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מתובדגים
1325
.

S132
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1327 .
)פיקוח על כלבים( )תיקון( ,תשל״ד—1974
חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים )בתי מטבחיים ,בתי שחיטה ופיקוח•
.
.
,
. . . .
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חוק המקיקעץ ,תשכ״ט1969 -
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ל ש כ ו ת רישום ה מ ק ר ק ע י ן ב ב ת ־ י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  168לחוק המקרקעין ,תשכ״ט— - 1969אני מתקין תקנות
1

אלה:
הוספון ה^נה »3

אתרי תקנה  3לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום{")לשכת רישום מקרקעין בת־ים(,
.1
תשל״ג— , 1973יבוא:
2

״?ב *״
,

ש י י י

י

 ,מ ק

י

?  ! ,י ז

3א .שווי המקרקעין לפי השומה שנערכה במקרקעין וגובה האגרה שיש
לשלם לפי זה ,יקבע אותם שמאי מקרקעין ששר המשפטים מינהו לענין
תקנה )3ב( לתקנות המקרקעין )אגרות( ,תש״ל—v 1970

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין )ניהול ורישום( )לשכת רישום מקרקעין
.2
בת־ים( )תיקון( ,תשל״ד—1974״.
חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

ה׳ בסיון תשל״ד ) 29במאי (1974
<חמ (70190
סיו! חשכ״מ ,עמי
<ן״ת תשל״ג ,עמי .1602
ק״ת תעו״ל ,עמי .1050

ג
־
3

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ח968-ז
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח מפני פגיעה ב ע ב ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )37 ,(4)36 ,34ב( 160 ,ז־ 242לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,תשכ״ח— 1968אני מתקין תקנות אלה:
תיקק חין נ״ 27

בתקנה )27א( לתקנות הבישוה הלאומי )ביטוח מפני פגיעת בעבודה( ,׳תשי׳׳ד—
.1
) 1954להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ״כפול עשרה״ יבוא ״כפול שניים*.

תיקון תקנה 43א

בתקנה 43א לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(1במקום ״לעניו סעיף ) 14א() (4לחוק״
.2
יבוא ״לענין סעיף  (4)36לחוק*.

2

אחרי תקנה 45א לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 43ב

.3

שינוי בתום na
הראשונה

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בסעיף .הסיכון  ,743במקום ״בדק מטוסים״
.4
יבוא ״תעשיית מטוסים״.

׳ ״זים
5

א ח

י

ש ב י נ מ צ אי י י

43ב .לענין סעיף  37לחוק יראו גנון או מקום שבו נמצא הילד  4שעות
או יותר ביממה או לפחות עשרה ימים בחודש ,כמקום אחד שבו נמצא
הילד לפי הסדר קבע.
לענין תקנה זו ,״ילד״ — עד גיל עשר ,או בכל גיל שמחמת ליקוי גופני
אז נפשי זקוק הוא לליווי.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון
.5
מס׳  ,(3תשל״ד—1974״.
רבין
יצחק
שר העבודה

ה׳ םיון תשלי׳׳ד ) 26במאי (1974
)חמ (75034
1
2

1322

סייח תשכ״ח ,עי?׳  ;108וושל״ג ,עמי .)26
ק״ת תשי״ד ,עמי  ¡650תשכ״ה ,ז5מ׳  ;2790תש״ל ,עמי  ;1741תשל״ג ,זכי׳ .944
קובץ התקנוו!  ,3)84כ״ג כסיון ו1של״ד13.6.1974 ,

חוק המינז ,תשי״ט1959-
ת ק נ ו ת בדבר תשלום מיוחד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124ב 1־ 159לחוק המים ,תשיי׳ט—» , 195לאחר התיי־
עצות במועצת המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  3לתקנות המים )תשלום מיוחד( ,תשל״ג— 1973־ ,בתקנת משנה )ב( ,במקום
.1
״תקנת משנה )א(״ יבוא ״תקנת משנה )א( ו־)ג(״ ,ואחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

•

היקי! הקנה 3

״)ג( .לגבי כמות מים נחרגת בשנת  ,1973/74רשאי נציב המיס לחייב
בתשלום מיוחד בעד כמות מים נחרגת בשתי העונות א׳ ר ב ׳ יחד ,במקום
לחייב בתשלום מיוחד בעד כמות מים נחדגת בכל עונה.׳
7

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים )תשלום מיוחד( )תיקון מס׳  ,(2תשל״ד—1974״.

.2

י׳בסיון תשל״ד ) 31במאי(1974
<" י
8

1

7 3 7 6 0

חיים

'

•

י,זיפ

גבתי

שר החקלאות
*

סיח תשייט ,עמי• ¡166תשכ״א.,עם׳  ¡175תשי״ב01 ,׳ .8
ק׳׳ת תשל״ג ,עם׳  ;779תשל״ 1עמי  ¡1441תשליך ,עמי .403

־

.

2

׳

חוק וישו* עסקים ,חשכ״ח968-ז
צ ו ב ד ב ר ק ב י ע ת ע ס ק י ם ט ע ו נ י רישוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,תשכ״ח—1968
שרי הבריאות ,המשטרה והחקלאות ,אני מצווה לאמור:

,1

בתוספת לצו רישוי עסקים

ובהתייעצות עם

)קביעת עסקים טעוני רישוי( ,תשל״ג—— * 1973

)(1

פריט  — 10יימחק,

)(2

אחרי פריט  13יבוא:

תיקיז ד,תוס6ת

״13א) .א( מזנון או כל מקום אחר שבו מכינים א ו מגישים מאכלים או
משקאות לצריכה במקום
)ב( מאכלים או משקאות — הבנתם לשם הגשה מחוץ למקום הכנתם
)ג( משקאות חמים ,כריכים ,עוגות ודברי מתיקה — מקום להכנתם
לשם חלוקתם מחוץ למקום ההכנה״ 1
)(3

במקום פריט  39יבוא:
״ .39כל מקום לייצור ,להכנה ,לאריזה ,למכירה או להחסנה של מצרכי מזון
ומשקה שלא פורט במקום אחר בקבוצה זו״ t

)(4

אחרי פריט  45יבוא:
״45א .בטון — מפעל להכנתו או להובלתו״ t

)(5

אחדי פריט  46יבוא:
״46א .בית מרחץ ,מקווה או סאונה״!

סיי! תשכ״זז ,עמי ,204
' . 3 S
684
ק ״ ת תשל׳׳ג ,
1

2

,י

קונץ התקנות  ,3134ב״ג בסיון השל״ד13.6.1974 ,

1323

)(6

במקום פריט  52יבוא;
״ .52דברי צמר ,סיבי משי או סיבים מלאכותיים )סינתטיים( ,כותנה ,יוטה
ושאר מיני טכסטילים — מפעל לייצורם ,לעיבודם או לצביעתם״»

)(7

אחדי פריט 61יבוא:
״61א .חנות כל־בף׳!

)(8
.,
)(9

)(10

במקום פריט  66יבוא:
״ .66לבנים ,רעפים ,דברי מוזאיקה ,מרצפות ,קרמיקה או מוצרי חול ,אבל
או בטון — מפעל לייצורם או לעיבודם״ ן
אחרי פריט  66יבוא:
״66א .מכבסה׳ ניקוי יבש ,צביעה ,לרבות מקום להפעלת מכונות כביסה
וייבוש אוטומטיות ,למעט בבנין מגורים לשימוש הדיירים״ 5
במקום פריט  68יבוא:
״ .68מי פסולת או מי שופכין — מפעל לייצורם ,לעיבודס או לטיהודם״ ז

) (11במקום פריט  70יבוא:
״ .70מכשירי חשמל ,מכשירי אלקטרוניקה — מפעל לייצורם ,לעיבודס
או לתיקונם״ *
) (12במקום פריט  84יבוא:
״ .84נייר קרטון או מוצריהם —
)א( מפעל לייצורם או לעיבודט
י )ב( מקום להחםנתם או למכירתם בסיטונות״ 1
) (13במקום פריט  88יבוא:
׳׳ .88סיד —
)א( מקום לשריפתו
)ב( מקום לביבויו או למכירתו״ ן
) (14אחרי פריט  90יבוא:
״90א .פוספטים או מינרלים אחרים — מיתקן להטענחם או לפריקתם
90ב .פחחות״,-
) (15אחרי פריט  92יבוא:
״92א .קייטנות או מחנות נופש״}
) (16אחרי פריט  93יבוא:
״93א .ריקודים — מקום ללימודם״ ז
)(17

אחרי פריט  95יבוא:
״95א.

שרברבות — בית מלאכה או מקום להחסנת כלי עבודה של שרברב״;

)(18

בפריטים  125,101ו־ ,128במקום ״• 200,000לידות״ יבוא ״ 500,000לירות״!

)(19

במקום פריט  186יבוא:
״ ..186עופות שחוטים — מקום לפידוקם ,לאריזתם או למכירתם״.

תחילתו של צו זה בתום שלושים יום לאתר פרסומו.

מחייה

,2

השם

לצו זח ייקרא ״צו רישוי עסקים )קביעת עסקים טעוני רישוי( )תיקון( ,תשל״ד—
.3
".1974
יוסף בורג .
כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי (1974
שר הפנים
.
<
חט  6 5 0 5 1ד (
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קובץ התקנות  ,3184נ״ג בס יון תשקי״ד13.6.1974 ,

חוק התקנים ,תשי״ג1953-
אכרזה ע ל ת ק ן רשמי
בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיד .לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—
 ! 1953שהועברה אלי ,אני מכריו לאמור:
.1

התקן הישראלי ״ת״י  — 78תמוז תשל״ג )יולי  — (1973בתי נורה מתובדגים
״

)טיפוס אדיםוו(״ הוא תקן רשמי.
.2

התקן'האמור הופקד:
״

מ ? ו מ ו ת

״

הפקדת התקן

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר וחתעשיה ,רחוב מזא״וז - ,76
תל־אביב ו
) (2בלשכת היועץ המשפטי ,משדד המסחר והתעשיה ,רחוב• אגרון ,30
׳
.
ירושלים!
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רחוב
מזא״ח  ,76תל־אביב »
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,ד י ך העצ־
מאות  32חיפה»
)(5

אכדז״על
תקן רשמי

.

במכון התקנים הישראלי ,רחוב האוניברסיטה ,תל־אביב יפו ן

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
.3
.4

תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.
אכרזת תקנים )תקן ישראלי

8

7

_

א

ב

ת ש

״ ל )אוגו

 0מ

1 9 7 0

( _

ב

ת

י

נ ו ר ד (

מ

ח

ו

ב

-

ת ח י

י י
י

ניטול

רגים )טיפוס אדיסון( ,תשל״א— — 1971בטלה י מיום תחילתה של אכרזה זו.
2

.5

לאכרזה זו ייקרא ״אכ רז ת תקנים )תקן ישראלי ת״׳  — 78תמוז תשל״ג )יולי

״שפ

 — (1973בתי נורה מתוברגים )טיפוס אדיסון( ,תשל״ד—1974״.
א׳ בסיון תשל״ד ) 22במאי (1974
^ ״•* י

.

0 8 6

1
2

0״ח תשי״ג ,עמ׳ .30
ק־׳ת תשי׳׳א ,עמי .614

.

י ׳ צ יי טל י ן
הממונה על התקינה

. .

פקודת המסחר עם האדב1939 ,
צ ו ה ק נ י ה מ ס ׳ 765
בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף ))(1) (9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 ,* 1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאד סמכויות  ,אני מצווה לאמור:
,

צו הקניה מס׳  98מיום  ,15.7.1943שפורסם בעתון רשמי  ,1943תום׳  ,2מס׳ ,1278
,1
עמ׳  ,539בטל במידה שהוא חל על רכושו של יצחק הרטוג קיש מאמסטרדם )מס׳ סידורי .(9
.2

תחילתו של צו זה מיום י״ב בסיון תשל״ד ) 2ביוני .(1974

י״ב בםיון תשל״ד ) 2ביוני (1974
mamm
1

ע/בלום
הממונה על רכוש האויב

עיר  ,1939תום׳  ,1עמי ,79

קובץ התקנות  ,3184כ״ג בסיון תשל״ד13.6.1974 ,

1325

תיקון טעויות
כצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים למוצרי מזון( ,תשל״ד-
 ,1974שפורסם בקובץ התקנות  ,3163חשל״ד ,עמי  ,1031בתוספת ,בחלק שני —
טור א׳

טור ג׳

טור«׳

המצרך

•זד ר׳
וזמזז יד בלירות במכירה

במקום
״חלב מפוסטר לל
צ״ל
יחלב מפוסטר• .

י

האריוה

הכמות

יקמ9ונאי

יגונן

שקיה

 1ליטר

0.895

"1

שקית

 1ליטר

0.895

"1

בצו יצוא )סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד( )תיקון מסי  ,(3תשל״ד—
 ,1974שפורסם בקובץ התקנות  ,3135תשל״ד ,עמ׳  ,699בסעיף  ,2במקום ״וכי הן ראויות
ליצוא;״ צ״ל ״וכי דיו ראויות ליצוא; או״.
חיים ב ר־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

ג׳ בםיון תשל״ד ) 24במאי (1974

מ ד ו ד לטזלכזון מ ק ו מ י
פקודת העיריות
צ ו ב ד ב ר ה ק מ ת גופים מואגדיבו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  233ד 249לפקודת העיריות ״ אני מצווה לאמזד:
1

תנאים ייי0וד
דוברל,יבל'

לא תייסד עיריה'חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא
.1
בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה ,ולא תרכוש מניות או ניידות ערך או זכות הנאד .אחרת
של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה,
להשגת בל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים ,אלא באישור שר הפנים ובתנאים
שהוא קבע.

הזןיעו .נזינד
ייטוד וזברה

עיריד .לא תייסד חברה אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך של שגי שלישים
.2
של חברי מועצת העיריה. .

0י1וי טויני
מ י י י ד  ,בהברה

נקבע בתזכיר החברה כי לעידית יהיו נציגים בחברה ,תמנה• מועצת העיריה את
.3
נציגי העיריר .במועצת המנהלים של החברה.

ייז וחשבו! שנתי

ראש העיריה יגיש למועצה לפתות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב החברה,
.4
והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה
שבה נידון יועבר לשר הפנים.
1
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לא יינתן אישור לפי סעיף  1אלא אבו נכללו בתזכיר ההתאגדות הודאות א ש ך
.5
לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:
)(1

הזמי״עי*
ג ת '1כיד ההגדה
ל ד

כ ל י י י

הקמתחבדת־בתן

) (2ייסוד ,לקיחת חלק בייסוד׳ התמזגות עם כל חברה׳ חברת־בת ,אגודה
שיתופית או כל אגודה אחרת ו
)(3

הגדלת הון המניות הרשום של החברה ,או שינוי בתזכיר החברה!

) (4תשלום שכד או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיריה אר לעובדיה
אשר יכהנו בחברה כנציגי העיריה 1
)(5

הספקת שירותים שהם בסמכות העידיה ,על ידי החברה.

תחילתו של צו זה שלושה חדשים לאחר פרסומו.

תחילה

.7

צו העיריות )הקמת גופים מואגדים( ,חשכ״ד— — 1964בטל.

ביטול

.8

לצו זה ייקרא ״צו העיריות)הקמת גופים מואגדים( ,תשל״ד—1974״,

השם

.6.

2

בורג
יוסף
שד הפנים

כ״ב באייר תשל״ד ) 14במאי (1974
)זוט (765003
? , .ף ת תשכ״ד ,עמי  .359־
2

חוק איגוד עדים ,תעוט״ו 955-ו
חוק

ע ז ר ל א י ג ו ד ע ר י ם אזור ר מ ת ־ ג ן  ,ב נ י ־ ב ר ק ו ג ב ע ת י י ם ) ב ת י
ב ת י ש ח י ט ה ו פ י ק ו ח וטרינרי( ב ד ב ר פ י ק ו ח ע ל כ ל ב י ם

מטבחיים,

בתוקף סמכותה.לפי סעיף  14לחוק איגוד ערים ,תשט״ו— , 1955מתקינה מועצת
איגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים )בתי מטבתיים ,בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי(
חוק עזר זה:
ג

בסעיף  4לחוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים )בתי מטבחיים,
.1
בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי( )פיקוח על כלבים( ,תשכ״ם— , 1969במקום ״תשע לירות״
יבוא ״אחת עשרה לידות״ ובמקום ״לירה אחת״ יבוא ״לירה וחצי״.

תיקוזסעי 4
ף

2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים
.2
)בתי מטבחיים ,בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי( )פיקוח על כלבים( )תיקון( ,תשל״ד—1974״

השם

פלד
ישראל
יושב־ראש מועצת איגוד ערים
אזור דמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים
)בתי מטבחיים ,כתי שחיטה ופיקוח וטרינרי(

נתאשר.
י״ג באייר תשל״ד) 5במאי (1974
) .ח» (765304

בורג
יוסף
שר הפנים
1
2

ס״ה תשט״ו ,עמי .*8
ק׳׳ת ידשכ״ט ,עפ׳  ¡2146תשל״ב ,עמי  ¡1150משל׳׳ג ,עם׳ ,!747

קובץ התקנות  ,3184כ״ג בסמן תשי׳׳ד13.6.1974 ,
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חוק איגוד עדים ,חשט״ו1955-
ח ו ק עזר ל א י ג ו ד ע ר י ם א ז ו ר ר מ ת י ג ן  ,ב נ י ־ ב ר ק ו ג ב ע ת י י ם ) ב ת י מ ט ב ח י י ם ,
ב ת י ש ח י ט ה ו פ י ק ו ח וטרינרי( ב ד ב ר ש ח י ט ת ע ו פ ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק איגוד ערים ,תשט׳׳ו— 1955י  ,מתקינה
מועצת איגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־בדק וגבעתיים )בתי מטבחיים ,בתי שחיטה ופיקוח
וטרינרי( חוק עזר זד:.
1

החלפת התו־פת

בחוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים )בתי מטבחיים ,בתי
.1
שחיטה ופיקוח וטרינרי().שחיטת עופות( ,תשל״ב—1972־ ,במקום התוספת יבוא:
״תוס&ת
)סעיף (14

לכל תרנגול —
לסוחרים סיטונאים

14

לבעלי חנויות ויחידים

15

לכל ברווז

30

לכל אווז או תרנגול הודו
לחוק עזר זד .ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים
.2
)בתי מטבחיים ,בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי( )שחיטת עופות( )תיקון( ,תשל/יד—1974״.
נתאשר.

ישראל פלד
.
יושב־ראש מועצת איגוד ערים
אזור רמת־גן ,בני־ברק וגבעתיים
)בתי מטבתיים ,בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי(

י׳׳ג באייר תשל״ד ) 5במאי (1974
)חמ (765307

יוסף

בורג

שר הפגים

1

2
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פקודת העידית
ח ו ק עזר ל ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף
תל־אבינדיפו הוק עזד זה:
,1

 250לפקודת העיריות •י ,מתקינה מועצת עירית

בחוק עזר זה — .

ד״נדיוה

״אבזרי׳ — ברז ,ברז שריפה ,צינור ,מגוף ,שסתום ,מסננת ,תעלה ,סכר ,תא־ביקורת וכל
-

מיתקן או מכשיר אחר הקשור בהספקת מים לנכס *
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן לשם מדידה או קביעה של כמות מים המסופקת לנכס,
הכל לפי הענין »

.

•

״מרימים דירתי״ —׳ מד־מים המשמש צרכן אחד בלבד או מספר צרכנים המשתמשים
במשותף באבזר או מיתקן לאספקת מים ז
׳׳מד־מים כללי״ — מד־מים המשמש יותר מצרכן אחד וכן מד־מים המשמש נכס והוא
אינו' מד־מים דירתי!
״העיריה״ — עירית תל־אביב־יפו ז
״מנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה וכן מי שהמנהל העביר אליו בכתב מסמכויותיו
לפי חוק עזר זה!
״מפעל מים״ — באד ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע ,משאבה
_

וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר ,המשמשים או המיועדים לשאיבת מים ,לאגירתם,
להעברתם ,להספקתם או להסדרתם ,למעט דשת פדטית!

״נכס״ — בנין ,קרקע תפוםה ,אדמת-בנין או אדמה חקלאית ,כמשמעותם בסעיף 269
לפקודה;
״נפח ב נ י ך — נפת בנין או חלק ממנו כמשמעותו בתוספת השלישית לתקנות התכנון
והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש״ל—! 1970
2

״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק .בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים •
או משרד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן!
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור ,עיבוד או עיסוק בסחורה ,מוצרים ועבודות המפורטים
בתוספת השניה!
״צרכן״ — מי שמחזיק ברשת פרטית. ,כולה או חלק ממנה )להלן — הרשת( ,או בנכס
הקשור לרשת ,או מי שהרשת משמשת אותו או א ת הנכס בו הוא מחזיק ,לרבות
תאגיד שהתקשר בחוזה לאספקת מים עם העיריה!
״רשת פרטית״ — א מ ד  ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
מים ,צנרת וכן כל מיתקן או מכשיר אחר ,המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש
להספקת מים לנכס או לצריכתם ,למעט מד־מים;
״שטח יחידה״ ,בבניו או ביחידת ד י ר ו — כולל את שטח הרצפה ,לרבות מרפסות ,חדרי
שירותים והדרי כניסה ,ולמעט השטת התפוס על ידי קירות חוץ וקירות פנימיים.
,2

1
2

־)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש,
,לא יעשו אלא בידי המנהל.

חיבור
ל מ פ ן ! ל מ

י=

דיני מדינת ישדאל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
ק״ת  ,2581תשיל ,ע»׳ .1841
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)ב( בעל בכם הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש ,יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת ולפי דרישת
המנהל ימציא נתונים בדבר סוג הצריכה ,היקפה ,ייעודה ופרטים אחרים.
)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתז מחדש לפי סעיף זה ישלם
המבקש לעיריה -
)(1

אגדה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה ,שתשולם מראש ן

) (2הוצאות לפי חשבון שיגיש המנהל — הכל לפי הםכום הגבוה יותר *
הגיש המנהל למבקש חשבון הוצאות בסכום העולה על שיעור האגרה
ששולמה כאמור ,ישלמ המבקש א ת ההפרש המגיע ממנו חוד  14יום מיום
הדרישה.
)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,לגבי חיבורי שקטרו אינו'עולה על ״ 2תשולם
אגרה בלבד.
)ה( בעד הנחת י קו מים זמני ישלם המבקש מראש לעירית הוצאות בסכום
שהעריך המנהל* בתום ביצוע העבודות יגיש המנהל למבקש חשבון הוצאות והמבקש
ישלם את ההפרש המגיע ממנו תוך  14יום מיום הדרישה,
אגרת
הנחת צינורות

)א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כ ב ר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.3
ישלם לעיריח אגדת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
)ב( אגרת הנחת צינורות תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 2ב(! לא שילם
בעל נ כ ס א ת האגרה במועד כאמור והנכס חובר למפעל מים ללא היתר ,תשולם האגרה
בעת שיוודע לעיריה ד ב ר החיבור או בעת מחן תעודה לפי מעיף׳  324לפקודת העיריות
להעברת הנכם בלשכת רישום המקרקעין ,הכל לפי המועד המוקדם יזתד.
)ג( בעל נכס או צרכן שהגיש בקשה להגדלת הנפח או השטח של הבנין ,או
לבניית בנין הדש ,ישלם" לפני מתן ההיתר לבניה לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ד—,
 , 1965אגרת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לגבי הבניה שבעדה
ניתן ההיתר כאמור ז אולם אם היתר הבניה בוטל או פקע כל עוד לא הוחל בבניה ,יחזיר
המנהל לבעל הנכס או לצרכן ,לפי הענין ,לפי בקשתו 80% ,מהסכום ששילם כאמור- ,
3

)ד( שילם בעל נכס או צרכן אגרת הנחת צינורות אולם לא החל בבניה ואף לא
דרש החזרת חלק מהאגרה כאמור בסעיף קטן )ג( ,ופקע היתר הבניה ,ישלם בעת חידוש
היתר הבניה אגרת הנחת צינורות לפי התעריף שיהיה בתוקף באותה עת ,פחות 80%
מסכום האגרה ששילם כאמור.
ישתטרטית

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ,לא
4
יחבר אליה דבר שאינו אבזר ,ולא יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים
הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( כקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכנית ה ד ע ת המוצעת,
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פ ר ט להיתר להתקנת רשת
פרטית תשולם מראש לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
)ג( התקנת חרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכס או בידי
הצרכן ,לפי העניו ,ועל חשבונו ,כפי שקבע המנהל. .
ס״ח חשכ״ה ,עסי .307
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הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו. ,להנחת דעתו

)ד(
'של המנהל.

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
הרשת הפרטית שהותקנה בנכם ,בולה או חלק ממנה ,והמנהל ימלא בקשה זוז בעד
בדיקה'כאמור תשולם מראש לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה ,אלא

)-ו(

באבזרים שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו בידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שקבע כאמור בסעיף קטז )ו(׳,
באבזרים אחרים ן הודה המנהל כאמור ,לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם
האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין ,או מנע את פעולתו התקינה של מד־מים או
א מ ר  ,או גדם להפרעות בהספקת המים ,לבזבחם או לזיהומם.
)
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התקנת מד•!

ל

מספקים או עומדים לספק מים ,ובשעת הצורף רשאי הוא לבדקם ,לתקנם ,להחליפם או
להסירם.
)ב( מד־המים הוא רכוש העיריה.
) .ג(

לא יותקן מד־מימ ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יוסד ,אלא בידי

המנהל.
צרכן

ישלם לעיריה

אגדת

התקנת מד־מים

בשיעור

בתוספת

שנקבע

)ד(
הראשונה.
)ה( צרכן יהא אחראי לכל נזק שייגרם למד המים או לאבדנו ,מלבד אם נגדם
הנזק באשמתו של עובד העיריה בעת מילוי תפקידו.
)ו( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד המים שברשותו אינו פועל כהלכה ,רשאי
<דרוש שמד המים ייבדק בידי המנהל! בעד בדיקת מד המים כאמור ישלם הצרכן מראש
לעיריה אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה; האגרה תוחזר אם העלתה
הבדיקה כי מד המים רשם כמויות מים שלא בהתאם לתקנות מדידת־מים )הוראות בדבר
התקנת מדי־מים ,תיקונם ובדיקתם ובדבר בתי מלאכה ומבדקות( ,תשכ׳יה—* 1964
.6

)א( ) (1מקום שהותקן מד־מים ,ישלם הצרכן לעירית בעד אספקת י
מים בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.,לפי כמות המים שרשם מד־המים,
ובלבד שלא תפחת מהשיעור המינימלי•.שנקבע בתוספת הראשונה.
מ

פ

א

ג

ד

ת

אנריתמיס

) (2מצא המנהל.כי מד המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או
שמד המים הוצא מהרשת לצורך תיקונים או מכל סיבה אחרת ,רשאי הוא
להעריך את כמות המים שהצרכן השתמש בה באותה תקופה ,לפי התצרוכת
הממוצעת של אותו צרכן במשך שני החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך
שני החודשים שלאחריה ,או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה
שעבדה ,כפי שימצא לנכון ,ולחייב או לזכות את הצרכן בהתאם לכך!
כשאין אפשרות להעריך את התצרוכת הממוצעת באמור ,יקבע המנהל את
הצריכה לפי מיטב הערכתו.
) (3מצא המנהל כי י מד המים אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא,
לפי מיטב הערכתו ,לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד המים
רשם אותה ,בהוספה או בהפחתה של ההפרש הנובע מאי דיוקו• .
* ק״ת תשכ״ה ,עפ׳ '.333
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)ב( מקום שלא הותקן מד־מים ,ישלם הצרכן לעיריה ,בעד אספקת מים ,אגרת
מים בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
)ג( משמש מרימים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים ,המשתמשים בו למגו־
דים ,ייקבע שיעור אגרת המיט לכל צרכן בעד כמות המים כ ך  :כמות המים שרשם מד
המים תחולק באופן שווה בין כל הצרכנים עד לכמות של 10מ״ק לחודש לכל צרכן,
ויתרת כמות המים וכן כל תשלום אתר המגיע לפי חוק עזר זה יחולקו באופן יחסי בין
הצרכנים בהתאם לשטח היחידה המוחזק בידי כל צרכן והשטח הכולל של היחידות שמד
המים משמש אותן.
)ד( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים ,המשתמשים ב 1מקצתם
למגורים ומקצתם לצורך אחר ,או המשתמשים בו לצרכים שונים ,דשאי המנהל להעריך את
חלקו של בל א ח ד מהצרכנים בכמות ממים שרשם מד המים ,ואגרת המים תשולם מאת
כל צרכן בהתאם לכך.
)ה(

) (1משמש מד־מים אחד מיתקן או אכזר לאספקת מים המוחזק כידי
צרכנים אחדים המשתמשים בו במשותף ,יורה המנהל על עריכת חשבון
בולל משותף לכל הצרכנים בגין אגדת מים ,אגרת מד חמים או כל תשלום
אחר המגיע לפי חוק עזר זה.
) (2המנהל יחייב צרכנים משותפים כאמור בפסקה ) (1להתקשר עם
העיריה בחוזה מיוחד לאספקת מים ,שבו ייקבעו ,בין היתר ,אופן הספקת המים,
אופן עריכת החשבון ומשלוחו ,ועל מי וכיצד תחול חובת תשלום אגרת
המים ותשלומים אחדים לפי חוק עזר זה.
) (3לא התקשרו הצרכנים המשותפים בחוזה כאמור בפסקה ) ,(2יתרה בהם
המנהל בכתב•',לא שעו הצרכנים להתראה. ,רשאי המנהל ,בתום חמישה
ימים מיום מסירת ההתראה ,לנתק את אספקת המים למיתקן או לאבזר
באמור בפסקה ).(1

)ו( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים' ונתגלתה נזילה
ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים ,רשאי המנהל להעריך
א ת כמות המים שנזלו ולתקן אח החיוב בהתאם.
)ז( הורכבו מדי מים דירתיים לכל ,הצרכנים וכן מד מים כללי לכל הנכס,
והיה הפרש ברישום ביניהם ,יחולק ההפרש בין כל הצרכנים באופן יחסי לשטח היחידה
המוחזק בידי כל צרכן והשטח הכולל של היחידות שמד המים משמש אותן ,זולת אם
הגיעו הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר. .
הספקת מיס יפי
חוזה מיוחו

)א( .המנהל רשאי ,באישור מועצת מעיליה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה
,7
מיוחד להספקת מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

היתה םתילה בין תנאי החוזה ובין הולאות חוק עזר זה ,יחולו תנאי החוזה.

פקיונו״

המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העירית י פקדת ,בשיעורים שקבעה מו
.8
עצת מעידיד״ להבטחת תשלום אגדת מים ,אגרת מד־מים או דמי נזק עקב אבדן'מד המים
או קלקולו ,ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — בל סכום המגיע מאת
הצרכן כאגדה או כדמי נזק כאמוד.

ממדד,תשיוט

)א( אגדת מים ,אגדת מד־מים ופקדון לפי סעיף  8ישולמו תוך שבעה ימים
.9
מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת המנהל.
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)ב( האגרות או התשלומים האחרים לפי חוק עזר זה ,אשר לא נקבע מועד .אחר
לשילומם ,ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת המנהל.
.10

המנהל רשאי להפחית אגרת מים המגיעה לעידיה לפי חוק עזר זה ,בגין קלקול,

פגם או ליקוי ברשת הפרטית.
)א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
.11
זה או לפי כל דין בקשר למים ,הספקתם והשימוש בהם ,או ש ב י ז מ מים ,השתמש בהם
לרעה ,זיהם •אותם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע במד־מים ,דשאי המנהל להתרות
בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,דשאי המנהל ,כתום חמישה ימים מיום מסירת
ההתראה ,להפסיק לו את אספקת המים.

הפחתת אגרת
המים בגיז קלקול
ברשת הפרטית
ביתוק חיבור

)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בנגוד לסעיף  • ,2או שחיבורה חודש
בניגוד לסעיף  ,16רשאי המנהל בכל.עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק או אספקת מים
4
יחודשו אלא לאחר תשלום כל הסכומים
הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים או
חיבור או חידוש אספקת מים שנותקו לפי
חיבור בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

שהופסקה ,כאמור בסעיף קטן )ב( או )ג( ,לא
המגיעים מהצרכן ,או לאחר תיקון הדברים
במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין ז בעד חידוש
סעיף קטן )ב( או )ג( ,תשולם אגרת חידוש

)א( בשעת חירום או במקרה של ביצוע עבודה לפי סעיף  ,18או במקדה של
.12
צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת פרטית ,רשאי המנהל לנתק ,לעכב ,או
להפסיק את אספקת המים כולה או מקצתה.

הפסקת מי5

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זח.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב ,או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף
קטן )א( ,חייב המנהל לחדש את אספקת המים ללא תשלום.
)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין  8.00ר 17.00במקרה של צורך
.13
דחוף בתיקונים ,ובשעת חירום בכל עת סבירה ,כדי —
) '(1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף או לפרק מד־מים ,צינור או
אבזרים או כיוצא בהם ,ולעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו ז
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או פגיעה
| ,.

רשות כניסה —

אחרת במים ,או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן ן
)(3

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

)(4

לנתק חיבור או לנתק ,לעכב או להפסיק אספקת מים לפי סעיפים

 11או »12

.-

)ב(

..

)(5

לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זח!

)(6

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

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

)א( לא יבזבז את* מים ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו* לענין
.14
חוק עזר זה יראו כבזבוז מים שימוש באבזר שלא אושר או הותאם כדין ,או בדרך שלא
אושרה כדין ,וכן שימוש במים מעל'לכמות שאושרה על פי כל דין לגבי כל סוג צרכנים.
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)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 יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום או ירשה
להכניס לתוכו בעל־חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזיהום המים או
להפריע את אספקתם הסדירה.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בהם.
)ו(

לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות חרמה ,ערבול או כיוצא בהם.

)ז( לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה ,אלא בשעות שקבע המנהל בהודעה שפורסמה בתחום העיריח.
) .ח( לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדיו ,כל אבזר השייר למפעל המיס ,ולא יטפל
בדרך כלשהי בכל אבזר שבבעלות העיריה אלא אט קיבל לכך היתר מאת המנהל.
)ח( לא יפתח אדם ולא יסגוד׳ שלא כדין ,כל .אבזר השייך למפעל המים ,ולא יטפל
בדרך כלשהי בכל-אבזר שבבעלות חעיריה אלא אם קיבל לכך היתר מאת המנהלי• .
)ט(

לא יפתת אדם ברז שריפה ,אלא לצורך כיבוי שריפה.

)י> לא יפתח אדפ ,פרט לעובד העיריה במילוי תפקידו ,ברז המיועד להשקאת
נטיעות ציבוריות.
מבירת »ים
והעברתם

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
,15
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,12אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

חיד1מ חיבור

)א( חיבור רשת פרטית שנותק או אספקת מים שהופסקה או עוכבה לפי הוראות
,16
חוק עזר זה ,לא יחודשו אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של דשת פרטית שנותק ,או אספקת מים שהופסקה או עוכבה ,שחודשו
ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א( ,רואים כאילו חידש אותם הצרכן כל עוד
לא הוכח ההיפך.

שפירה
מפני ןיהזט

,17
מים.

דרישת תיקוניט

)א( המנהל רשאי ,על ידי מתן דרישה בכתב ,לחייב בל צרכן •או כל בעל או מחזיק
,18
של נכס להתקין ,לשנות ,לתקן ,להפריד או להתקין מחדש רשת פרטית ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,כדי לאפשר התקנה או העברה של מד־מים ,או בכדי לתקן או לסלק כל מפגע
העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

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

)ב(

מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא מי שנךרש לכך אחר דרישת המנהל כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית
העידיה לבצע את העבודה ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
אישור

סכום ההוצאות

1334

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באי
,19
שור בכתב! אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
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 .20מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמד אחר לפי חוק עזר זד .תהא כדין אם נמסרו
לידי האדם שאליו הס מכוונים ,או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידו
עים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי אדם בוגר העובד או" המועסק
שם ,או נשלח בדואר במכתב רשום שנמען אל אותו אדם לפי מען מקומ מגוריו או עסקיו
הרגילים או הידועים לאחרונה ;.אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין
אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו הם דנים ,או פורסמו
בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העירית שאחד'מהם לפחות הוא בשפה העברית. .
 .21העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם חמש מאות לירות ,ובמקרה
של עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירית
^

חוק עזר לתל־אביב־יפו) .אספקת מים( ,תשי״ט— — »1959בטל.

מהירת הוד»ד,

עונשיו

ביטול

)א( • כל.פעולה וכל הליך משפטי שהוחל בהט לפי חוק עזר לתל־אביב־יפו )אס־
.23
פקת מים( ,תשי״ט— ,1959לפני תחילתו של חוק עזר זה ,ואשר טרם הסתיימו לפגי תחילתו
של חוק עזר"זה ,ימשיכו לחול לגביהם הוראות חוק עזר לתל־אביב־יפו )אספקת מים(,
תש י״ט—.1959

הודאות &עני

)ב( על אף האמור בחוק עזר זח לא ׳יחול ,עד יום כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל
 ,(1975כל שינוי באופן חישוב אגרת המים לפי מספר החדרים ,בנכסים המשמשים למגורים
ושאין להם מדי־מים דירתיים ,אלא אם הגיעו כל הצרכנים המחזיקים בנכס להסכם עם
המנהל.
.24

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל .(1974

.25

לחוק עזד זד .ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו)אספקת מים( ,תשל׳׳ד—1974׳

תתילמ

תיספה ראשונה
אגדת חיבור רשת פרטית )סעיף )2ג((
) (1בעד חיבור ,הרחבתו ,או התקנתו מחדש -
)א( "בקוטר שאינו עולה על ״1
)ב( בקוטר של ״14
־־ ־ •
)ג( בקוטר של ״2
)ד( בקוטר העולה על ״2
) (2־ פירוק חיבור
.2

האגרה בלירות

260
330
400
500
50

אגרת הנחת צינורות )סעיף — (3
) (1לכל מטר מרובע משטח הקרקע -
עומד הבנין(
) (2לכל מטר מעוקב מנפח הבנין —
)א( למבנים ארעיים העשויים עץ או מתכת
)ב( לבנינים ציבוריים'המשמשים אך ורק כמוסדות דת,
צדקה ,חינוך ,תרבות ,בריאות או בתי־מחםה או
מצבות זכרון ,ושאינם משמשים להפקת רווחים
1
'2.50
)ג( לבנינים שאינם מפורטים בפסקאות )א( ו־)ב(
)כולל הקרקע שעליה

11

ק״ת תשי״ט ,עמ׳  ¡1618ק״ת תשל״ד ,עמי .617
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האגרד׳ בלירות

.3

.4

)א(

אגרה בעד היתר לשינוי ,הסרה וטיפול ברשת פרטית )סעיף
)4ב((

30

)ב(

אגרה בעד בדיקת רשת פרטית )סעיף  ) 4ה ( (

40

אגדת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( —
כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד־מים —

א.

מדמים
)א(

•

,

ב.

שאינו עולה על ״!

האגרה בלירות

)כולל מדי מיט בעלי ספיקה  3—5מ״ק(

120

)ב(

העולה על ״ן ואינו עולה על ״1

150

)ג(

העולה על ״ 1ואינו עולה על ״) 14כולל מדי מים בעלי
ספיקה  7—10מ״ק(

185

)ד(

העולה על ״* 1ואינו עולה על ״ \ \

350

)ה(

העולה על ״ 11ואינו עולה על ״2

400

)ו(

העולה על ׳^ 1ואינו עולה על ״2
)וולטמן(

לפי חשבון שהגיש המנהל

)ז(

העולה על ״2

לפי חשבון שהגיש המנהל

כשאין מיתקן מוכן להתקנת מזימים —

לפי חשבון שהגיש המנהל

אגדת בדיקת מד־מים .
)כולל דמי פירוק ,הובלה והתקנה )םעיף  ) 5ד ( (
.6

15

אגרת מים
מקום שהותקן מרימים )םעיף ) 6א()— ((1

א.
)(1

בניו מגורים — לדירה — לחודש —

האגרה למ״ק
בלירות

בעד  10מ״ק הראשונים או חלק מהם

0.50

בעד  6ה כדק הנוספים או חלק מהם

0.90

בעד כמות המים העולה על  16מ״ק ,לכל מ״ק

1.40

האגרה
המינימלית
לחודש בלירות

2.50

)א( לגבי דירה ,ששטח היחידה הממוצע
לנפש אינו עולה על  12.5מ״ר ,תינתן הנחה
של  30%מאגדת המים לחודש ,מתאריך מתן
הודעה בכתב על כך מאת הצרכן למנהל.
)ב( צרכן שמשפחתו מונה  6נפשות או
למעלה מזה הגרים יחד עמו בדירה ואינו
זכאי להנחה מחמת צפיפות לפי פסקת־משנד,
)א( ,אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה
אליה מתייחם הזיכוי עלתה על  10מ״ק ,יזוכה
לכל נפש מעל  5נפשות בסך  12לירות לשנה;
הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
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ד1«,דד• ל5״ק
בלירות

זןאגרה
 .המיגימלית
לחודש בלירות

) (2להשקאת גינת מסביב לבית ,שאין לה אספקת
מים במדידה נפרדת ,בחדשים אפריל—נובמבר,
יינתן זיכוי בשיעור  6.75אגודות לכל מ״ר מהגינה
המושקית ,לכל חודש מהחדשים האמורים ,מתאריך
 /מתן הודעה בכתב על כך מאת הצרכן למנהל ,ובל
בד ששיעור האגרה לא יפחת בשום מקדד! מ־50
אגורות למ״ק מכמות המים שרשם מד המים.
• ) (3להשקאת גינה מסביב לבית ,שיש לה אספקת
מים במדידה נפרדת
ובלבד ש להשקאה בחדשים אפריל—נובמבר,
ל ־ 0.075מ״ק לכל מ״ר מהגינה המושקית ,לכל
 .חודש

1.40

1.80

0.50

.

) (4בית עסק ,בית מסחר ,בית מלאכה או בית־
חרושת ,פרט לאלה המפורטים בפסקה ) ,(5משרד,
מוסד ,מחסן ,שירות

1.60

8

) (5בית עסק ,בית מסהר ,בית מלאכה ,או בית
' .חרושת ,המשתמשים במים לצרכי עסק והמפורטים
בתוספת השניה —
)א( לצרכן
העיריה —

הרשום

ברשיון

של

הפקה

בגבולות הכמות המוקצבת

0.50

מעל הכמות המוקצבת

0.70

• )ב( לצרכן שאינו רשום.ברשיון הפקה של
העיריה
)(6

חקלאות)כולל רפת או לול(

)(7

חנות דגים ,מכבסה

־

) . (8בית מלון
)(9

מ&עדה

י

2.50

0.70

3,50

035

2.50

0.70

3-50

0.70

3.50

0.70

3.50

) (10מוסדות לצדקה ,לדת ,לחינוך ,לתרבות ,לא*
מנות ,לבריאות או לספורט ,שאישרה מועצת העי־
ריה לענין זה

0.90

) (11.למגרשי ספורט של אגודות טפורט שאישרה
מועצת העירית לענין־זה ,המשתמשים במים להש
קאת הדשא במגרש

0.35

2.50

1.30 -

7.50

) (12מים לבניה

 .׳ . . _ . .
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האגרה בלירות

ב.

.7

מקום שלא הותקן מד־מיפ )סעיף  ) 6ב ( (
)(1
לשנה

18

בנין מגורים ,לכל  25מ״ר משטח היחידה או חלק מהם

) (2מרתף או צריף המשמשים למגורים,
לכל  25מ״ר משטח היחידה או חלק מהם — לשנה

• 7

) (3מוסדות לצדקה ,לדת ,לחינוך ,לתרבות ,לאמנות ,לבריאות,
או לספורט ,שאישרה לענין זה מועצת העירית ,לכל  25מ״ר משטח
היחידה או חלק מהם — לשנה

7

) (4בית עסק ,משדד ,בית מלאכה ,בית חרושת,
לכל  25מ״ר משטח היחידה או חלק מהם —.לשנה׳

30

) (5קרקע תפוסה ושטחים שמשתמשים בהם יחד עם הבנין,
לכל  100מ״ר משטח הקרקע או חלק מהם — לשנה

3

ן

אגדת חידוש חיבוד או חידוש אספקת מים )סעיף  ) 11ד ( ( —
המשתמשים במים לצרכי בית ,למעט משרד,

לצרכנים

שצריכתם החדשית אינה עולה על  10נדק

15

לצרכנים אחרים

30

תוספת

שגיה

מפעלים המשתמשים במים לצרכי עסק )פרט ) 6א() (5לתוספת הראשונה(
מפעלים שעיסוקם הוא —
)א(

תעשית מז7ן
 .1תעשית כל מוצרי בצק
 .2תעשית שימורי מזון)פירות ,ירקות ,דגים ובשר(
תעשית ממתקים
3
 Aתעשית גלידה ושלגונים
 .5תעשית טחינה
 .6ייצור עמילן וגלוקוזה
 .7תעשית מיונז .
 .8ייצור משקאות קלים׳ חריפים ,כהל ,חומץ ובירה
 .9תעשית מוצרי חלב
 .10משחטות לעופות
 .11טחנות קמח

)ב(

מתכת
.1
.2
3
.4

ציפוי אמאיל
ציפוי מתכות
גלווניזציה
ייצור מכשירים והמרים לכיבוי־אש
קוב? התקנות  ,3184כ׳׳ג בקיוז תשל״ד13.6.1974 ,

תעשיה כימית ,חמריס פלסטיים ועץ

)ג(

.1

ייצור תכשירי קוסמטיקה

.2

ייצור תכשירי רפואה

.3

ייצור קאוסטיק סודה

.4

ייצור סבון ודטרגנטים

.5

ייצור נרות

.6

ייצור פרפין

.7

ייצזל דבק

.8

.ייצור גומי

.9

ייצור המרי נפץ

 .10ייצור מרק )קיט(
 .11ייצור שמני סיכה וזיקוק
.12

ייצור קרח וקרח יבש

 .13ייצור חומצת פחמן ,דו־תחמוצת פחמן וחומצות
 .14ייצור אציסון
 .15ייצור חמצן וגזים כימיים שונים
 .16ייצור עץ לבוד ־
 .17ייצור צלוטקס
 .18ייצור מזוניט
 .19ייצור פלסטיק
 .20ייצור אתילן ופוליאתילן

)ד(
.

חעשית ניה ודפוס
־

.1

•ייצור נייר וקרטון

.2

צינקוגרפיה

.3

בית דפוס המשתמש במכונות ליציקת אותיות

)ה( חוטים ובדים
.1

צביעה ,אשפרה ,הלבנה והדפסה של בדים

.2

ייצור סיבים סינתטיים

3

ייצור צמר גפן

)ו( חנזרים ןןינרליים )כולל חמרי בנין(
.1

ייצור מלט ומוצרי מלט

,2

ייצור מוצרי גבס

.3

ייצור מוזאיקה

.4

כיבוי סיד

.5

ייצור קרמיקה וקדרות
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)ז(

שונים
 . .1תחנות כוח
.2

בורסקאות

.3

פיתוח פילמים

׳

.4

בתי קירור

.5

בריכות שחיה ובתי מרחץ

.6

ליטוש זכוכית ,קריסטל ושיש

.7

משתלות

.8

מפעלים המקבלים הקצבת מים מיוהדת לפי חוק המים ,תשי״ט—

•* 1959

־
שלמה להט
 .ראש עירית תל־אביבייפו

נתאשר.
א׳ בסיון תשל״ד ) 22במאי (1974
)חג! (8/7

בורג
יוסף
שד הפנים
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1340
המחיר  100אגורות
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

