רש־ומות

קובץ התקנות
3228

ג׳ בתשרי תשלי׳ה

 19בספטמבר 1974
עמוד
2

ת ק נ ו ת מ ס מקביל )שירותי בריאות בעבודה( )תיקון( ,תשל״ה—1974
ת ק נ ו ת התיאום המודולרי )הגדרת עורך בקשה להיתר( ,תשל״ה—1974
תקנות

3

.

3

התיאום המודולרי )?טור( ,תשל״ה—1974

צו יבוא חפשי )תיקון( ,תשל״ה—1974

4

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  : 16חיפה—עוספיה—אליקים—רגבימ—בנימינה(
)קטע מאוניברסיטת חיפה עד ה ס ת ע פ ו ת הדרך העוקף עוספיה( ,תשל״ה—. 1974

5

תשל״ה—1974

5

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי גרירה וחילוץ( ,תשל׳יה—. 1974

6

תקנות

מילתה קצר מועד

) ס ד ר ו ת ,(12/437 ,6/237 ,3/137

תיקון טעות בצו הדרכים ומסילות הברזל
.
.
תשל״ב—1972

)הגנה

ופיתוח(

)מערכת

גנות—אזור(

מחלפים :

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )תיקון(,

תשל״ה—. 1974

.

.

צו המועצות המקומיות )א( )גבעת עדה׳ תיקון( ,תשל״ה—. 1974

 .י

.

.

.

.

.

7
י

.

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )ב( )תיקון( ,תשל״ה—1974
ח ו ק עזר לאיגוד ערים ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו — ח ו ל ו ן ) ב ת י מטבחיים ופיקוח וטרינרי()תיקון( ,תשל״ה—1974
ח ו ק עזר ל ב א ר שבע )אספקת מים() ,תיקון( ,תשל״ה—1974

9
10

ח ו ק ע ז ר לאזור )אספקת מים() ,תיקון( ,תשל״ה—1974
חוק עזר לכרמיאל )הסדרת השמירה( ,תשל״ה—1974

8
8

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

12
14

חוק מס מקביל ,תשל״ג973-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר שירותי ב ר י א ו ת ב ע ב ו ד ה
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  8ו־ 16לחוק מס מקביל ,תשל״ג 1973-י ,ולאחר
התייעצות במועצה ,אנו מתקינים תקנות אלה:
בתקנה  (3)2לתקנות מס מקביל )שירותי בריאות בעבודה( ,תשל״ג) 2 1973-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,במקום ״הוראותיו של רופא של קופת חולים או מפקח עבודה״ יבוא
״בקשתו של רופא של קופת חולים או הוראתו ש ל מפקח עבודה״.

תיקון תקנה 2

י י ע י ל

ח ל

ו

נ ה

תיקון תקבי־•

4

5

.2

תקנה  4לתקנות העיקריות  -בטלה.

.3

בתקנה  5לתקנות העיקריות -
)(1

במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1קביעת כשרו הרפואי או מצב בריאותו בקשר להתאמתו
הבריאותית לתפקידו או למקום עבודתו:״

)(2

במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3קביעת כשרו הרפואי או מ צ ב בריאותו ב ע ת שינוי
תפקידו או מקום עבודתו שנגרם מטעמי כושר רפואי או
בריאות בקשר להתאמתו לתפקידו או למקום עבודתו החדשים:״

)(3

בפסקה ) ,(4אחרי ״קביעת כשרו״ יבוא ״הרפואי״;

) (4בפסקה ) ,(5הםיפה ״לרבות לענין העדרו מהעבודה מטעמי בריאות״
תימהק:

-

) (5בפסקה ) ,(11במקום ״לגבי מחלה שהיתה לו בזמן עבודתו״ יבוא ״לגבי
סיכון בריאותי שמקורו בעבודה זו״.
תיקון תקנד,

7

תיקון תקנה ״

בתקנה )7א( לתקנות העיקריות ,במקום ״שנדבק״ יבוא ״שנבדק״ ,במקום ״לפי
,4
שיקול דעתה של הקופה״ יבוא ״לפי שיקול דעתו של הרופא״.
,5

האמור בתקנה  11לתקנות העיקריות יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( לא יראו בדיקות רדיו־טוקסיקולוגיות כשירותי בריאות
בעבודה לענין תקנה זו.״

"יקיז י
השם

; ת ו ס פ ת

.6

בתוספת לתקנות העיקריות ,במקום ״יטפל״ יבוא ״מטפל״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס מקביל )שירותי בריאות בעבודה()תיקון( ,ת ש ל ״ ה -
.7
1974״.
ט ׳ באלול תשל״ד ) 27באוגוסט (1974
)וומ (751015

משה ברעם
שר ,העבודה

ויקטור שם־טוב
שר הבריאות

 1סייח תשל״ג ,עמ׳ .88
 2ק״ת תשל״ג ,עמי .1806

קובץ התהנות  ,3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 ,

חוק התיאום המודולדי ,חשל״ג 972-ן
תקנות בדבר עורך בקשה להיתר
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  1ו־ 7לחוק התיאום המודולרי ,תשל״ג ,! 1972-אנו
מתקינים תקנות אלה:
 .1לענין החוק ,לרבות תקנות לפיו ,״עורך בקשה להיתר״  -כמשמעותו בתקנות התכנון
והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש״ל,2 1970-
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בתמוז תשל״ד ) 8ביולי .(1974

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התיאום המודולרי)הגדרת עורך בקשה ל ה י ת ר (  ,ת ש ל ״ ה -
.3
1974״.

הגדרת עורך
בקשה להיתר
תחילה

השם

י״א באלול תשל״ד ) 29באוגוסט (1974
)חמ 911ל(

אברהם עופר
שר השיכון

_

שלמה הלל
שר הפנים

 1ס״וו  ,673תשל״ג ,עמ׳ .16
 2ק״ת תש״ל ,עמי .1841

חוק התיאום המודולדי ,חשל״ג1972-
תקנות בדבר פטור
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7לחוק התיאום המודולרי ,תשל״ג— ,! 1972אנו מתקינים
תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה ,״בנין מיועד למגורים״ ו״דירה״ — כמשמעותם כצו התיאום המודולרי
)חובת השימוש בתכנון ובניה של בניני מגורים( ,תשל״ג) 1973-להלן  -צו התכנון(,
ובצו התיאום המודולרי)חובת השימוש בדלתות וחלונות מלבניים כבניני מגורים( ,ת ש ל ״ ג -
) 31973להלן  -צו דלתות וחלונות מלבניים(.

הגדרות

2

הגדלת שטחה הבנוי של דירה כמשמעותה בצו התכנון ובצו דלתות וחלונות מלבניים
.2
שבבנין המיועד למגורים ושחובת השימוש המודולרי אינה חלה עליו ,והגדלת שטחו הבנוי
של בנין כאמור על ידי הוספת קומה או חלק מקומה לבנין הקיים ,פטורות מחובת השימוש
בתיאום מודולרי.

פטור

.3

תחילתן של תקנות אלה מיום י״ח בתמוז תשל״ד ) 8ביולי .(1974

תחילה

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התיאום המודורלי )פטור( ,תשל״ה1974-״.

השם

י״א באלול תשל״ד ) 29באוגוסט (1974
)חמ (7911

אברהםעופר
שר השיכון

שלמההלל
שר הפנים

 1סייח תשל״ג ,עמי .16
 2ק״ת תשל״ג ,עמי .1605
 3ק״ת תשל״ג ,עמי . 1605

קובץ התקנות  ,3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 .

ב

פקודת הסמכויות בעגץ היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
צו ב ד ב ר י ב ו א ס ח ו ר ו ת ל ל א ר ש י ו ן מ י ו ח ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
 ,! 1939אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

ן,

בצו יבוא חפשי ,תשכ״ט—!9><8

בתוספת -

)(1

בפרט  73.15-4000במקום ״פרטים״ יבוא ״סרטי•״:

)(2

בפרט  ,73.36במקום נסמן ״ ג ״ יבוא:
״ג.

פתיליות המופעלות כקרוסין)נפט(

תנורי הסקה מטלטלים המופעלים
ד.
בקרוסין )נפט(
ה.

תנאים מיוחדים

אחרים

אישור תקן

 -ת״ י 337

אישור תקן  -הצעת תקן
)להלן :ה״ת( 166/2-72
או ה״ת  4 1 1 / 3 - 7 3״

)(3

בפרט  ,74.18במקום ״א .סיפונים״ יבוא ״א .מחסומים )סיפונים(״:

)(4

פרט  85.04-3020יסומן ״85.04-3090״;

) (5בפרט  ,85.06במקום ״ב .מאווררים המופעלים ע״י סוללה או מצבר״
יבוא ״ב .מאווררים ושואבי אבק המופעלים ע״י סוללה או מצבר״; -
) (6בפרט  ,85.15-4010במקום ״שבגדר פסקה 4011״ יבוא ״שבגדר פסקאות
 4013ו־;"4014
) (7בפרט  98.10בנסמן ״)ב(״ ,בטור תנאים מיוחדים ,במקום ״אישור תקן
ת״י 40״ יבוא ״אישור תקן ת״י 430״.
השפ

.2

לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי)תיקון( ,תשל״ה1974-״.

י׳ באלול השל״ד ) 28באוגוסט (1974
)חמ (740510

חיים ב ר ־ לב
שר המסחר והתעשיה

 1ע״ר  ,1939תום׳  ,1עמ׳ .137
 2ק״ת תשכים ,עמי  ;256תשל״ד ,עמי  ,79עמי  ,246עמי  ,408עמי  ,536עמי  ,1009עמי .1246

ס וביו התמנות  .3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 .

פקודת הדרכים ומסילות הכחל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(,1 1943 ,
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון 151.620-241.170
.1
על כביש  :116חיפה-עוספיה—אליקים-רגבים—בנימינה  2ומסתיימת בנקודת ציון
 154.975-237.468על הכביש האמור והעוברת את הגושים ,11881 ,11893 ,12286
 !17146 ,17145 ,11774 ,11894 ,11889 ,11868 ,11894 ,11886 ,11885 ,11883הדרך
מסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ 6246/הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר העבודה ביום י׳ באב תשל״ד ) 29ביולי .(1974
העתק המפה האמור בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,שד׳
.2
הכרמל  ,3חיפה ,וכל.המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תחולת הפקודד,
על דרך

רשות לעיין
בהעתק המפה

 .3לצו זה ייקרא ״ צ ו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  :116ח י פ ה -
עוסםיה-אליקים-רגבים-בנימינה( )קטע מאוניברסיטת חיפה עד הסתעפות הדרך העוקף
עוספיה( ,תשל״ה—1974״.
י׳ באב תשל״ד ) 29ביולי (1974

משה ברעם
שר העבודה

)תמ (75030
 1ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי  ;40ס״ח תשנ״ג ,עמי .144
 2ק״ת תשכ״ד ,עמי  ;247תשל״ד ,עמי .81

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ו960-ו
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת ס ד ר ו ת איגרות חוב ותנאיהן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך— 1960ג,
אני מתקין תקנות אלה:
.1

ביום ג׳ בתשרי תשל״ה ) 19בספטמבר  (1974יוצאו סדרות איגרות חוב אלה _ j
) (1סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות
והיא תסומן  ,3/137ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 3/137״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(3/142תשכ׳׳ט— 1969ן
2

) (2סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון לירות
והיא תסומן  ,6/237ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/237״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(6/342תשכ״ט—. 3 1969
ם׳׳ח  ,310תש״ר ,עמ׳  ;48ם׳׳ח  ,554תשל׳׳ב ,עט׳ .17
ק״ת  ,2346תשכ״ט ,עמ׳ .872
י• ק״ת  ,2346תשכ׳׳ט ,עמ׳ .873
1

2

קובץ ה ת ק נ ו ת  .3228ג׳ ב ת ש ר י תשל״ה10.0.1074 .

הוצאת סדרות
איגרות חוב

) (3סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון לירות והיא
תסומן  ,12/437ותכונה ״מיל ווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 12/437״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווד ,קצר מועד
)סדרה  ,(12/542תשכ״ט—.4 !969
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/437 ,6/237 ,3/137
.2
תשל״ה—1974״.
כ״ח באלול תשל״ד ) 15בספטמבר (1974
4

יהושע ר בי נו בי ץ
שר האוצר

ק״ת  ,2346תשכ״ט ,עמ׳ .875

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,חשי״א 957-ן
אכרזה על שירותים בני־ פיקוח
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—,1 1957
אני מכריז לאמור:
מדיית

אכרזה של
שירותים בני־
פיקוח
ז ז ש פ

באכרזה זי -
.1
״גרירה״  -העברת רכב מנועי על ידי משיכתו באמצעות רכב אחר כאשר הרכב הגורר
אינו שולט בהיגוי הרכב הנגרר!
״גרירה נשלטת״  -העברת רכב מנועי המאפשרת שליטת הרכב הגורר ברכב הנגרר:
״חילוץ״ — כ ל הפעולות הקשורות בחילוץ ר כ ב או בהבאתו למצב של גרירה או גרירה
נשלטת!
״רכב״ ו״רכב מנועי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה !2
״שירות״ — כ ל פעולה הנעשית בשכר לצורך חילוץ ,גרירה או גרירה נשלטת של רכב
מנועי.
.2

שירותי חילוץ ,גרירה וגרירה נשלטת מוכרזים בזה כשירותים בני־פיקוח.

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי גרירה וחילוץ(,
,3
תשל״ה1974-״.
גד יע קב י
שר התחבורה

כ״ד בתמוז תשל״ד ) 14ביולי (1974
>
<"
מ 41184ז

 1סייח תשי״ח ,עמי .24
 2דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמי .173

תיקון טעות
בצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוה( )מערכת מחלפים! גנות  -אזור(,
תשל״ב ,1972-שפורסם בקובץ התקנות  ,2834תשל״ב ,עמ׳ , 1005ב ס ע י ף ,1במקום ״במפה
מס׳ /3ב5965/׳״׳ צ״ל ״במפה מס׳ /3כ5965/״.
ב׳ באלול תשל״ד ) 20באוגוסט (1974
)חמ (75050

משה ברעם
שר העבודה

מ ד ו ד לסזלטדן מקובלי
פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר מ ו ע צ ו ת מ ק ו מ י ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ׳ אני מצווה
1

לאמור:
בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—1950
.1
סעיף  146יבוא:
"

ת נ א י ם

י י י ם

תאגידים

י

י

146א) .א(

2

)להלן — הצו העיקרי( ,אחלי

הוספת סעיף 146א

לא תייסד המועצה חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת

לכל מטרה בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה ,ולא תרכוש מניות ,ניירות
עדך או זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה
אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור
ולא תנהג בהם דרך בעלים ,אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.
)ב( מועצה לא תייסד חברה אלא לאחר שנתקבלה החלטה
על כך ברוב של שני שלישים של חברי המועצה.
)ג( נקבע בתזכיר החברה כי למועצה יהיו נציגים בחברה,
ימונו נציגי המועצה במועצת המנהלים של החברה על ידי המועצה.
)ד( ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אתת בשנה דין
וחשבון על מצב ההברה ,והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון! העתק
הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועברו לשר הפנים.
)ה( לא יינתן אישור לפי סעיף קטן )א( אלא אם נכללו
בתזכיר ההתאגדות הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה
אישור מאת שר הפנים:
) (1הקמת ח ב ר ו ד ב ת !
) (2ייסוד ,לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל חברה,
חברת־בת ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת!
) (3הגדלת הון המגיות הרשום של החברה ,או שינוי בתזכיר
החברה!
) (4תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או
לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי המועצה!
) (5הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה ,על ידי החברה.״
.2

בסעיף  146לצו העיקרי ,פסקה ) — (12בטלה.

תיקון סעיף 146

.3

תחילתו של צו זה שלושה חדשים לאחר פרסומו.

תחילה

.4

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )תיקון( ,תשל״ה—1974״.

השם

כ״ד באב תשל״ד ) 12באוגוסט (1974
)חמ (8011
1
2

הלל
שלמה
שד הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת תשי״א ,עמי  ;178תשכ״ב ,עמי  ;280תשל״ד ,עמ׳ 1311
t

נקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה ה מ ק ו מ י ת גבעת־ עדה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
ג

החלפת פרט)מ(
בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומית )א( ,תשי״א— , 1950במקום פרט )נו(

.1

־

יבוא:
״)נו( המועצה המקומית גבעת־עדה.
תאריך הקמתה :ה׳ בחשון תש״י) 28באוקטובר .(1949
תחום המועצה:

גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים 10126 :עד  10130 ,10128עד  ,12098 ,12083 ,12082 ,10138בשלמותם!
 ,12105פרט לחלקות  17עד  68 ,45וחלק מחלקה ) 64דרך( הגובל
בחלקות  17עד  22,19עד  27,24עד .32
החלקות 4 ,2 :וחלקי חלקות ) 8 ,3דרכים( הגובלים בחלקות  4 ,2וחלק מחלקה 1
בגוש  ,10129כמסומן באות א׳ במפת תחום המועצה המקומית גבעת־
עדה הערוכה בקנה מידה  1:10000והחתומה ביד שר הפנים ביום
כ׳ באב תשל״ד ) 8באוגוסט  (1974שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז חיפה ,ובמשרד המועצה
המקומית גבעורעדה.״
ז ז ש מ

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )גבעת־עדה ,תיקון( ,תשלי׳ ה—1974״.

.2

כ׳ באב תשל״ד ) 8באוגוסט (1974

הלל
שלמה
שד הפנים

)חמ (son

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת תשי״א ,עמ׳  ¡178תשי״ג ,עמ׳ .791

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳ ,אני מצווה לאמור:
ביטול סעיף 154א

.1

בצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953סעיף 154א — בטל.

השם

.2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון( ,תשל״ה—1974״.

2

כ׳ באב תשל״ד ) 8באוגוסט (1974
< ח מ ( 8 0 3 1

1
2

8

שלמה הלל
שד הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת תשי״ג עמי  ;1174תשכ״ג ,עמ׳ .1151

קובץ התקנות  ,3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 ,

חוק איגוד עמם ,חש?ו״ ו  9 5 5 -ן
חוק עזר לאיגוד ערים תל־אביב־יפו-חולון בדבר בתי מטבחיים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק איגודי ערים ,תשט״ו— ,! 1955מתקינה מועצת
איגוד ערים תל־אביב־יפו-חולון )בתי מטבחיים( חוק עזר זה:
בתוספת לחוק עזר לאיגוד ערים ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו  -ח ו ל ו ן ) ב ת י מטבחיים ופיקוח וטרינרי(
{.
תשכ״ט- 2 1969-
)(1

במקום פרטים  1ו־ 2יבוא:
״.1

)(2

בעד מתן רשיון או חידושו

שיעור האגרה
בלירות

10

בעד השימוש בבית המטבחיים ,לרבות החזקת
.2
בהמה בהסגר במשך תקופה שאינה עולה על  7ימים,
שימוש במים ,בדיקה לפני ואחרי השחיטה ,כולל
מתן שירות נוסף ,כולו או מקצתו -
בקר גדול
בקר בינוני
בקר קטן
צאן
במקום פרטים  6עד  11יבוא:
״ .6בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך
איסוף החלב ושימוש במים ושקילה ,לבקר גדול או
בקר בינוני

0.20

בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך
.7
ניקוי מעיים ושימוש במים לבקר גדול או בינוני

0.35

בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך
.8
איסוף ומיון שלחין ,כולל שקילה ,לבקר גדול או
בינוני

1

בעד הקצאת מקום ושימוש במיתקני בית
.9
המטבהיים לצורך ביתור ,הפשטת עור הבהמה
השחוטה ,כולל שקילה -
לבקר גדול או בינוני
לבקר קטן)עגלי חלב(
לצאן

0.75
0.35
0.25

 .10בעד כניסה וחניה של רכב לקוחות בית
המטבהיים בחניון בית המטבחיים —
לשנה או חלק ממנה
לכניסה חד פעמית
.11

בעד רחיצת רכב המוביל בקר

 1 2 .ב ע ד חכירת תא במתבן בשטח של
להחסנת מספוא — לחודש
 1פ״ח תשט״ו ,עמי  ;176תשכ״ו ,עמ׳ .36
 2ק״ת תשכ״ט ,עמי  ;1881תשל״א ,עמי  ;1271תשל״נ ,עמ׳  ;1462תשל״ג ,עמי .120

ת י ק ו ן

ה ת ו  0פ ת

55
25
20
4״

30
1
2.50
4x5
50״

השפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים תל־אביב־יפו-חולון )בתי מטבחיים
.2
ופיקוח וטרינרי()תיקון( ,תשל״ה1974-״.
ד׳ ר ו ז ן ־ צ ב י
יישב ראש איגוד ערים תל־אביב־יפו-חולון
)בתי מטבחיים(

נתאשר.
ב׳ באב תשל״ד ) 21ביולי (1974
)חמ ('6537

שלמה הלל
שר הפנים

פקודת העיריות
חוק עזר לבאר־ שבע בדר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי מעיפים  251 ,250ו־ 254לפקודת העיריות» ,מתקינה מועצת
עירית באר־שבע הוק עזר זה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לחוק עזר לבאר־שבע )אספקת מים( ,תשכ״ה- 2 1965-
)(1

האגרה
למ״ק
באגורות

במקום פריט  7יבוא:
אגרת מים )סעיף  — (6לחודש -
״ר
)(1

לשימוש ביתי -
ל־ 10מ״ק ראשונים
ל־ 6מ״ק נוספים
מעל ל־ 16מ״ק

60
90
120

)(2

)א( לגינות מעובדות כשאין מד־מ״ם
נפרד לגינה ,כאשר שטח הגינה אינו
קטן מ״ 40מ״ר —
 20מ״ק ראשונים
מעל  20מ״ק עד  40מ״ק
מעל  40מ״ק

60
90
120

)ב(

)(3

במקום

שיש

מד־מים

האגרה
המינימלית
בלירות

1.80

נפרד

לגינה -
 10מ״ק ראשונים
מעל  10מ״ק עד  25מ״ק
מעל  25מ״ק
בבתים משותפים עם גינה משותפת,
התצרוכת הכללית תחולק בין יחידות
הדיור שאליהן צמודה הגינה.
לשימוש במשק עזר ,כשהשטח ה מ ע ו ב ד -
)א( קטן מהצי דונם -

60
90
120

1.80

יחושב עם הצריכה
לשימוש ביתי.

 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 2ק״ת תשביה ,עמי  ;2174ק״ת תשל״א ,עמי  ;1223ק״ת תשל״א ,עמי  ;1508ק״ת תשל״ד ,עמי .143

)ב(

עולה על חצי דונם -
 35מ״ק ראשונים
מעל  35מ״ק עד  60מ״ק
מעל  60מ״ק

האגרה
למ״ק
באגורות

60
90
120

לבתי חולים ,למיתקני צבא ,למשטרה
)(4
לבתי ספר ולמוסדות חינוך

90

) (5לבתי מרחץ ציבוריים למקוואות
דלבריכות שחיה שמחיריהן בפיקוח העיריה

60

בריכות שחיה שמחיריהן לא בפיקוח
)(6
העיריה
לחנויות ,לעסקים שאינם מלאכה ,למש־
)(7
דדים ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום
אחר בתוספת זו

האגרה
המינימלית
בלירות

90

150

7.50

)(8

לתעשיה ,לצרכי עסק שהוא מלאכה -
)א( לצרכן שאינו רשום ברשיון הה־
פקה של העיריה
)ב( לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
העיריה -
בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת

60
120

)(9

לבניה

150

)(10

לבתי מלון ,לפנסיונרים ולמכבסות

60

20

60
90

10

) (11לחנויות דגים -
בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת
)(12

90

4.50

10

לחקלאות -
)א(

לשטח מעובד עד  2דונם

)ב(

לשטח מעובד מעל ל־ 2דונם -
בגבולות  85%מהכמות המוקצבת
בגבולות  15%הנותרים מהכמות
המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת ,

כמו לשימוש במשק־עזר
15

1.50

25
"48

במקום פריטים  8ו־ 9יבוא:
״  . 8צרכן שמשפחתו מונה  6נפשות או יותר הגרים דרך קבע יחד עמו בדירה,
לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב ובלבד שהצריכה הממוצעת לחודש,
בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי ,עלתה על  10מ״ק ,יזוכה חשבונו בסכומים
אלה ובלבד ששיעור ההנחה לא יעלה על  50%ממחיר הצריכה השנתית:

סכום הזיכוי
השנתי בלירות

מספד
בני המשפחה

25
40
55
70
85
100

6
7
8
9
10
11
לכל נפש נוספת
.9
ה ש מ

,2

אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ד«

15
20״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״ה1974-״
נתאשר.

ב׳ באלול תשל״ד ) 20באוגוסט (1974
)ח מ (8/7
שלמה הלל
שר הפנים

אליהו נאוי
ראש עירית באר־שבע

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לאזור בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית אזור חוק עזר זה:
החלפת התוספת

,1

במקום התוספת לחוק עזר לאזור )אספקת מים( ,תשכ״ז—1967

,2

יבוא:

״תוספת
.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף _ ((!)(^2
) (1לכל יחידת דיור ,עסק או משרד
לכל יהידת מלאכה או תעשיה —
לחיבור עד 1״
לחיבור מעל ל־1״
) (2הרחבת החיבור ,פירוק החיבור או התקנתו
מחדש לפי דרישת הצרכן —
עד ״1
מעל ל־״1

.2

האגדה גלידות

150
225
450

60
150

אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת

פרטית )סעיף ((3)3

8

.3

אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף ))(3ה((

12

.4

אגרת הנהת צינורות )סעיף )4א( ו״)ג((

2

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 2ק״ת תשכ״ז ,עמי  ;2912תשל״ג ,עמי .204

ונוסף לזה —
כבנין מגורים ,לכל מ׳יר של שטח הבניה בכל

ה«גרה נ י י ר ו ת

2

קומה
יבנין שאינו למגורים ,לכל מ״ק של נפח
הבנין

.5

עולה על

״

1

אגרת מד מימ )סעיף )5ד((

i

מד מים שקטרו:
אינו עולה על ״3/4
עולה על ״ 3/4ואינו עולה על ״1
״i11
עולה על ״ ואינו עולה
ואינו עולה על ״
2
עולה על ״ 2ואינו עולה על ״3
עולה על ״ 3ואינו עולה על ״4

1.20
כשיש מיתקן
מוכן להתקנת
מד״מים

האגרה בלירות

120
180
300
400
600
850

אגרת בדיקת מד־מים ,כולל דמי פירוק ,הובלה
.6
והתקנה מחדש )סעיף )5נ(0
.7

כשאין מיתקן
מובן להתקנת
מד־מיט

250
400
550
700
900
1100
15

אגרת מים )סעיף  - (6לחודש -
) (1לשימוש ביתי -
ל־ 10מ״ק הראשונים
ל־ 6מ״ק נוספים
מעל ל־ 16מ״ק

האגרה
למ״ק
באגורות

האגרה
המינימלית
בלירות

45
60
75

1.35

למוסדות ,לבית מרחץ ,לבריכות שחיה ו ל ח 
)(2
נויות דגים

60

)(3

115

לבניה

לתעשיה ,לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
)(4
המועצה -
בגבולות הכמות המוקצבת
מעל לכמות המוקצבת
)(5

לבתי מלאכה

) (6לבתי עסק ,למשרדים ,לחנויות ולכל שימוש
אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו
)(7

לחקלאות -
עד  600מ״ק לדונם ,או חלק ממנו ,לשנה
מעל להגבלה

45
60
75

22.50

90

11.50

15
25

)א( צרכן שמשפחתו מונה  6נפשות או למעלה מזה הגרים יחד עמו בדירה -
.8
פרט לדירה חד־משפחתית מבניה קשה שאינו שיכון עולים ששטחה עולה על 70
מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחם הזיכוי עלתה על 10
מ״ק ,יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:
קוב׳ז

התסנות

m.n

י ,ו-ח»ז1־י

״•״> ״ ״ .

סכום הזכוי
השבתי בלירות

מספר
בבי משפתה

6
7
8
9
10
 11או יותר
)ב(

9.13.50
18.00
22.50
27.00
31.50

הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
האגרה בלירות

.9
,2

אגרת חידוש חיבור )סעיף ((1)11

15״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק ע ז ר לאזור )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״ה—1974״.

נתאשר.
כ״ד באב תשל״ד ) 12באוגוסט (1974
)ח» (8/7

י׳ אלישיב
ראש המועצה המקומית אזור
שלמה הלל
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמידה( ,ת ש כ ״ א  -ו  9 6ו
ח ו ק עזר ל כ ר מ י א ל בדבר ה ס ד ר ת השמירה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות)הסדרת השמירה( ,תשכ״א ,21961-מתקינה המועצה המקומית כרמיאל
חוק עזר זה:
בחוק עזר .זה -
.1
״המועצה״  -המועצה המקומית כרמיאל:
״רשות״ ~ רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף !2
ל כ ל מונח אחר תהא המשמעות שיש ל ו בחוק.
בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות.

רשות השמירה

.2

מיבוי הרשות

 .3המועצה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי זכות
בחירה למועצה.
מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

הרבב הרשות

.4

הודעה על מינוי

המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות הרכבה
.5
וכל שינוי בהרכבה.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
 2ם״ח  ,346תשכ״א ,עמי .169

1/1

מוב׳ו התמנות  .3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 ,

.6

הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

חובת השמירה

.7

הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

רשימת החייביט
בשמירה

הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת השעות שבהן חייב תושב הרשום ברשימה
.8
)להלן  -השומר( לצאת לשמירה.
.9

השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף .8

קביעת מועדי
השמירה
חובת השומר

 .10הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו בתחום המועצה במשרד המועצה
ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

הצגת הרשימה

 .11על אף האמור בסעיף  10רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה לשמירה
במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

מסירת העתק

 .12שומר שהוטל ע ל י ו לצאת לשמירה ,חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה
בכל ענין הנוגע לשמירה במועצה.
 .13העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  300לירות ואם הורשע כבר על עבירה
כאמור  -מאסר שלושה חדשים או קנס  300לירות.
.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל )הסדרת השמירה( ,תשל״ה1974-״.

נתאשר.
ט״ז באלול תשל״ד ) 3בספטמבר (1974
)חמ (8/94

שלמה הלל
שר הפנים

קובץ התקנות  ,3228ג׳ בתשרי תשל״ה19.9.1974 ,

ברוך ונגר
ראש המועצה המקומית כרמיאל

הרשימה
חובת הציות
ל י ש י

י׳

עונשים

השם

המדוור* מג׳ו ס י ד ר ו ה

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

