמנים
קירור
תבואות ומספוא
רוכל

1500
100
70
300
10
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תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

ג .תעשיה ומלאכה
חרושת
בית חרושת המעסיק עובדים שכירים
שמספרם —
1
2
מ־ 3עד 5
מ־ 6עד 10
מ־ 11עד 50
מ־ 51עד 100
מ־ 101עד 150
מ־ 151עד 200
מ־ 201עד 300
מ־ 301ומעלה
בית חרושת —
לטקסטיל ,צביעה או אריגה
לסוכר
למשקאות קלים
למילוי סודה בבקבוקים
לקרח —
עם חדרי קירור
בלי חדרי קירור
טחנות קמח

מחצבות,
מחצבה —
בלי מגרסה מיבנית
עם מגרסה מימית
תעשיית בלוקים ומוצרי מלט —
בלי מכונה
עם מכונה
תעשיית מרצפות
עבודות שיש ומצבות

מרצפות,

שיש
125
200
100
500
550
75

150

בית מלאכה לפחחות וצביעת מכוניות
בית מלאכה לתיקון צמיגים ואבובים —
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים

60
90

ורדיו
חשמל
בית מלאכה לתיקון מכשירי חשמל ורדיו

70

מתכת
בית מלאכה לתעשיית מכונות חקלאיות
800
ומיכלים ממתכת
מסגריה — המעסיקה עובדים לרבות הבעלים—
200
עד 2
300
מ־ 3עד 5
450
מ־ 6ומעלה
30
שרברב
100
נפח
200
פחח
בית מלאכה —
בלי כח מיכני —
30
שאינו מעסיק עובדים שכירים
40
המעסיק עובדים שכירים
עם כח מיכני —
75
עד  3כ״ם
150
מ־ 3כ״ס ומעלה
דפוס

ו כ ר י כ ד,

בית דפוס —
המעסיק עובדים לרבות הבעלים —
1
מ־ 2עד 3
מ־ 4עד 5
מ־ 6ומעלה
כריכיה —
בלי עובדים שכירים
עם עובדים שכירים

75
100
150
200
10
15

רכב

בית מלאכה לתיקון אופניים
בית מלאכה לתיקון ומכירת אופניים
בית מלאכה לתיקון חשמל לכלי רכב —
המעסיק עובדים לרבות הבעלים —
עד 2
.מ־ 3ומעלה
מוסך —
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים לרבות הבעלים —
עד 2
מ־ 3ומעלה
עם מכונית גרר
עם שתי מכוניות גרר
עם שלוש מכוניות גרר
לתיקון רבב עם חשמלאות רכב
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250
150

1100
500
בלוקים,

תיקון

2000
2000
250
30

ומגרסות

טחנת קמח
מגרסה

כלי

20
30
80
120
400
700
1000
1200
1500
2000

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

נגדיות

ותריסים

20
50

נגר

300
360

נגריה לא מיכנית —
לכל עובד
נגריה מיכנית —
לכל עובד
בית מלאכה לתריסים
בית מלאכה וסוכנות לתריסים

100
240
360
450
600
800
700

סנדלר,

20

וצען,

סנדלר —
בלי עוזרים
עם עוזרים
רצעו
בורסקאי

25
50
75
300

בורסקאי
12
20
20
50

קובץ התקנות  ,1888י״ד בםיוז תשכ׳׳ו!.6.1966 ,

,תיאור המלאכה או העסק

תיאור המלאכה או העסק

המם בקירות

קבלנים המבצעים עבודות לקידוח יסודות —
בלי מכונה
עם מכונה
משרד קבלני לבניה וכבישים

ח י י ט  ,רפ ד ,דק ו ר ט ו ר
חייט —
בלי עוזרים
עם עוזרים
סריגת צמר
רפד ועושה מזרונים —
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים
דקורטור
שען ,צורף,
שען
צורף
צלם —
בחנות
ברחוב

10
15
10

חקלאות

ה.

משתלות,

צלם

100
5

טרקטור עם גלגלים

50

טרקטור עם שרשראות

100

קומביין

50

רפת שמספר הפרות בה י —

30
75
200

ד, .קבלנות
קבלנים
קבלן או קבלן משנה לכל עבודות
שהיקפן לשנה בלירות —
עד 10.000
למעלה מ־ 10.000עד 20.000
למעלה מ־ 20.000עד 50.000
למעלה מ־ 50.000עד 100.000
למעלה מ־100.000

ל ו ל י ם ¡,ר פ ח ו ת ,

כלי.פ

חקלאיים

50
100

וליטוש
זיגוג
זגג ועושה מסגרות
בית מלאכה לליטוש זכוכית
זגג למכוניות

50
150
2000
1000

משרד קבלני לאינסטלציה

20
30
100

י

המס בלירות

75
180
375
750
1500

עד 3

10

מ־ 4עד 5

15

מ־ 6ומעלה

20

לול שמספר העופות בו —
עד 200
מ־ 201עד 300
מ־ 301עד 400
מ־ 401עד 500
מ־ 501ומעלה לכל מאה או חלק ממאה

10
15
20
25
4

משתלה לעצי פרי ושיחי נוי

500

פרדסים נושאי פרי —
לכל דונם

5״.

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל .(1966

תחילה

.3

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1966/67והוא

הוראוחמעבד

ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי חוק
העזר העיקרי בעד שנת  1966/67ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק־ עזר זה.
.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )מס עסקים מקומי( )תיקון(,

השם

תשכ״ו—1966״.
יואש

נתאשר.
ח׳ באייר תשכ״ו) 28באפריל (1966
)חט (831062

דובנוב

ראש המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה

חיים משה

שפירא

שר הפנים

קובץ׳ התקנות  ,1888י״דבםיה תשכ״ו2-6.1966 ,
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לפקיעין בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ו־  23לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף 3
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית פקיעין חוק
עזר זה:
1

2

הנדרות

הטלת מס

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית פקיעין:
״עסקי׳ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ו
״מסי׳ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״שנה״ — שגת כספים.
)א( כל העוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
הקבוע בתוספת ,אולם אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק לפני  1באוקטובר
והודיע על כך למועצה לפני  1באוקטובר ,ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
)ב( העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
)ג( העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המס ,לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
ששיעור המם בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים
יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

תשלום המס

)א( המס ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל והשני ב־ 1באוקטובר של
.3
השנה שבעדה מגיע המס.
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם את השי
עור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באוקטובר
או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,ישלם את מחצית המם בבת אחת תוך
חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

סמכויות ראש
המועצה

.4

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

)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לבדד אם עוסקים בו.
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
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קובץ התקנות  ,1888י״ר כסיוו תשכ״ו2.6.1966 ,

.5

;

':אדםישעשהאחתמאלה :׳•,
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )4א( תוך הזמן הנקוב בה!

ע ב י

יי

ת

...

) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף )4ב(,
דינו — קנם 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 אחרי
הרשעתו בדין.
.6

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

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א:בניסן תשכ״ו) 1באפריל •(1966

 : .8הוראות סעיף

3

לא יחולו על תשלום מס לשנת  1966/67והוא ישולם תוך שלושים יום

פ ט ו

י

ת ת י ? ה

הוראות מעבר

מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפקיעין)מס עסקים מקומי( ,תשכ״ו1966-״.

השם

תופפת
שיעור ה מ ס בלירות לשנה
בתוספת זו״.
״סוג אי ״ ,״סוג ב׳ ״ ד״םוג ג׳ ״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצודד חוק עזר זה.
^יאור.המלאכה או העסק

המס בלירות

אוטו משא —
עד  2טונות
למעלה מ־ 2עד  5טונות
למעלה מ־ 5עד  10טונות
למעלה מ־ 10טונות
אטליז
אינקובטור
אריגה מקומית במכונה
בית בד —
בעל ריחיים אחד
בעל  2ריחיים
בית דפוס
בית מלאכה לבלוקים
בית מרקחת
בית קולנוע
בית קפה —
בלי בר
עם בר
עם מכשיר טלוויזיה — תוספת של
בית ספר לנהגות
בנאי
בנק או סניף של בנק
גלנטריה
חנות למכירת —
בגדים משומשים
בשר
דגים
חומוס או פולים
קובץ התקנות  ,1888י״ד בסיוז תשכ״ו2.6.1906 ,

20
25
50
60
15
15
6
30
35
40
40
30
50
20
35
20
35
20
250
20
12
15
15
15

תיאור המלאכה או העסק
חנות למכירת —
חלב ומוצרי חלב
חמרים וכלי בנין
חנות —
ירקות וסירות בקמעונות
ירקות וסירות בסיטונות
כל בו
כלי.חרסינה
כלי זכוכית
כלי מטבח
לחם
מכלת בסיטונות
מכלת בקמעונות —
סוג א׳
סוג ב׳
סוג ג׳
מכשירי חשמל
מקלטים
ממתקים
משקאות משכרים —
בסיטונות
בקמעונות —
לשתיה במקום
לשתיה מחוץ למקום
נעליים
נפט —
בסיטונות
בקמעונות

המס בלי
15
30
12
20
45
15
15
20
10
60
30
20
10
45
45
20
45
35
20
20
40
15
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תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

חנות —
סיגריות
ספרים וצרכי כתיבה
פלאפל
רהיטים משומשים

20
20
10
15

שמנים ומוצריהם —
בסיטונות
בקמעונות
תבואות
תיקון מכשירי חשמל
חשמלאי
חרש נחושת
טחנת קמח
טייח
טפסן
טרקטור
כוורות — לכל כוורת

50
30
20
25
25
20
15
20
20
40
1

לול שמספר המטילות בו —
 50עד 100
 101ומעלה
מאפיה
מגהצה
מהנדס
מונית
מוסר
מזנון
מסעדה
מחצבה
מיילדת
מכונאי

30

מלון או פנסיון שבו —
עד  3חדרים
למעלה מ־ 3חדרים
מסבנה

30
35
35

מסגריה —
ממונעת
בלתי ממונעת
מספרה
מערבל בטון השכרה —
מצבעה
מצחצח נעליים

40
20
15
20
15
6

10
15
15
15
30
40
60
10
30
200

5

המט בלירות

תיאור המלאכה או העסק

20
12
10
16

מרצף
מתפרה
מתקן נעליים
מתקן שעונים

נגד —
לדלתות וחלונות
לרהיטים
לתיקונים
נפח
סוסים — לכל ראש
סיד ייצור ומכירה
סייד
סנדלר
סתת
עודך־דין
פחח
פחס־עץ — למכירה
פרה — לכל ראש
גמלים ,שוורים — לכל ראש
פרדים — לכל ראש
עגלונים
צאן וכבשים — לכל ראש
צבע
צורף
צלם
קבלן
לבנין
לכבישים
ליציקה ותיקון גגות
לעבודות אחרות
רוכל
 רופא כללירופא שיניים
רופא וטרינרי
רפד
רצען
רתך
שירות אוטובוסים
שען
שרברב
תחנת דלק
תיקון והשכרת אופניים

20
30
15
15
1.50
20
25
15
25
30
8
10
0.50
1
1.50
3
0.30
20
20
20

-

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966

,
י

50
50
20
30
10
30
30
30
16
15
25
250
16
10
50
10

ק א ס ם ם ל מ א ן ג ד ב אן
ראש המועצה המקומית פקיעין

)חמ (84847

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים
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קוב׳ז התקנות  ,1888י״ד בסיוז ת׳עכ״ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ת מ ר ה ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת א י ש ו ר
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות
המקומית תמרה חוק עזד זה:
.1

מתקינה המועצה

הגדרות

בחוק עזר זה—

,,תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!
״המועצה״ — המועצה המקומית תמרה.
.2

ראש המועצה דשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.
)א(

.3

טתז תעודה
׳אגרד,

המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

) :ב( המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה אט המבקש הוא עני ,ז*ו
'מוסד לצרכי צדקה ,חינור או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
.4

חוק עזר לתמרה )אגרת תעודת אישור( ,תשי״ז— — 1957בטל.

ניטו?

^5

לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר לתמדה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ו—1966״.

השם

2

תופפת
)סעיף (3
א .ת ע ו ד ה -

ה א נ ר ה

ב?

בענין הנוגע למקרקעין ועסקים

10

בכלעניןאחר

2

ב .העתק תעודה

1

נתאשד.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966

ייי

ת

ז כ י סברי די אב
ראש המועצה המקומית תמרה

)חמ (85820

י חייט משה 'שפירא
שר הפנים
1

דיני מדינת ישראל.,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256

קובץ התקנות  ,1888י״ד בסיון תשכ״ו2-6.1966 ,
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פקודת המועצות המקומיות
)סעיף  ) 20ד ( (
ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ת ה ו ע ד ה מ ק ו מ י ב ל פ ו ר י ה ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 20ד( לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף 133א
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958החליט הועד המקומי בלפוריה
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20%
על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה ,היטל׳ אגרה ,דמי השתתפות או תשלום חובה
אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

ד ו ד יחזקאל׳׳
יושב ראש הועד המקומי בלפוריה

נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966
)חט (83123

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

2

דיני ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  : 1256ק׳׳ת  ,1777תשכ״ה ,עט׳ .2798

פקודת המועצות המקומיות
)סעיף  ) 20ד ( (
ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה ו ע ד ה מ ק ו מ י בני־ציון ב ד ב ר ק נ ס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 20ד( לפקודת המועצות המקומיות  /וסעיף 133א
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958החליט הועד המקומי בני־ציון
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20%
על כל הסכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה ,היטל ,אגרה ,דמי השתתפות או תשלום חובה
אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

אדיה גצלד
יושב ראש הועד המקומי בני־ציון

נתאשד.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966
)חט (827013

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

2
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דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ק׳׳ת  ,797תשי׳׳ח ,עט׳  ; 1256ק״ת  ,1777תשכ׳׳ה ,עט׳ .2798

קוכ׳ז התקנות  ,1888י״ד בסיון תשכ״ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
)סעיף ) 20ד( (
ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ת ה ו ע ד ה מ ק ו מ י ג נ ו ת ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 20ד( לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958החליט הועד המקומי
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של
על בל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה ,היטל ,אגרה ,דמי השתתפות או תשלום
אחד ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

'נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1965

133א
גנות
20%
חובה

שלום סינגל
יושב ראש הועד המקומי גנות

)ח(84653 0

חיים משה שפירא
שד הפנים
דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
יו״ת  ,797תש י״ח ,עמ׳  ; 1256מ״ת  ,1777תשכ״ה ,עמי .2708

פקודת המועצות המקומיות
)סעיף  ) 20ד ( (
ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ה ה ו ע ד ה מ ק ו מ י היוגב ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 20ד( לפקודת המועצות !־!מקומיות  ,וסעיף 133א
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958החליט הועד המקומי היוגב
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20%
על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה ,היטל ,אגרה ,דמי השתתפות או תשלום חובה
אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

•אלכסנדר דובלדו
יושב ראש הועד המקומי היוגב

נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966
)חמ (83123

חייט משה שפירא
שר הפנים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק" ת  ,797תשי׳׳ח ,עמי  ; 1256ק״ת  ,1777תשכ״ה ,עמ׳ .2798

מובץ התמנות  ,1888י׳׳ד בסיו! תשכ״ו2.6.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
)סעיף  ) 20א ( (

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5
ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת מגדל ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף )20א( לפקודת המועצות המקומיות  /וסעיף  5לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית מגדל שבתום ששה
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של  20אחוז על כל סכום,
המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא שולם תוך ששה חדשים
מהמועד שנקבע לשילומו.
2

שמואל שליאר
ראש המועצה המקומית מגדל

נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966
)חמ (83930

חיינו מ ש ה ש פ י ר א
שר הפגים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
עייר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמי .115

פקודת המועצות המקומיות
)סעיף  ) 20ד ( (
י

ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ת ה ו ע ד ה מ ק ו מ י מ ש מ ר ה ש ב ע ה ב ד ב ר ק נ ס פיגורים

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 20ד( לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 133א
לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958החליט הועד המקומי משמר
השבעה שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור של
 20%על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה ,היטל ,אגרה ,דמי השתתפות או תשלום
חובה אחד ושלא שולם תוך ששה חודשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

נתאשר.
ט״ז באייר תשכ״ו) 6במאי (1966

אליעזר דנביץ
יושב ראש הועד המקומי משמר השבעה

)חמ (84053

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נופח הדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי  ; 1256ק״ת  ,1777תשכ״ה ,עמי .2798

תיקון טעויות דפוס
בצו מס הבולים על מסמכים )שינוי תוספת א׳ לחוק( )תיקון מם׳  ,(3תשכ״ו—,1966
שפורסם בקובץ התקנות  ,1863תשכ״ו ,עמ׳  ,1701בסעיף  ,1במקום ״הנקובים במסמך הראשון״
צ״ל ״נקובים במסמך הראשון״.
בתקנון מגן דוד אדום )תיקון( ,תשכ״ו— ,1966שפורסם בקובץ התקנות  ,1884תשכ״ו,
עמ׳  ,2041בסעיף )9א( ,במקום ״ו־23״ צ״ל ״ד13״.
2136
המחיר  168אגורות

סונץ התקנות  ,1888י״ד נסיו! תשכ״ו2.6.1966 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

