רשומות

קובץ התקנות
כ״ב בתמוז תשל״א

,

 15ביולי 1971
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עפוי
תקנות מס קניה )סדרי הדין בערר וערר ביניים( ,תשל״א—1971
י•
•
•
.
תקנות מס קניה )ערעורים( ,תשל״א—1971
•
• ,
תקנות בתי המשפט העירוניים <ביעור גנזים( )ביטול( ,תשל״א—1971
תקנות הביטוח וזלאומי )קיצבת ילדי .עובדים( )עובדים חלקיים ודורשי עבודה( )תיקון(,
•
•
•
•
•
.
.
תשל״א—1971
•
תקנות הביטוח הלאומי).ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון( ,תשל״א—1971
.
.
תקנות הגנת הדייר )תשלומים בעד שירותים( ,תשל״א—1971
. . .
תקנות הגנת הדייר )החזקת הבית ותיקונים( ,תשל״א—1971
 .י. . .
 .י ••
צו יבוא חפשי )תיקון מס׳  ,(4תשל״א—. 1971
.
צו הבלו על טבק )שינוי תעריף( )תיקון( ,תשל״א—1971
•
צו הבלו על משקאות משכרים )שינוי תעריף()תיקון מס׳  ,(3תשל״א—. 1971
•
החלטת וןמלאות לנושאי משרה .ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון מס׳ ,(2
תשל״א—1971
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון' )חברי הכנסת ושאיריהם( )הארכת מועדים(,
תשל״א—1971
אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 155כסלו תשל״א )דצמבר  — (1970בוכנות למנועי שריפה
!.
. . .
.
.
.
.
פנימית( ,תשל״א—1971
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול בצל בעונת חורף ואביב ,(1971/72
תשל״א—1971
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול תפוחי־אדמה בעונת הסתיו ,(1971
תשל״א—1971
•
•

•

1348
1352
1352
1353
1353
1354
1355
1356
1357
1357
1358
1358
1359
1360
1361

מדוד לשלטון מקומי
חוק עזר להרצליה )פתיחת עסקים וסגירתם()תיקון( ,תשל״א—1971
חוק עזר לתל־אביב־יפו )בניית ביבים( )תיקון( ,תשל״א—1971
חוק עזר לקלנסוה )סלילת רחובות( ,תשל״א—1971
חוק עזר לגדרות )תברואה וסילוק מפגעים( ,תשל״א—1971

. .
•
•
•

1362
1363
1364
1368

תוק מס קניה )סתורות ושירותים( ,תשי״ב952-ו
ת ק נ ו ת בדבר סדרי דץ בפני ועדת ערר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק מס קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—1 1952
אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה —

.1

״החלטת המנהל״ — החלטת המנהל בדבר ערובה לפי סעיף 5א לחוק;
״ועדה״ — ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 5א לחוק!
״מסירה״ ,לעניו מסמכים — מסירה ביד או משלוח בדואר רשום אם לא נקבע אחרת
״משיב״ — המנהל;
״ערר״ — ערר שהוגש .לועדה על קביעת המנהל;
״ערר ביניים״ — ערר שהוגש ליושב ראש הועדה על החלטת המנהל;
״קביעה״ — 'הודעה ,קביעה או דרישה שנתנה המנהל לפי סעיפים 4 ,4א19 ,(1)16 ,14 ,
או )22ב( לחוק.
פרק ראשון:
רגשת כמג

ערי

ערר

)א( ערר יוגש בכתב במקור ובארבעה העתקים לועדה לפי המען שפורסם ברשומות
.2
והסמוך למקום עסקו של העורר ,אם העורר הוא סוחר ,או לפי המען הסמוך למקום מגוריו
של העורר אם איננו סוחר.
)ב( העתק אחד מכתב הערר על צירופיו יימסר מאת הועדה למשיב.

9ר»י כ ת ג

ערר

)א( כתב ערר יכלול פרטים אלה:

.3

) (1שם הועדה שהערר מוגש לה!
) (2שמו ומענו של העורר ומען להמצאת מסמכים
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

;

התאריך שבו נמסרה לעורר הקביעה שעליה הוא עורר!
אם העורר הוא סוחר!
העובדות שעליהן מסתמך העורר!
נימוקי הערר ,כל נימוק בנפרד
הסעד המבוקש.
;

)ב( כתב ערר ייחתם ביד העורר או בא־כוחו.
צידו8י 0ל כ מ ג

ערר

לכתב ערר יצורפו —

.4

) (1תצהיר לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל״א— , 1971לאימות
העובדות שפורטו בכתב הערר;
2

) (2העתק הקביעה שעליה מוגש הערר;
) (3העתק מכל מסמך שעליו מסתמך העורר בעררו ן
) (4אישור המנהל על הפקדת סכום המס או הסחורה ,או על קבלת ערובה,
או העתק מכתב ערר ביניים ,הכל לפי הענין.
1

2
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(

ס״ח תשי״ב ,עמ׳  ;344תש״ל ,עמי .8
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,18עמי .421

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

*יי"

 .5י )א( ־עם הגשת העדר ישלם העורר אגרה כמפורט ל ה א :
) (1כשהערר הנו על קביעה לפי סעיף  19לחוק —  1%מסכום המם המתחייב
מן הקביעה והשנוי במחלוקת ,או מסכום המם שהחזרתו נתבעה בערר׳ אך
׳
י י לא פחות מ־ 40לירות!
) (2בבל מקרה אחר —  40לירות.
)ב( האגרה תשולם במען הועדה שאליה הוגש הערר.
.6

המצאת מסמכים מאת בעלי הדין לועדה ולהיפך ובין בעלי הדין לבין עצמם ,תיעשה

המצאי*
מפמכיט י

במסירה.
)א( המשיב בערר רשאי להגיש לועדה תשובה מנומקת במקור ובארבעה העתקים
.7
י
תוך שלושים יום מהיום שבו הומצא לו העתק כתב העדר.

משוגמ

) .ב( העתק אחד מתשובות המשיב יומצא מאת הועדה לעורר.
יושב ראש ועדה רשאי להורות על מחיקת כתב ערר שלא נתקיימו בו הודאות
.8
י
ו
תקנות  2עד .5
ועדה רשאית ,בהסכמת בעלי הדין ,לאחד עררים התלויים ועומדים בפניה ,וכן
.9
רשאית היא ,בהסכמת בעלי הדין ובהסכמת הועדה האחרת ,לאחד עררים אם נתעוררו
בהם שאלות זהות ,או שאלות דומות ,של משפט &ו של עובדה! אוחדו עררים כאמור ,תדון
בהם הועדה ורשאית היא ליתן החלטה אחת בכולם.
יושב ראש ועדה יקבע מועד לדיון בערר ויודיע על כך בכתב לבעלי הדין לפחות
.10
חמישה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון.
יושב ראש ועדה רשאי לדחות את הדיון בערר לכל תאריך שייראה לו אם היה
.11
סבור כי למען הצדק ימן הראוי לעשות כן ,ובלבד שלא יידחה דיון בערר שהוחל בשמיעתו
אלא אם ראתה הועדה צורך לדחותו מטעמים שיירשמו.
בעלי דין שהוזמנו כדין לדיון בערר ולא התייצבו לפני הועדה במועד ש ג ק
.12
לדיון בערר או במועד שנדחה לפי תקנה  ,11יחולו הוראות אלה:
) (1התייצב העורר ולא התייצב המשיב׳ רשאית הועדה לדחות את הדיון
בערר או לשמוע את העורר שלא בפני המשיב!

ב ע

»חייו«»יר
א

יי

|יי 9

יי *:
,

מועד הייוז

. ..
דחיית הייוו

אי המייצגות
י י י י י

) (2לא התייצב העורר או לא התייצבו העורר י והמשיב ,רשאית הועדה
לדחות את מועד הדיון בערר או למחוק את העדר ז עורר שנמחק עררו ויש
לו הצדק סביר לאי־התייצבותו רשאי לחזור ולהגיש עדר באותו ענין תוך
׳ארבעה עשר יום מיום שהודע לו על המחיקה ובלבד שמילא אחר הוראות
תקנות  2עד .5
)א( רצה בעל דין בערר לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות
.13
שעליהן הסתמך ,בעל דין אחר ,יודיע על כך בכתב ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין
לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בערר.

חסידמ מ*היר

)ב( בעל דין שנמסרה לו הודעה כאמור ידאג להתייצבות המצהיר לפני הועדה
במועד שנקבע לשם חקירה שכנגד.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,
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)ג( לא התייצב המצהיר לחקירה שכנגד או סירב ,ללא סיבה סבירה׳ להשיב
על שאלה שנשאל בחקירה שכנגד׳ לא ישמש תצהירו ראיה אלא אם ראתה הועדה כי הדבר
דרוש מטעמים שיירשמו.
פיך הטיעון

)א( העורר יפתח בהרצאת טענותיו ויביא ראיותיו! אחריו ירצה המשיב את
.14
טענותיו ויביא ראיותיו הוא; לאחר מכן יסכם העורר את טענותיו והמשיב יסכם אחרון.
)ב( ועדה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להרשות לעורר להשיב לסיכומו של המשיב.

נימוקיפ
גוספיפ

לא תיזקק ועדה לכל נימוק שלא פורש בכתב הערר אלא אם ראתה כי הבאת הנימוק
.15
דרושה מטעמים שיירשמו.

טענת פגם

)א( לא תיזקק ועדה לכל טענת פגם בכתב הערר אלא אם נמסרה הודעה בכתב
.16
על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון והעורר לא תיקן את הפגם
לפגי אותו מועד.
)ב( נמסרה לעורר הודעה כאמור בתקנת משנה )א( והוא לא תיקן את הפגם,
רשאית הועדה — מטעמים מיוחדים שיירשמו — להרשות לו לתקן את הפגם בתנאים
שייקבעו.

פתזיפ נופפיפ

)א( רשאית ועדה לדרוש מעורר פרטים נוספים ומפורטים יותר לכל ענין הנזכר
.17
בכתב הערר או לנימוק שהובא כאמור בתקנה .15
)ב( על מסירת פרטים נוספים ומפורשים יותר כאמור יחולו תקנות  2ו־ ,6בשינויים
המחוייבים׳ אם לא קבעה הועדה אחרת.

החלטה עי
פמן חוטי
ככתב

ויתרו העורר והמשיב על הרצאת טענותיהם ,רשאית הועדה להחליט בערר על סמך
.18
החומר בכתב המצוי בפניה.

שינוי כהרככ
ועדה

נבצר מחבר ועדה להמשיך ולדון בערר ,רשאית הועדה להמשיך ולדון בו בהרכב
.19
אחר מן השלב שאליו הגיע הדיון ,ויראו את הדיון שנתקיים לפני ההרכב הקודם כאילו
נתקיים לפני ההרכב החדש.

מתו החלטה

)א( החלטת ועדה תינתן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות לאחר שסיימו בעלי
.20
הדין את סיכומיהם ,תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הועדה וחבריה.

והמצאתת

)ב(

נחלקו דעות חברי הועדה — תכריע דעת הרוב.

)ג( העתק ההחלטה׳ מאושר בידי יושב ראש הועדה ,יומצא לעורר ולמשיב • ,הומצא
העתק כאמור ,רואים כאילו הומצאה ההחלטה גופה.
הגיש עורר לפני הישיבה הראשונה של הועדה בקשה לביטול ערר ,יימחק הערר
.21
ולעורר תוחזר מחצית האגרה ששולמה.
הוצאות

רשאית ועדה ,לפי שיקול דעתה ,לחייב בעל דין בהוצאותיו של בעל הדין האחר
.22
בערר ובהוצאות ערר ביניים׳ לרבות שכר טרחת עורך־דין ושכר בטלת עדים.

תחולת
תקנות פדר
הדין האזרחי

הוראות תקנות  188עד  190ו־ 215לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ״ג— 1963י,
.23
יחולו על ערר ,בשינויים המחריבים לפי הענין.
ק ״ ת תשכ׳׳ג ,ע מ ׳ .1869
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

 v < 2 4ב ^ ד ־ ב ל  rח ת מ י ^ י ב ו ת י ה של •הועדה ישולם שבר בשיעור ׳המפורט ל ה ל ן
:

:v

:

:

י•׳; ףש־יץ;• י .

י ) (1ליושב ראש —  40לירות והוצאות סבירות;
;

) (2לבל חבר —  30לירות והוצאות סבירות.
מדק שגי :ערד ביניים
 .25עם הגשת כתב ערר.ביניים ישלם העורר ,במען הועדה שאליה הוגש ערר הביניים,
אגרה בסך  25לירות.

אגיה

 .26המשיב בעדר ציניים ,רשאי להגיש ליושב ראש הועדה תשובה מנומיןית ,י י במקור י; י השובונ ה»»י9
ובארבעה העתקים ,תוך חמישה ימים מהיום שבו נמסר לו העתק כתב ערר הביניים.
:

 .27יושב ראש הועדה יקבע מועד לדיון בערר הביניים ,יודיע עליו לבעלי הדין בדרך
שיורה ,ויחליט בערר הביניים לפני קביעת המועד לדיון בערר.
 .28רצה בעל דין בערר ביניים לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות
העובדות שעליהן הסתמך בעל דין אחר ,יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין
בכל דדך שהיא ,ובלבד שיוכח להנחת דעתו של יושב ראש .הועדה כי הודיע לבעל הדין
כאמור.
 .29הוראות תקנות )7 ,4 ,3 ,2ב()13 ,12 ,11 ,8 ,ב( ו־)ג(,21 ,20 ,19 ,15 ,14 ,
 ,22ו־ 23יחולו על ערר ביניים ,בשינויים המחוייבים לפי הענין.

טיעי הייוו

חי,ידמ»צהיר

מחולת
"*־יי•
גזםוייטומ

 .30בעגין טענת פגמ׳ פרטים נוספים והחלטה על סמך חומר בכתב׳ ינהג יושב ראש
הועדה ככל שייראה לו לעשות למען הצדק.
 .31בעד כל אחת :מישיבות יושב ראש הועדה בערד ביניים ישולם לו שכר בשיעור
של  40לירות והוצאות סבירות.
פ ר ק שלישי:

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם קניה )סדרי הדין בערר וערד ביניים( ,תשל״א—•

י״ב בתמוז תשל״א ) 5ביולי (1971
) ח מ (72332

4

ש־ר

שונות

 .32תקנות מס קניה )סחורות ושירותים( )סדרי הדין בפני ועדת הערעורים( ,תשי״ג—
• 1953׳ — בטלות.
.33
1971״.

הודאות שונו*

גי8ול

השפ

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

ק ״ ת תעזי״ג ,עמי  -,408תש״ל ,עמ׳ .950

קובץ התקנות

,2716

כ״ב בתמוז תשל״א,

15.7.1971
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חזק בת* המשפט ,תשי״ז957-ו
חוק מס קניה )סחורות ושירותים( /תשי׳׳ג1952-
ת ק נ ו ת בדבר סדרי הדין בערעור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— 1957וסעיף 5ג לחוק
מם קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—) , 1952להלן — החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
2

נ י מ המשפט

ערעור על החלטת ועדת ערר כאמור בסעיף 5ב לחוק )להלן — הערעור( יוגש
.1
לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מענה של ועדת הערר.

/.העבימ מיי,
:הועדה

משהוגש ערעור יודיע מזכיר בית המשפט המחוזי לועדת הערר על הגשתו ויושב
.2
ראש הועדה יעביר לבית המשפט את פרוטוקול הועדה וכל חומד שהועדה נזקקה לו
י
בקשר לעגין המשמש נושא לערעור.

המופמף

*ודו* הערעור

הערעור יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות סדר הדין
.3
האזרחי ,תשכ״ג— , 1963יחולו על הבקשה והדיון בה בשינויים המחריבים.
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס קניה )ערעורים( ,תשל״א—1971״.

.4

י״ב בתמוז תשל״א ) 5ביולי (1971

י ע ק ב יש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים,

)ו(מ (723310

ס״וז תשי״ז ,עמי .148
י ס ״ ח תשי״ב ,עמי  ;344תשל״א ,עמי 8
י ק ״ ת תשכ״ג ,עמי .1869
1

2

3

פקודת בתי המשפס העירוניים
ביטול ת ק נ ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת בתי המשפט העירוניים

אני מתקין תקנות

אלה:
גי»ול

תקנות בתי המשפט העירוניים )ביעור גנזים( ,תש״י— — 1950בטלות.

.1

2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט העירוניים )ביעור גנזים( )ביטול(,
.2
תשל״א—1971״.
ט׳ בתמוז תשל״א ) 2ביולי (1971
)1זמ (70040

1

2

 352נ

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

חוקי א״י ,כ ר ך ב׳ פ ר ק צ״! ,עמי .995
ק ״ ת תש״י• ,עמי .1314

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב בתמוז תשל״א15.7.1971 ,

חוק הביסוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשב״ח968-ו
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח ילדי עובדים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  120ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח—71968ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  5לתקנות הביטוח הלאומי )קיצבת ילדי עובדים( )עובדים חלקיים
.1
ודורשי עבודה( ,תשכ״ה— , 1965יבוא:
 .5שיעור הקיצבה ליום עבודה מלא לילד הוא:
״ יעיי
2

החלכמ

״ '^

5

,

ש

הקיצפה

.

.

) (1מיום כ״ד באדר ב׳ תש״ל ) 1באפריל  (1970עד יום ג׳
ליום
בטבת תשל״א ) 31בדצמבר  50 — (1970אגורות בעד הילד
הראשון ו־ 70אגורות בעד כל אחד מהילדים השני ,והשלישי;
) (2מיום ד׳ בטבת תשל״א ) 1בינואר  70 — (1971אגורות.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי) .קיצבת ילדי עובדים( )עובדים
.2
חלקיים ודורשי עבודה()תיקון( ,תשל״א—1971״.
ה׳ בתמוז תשל״א ) 28ביוני(1971.
(sn

)Q75

1

2

5

3

2

ש

השפ

יוסף אלמוגי .
ר העבודה

פ ״ ח ת ש כ ״ ח  ' ,ע מ ׳ .108
ק״רז תשכ״ה ,עמי  !266,0תשכ״ח ,עמי .963

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,חשכ״ח1968-
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  41ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח— /1968ולאחר התייעצות בשד הבריאות ,אני מתקין תקנות אלה:
 1״ בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( ,תשי״ד—
 , 1954בחלק ב׳ לאחר פסקה  1יבוא:
2

מור 2
ה ע ב ו ד ו ת  ,ה מ ק צ ו ע ו ת א ו ת ה ל י כ י ייצור

8וי 8
תאריד התחולה

טוד 1

תהליכי עבודה שבהם באים במגע עם
בעלי־חיים או בפגריהם ,או בחלקיהם
והפרשותיהם ,וקיים חשש שהיו נגועים
בכלבת

1.4.1970״

שם ה מ ח ל ה

״ .2תופעות אלרגיות
כתוצאה מחיסון
נגד כלבת

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון(,
.2
י
תשל״א—1971״.
ו׳ בתמוז תשל״א ) 29ביוני (1971
) ח מ (75034
1

2

•

תיקון
השניה

התופ5ת

השמ

יוסף אלמוגי
שר העבודה

פ ״ ח תשכ״ח ,ע מ ׳ .108
ק ״ ת תשי״ד ,ע » ׳  ;661תש״ד ,ע מ ׳ .1269

קובץ .התקנות  ,2716כ״ב בתמוז חשל״א:15.7.1971 ,

1353

חוק הגנת הדייר ,חשי״ד 954-ז
ת ק נ ו ת בדבר תשלומים בעד שירותים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )33ג( ו־ 64לחוק הגנת הדייר ,תשי״ד—-1954י ,אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה —
1״
״חדר״ ו־״חצי־חדר״ ,לענין דירות — כמשמעותם בסעיף  3לחוק;
״שטח״ ,לגבי בתי עסק — למעט חדרי שירות.
מ מ כ ר מעורב

במושכר שהוא בחלקו דירה ובחלקו בית עסק ,יחול התשלום לפי תקנות אלה
.2
על כל חלק כדינו.

תשלופ געד
•שירומיפ

הדייר ישלם לבעל הבית תשלום בעד שירותים כאמור בסעיף )33א( לחוק בשיעור
.3
הקבוע בתוספת.
תשלומים לפי תקנה  3יבוצעו במועדים שבהם משתלמים דמי השכירות זולת אם
.4
הסכימו בעל־הבית והדייר על דרך אחרת.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הדייר )תשלומים בעד שירותים( ,תשל״א—1971״.
.5

מועד ה ת ש ל ו מ י פ

תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף )33א( לחוק ,בלירות:
.1

דירות ,לחדר לחודש:
הרקת בור השופכין

ניקוי

2.70

0,80

0.15

 .2בתי עפק ,לחודש:
ה ת ש ל ו ם
ניקוי

מאור

הרקת
בור
השופכיז

4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00

0.25
0.37
0.50
0.63
0.75
0.87
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00

1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
6.00
7.20
8.40
9.60

שטח ב י ת העםק במטרים מרובעים

עד 16
עולה על  16ואינו עולה על 24
עולה על  24ואינו עולה על 32
עולה על  32ואינו עולה על 40
עולה על  40ואינו עולה על 48
עולה על  48ואינו עולה על 56
עולה על  56ואינו עולה על 64
עולה על  64ואינו עולה על 88
עולה על  88ואינו עולה על 112
עולה על  112ואינו עולה על 136
עולה על  136ואינו עולה על 160
עולה על — 160
) (1בתי עסק שאינם בתי מלון
) (2בתי מלון

י״א בתמוז תשל״א ) 4ביולי (1971
) ח מ (70225

2.00 32.00
9.60
2.00 32.00
ולגבי
9.60
כל  24ממרים מרובעים או חלק
מהם נוספים על  160המטרים
המרובעים הראשונים ,תוספת של
השעורים שנקבעו לבית עסק
ששטחו עד  16מטרים מרובעים.

ז אב ש ר ף
שר השיכון

ס ״ ח תשי״ד » ,מ ׳  ;92חשל״א ,ע מ ׳ .96
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ ״ ג ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

חזק הגנת הדייר ,תשי״ד 954-ן
ת ק נ ו ת בדבר ה ח ז ק ת הבית ותיקונים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )39א( ו־ 64לחוק הגנת הדייר ,תשי״ד— 1954ג.
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
התיקונים הדרושים להחזקת הבית במצב תקין וראוי לשימוש הם כמפורט בתוספת,
.1
להוציא תיקונים כאמור בחלקי הבית שהם בשימושו הייחודי של הדייר.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הדייר )החזקת הבית ותיקונים( ,תשל״א—1971״,

.2

תוספת
)תקנה (1
א.

תיקון ביסוס שהתערער וגרם לסדקים בקירות או לשקיעות ברצפות.

ב.

תיקון פגמים בקונסטרוקציה של הבנין העלולים לגרום לסדקים בקירות
לרבות קירות פנים שהם נושאים.

ג.

תיקונים בקירות חוץ:

ד.

)(1

תיקון' :סדקים ותיקון ציפוי לרבות חידושו בקירות החוץ של הבנין;,

)(2

תיקון קירות חוץ ,מעקות ותחתיות של מרפסות;

)(3

תיקון נגרות ומסגרות חוץ.

תיקונים בחדרי ההני&ה והמדרגות :י
) (1תיקוני שקיעות ברצפת חדר הכניסה או בחדר המדרגות ותיקון מדרגות
פגומות;
). (2תיקוניה של קידות ,תקרות ,מעקות ,נגרות ומסגרות שבחדר הכניסה
וחדד המדרגות וצביעתם עקב התיקונים;
< (3סיוד וצביעה של חדר הכניסה וחדד המדרגות;
) (4תיקון מיתקן תיבות המכתבים.

ה.

ו.

תיקון הגג ומיתקניו:
)(1

תיקונים בבידוד הגג ,זיפות הגג ,הלבנתו או צביעתו;

)(2
)(3

תיקון מערכת ניקוז מי הגשמים ותיקון המרזבים והפחחות;
תיקון במעקה הגג;

)(4

תיקון סיכוך הגג ומבנהו כשהגג משופע )רעפים ,אזבסט ,פח וכיוצא
באלה(.

תיקונים בחצר:
)(1
)(2

1

תיקון קידות תומכים וגדרות;
תיקון מיתקני אשפה;

ס״ח תשי״ד ,עמ׳  ;92תשל״א ,ע מ ׳ .96

ק ו ב ץ ה ת ק ג ו מ  ,2716כ ״ ג ג ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

ז.

)(3

תיקון דרבי הגישה לבית ,למקלט ולמיתקני שירות קיימים;

)(4

תיקון מערכת הניקוז והשיפועים בחצר למניעת חדירת המים לבנין
וליסודותיו.

אינסטלציה סניטרית:
) (1תיקון צינורות־מים ראשיים ואבזו־יהם שבחצר ובבית לרבות מכלי
המים שעל הגג;
) (2תיקון מערכת הביוב הראשית שבחצר ובבית;
)(3

תיקונים בבור השופכין ובבור הרקב.

ח.

חשמל :תיקון קווי החשמל מהקו הראשי עד למונה הראשי של הדייר.

ט.

חלקי הבית האחדיפ:
תיקון פגמים בחלקי הבית האחרים העומדים לשימושם המשותף של הדיירים
)מקלטים ,מרתפים ,מחסנים ,חדרי כביסה ,עליות גג וכיוצא באלה(.

י״א בתמוז תשל״א ) 4ביולי (1971
<!זמ

זאב שרף
שר השיכון

(70225

פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

י י
1ח

9ה

»7.08

יי

ג

ז

י

ז ע ־

<8רט

1939

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
אני מצווה לאמור:

.1

בתוספת לצו יבוא חפשי ,תשכ״ט— , 1968במקום פרט  97.03יבוא:
2

״97.03

ט־י־

.2

צעצועים אחרים ,למעט צעצועים מסוכנים מהסוגים:
— הפולטים אש או עצם העלול להזיק או הגורמים להתפוצצות ז
— העשויים בצורת כלי נשק או תחמושת והנראים ככלי נשק או
תחמושת אמיתיים;
— העלולים לגרום נזק או הטרדה על ידי פליטת נוזלים ,דימוע ,גירוי,
עיטוש ,רעש ,זיהום אוויר או כל תופעה מזיקה או מטרידה אחרת.״

לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי)תיקון מס׳  ,(4תשל״א—1971״.

ו׳ בתמוז תשל״א ) 29ביוני (1971
< ח מ

40510ד(

1

2

1356

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ע״ר  ,1939ת ו ס ׳  ,1עמ׳ .137
ק ״ ת תשכ״ע ,עמי  ;256תשל״א ,עמ׳

 ;253עמ'

 ;530עמ׳

.660

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716ה?ב ב ת מ ו ז תשיו״א15.7.1971 ,

חוק מסי מכס ובלו )שינוי תעדיף( ,חש״ס1949-
צו בדבר שיעור הבלו ע ל ט ב ק
בתוקף סמכותי לפי סעיף )1ב() (5לחוק מסי מכם ובלו )שיגוי תעריף( ,תש״ט־-
 , 1949אני מצווה לאמור:
ג

בסעיף  1לצו הבלו על טבק )שינוי תעריף( ,תשל״א— , 1970בפסקה )ב( לסעיף
,1
קטן) ,(3נסמן) (2יסומן ״)(3״ ואחרי נסמן) (1יבוא:
2

״) (2ללא עטיפה מצלופן והמסילה
 10סיגריות

.2

החפיסה

בלו קצוב
)באגורות(

ב ל ו באחוזים
מהמחיר לצרכן

35.75

 65 +מעודף המחיר
העולה על
 55אגורות ״

לצו זה ייקרא ״צו הבלו על טבק )שינוי תעריף( )תיקון( ,תשל״א—1971״.

כ״א בתמוז תשל״א ) 14ביולי (1971
) ח מ (72384

1

ס ״ ח תש״ט ,עמי .154

2

ק ״ ת תשל״א ,ע מ ׳ .121

פנחס ספיר
שר האוצר

חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( /תש״ס949-ן
צו בדבר שינוי הבלו על מ ש ק א ו ת משכרים
בתוקף סמכותי לפי סעיף )1ב( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט—
 , 1949אני מצווה לאמור:
ג

בסעיף  3לצו הבלו על משקאות משכרים )שינוי תעריף( ,תש״ך— , 1960במקום
.1
״ט׳ באב תשל״א ) 31ביולי (1971״ ,יבוא ״י״ד בטבת תשל״ב ) 1בינואר (1972״.
2

 .2לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים )שינוי תעריף( )תיקון מס׳ .(3
תשל״א—1971״.
כ״א בתמוז תשל״א ) 14ביולי (1971
) מ מ  8 2ג  2ד (

1

ס ״ ח תש״ט ,עמי .145

2

ק ״ ת תש״ך ,ע ? ׳  ¡448תשל״א ,עמי .274

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716ב״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

פנחס ספיר ־
שר האוצר

חוק גמלאות לנושאי משדה כרשויות השלטון ,חשכ״ט 969-ו
ה ח ל ט ה בדבר גמלאות לחברי ה כ נ ס ת ולשאיריהמ
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
תקזכ״ט— , 1969מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
ג

להחלטת ועדת הכנסת בענין גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהס )להלן— ההחלטה
.1
העיקרית( ,ייקרא ״החלטת גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון )חברי הכנסת
ושאיריהם( תש״ל—1969״ ,ובה אחרי סעיף  26יבוא:
2

״

פייג

להקטנת

26 .א .יעל אף האמור בסעיפים  25ו־ 26לא תופחת קצבתה של אלמנה
,

,

•

זכאית ,שאין עמה שאירים נוספים הזכאים לקצבה ,לסכום הקטן מ־40%
!«:ו»
מהמשכורת הקובעת.״
בסעיף )32א( להחלטה העיקרית ,בסופו יבוא ״פחתה הקצבה מ־ 50%מהמשכורת
.2
הקובעת ,ישולם לחבר הכנסת לשעבר סכום יחסי מהסכום האמור״ שיחסו אליו כיחס
שיעור הגמלה שהוא זכאי לו למחצית המשכורת הקובעת״.
?

)א(

.3

תחילתו של סעיף  1ביום כ״ו באייר תש״ל ) 1ביוני .(1970

)ב( תחילתו של סעיף  2ביום ד׳ בטבת תשל״א ) 1בינואר .(1971
להחלטה זו ייקרא ״החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת
.4
ושאיריהם()תיקון מס׳  ,(2תשל״א—1971״.
א׳ בסיון תשל״א ) 25במאי (1971
< °
חמ

(7875

י ש ר א ל יש ע יה ו־ ש ר ע ב י
יושב ראש ועדת הכנסת

ס״ח  ,555תשכ״ט ,ע מ ׳ .98
ק ״ ת  ,2453תש״ל ,ע מ ׳  ;33ק ״ ת  ,2673תשל״א ,עמי .640

1

2

חוק גמלאות לנושאי משרה כרשויות השלטון ,תשכ״ט1969-
ה ח ל ט ה בדבר גמלאות לחברי ה כ נ ס ת ולשאיריהם
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
תשכ״ט— , 1969מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
ג

חבר הכנסת שחלים עליו סעיפים )13א() (2או  16להחלטת גמלאות לנושאי משרה
.1
ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( ,תש״ל— 1969ולא הודיע על בחירתו
בהתאם לסעיף ) 13א() (2האמור או בהתאם לסעיף  9לתקנות גמלאות לנושאי משרה
ברשויות השלטון )סדרי בקשות ,ביצוע והיוון( ,תש״ל— , 1969רשאי להודיע על בחירתו
תוך שלושה חדשים מיום תחילתה של החלטה זו.
3

להחלטה זו ייקרא ״החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת
.2
ושאיריהם( )הארכת מועדים( ,תשל״א—1971״.
א׳ בסיון תשל״א ) 25במאי (1971
)1זמ (78750
1

2

3

ישראל ישעיהו־ ש רעב י
יושב ראש ועדת הכנסת

ס״זז  ,555תשכ״ ,0עמי .98
ק ״ ת  ,2453תש״ל ,ענן׳  ;33ק ״ ת  ,2673תשל״א ,עמי .640
ק ״ ת  ,2473תש״ל ,עמי .370

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

חוק התקנים ,חשי״ג  953-ו
אכרזה על ת ק ן רשמי
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—
1953י ,שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
התקן הישראלי ״ת״י 155

.1

—

י

כסלו תשל״א )דצמבר  ~ (1970בוכנות למנועי שריפה

פנימית״ הוא תקן רשמי,
התקן האמור הופקד _

.2

* ! י ז ה על תקו
פונקו רשמי•':׳־-:.

מקומות ה פ ק י ת

• י"
ה

!ו

י

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והתעשיה ,רחוב מזא״ה ,76
י
תל־אביב־יפו ?
) (2בלשכת היועץ המשפטי ,משרד המסחר והתעשיה ,רחוב אגרון ,30
ירושלים 5
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רחוב
מזא״ה  ,76תל־אביב־יפו!
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,,דרך
העצמאות  ,82חיפה 5
) (5במכון התקנים הישראלי ,רחוב האוניברסיטה ,תל־אביב־יפו! ,
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום׳ לעיץ בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

.3

אכרזת התקנים )תקן ישראלי 155

.4

—י

סיון תשכ״ה )יוני (1965

—

תחילה

בוכנות למנועי

גי»ול

שריפה פנימית( ,תש״ל— — 1970בטלה מיום תחילתה של אכךזה זו.
2

לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 155כסלו תשל״א )דצמבר
.5
 — (1970בוכנות למנועי שריפה פנימית( ,תשל״א—1971״.
י״ז בסיון תשל״א ) 10ביוני (1971
4082ד(

) ח מ

1

2

השפ

מי גלבר ט
הממונה על התקינה

ס״ח תשי״ג ,עמי .30
ק״ת תש״ל ,עמ׳ ,1224

ק ו ב ? ה ת ק ג ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,
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חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי׳׳ט 959-ן
כללים לגידול בצל בעונת חורף ואביב 1971/72
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 ,! 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
הגדרות

 ,מכפות גידול

בכללים אלה —
.1
״עונה״ — תקופה לגידול בצל;
״חורף ואביב 1971/72״ — התקופה שבין י׳ באב תשל״א ) 1באוגוסט  (1971לבין ט״ז
בניסן תשל״ב ) 31במרס ;(1972
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול בצל.
המכסות הכלליות לגידול בצל בעונת חורף ואביב  1971/72בכל שטחי הארץ הן
.2
^
כלהלן:
השטח ב ד ו נ מ י ם

ה ז ן

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
עונות־משנה

ע ק ד ו נ ו ת לקגיןןת
 ,מ ג פ ו ת אישיות

1,300
1,000
2,500
6,800
2,500
1,100
1,450

בית אלפא
גרנו ערבה
גרנו־גרנקס בעל ליצוא
גרנו־גרנקס שלחין ליצוא
מצרי שלחין
מצרי בעל
ריוורסייד

המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב  1971/72לעונות ־משנה.

3

אלהיהעקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

.4

;

) (1למבקש לגדל בצל מהמינים בית אלפא ,גרנו ערבה ,גרנו־גרנקס שלחין
ליצוא ,גרנו־גרנקס בעל ליצוא ,מצרי שלחין ,מצדי בעל וריוורסייד בעונת
חורף ואביב  ,1971/72תיקבע מכסת גידול של בצל מהזנים האמורים ,ככל
האפשר ,בשיעור מכסות הגידול שנקבעו לו לגידול בצל מזנים אלה בעונה
המקבילה בשנת  ,1970ואם לא גידל בצל מהזנים האלה בשנת  1970מחמת
מחזור זרעים — תיקבע לו מכסה ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה
לו בעונה המקבילה בשנת  ,1969ובלבד שהמכסה שנקבעה לו לא תעלה על
שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה בשנת  ,1970או בשנת
 ,1969לפי הענין;
) (2עודף המכסות הכלליות של בצל מהזנים בית אלפא ,גרנו ערבה ,גרנו־
גרנקס שלחין ליצוא ,גרנו־גרנקס בעל ליצוא ,מצרי שלחין ,מצרי בעל
וריוורםייד ,בעונת חורף ואביב  ,1971/72אשר לא הוקצו על ידי ועדת
המכסות ,או שהוכח למועצה כי הוקצו כמנסות אישיות בעונת חורף ואביב
 1971/72אך לא בוצעו ,יוקצו למגדלים שלא גידלו בצל מזנים אלה בעונת
1

1360

ס ״ ח תשי״ט ,עמי  ;222תשכ״ב ,עמי .31

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

חורף ואביב  1970/71שלא מחמת מחזור זרעים ,ככל האפשר בגודל מכסה
אישית ליחידת משק באותו אזור; היתה יתרה — תחולק למגדלים שביקשו
מכסה מוגדלת של בצל מזנים אלה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם
בעונת חורף ואביב .1971/72
.5

בצל מזן גרנו־גרנקס שלחין ובעל יגודל ליצוא .בלבד.

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול בצל בערגת
.6
חורף ואביב  ,(1971/72תשל״א—1971״.
נתאשר.
י״א בסיון תשל״א ) 4ביוני (1971

נייוייימ*•.••..״^•

השם

איתןישראלי
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

) ח ט (739901

חיים גבתי
שר החקלאות

י

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט1959-
כללים לגידול ת פ ו ח י ־ א ד מ ה בעונת ס ת י ו ו197
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 ,!1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
בכללים אלה
.1
״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי־אדמה;
״סתיו 1971״ — התקופה שבין י׳ באב תשל״א ) 1באוגוסט  (1971לבין י״ב בחשון תשל״ב
) 31באוקטובר ; (1971
—

הגדרות

״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה.
המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת הסתיו  1971בכל שטחי הארץ היא
.2
 22,000דונם.

.3
.4

המועצה רשאית לפצל את עונת הסתיו  1971לעונות־משנה.
אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

מ ה פ ו ת גידול

•.,

עונומ־משנה
עקרונו״ לל,־יעמ
מכפות אישיות

) (1למבקש לגדל תפוחי־אדמה בעוגת סתיו  ,1971תיקבע מכסת גידול
ככלי האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה ב־,1970
ואם לא גידל תפוחי־אדמה ב־ 1970מחמת מחזור זרעים — תיקבע לו מכסת
הגידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה
ב־ — 1969בשני המקריס בהפחתה של  5%בקירוב ,ובלבד שהמכסה
שנקבעה לו כאמור לא תעלה על שטח .הגידול שגידל בפועל כדין בעונה
המקבילה ב־ 1970או ב־ ,1969לפי הענין;
1

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ ״ ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,
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) (2עודף המכסה הכללית של תפותי־אדמה בעונת סתיו  1971אשר מכסת
גידולם לא הוקצתה על ידי ועדת המכסות ,או שהוכח למועצה כי הוקצתה
כמכסה אישית בעתת סתיו  1971אך לא בוצעה ,יוקצה למגדלים שלא גידלו
תפוחי־ אדמה בעונת סתיו  1970שלא מחמת מחזור זרעים ,ככל האפשר
בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו אזור; היתד .יתרה — תחולק
למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של תפוחי־אדמה ,בשיעור יחסי למכסה
שאושרה להם בעונת הסתיו .1971
לכללים ,אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול תפוחי־אדמה
.5
בעוגת הסתיו  ,(1971תשל״א—1971״.
איתן ישראלי
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

נתאשר.
י״א בםיון תשל״א ) 4ביוני (1971
)1זמ (739901

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

חייםגבתי
שר החקלאות

מדור לשלטון מקומי
פקודת העיריות
ח ו ק עור להרצליה בדבר פ ת י ח ת ע ס ק י ם וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית הרצליה
חוק עזר זה:
1

בסעיף  2לחוק עזר להרצליה )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשכ״ג— , 1963אחרי
.1
פסקה ) (3יבוא:
2

״) (4על אף האמור בפסקאות ) (2) ,(1ו־) ,(3לא יפתח אדם ולא ירשה
לפתוח בימי שני בשבוע בשעות שבין  14.00ובין  5.00למחרתו בית עסק
להוציא קיוסק ובית אוכל.״
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון(,
.2
תשל״א—1971״.
יוסף נבו
ראש עירית הרצליה

נתאשר.
י״ז בסיון תשל״א ) 10ביוני ¿1971
)ו1מ (86803

יוסף בורג
שד הפנים
1

2

דיני מ ד י נ ת ישדאל ,נ י ס ח חדש • ,8עמי .197
ק ״ ת תשכ״ג ,עמ׳ .1572

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ ״ ב בתמוז תשל״א15.7.1971 ,

פקודת העיריות
חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר גניית ביבים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  ! 250לפקודת העיריות! ,מתקינה מועצת עירית תל־אביב־
יפו חוק עזר זה ן
 .במקום:התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו)בניית ביבים( ,תשכ״ב— 1962־ ,יבוא::

.1

״תוספת
)סעיף (5
א ג ר ת ביוב
האגרה בלירות

) (1חיבור ביב פרטי לביב ציבורי —

.2

לכל מטר מרובע משטח הקרקע )כולל קרקע שעליה
עומד בגין(

1-40

לכל מטר מעוקב מנפח הבנין

0.70

) (2בניה ,שינוי או החלפה של ביב פרטי כתוצאה מתוספת
בניה ,בנכס המחובר כדין לביב ציבורי ,לכל מטר מעוקב
מנפח הבנין הנוסף

0.70

) (3בניה ,שינוי או החלפה של ביב פרטי ,או חיבורו לביב
ציבורי ,כתוצאה מבניה חדשה במקום בנין שנהרס ושהיה
מחובר כדין לביב ציבורי ,לכל מטר מעוקב מנפח הבנין
המהווה הפרש שבין נפח הבנין החדש לבין נפח הבנין
שנהרס

0.70״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו)בניית ביבים()תיקון( ,תשל״א—1971״.
יהושע

נרעאשד.
ז׳ בםיון תשל״א ) 31במאי (1971

ראש עירית תל־אביב־יפו

)חמ (899021

יוסף בורג
שר הפגים
דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,8תשכ״ד ,עמ׳ .197
י ק״ת  ,1322תשכ״ב ,עמ׳ .2071
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2

קובץ התקנות

,2716

כיב בתמוז תשל״א,

רבינוביץ

15.7.1971

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לקלנסוה בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 25לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית קלנסוה חוק עזר זה:
1

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!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו.מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו 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 שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן ו
2

״המועצה״ — המועצה המקומית קלנסוה;
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסרים לרבות 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,
העלות ,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
דרך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ?
1

2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
פ״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ .108

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א.15.7.1971 ,

) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
)(7

כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה.

״׳נכסי׳ — כל בנין וכל קרקע .למעט רחוב!
״נכס גובל״  -י  -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 בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן! .
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקר או חומר אחר ,שהונח על פגי האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
.2

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

י

החלטה על -
פלילת רחוב

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
י
הנכסים החייבים

הודעה על
החלטה לפלול

•

ר ח ד - . 5י׳

ג ; ד מ

ה ש ת ת פ ו ת

ס ע י פ י ם

6

א ו

9

)א( המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין
.4
:לצמצום.

שינוי יחגו •׳״

של יי״•
8

)ב( הוצאות השינוי דינן,כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
המועצה רשאית לסלול בביש 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:

פלילמגגיש

) (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 שטחה העליון
של התשתית בלבד׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
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 ו
) (5השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,3716כ ״ ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,
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) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים' וצמחים ,סידורם
וגידודם.
שיעורי ד»י
השתתפות
גפייית
גגישיפ
ונפייתפ

)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
.6
קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)א( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרהוב.
)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 םכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו
לפניו ,לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס. .

פקדונות עי
חשפוו דמי
השתתפות
בפייית כנישיפ

)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.
)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.

מדרכות

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
.8
על ידי המהנדס ־ ,הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם,
הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
< (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא!) (2הנחת אבני שפה ־,
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
המלאי,
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור ,5
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.

שיעורי דמי
השתתפות
גפייית מדרכות
וגפייתפ
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)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
.9
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול מדרכה סלילה ראשונה יחולו הודאות סעיפים )6ג(
ו־ ,7בשינויים המחריבים.

קובץ התקנות

,2716

כ״ב בתמוז תשי״א,

15.7.1971

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

צמקרה של
אי ניצוע

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

פיייוננכי*

י ה ד ד כ י ט

ע ל ידי ה ג ע ל י פ

)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע א ת העבודה
כהלכה ולגבות ניאותו אךם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתז 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 בסעיפים
5
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וזהוצאיו!

תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זך .תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה
.13
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 א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה׳ או נתפרסמה
בשני עתונים:יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של
.14
עבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
 .15התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה
סלילה הוראות חוק עזר לקלנסואה )סלילת רחובות( ,תשכ״ב— 1962י־.

חוק עזר לקלנםואה )סלילת רחובות( ,תשכ״ב— ,1962בטל פרט לאמור בסעיף .15

^.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסוה )סלילת רחובות( ,תשל״א—1971״.

.17

נתאשר.
ז׳ בסיון תשל״א ) 31במאי (1971

מ פ י י ת הודעו?.
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ראש המועצה המקומית קלנסוה

) ח מ (85286

יוסף בורג
שר הפנים
3

ק״ת  ,1287תשכ״ב ,עמי .1627
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לגדרות בדיבר תברואה וסילוק מפגעים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —

.1

״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור ,מקורה או בלתי מקורה ,שמחזיקים .בו בעלי־
חיים ,לרבות רפת ,לול ,דיר ,מכלאה או הצד שמשתמשים בהם יחד עם האורווה»
״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
של צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או כל חומר אחר ,ולרבות
ביב או תעלה
׳*ביב פרטי״ — ביב המשמש .לניקוזו של בנין או של מגרש אחד ,לניקוזם של קבוצה
של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושלי
המבנים שעליהם ,לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,
לרבות אבזר ביוב ,מחסום ותא־בקרד״ן
״ביב ציבורי* — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אבזר ביוב ,מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם ,ולמעט ביב פרטי;
״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים 1
״בעל נכס״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה או היה זכאי
לקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח,
בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכם לתקופה של למעלה משלוש שנים 5
״המועצה״ ־  -המועצה האזורית גדרות;
״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה 5
״ליקוי״ ,לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אס היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן;
״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה ,או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
שהוסמך על ידיו;
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבנה חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם ,על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין
שהם מצויים בסביבתוג
״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים ,הנשארים בקרקעית העוקד ,בבית־הבד אחרי הוצאת
השמן»
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון t
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית ,לרבות בל קבועה ,מחסום ,םעיף ,צינור ואבזר
בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא-בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי ,בורות
שפכים ,ולרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערבת אספקת מים על כליה,
צינודותיה ואבזריה*
י

1

דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,9עמי ,256
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״נכס״ — מקרקעין או מבנה,י בין תפוס ובין פנוי ,בין ציבורי ובין פרטי;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
 ,חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״תברואן״ — רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה ,מהנדס התברואה
של המועצה או בל פקיד אחר של המועצה ,שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד
של תבדואן!
״תעלת שפכים״-י-לרבות סעיף תעלת שפכים ותא־בקרה.
״מפגע״ — כל אחד מאלה:

.2

)(1

העדר בתי״כםא במספר מספיק ומטיפוס מאושר ,או קיום בית־כסא

שאינו מטיפוס .מאושר ,בנכם המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה
ציבורית!
)(2

העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכם המשמש למטרת

מגורים או עסק או למטרה ציבורית!
)(3

גג ,תקרה ,קיר ,מעקה ,ארובה ,תריס ,חלון ,אשנב ,דלת ,מפתן ,מזחילה,

ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור או מיתקן תברואה ,שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו,
באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח ,במידה ,שלפי דעת
התברואן ,יש בפד משום נזק לבריאות ,אם •בבניין•• עצמו או בבנין סמוך;
)>4

החזקת נכס בצודה או באופן שהם ,לדעת התברואן ,מזיקים או עלולים

להזיק לבריאות!
) (5צפיפות מרובה בנכס העלולה ,לדעת התברואן ,להזיק לבריאות ,וכן
שימוש בנכם בצורה העלולה להזיק לבריאות!
) (6העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכם ,וכן קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התברואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
לניקוז יעיל של הנכם ,וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא
היתר לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— , 1965או שלא לפי תנאי ההיתר,
ושהם ,לדעתו של ההברואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
2

) (7אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום׳ או
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או ,שלדעת התברואן ,אינו קבוע כהלכה;
סעיף או צינור לשפבים ,לצואים או לדלוחים ,שנקבע בתוך בנין או
)(8
מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים׳ מיכל מים׳ בית־כסא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב. ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או חצר שהם
במצב מזוהם או ,שלחןת התברואן ,הם עלולים להזיק לבריאות;
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים ,הנמצאים,
לדעת התברואן ,במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות
יתושים בהם!
) (11תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינו מצוייר במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות
יתושים בהם!
2

ס״ח  ,467תשכ״ה ,עמי .307
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) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור איוורוד ,בור שפצים ,תא בקרה.,
כור או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או
נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
) (13מחבר או חיבור לקוי של ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או אסלה
או של צינור או מחסום במיתקן תברואה!
) (14שימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,או שפיכת כל נוזל
אחד דרך צינור גשם!
) (15צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור במישרין ,או בעקיפין ,אל ביב,
צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים <
) (16הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא ,לדעת
התברואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך,
) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי רכב ,זבל,
נוצות או פסולת אחרת שהם ,לדעת התברואן ,מזיקים או עלולים להזיק
לבריאותו
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין ,לדעת התברואן ,או מעשנת בבנין
שהיא שבורה או לקויה ,אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק
לבריאות ,לדעת התברואן <
) (19תנור ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
אחרת ,אשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם
על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור או חביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
בחצר ,בכל קומת בנין או בדירה ,באופן המזיק לבריאות ,לדעת התברואן 1
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
המוחזקים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן!
) (22כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בבית
מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים לגרום נזק
לבריאות ,לדעת התברואן!
) (23החזקת בעל־חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות ,לדעת
התברואן;
) (24מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות ,עכברים או חרקים
ושרצים אחרים בו ,או להתפתחותם;
) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברואן ,שעלול לשמש
להצטברות אשפה או פסולת;
) (26עצים ,שיחים ,שיחי צבר או אחרים אשד ענפיהם בולטים או
מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים
)(27

גרימת רעש ,גזים או ריחות במידה בלתי סבירה!

) (28הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואיתיאו מבחינה אחרת;
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב נ ת מ ה תשל״א15.7.1971 ,

-,

) (29שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים
להשקאה;
) (30כל דבר אשר ,לדעת ראש המועצה או התבדואן ,עלול לסבן את חייו,
בטחונו ,בריאותו ,רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע
אותו מהשתמש בזכויותיו.
)א( המועצה רשאית לקבוע ,בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות
.3
המחוזית ,וחייבת לעשות כן אט נדרשה לכד על ידי מפקח כאמור ,מקום שישמש לאיסוף
אשפה ,פסולת ,דומן וזבל )להלן —מזבלה(.

מזכלה

)ב( אשפה ,פסולת ,דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.
)א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
.4
לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( התברואן רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן אחר ,ואם מצא צורר בכך
| ^ רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר ,בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות מ־ 24שעות לפני ביצוע
העבודה ,ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש
את ההפירה על חשבון המועצה ,וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן
על ידיו על חשבון המועצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכם או למחזיק
בנכם ,לפי הוראות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכד.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות׳ אד בלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
.5
נגד אדם אחר ,חייב המחזיק בנכם לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשר למצוא את
׳ המחזיק ,חייב בעל הנכם ,לאחר שנדרש לכד על ידי התברואן ,לסלק את המפגע.

פמפויות
התפרואן

אווריומ יפילו?

מפגעי

•

)ב( מפגע אשר ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנכם עצמו ,במיתקגי
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדייריםשבנכס ,חייב בעל הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכס נעדר מן
הארץ או אם אי-אפשר למצאו או את בא־כוחו ,חייב המחזיק בנכס ,לאחד שנדרש לכך על
ידי התברואן בכתב ,לסלק את המפגע.
)ג( היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים הם ,כולם יחד או
כל אחד מהם לחוד ,לסלק את המפגע.
1

)א( התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי
.6
הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו
בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

הבעל או המחזיק ,שקיבל הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.

לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף  6או
.7
ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים
המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם
או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
ה ק ב ו ע י ם
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הודעה לסילוק
מפגע

פילוהמפנע
על־ידי המועצה

1371

החלפת
התברואן

ץ

דעתו של התברואז בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו ,או בדבר העבודות
.8
והתמרים .הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו ,תהא קובעת וסופית.

הצגת העתק
טחו? העזר

בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב ,לכשיידדש לבך על־ידי התבדואן,
.9
להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבגין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

*מירה על
גקייז ננכפ

בעל נכס והמחזיק בנכם חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן
.10
המניח את דעת התברואן ,וכן לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,ובל ,דומן או אשפה
אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברתם למזבלה.

פידוריפ
לעיגייפ
אדעייפ

אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב
.11
להקים בית־כםא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות ,במקום
שיקבע התברואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות ,לבער
ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו׳ ולפרק את בית־ הכסא הארעי בצורה המניחה
את דעת התברואן.

פלי זפל

)א( המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל ,להחזיקו במצב תקין,
.12
לתקנו או להחליפו באחר ,הכל לפי הוראות התברואן ,ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל ,ולא ישאיר זבל מחוץ
לאותו כלי קיבול.

גור

וגל

)א( המחזיק באורווה שלידה חצר ,רשאי לכרות בחצר בור לזבל ,ובלבד שמקום
.13
הבור ,צורתו ,עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.
)ב( המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש
זאת התברואן.

הוצאת זגי

)א( המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,
.14
והוא רשאי להעבירו אל הבור ,אם יש בור סמוך לאורווה ,או אל השדה אם יש לו שדה
שברצונו לזבלו.
)ב( המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן )א( ,או שלא
העביר את הזבל כאמור בו ,חייב להעבירו למזבלה.

צינורות מוהל

)א( המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב ,וברחוב,
.15
פרט לתעלה המיועדת למי ־ הגשם.
)ב( המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב ,הכל להנחת
דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
)ג( המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה ,לנקותם,
לתקנם ולהחזיקם במצב תקין ,הכל לפי הצורך ולפי הודאות התבדואן.

מסירת הודעות
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 .16י )א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או
אם ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו
הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי״אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין
אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הגכס שבו היא דנה,
קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2716כ״ב ב ת מ ו ז תשל״א15.7.1971 ,

או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה
העברית,
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו,
יראו אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של
הנכם ,ללא כ ל שם או תיאור נוסף.
 .17אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:
) (1הפריע לתברואז במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;
) (2הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
) (3הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;
;

) (4עשה צרכיו ברשות הרבים ,במקום ציבורי ,בחדר מדרגות או בכל
מקום שאינו מיועד לצורך זד;,
) (5ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;
) (6הטיל נייר,אשפה ,נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים אובבניןציבורי t
) (7שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים
אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים:
) (8שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים ,שברי זכוכית או חרם ,מסמרים,
חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל ,עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא ,שברי
כלים או חלקי מכונות או רכב;
ו (9השליד ברחוב קליפות ,פירות ,ירקות ,נבלות בעלי-חיים או חלקיהן
או פסולת מזון בל שהיא;
) (10רחץ רכב ברשות הרבים•,
) (11נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
) (12האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב:
) (13חלב בהמת־בית ברחוב;

) (14שחט בעל-חיים או מרטו ברשות הרבים ,בחצר או בחדר מדרגות
או על גג מבנה;
) (15לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה j
דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף )6ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
לפי סעיף  7והיתד• העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת
העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.18

חוק עזר לגדרות )מפגעי תברואה( ,תש״ך— — 1960בטל.

.19

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות )תברואה וסילוק מפגעים( ,תשל״א—1971״.
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