רשומות

^קרבץ התקנות
810

כ״ט בתמוז תשי״ח

י

י

 17ביולי 1958

-

?מח

• ..

•
•
.
צו תעריף המלס והפטור )תיקון התוספת מסי  ,(17תשי״ח—1953
.
.
.
החלמת הכנסת בדבר הוראות המגדילות או המטילות מ כ ס ,
. .
צו הפיקוח •על מצרכים ושירותים )מחיר מכסימלי לעוצוניט( ,תשי״זז—. 1958
.
.
. . . .
תכנית לשיווק אתרוגים )ביטול( ,תשי״ח—. 1958
,
.
.
צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתדוכה״ לםונ ״מירי״  .י .
תקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי( )תיקון(.,תשי״ח—1958
.
חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה()תיקון( ,תשי״ח—. 1958

ג
1620
1621
1621
1622
1622
1623

6 2 0

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גדרות ,תיקון( ,תשי״ח—1958
.
.
חוק עזר לאשקלון )חזירים ובשר חזיר( ,תשי״ח1958~-
.
.
.
חוק עור לראשוךלציון )בניית ביבים( ,תשי׳יח—1958
. • .
חוק עזר לאילת )אספקת מים( )מסי  ,(2תשי׳׳ח—. 1958
.
.
.
.
.
חוק עזר לאונו )חזירים( ,תשי״ה—1958
.
.
חוק עזר לבית־שאן)אספקת מים()מם׳  ,{2השי״ח—1958
חוק עזר לבני־שמעון)מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשי״ח—. . 1958
.
.
חוק עזר למנשה )מס עסקים מקומי()תיקון( ,תשי״ח—1958
.
.
.
חוק עזר למרחבים )הסדרת השמירה( ,תשי״ח—1958
.
חוק עזר לנשר )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשי״ח—1958
חוק עזר לראש־פינה )ניקוי חצרות וכניסות לבניניס( ,תשי״ח—. 1958
.
.
.
חוק עזר לדאש־פינה )שימור רחובות( ,תשי״וז—1958
.
.
חוק עזר לרמות־השבים )ביעור קוצים( ,תשי״ח—. 1958
.
.
חוק עזר לשבי־ציון )רחצה על שפת הים( ,תשי״ח—1958

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
;

1624
1624
1626
1628
1633
1634
1639
1640
1640
1642
1643
1645
1647
•1647

פקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
צו ב ד ב ר שינויים בתעריןז ה מ כ ס
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעריף המכס והפטורים , 1937 ,הסעיפים
) 14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948וסעיף  1לחוק מסי מכס
ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949אני מצווה לאמור:
ג

2

3

בתוספת* לפקודת תעריף המכס והפטורים ,1937 ,בפרטים 309ב309 ,ג325 ,ב335 ,א,
.1
436J495א 579 ,,520א591' ,כה666 ,645 ,«591 ,ג781 ,ד,
) 1419ב(423 ,א432 ,א436 ,א,
781ז)ב(781 ,ח ו־781ט ,במקום ״י״ג בתמוז חשי״ח ) 1ביולי (1958״ יבוא ״כ״ב באדר ב׳
תשי״ט)ג באפריל (1959״.

תיקו! פ ר ט י ם

5

ב ת י ס ט ת

תחי5ר.

.2

תחילתו של צו זד .היא ביום י״ג בתמוז תשי״ח) 1ביולי .(1958

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(17תשי״ח—1958״.

כ׳ בתמוז תשי״ח) 8ביולי (1953
<
חט

לוי אשכול
שר האוצר

s01(72

ע׳׳ו  ,1937תוס׳  1טם׳  ,714עט׳ .183
ע״ד תע״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
 , nת׳צ1״ט ,עט׳ .154
a״19
ק״ת  ,730תשי״ח ,עט׳ .300
ק״מ  ,785תש י ״ת ,עש׳ .1039
1

2

3

4

5

חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה בדבר אישור ה ו ר א ו ת המגדילות או המטילות מ כ ס
מחליטה
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(12תשי״ח—
 , 1958שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתר .פטורה ממנו ,למעט
ההודאות בצו האמור הנוגעות לפרטים 227א ד736א לתוספת לפקודת תעריף המכס
והפטורים. 1937 ,
2

3

נתקבלה בכנסת ביום י״ט בתמוז תשי״ח) 7ביולי (1958
)ווט (72801

שפרינצק
יוסף
יושב ראש הכנסת

1

f

 ,ת־&י״כ ,עט׳  ; £64פ״יו  ,8S1תשט״ ,1עטי .159

סייח  ,19תיש״ט ,עטי,D104־ ״ ! 1 0 3
ס״ת  ,791תשי״ח ,עט׳ .1158
ע״ד  ,1937ת ו ס י  1טפ׳  ,714עמי .183
2

3

1620

קובי! התקנות  ,810כ״ט בוזטח תשי״ח17.7.1958 ,

חוק הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
• צו ב ד ב ר ק ב י ע ת מ ח י ר מ כ ס י מ ל י ל ע ת ו נ י ם
בתוקף סמכותי לפי םעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—• 1957י• ,

:

אני מצווה לאמור:
.1

יי

^

המחיר המכסימלי לעתון יומי במכירה לצרכן הוא —
)(1
)(2
צו

.2

לגליון בודד — כמפורט בתוספת ן
לחתימה חדשית —  4.650לידות לחודש.

הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מכסימלי לעתוני
י•

 — 1958בטל.
2

.3

'ס״ירטכסיט5י

בוקר( ,תשי״ח—

י

ביטו?
#

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מחיר מכסימלי לעתונים( ,תשי״ח—

השם

1958״.

תוספת
טוו י ו
עתו! בוקר
מ פ ה האנגלית

בימים א׳ עד ה׳ חוץ מערבי
יום מנוחה כאמור בפקודת
ימי מנוחה ,תש״ח—,»1948
)להלן — יום מנוחה(

150

כערבי יופ מנוחה

300

ה נ 5י וז

ב פ ר ו ט ו ת

עתו! בוקר שאינו
ב׳£2וז ה א נ ג ל י ת

עד  4עמודים
י ועד בכלל —
 6עמודים
ומעלה —

ע ת ה ערב

100

140
160
300

י״ח בתמוז תשי״ח) 6ביולי (1958
<המ(70025

200

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ם״דו  ,210ומ&י״ת ,עטי .24
 , nח׳עי״ח ,עמ׳ .1014
p״783
ע״ר תע״ח ,תום׳ א׳ טשי  ,4עט׳ .12
1

י•

2

3

פקודת שיווק פרי הדר1947 ,
ב י ט ו ל ת ב נ י ת לשיווק א ת ר ו ג י ם
ןתוקף סמכותה לפי סעיף  3לפקודת שיווק פרי הדד1947 ,

ותקנות פרי הדר

)סמכויות מועצת השיווק( ,תש״ט— , 1949קובעת המועצה לשיווק פרי הדר לאמוד:
־

.1

תכנית לשיווק אתרוגים ,תשי״ז— — 1957בטלה,

ביטול ת מ י ת

.2

לחיקוק זד ,ייקרא ״תכנית לשיווק אתרוגים)ביטול( ,תשי״ח—1958״,

יישם

3

כ״ב בתמוז תשי״ח) 10ביולי (1958

קדיש

<חם >73702

שר החקלאות

ל י

ז

יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר
1

,

2

י•

3

עייר  ,1947תום׳  1מס׳  ,1608עמי ,204
ק״ת  ,16חש׳׳ט ,עמי  ; 204ק״ח  ,247ת ע י ״ ב  ,עט׳ .534
ק״ת  ,712ת׳פי״ז ,עמי .1597

קובץ התמנות  ,810כ׳׳ט בתמוז.תשי״ח17.7.1958 ,

1621

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
)לפי ד ב ר י ־ ה מ ל ך  -ב מ ו ע צ ה ע ל ארץ-ישראל0.947—1922 ,
הואיל ושטח הקרקע המשתרע על  5,621מטר מרובע ,הידוע כחלקה  2בגוש ,7922
והרשופ בלשכת רישום הקרקעות של נתניה כסוג ״םתדוכה״ לפי שטר מסי•  192מיום
 25בספטמבר  ,1940מחווה דרך ציבורית )להלן — הדרך הקיימת(!
והואיל .ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ עח22/׳ /שהודעה בדבר ההרשאה
לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,508תשי״ז ,עמי  ,199נקבע שיש לחסום את
הדרך הקיימת!
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות
ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת ,יינתנו זכויות או טובות הנאד ,שהן בעיני
שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!
לפיכך ,אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל 1947—1922 ,י ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי הדרך הקיימת בשטח של  5,621מטר מרובע ,תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם
לכך בלשכת רישום הקרקעות של נתניה.
1

2

ח׳ בתמוז תשי״ח) 26ביוני (1958
)חט (70130

י

פנחס

רוזן

שר המשפטים
1

:
חוקי א״י ,כרד נ' ,עט׳  2 7 3 8ע י י ר
ע״ר חש״ה ,תוס׳ א׳ מם׳  ,2עטי .1

 ,1930תום׳  2מסי  ,S89עמ׳ .331

2

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
תקנות בדבר סמכויות המנהל הכללי
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (1) 40ב( לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות•1936 ,י,
והסעיפים ) 14א( ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין
תקנות אלה:
2

תיקו :תקנה 28

בתקנה  26לתקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי(1938 ,
,1
)להלן — התקנות העיקריות( ,בתקנת משנה)— (1

3

) (1במקום ״ 100פונט״ יבוא ״ 500לירות״}

1
3
3

1622

)(2

במקום ״ 25פונט״ יבוא ״ 125לירות״*

)(3

במקום ״ 5פונט״ יבוא ״ 25לירות״.

ע״ד  . 1 9 3 6תזס׳  1מם׳  ,553עמי .1>39
ע״ר חע״ת ,תום־ א' טסי  ,2עמי .1
ע״ר  ,1938תום׳  2מם׳  ,811עש׳ .926

קובץ התקנות  ,810ב״ 0בתמוז נדפי׳יח17.7.1958 ,

.2

בתקנה 50א לתקנות העיקריות—

תי?ו 1תסני«50 .

)(1

במקום ״מאה פונט״ יבוא ״ 500לירות״ t

)(2

במקום,,אלף פונט״ יבוא ״ 5000לירות״.

-

לתקנות אלה ייקרא ;,תקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי(
.3
)תיקון( ,תשי״ח—1958״.
י״ג בתמוז תשי״ת) 1ביולי (1958
> ־
י

.

ה ט 7 5 6 2 1

השט

משה כרמל
שד התחבורה

\

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
חוק עזר בדבר אגרות נסיעה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות , 1936 ,אני
מתקין חוק עזר זה:
a

אחרי סעיף  2לחוק העזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה( ,תשי״ח—

י
.1
) 1958להלן — חוק העזר העיקרי( ,יווסף סעיף זה:

הוס£תסעי2*1א

2

״«נרת נסיעה
ב ? י

.2

כ  5ב

2א .נוסע הלוקח עמו לתוך קרון הנוסעים כלב — למעט כלב המשמש
מודה דרך לעיוור — ישלם ,נוסף על האגרה המשתלמת על ידיו לפי חוק
עזר זה ,מחצית האגדה הנקובה בתוספת הראשונה לצד ת ח נ ת היציאה.״

בתוספת הראשונה והשניה לחוק העזר

ן ז ע

יק י,
ר

א ח ף

,

ן ז ע ר

ןן)

( 2

ת י ו ו ם

ף

ה ע ר

ןן

ז ו :

״) (3בעד נסיעה ברכבת ישירה מחיפה לתל־אביב או מחל־אביב לחיפה
ישלם נוסע ,נוסף על האגרה המשתלמת על ידיו לפי חוק עזר זה ,אגרה בשיעור
של  100פרוטה לכל נסיעה בכיוון אחד.״
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה()תיקון(,
.3
תשי״ח—1958״.

תיקון התוכפת
הראישונה
והבניה

השפ

ו

מ .ס ב י ד ו ר
המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

נתאשר.
ייט בתמוז תשי״ח)ד ביולי (1958
)חט (75022

כרמל
משה
שד התחבורה

1
2

ע ״ ר  ,1936חום׳  1מס׳  ,593עט׳ .a16
ק״ת  ,786תמי״ח ,עט׳ ,1060

1ב*םבד810,קובץהתקנות

מו* תשי״חS7.195.T1 ,

1623

מרדד לטזלנזרן מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ג ד ר ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,והסעיפים ) 14א(
וי)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,חש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות
.1
פרט)ח( יבוא פרט זה:

המקומיות )מועצות
.

אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום
3

״)ח(
גדרות׳

בפרט זה ״מפה״ המפה של אזור גדרות הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ״ה בסיון תשי״ח ) 16ביוני  (1958ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
ט ו ר ב'

טור א׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

גן־הדרום
זכר־דב
כפדיאביב
כפר־מרדכי
מישר
עשרת
שדמה

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

במספר 8
במספר 2
במספר 5
במספר 4
במספר 1
במספר ד
במספר 3

השטח המסומן במפה במספר 6״.
.2
1958״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()גדרות ,תיקון( ,תשי״ח—

ישראל בד־יהודה
שר הפנים

כ״חבסיוןתשי״ח) 16ביוני(1958
) ח ט( 8 0 0 1

1
2
3

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר ח?ו״ת ,תום' א׳ מס׳  ,2עטי .1
ק״ ת  ,797תעי״ח ,עמ׳ .1259

פקודת העיריות1934 ,
חוק הרשויות המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז1956-
ח ו ק ע ז ר לאשקלון ב ד ב ר ח ז י ר י ם ו ב ש ר ח ו י ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,וחוק הרשויות המקומיות
)הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז— , 1956מתקינה ועדת עירית אשקלון חוק עזר זה:
1

2

בחוק עזר זה —
.1
״העירית״ — עירית אשקלון ן
1

2

עייר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
סייח  ,211תשי׳׳ז ,עט׳ .16
קובץ התקנות  ,810בייט בתמוז תשי״ו!, 17.7.1958 ,

,מפקח״ — אדפ שראש העירית מינחו לחיות מפקח לענין חוק עזר זוז ן
״ראש העירית״• — לרבות יושב־ראש ועדת העיריה ואדם שראש חעיריה העביר אליו
את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
.2

לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ,ולא יגרום או ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

א י ס ו ר נידו?
חזירים
והחיקתם

.3

לא ימכור אדם ולא יגרום או ירשה שיימכרו בשד חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

א י ס ו ר מכירת
בשר ווזיר
ומוצריו
הנועדים 5אכי55ז

.4

)א(

מפקח דשאי לעקל ולהחרים —

סמבות
עיקו 5והחרמה

) (1חזיר שהאיסור לפי סעיף  2חל עליו»
) (2בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור
לפי סעיף  3חל עליהם ,ובלבד שלא יחרים בשר חזיר או מוצריו כאמור
:

שנמצאו בבית מגורים אלא אס עברו שלושה ימים מיום עיקולם.

)ב( במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן )א( ייעשה כפי שיורה ראש העיריה.
)א( המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות ,מסעדה ,בית חרושת ,דיר ,רפת או
.5
מקום כיוצא באלה ,וכן לכל מקום אחר שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו
חזיר בניגוד לסעיף  2או שמוכרים בו בשד חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה בניגון
' לסעיף  ,3ולעשות כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדוק ולברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת הפרו־
צידורה הפלילית)מאסר וחיפושים( .3

סמבות כ נ י ס ת

)ב( צו חיפוש כאמור בסעיף קטן )א( יהא ערוך על שמו של שוטר ,או על שמו
של מפקח או אדם אחר ששר המשטרה מינהו ,לפי המלצת ראש העיריה ,להיות שוטר
לענין זה.
.6

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  .4או .5

העובר על הסעיפים  3 ,2או  ,6דינו קנם מאה לירות ,ובמקרה של עבירה נמשכת—
.7
קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה
ל ו הודעה בכתב מאת ראש העירית.
לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמה בשל עבירה שנעברה
.8
על חוק עזר זה תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו ,אם ע ר ב תחילתו עסק אותו אדם
בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.
.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון )חזירים ובשר חזיר( ,תשי״ח—1958״.

נתאשד.
ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני (1958

שימוש
בסמכויות
עונשיז

הוראח מעבר

השט

א .ת ג ר
יושב ראש ועדת עירית אשקלון

)חמ (86002

בר־יהודד.
ישראל
שד הפנים
חוקי א״י ,כרד אי ,פרין 5״נ ,עט׳ .131

קובץ התקנות  ,810כ״ט בחמוו תשי״ח17.7.1958 ,
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פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לראשון־לציון בדבר בנייח ביבים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית
ראשוךלציון חוק עזר זה:
.1

ה נדווח

בחוק עזר זה —

,׳ביבי* — כולל תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים!
״ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד!
״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פדטי{
־ ״העידיה״ — עירית ראשוךלציון!
״המועצה״ — מועצת העירית 1
״ראש העירית״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לצורך חוק עזר זה»
״מהנדס״ — המהנדס העירוני או מהנדס אחר שנתמנה על ידי המועצה לעבודות בניית
ביבים <
״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום העירית!
״הוצאות לבניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה המועצה לשם
תשלום הוצאות הבניה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאפ להסכם אתו בדבר אותה
בניה ,בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלת או היה
זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין אם לאו ,בין שהוא מחזיק למעשה
בהם ובין אם לאו.
י

הורעה על
ציגו י
ת

ב י ב

ר

ההוצאות
י ה מ ? ח

'

החליטה המועצה לבנות ביב ציבורי ,יודיע ראש העיריה בכתב על החלטה זו לבעלי
,2
אותם הנכסים שהביב ישמש אותם.
)א( בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים שניתנה להם הודעה
,3
כאמור בסעיף  ,2לפי גודל השטח של הנכם שחביב משמש אותו.
)ב( עם סיום עבודת בניית הביב ,ימציא ראש העירית לכל אחד מבעלי הנכסים
החייבים לשאת בהוצאות הבניה לפי סעיף קטן)א( ,תשבון ההוצאות התלות עליו.
)ג( בעל נכסים שהומצא לו חשבון כאמור חייב לסלקו תוך ארבעה עשר יום מיום
מסירת החשבון.
)ר( בנתה המועצה ביב ציבורי וסיימה את בנייתו לפני פרסום חוק עזר זה ברשומות
•)להלן — יום הפרסום( וטרם שולמו לה הוצאות בניית הביב על ידי בעלי הנכסים ,רשאית
היא לגבות את הוצאות אותן עבודות שבוצעו תוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
)ה( התחילה המועצה בבניית ביב לפני יום הפרסום ולא השלימה את בנייתו עד
אותו יום ,רשאית היא להמשיך ולסיים את בנייתו ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי הנכסים
את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום בתוך שנת הכספים
שבה חל יום הפרסום.
1
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ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
קוב׳ז התשנות  ,810כ י ם בתמוו תשי׳־וו17.7.1958 ,

)ו( על אף האמור בסעיף קטן)ג( רשאי ראש העיריה לדרוש מכל אחד מבעלי
הנכסים ,החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי לפי סעיף זה ,לשלם למועצה ,תוך ־
חדשיים מיום הדרישה ,על חשבון ההוצאות האלה׳סכום שלא יעלת על  75אחוזים מסכום
ההוצאות המשוערות .הסכום ששולם על חשבון ההוצאות כאמור ינוכה מסכום החשבון
לפי סעיף קטן)ב(.

.4

לא יבנה אדם ביב פרטי ,אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העידית ובהתאם לתנאי:

ההיתר.

.5

י

הנבדות ע5
בניית ב י ב י ם

-

פרטיים
)א(

ראש העירית דשאי לדרוש בהודעת בכתב מאת בעל נכסים
»״״־־*

)(1

בנייח
ב י ב פרטי

—

»

לבנות לנכםו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי;

) (2לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכםו.
)ב( ההודעה לפי סעיף קטן)א( תכלול א ת המועד והתנאים לביצוע העבודה.
)ג( בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה במועד שנקבע בה.
) * .6א( לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ראש חעיריה לפי סעיף ) 5א( במועד שנקבע,
!,
ן
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רשאי ראש העיריד .לבצע א ת העבודה
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פט־זיזת
ראש העיריה

ע

נכסים .־
)ב( אדם שבנה ביב שלא לפי הוראות סעיף  4או בעל נכסים שביצע עבודה
מהעבודות המפורטות בסעיף ) 5א( שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה ,רשאי ראש העירית
לבנות את חביב ,להרסו או לשנותו ,או לבצע א ת העבודות כהלכה ,ולגבות את ההוצאות
מבעל הנכסים שבהם נבנה הביב.
) .7א( ראש העירית רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נ כ ס כדי לברר אם ממלאים
או י
^
יל
אחרי הוראות חוק עזר זה ,או כדי לבצע כל עבודה שראש העידיה
חוק עזר זה.
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)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זת תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
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 במקום .עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או שהוצגה במקום.בולט על הנכס הנדון בהודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים
היומיים הנפוצים בתחום העיריה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים .,5,4או )7ב( ,דינו — קנס  100לירות! ואם
.9
ע ב ר על הוראות סעיף ) 5ג( וראש העירית לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  6והיתד.
העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אתרי שנמסרה
לו עליה הודעה כאמור בסעיף 3
.10

לחוק עזר זה ייקרא ״תוק עזר לראשוךלציון)בניית ביבים( ,תשי״ח—1958״.

נתאשר.
ט״ז בסיון תשי״ח) 4ביוני (1958

מ ס י ר ת הודעות

״
ענשיט

השש

ר נ ה לוין
ראש עירית ראשוךלציון

)חמ (897218

ישראלבר־יהודה
שר הפנים •
קוב־ג התקנות  ,810בייט בתמוז ת ע י ״ ח 17.7.1958 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאילת ב ד ב ר א ס פ ק ת טים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

מתקינה המועצה

המקומית אילת חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״מפעל מים״ — בארות ,מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים ,אגירתם והעברתם,
למעט רשת פרטית»
״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים
לאספקת מים לנכס *
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,בריכות ,מנהרות ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי
בקורת!
״המועצה״ — המועצה המקומית אילת!
״מד־מים״ — המכשיר שתותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס t
״נכס״ — בנין או קרקע תפוסה או בלתי תפוסה בתחום המועצה ן
״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה ,לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר
זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,וכל מי שקיבל רשיון
להקים מפעל מים או להשתמש בו ,בהתאם לסעיף ! 2
״צרכן״ י  -אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה!
״דאש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה ז
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות של
רשת פרטית.
)א(

.2

לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים ,אלא

לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב(

המחזיק במפעל מים ביום פרסום חזק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו

תייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון,
)ג(

בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה

בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד(

הוראת סעיף קטן)ג( לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית במשק

חקלאי ,לצרכי המשק הנדון בלבד.
.3

)א(

חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

)ב(

בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

בצירוף מפה של אותה דשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —
) (1י אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
)א(

.4

לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יםירנה ולאי'

יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.
1

עייר  ,1941חוס׳  1מט׳  ,1154עטי .110
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)ב( לא *ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה ,אלא
באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן)ב( באביזרים אתרים.
בעל הנכם — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת י פרטית מחוברת למפעל המים —
.5
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע
,.
_־_• ,
בתוספת.

השתתפות
בהוצאות ה נ ח ת
צינור טיט

)א( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש ׳מד־מים עם אביזרים ,לפי דרישת
.6
המנהל ,לשם התקנתו על ידי המנהל ,והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תוך
ארבעים יום .לא מילא הצרכן אחרי הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה לרכוש
מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מדיהמים והאביזרים,
בהתאם לחשבון.

התקנת מד־טים

)ב(

צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־חמים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי

לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.
)ג( לא פעל מד־המימ כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות חמים שיקבע לפי התצרוכת הממוצעת.במשך ארבעת החדשים
שקדמו לאותה תקופה ובמשך תדשיים שלאחריה.
)ד( הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים ,מלבד אם נגרם הצורך
לתיקון באשמתם של פקיד המועצה או פועליה בשעת מילוי תפקידיהם.
)ה(

בעד התקנת מד־המים ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

) .ו( צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף קטן)א( ישלם דמי החזקת מד־
המים בשיעור שנקבע בתוספת.
)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מיס בשיעור
.7
שנקבע בתוספת• .

א ג ר ת מים

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת' גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל חנכם.
.8

)א(

המנהל דשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת

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

אטפקתמים
5פי חווה

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגדת המים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד
צריכת המיס של הצרכן במשך שלושה חדשים.

פקרונות

)א( אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתה אספקת המיט
.10
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה תשולם האגדה עם מתן הרשיון לאותה בניה ו
אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר המועצה להחזיר חלק האגרה שלא יעלה על
 80%מסכום האגרה ששולמה כאמור ,אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
) .ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

טזעז הודע?!ם
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פטור

הוראות הסעיפים  7ר  9לא יחולו על ,מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
.11
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט ,וכן לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה
אותו כמחוסר אמצעים.

גיהוק החיבור

) .12א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
זד״ או שבזבז בים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אתרת ,יתרה בו המנהל
בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום חמישה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו
של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן)ב( לא יתודש ,אלא לאחד תשלום כל הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאהד תיקון הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעת במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.

,13

הפםקתטינו

)א(

בשעת חירום ,או במקרה של צורך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית,

דשאי המנהל ,במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים ,כולה או מקצתה.
)ב(

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

והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
רשותכניםה

•

.14

)א(

המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין  8.00ל*7.00ג ,ובשעת חירום —

בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש
צינור ,ברז או שסתום וכיוצא בהם!
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה ,או זיהום של מים; או לברר את
כמות המים שסופקה לצדכן.

החימוש בשיט

,15

)ב(

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

)א(

לא יבזבז אדם ולא יניח לאתר לבזבז מים שברשותו.

)ב(

לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי

בית או לצורך שקבע המנהל.
)ג(

לא יתרחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס

לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשת העלול לגרום לזוהמת או הפרעת לאספקת
המיס.
)ד(

לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ה(

לא ישתמש אדם במים לצרכי קירור ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

לצרכי קירור ,אלא במכשיר לצינון אויר מסוג שאושר על ידי המנהל.
מ כ י ר ת מים

חייי^
ח י ב י ר

לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
,16
או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף  ,13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.17

ש נ י ת ק

)א(

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

היתד בכתב מאת המנהל.
)ב(

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,

רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
1630
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& .1לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אזזר סמוך למפעל

שטירה
מפני זיחום

חמים.
) ,19א( ראש המועצה רשאי לחייב ,בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל רשת פ י
בעל חלק ממנה ,מיד זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כ ל מפגע שעלול לפגוע• באספקת
מים סדירה,
ת

ר מ

א

ו

\

דר״טת ת י ק ו נ י ם

)ב( צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה ל ו דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית אחרי דרישת ראש המועצה כאמור
בסעיף קטן)א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את^ הוצאות הביצוע
מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית ,הכל לפי הענין.
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ר ש מ ו שרברב

מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות  .־ •
שרברבות או למחזיק בנכם כזה ,בכל עת שיידרש לכך,
י ) .ג( ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
מסמך המוכיח את הכשרתו כשדברב.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא עד  31בדצמבר של השנה שבת ניתן.
)ה( בעת מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע .לו
בתוספת.
)ו( שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון.
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מ פ י י ת הודעות

היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כ ל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ו־)ב() 14 ,ב() 17 ,16,15 ,א(,
.22
 19 ,18ר)20א( ,דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב( והמועצה לא .
השתמשה בסמכויותיה לסי סעיף ) 19ג( והיתד! העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי
לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש המועצה
או אחרי הרשעתו בדין.
!.23

תקפו .של חוק עזר זה הוא מיום י״א בניסן תשי״ח ) 1באפריל  (1958עד יום

ת ח י ? ״

-

כ״א באדר ב׳ תשי״ט) 31במרס .(1959
«24

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת )אספקת מים()מם׳  ,(2תשי״ת—1958״.
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שיעור האנרה
 .ב5ירות

.1

אגדת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף ) 2ג(( — לכל שנה

250

.2

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 3ג()((1

25

.3

השתתפות בהוצאות הנחת צינורות)סעיף  (5לפי שטח הנכס —
0,400

לכל מטר מרובע
.4

אגרת התקנת מד־מים )סעיף ) 6ד((-

8

.5

אגרת בדיקת מד־מיפ )סעיף ) 6ה((

. 5

.6

אגרת החזקת מד־מים)סעיף ) 6ו((

4,800

.7

אגרת מים)סעיף — (7
)א( במקום שהותקן מד־מים — לכל מ״ק

0.225

)ב( במקום שלא הותקן מ ד  מ י ם 
)!( לכל חודש —
דירה —
ב ת חדד אחד
בת  2חדרים
בת  3חדרים או יותר

 ' • - .׳ ' • • " ־ '״
5
10
13

חגות )עם מחסן צמוד( ששטחה — עד  20מ״ר
לכל  30מ״ר נוספים או חלק מהם

3
3

מסעדה או בית קפה ששטחם — עד  50מ״ר
^
לכל  100מ״ ר או חלק מהם
קיוסק
אטליז
מאפיה
בית חרושת לגזוז
בית מלאכה ששטחו — עד  30מ״ר

20
20
20
15
30
45
3

לכל  30גדר נוספים או חלק מהם

3
5
12

לכל סוס ,פרד או חמור
) (2לשנה — לכל מכונה
.8

אגדת חידוש חיבור )סעיף ) 12ג((

5

.9

אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 20ח((

10

נתאשר.
ט״ז בםיון תשי״ח) 4ביוני (1958

חנוך ננר
ראש המועצה המקומית אילת

)חט (810008

בד־יהודה
ישראל
שד הפנים

~־'":*.־<־•־'"
:

!ז
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז1956-
חוק עזר לאונו בדבר חזירים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,ותוק הרשויות
המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז— , 1956מתקינה המועצה האזורית אונו הוק עזר זה:
־

י בחוק עזר זד— .

.1

הנורות

״המועצה״ — המועצה האזורית אונו»
״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענץ חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.
'.2

לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ,ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

.3

)א( מפקח רשאי לעקל ולהחרים חזיר שהאיסור לפי סעיף  2חל עליו.
• )ב(

במעוקל או במוחרם לפי סעיף קטן)א( ייעשה כפי שיורד ,ראש המועצה.

) .4א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל דיר ,רפת ,או מקום כיוצא באלה ,וכן לכל
מקום שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר בניגוד לסעיף  2ולעשות כל
מעשה הדרוש לו ,כדי לבדוק ולברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ובלבד שלא ייכנס
כאמור לבית מגורים אלא על פי צו חיפוש כמשמעותו בפקודת הפרוצידורד .הפלילית
)מאסר וחיפושים( .

א י ס ו ר נידול
זזזיו׳ם
והחזקתם
סמבות עיק51
והחרמה
סמכות כ נ י ס ה

3

)ב( צו חיפוש כאמור בסעיף קטן )א( יהא ערוך על שמו של שוטר או על שמו
של מפקח או אדם אחד ששר המשטרה מינהו ,לפי המלצת ראש המועצה ,להיות שוטר
לענין זה.
לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף  3או .4

.5

עיטוש
בססכויות

העובר על הסעיפים  2או  ,5דינו — קנס מאה לירות ובמקרה של עבירה נמשכת —
.6
קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין או אחדי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

עני;( י ם

לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול או החרמה בשל עבירה שנעברה
.7
על חוק עזר יזה תוך ארבעים ושנים יום מיום תתילתו ,אם ערב תחילתו עסק אותו אדם
בגידול חזיר או בהחזקתו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.

הוראת מעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאונו)חזירים( ,תשי״ח—1958״.

.8

כלב בורשטין
ראש המועצה האזורית אונו

נתאשר.
כ״ט בםיון תשי״ח) 17ביוני (1958
<תמ .(810104

השפ

•י

יי""־

ישדאלבר־יהודה
שד הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1טסי  ,1154עמי .119
ם״ח  ,211תשי״ז ,עט׳ .16
חזקי א״י ,כיד א' ,פרק ?״ג ,עט׳ .431

קוב־! התקנות  ,810כ״ט בתמוז תשי׳׳ח17.7.1958 ,

1633

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבית-שאן בדבר אספקת פיס
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית בית־שאן חוק עזר זה:
בחוק עזר זד— .
.1
״מפעל מים״ — באר ,מבנה ומיתקן שחם משמשים לשאיבת מים ,אגירתם והעברתם ,למעט
רשת פרטית!
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,שהם מצויים בנכם ומשמשים
לאספקת מיס לנכס ן
״אביזרים״ — ברז ,צינור ,שסתום ,בריכה ,מנהרה ,מסנן ,תעלה ,סכר ,ותא בקורת t
״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שאן!
״מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס . t
״נכס״ — בנין או קרקע ,תפוסה או בלתי תפוסה ,בתחום המועצה ז
״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה ,לרבות פקיד אחר שנתמנה לעניו חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,וכל מי שקיבל רשיון להקים
מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף ! 2
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע.עבודות שרברבות של
רשת פרטית.
f

)א( לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים ,אלא
.2
לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( המחזיק מפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו ,י
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ג( בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד(

הוראת סעיף קטן)ג( לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית במשק

חקלאי ,לצרכי המשק הנדון בלבד.
)א( חיבור דשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
.3
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל ,בקשה בכתב
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג( • בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
 .4י)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת לא יםירנה ולא יטפל
בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדרושים להזרמת מיס סדירה ,אלא לפי היתר
בכתב מאת המנהל.
)ב(

לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה ,אלא באבי־

זרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
1

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

»

נ״טנתט810,קובץהתקנות

n׳e׳״.T.17
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)ג(

המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף

קטן)ב( באביזרים אחדים.
יבעל הנכם — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.5
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע
בתוספת.
)א( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים לפי דרישת
.6
המנהל ,לשם התקנתו על ידי המנהל ,והצרכן חייב למלא אחדי הדרישה כאמור תוף ארבעים
יום .לא מילא צרכן אחרי הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה לרכוש מד־מיס
לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים והאביזרים בהתאם
לחשבון.

השתתפות
בהוצאות הנהת
•*ינור • י פ

התקנת םר־מים

)ב( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבהחזקתו אינו פועל כהלכה רשאי
לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,דשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות המים שיקבע אותה י לפי התצרוכת הממוצעת במשך ארבעת
החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה.
־ )ד( הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים ,מלבד אם נגרם הצורך
לתיקון באשמתו של פקיד המועצה או פועליה בשעת מילוי תפקידיהם.
)ה(

בעד התקנת מד־מים ובדיקתו ישלם הצרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ו(

צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף קטן)א( ישלם דמי החזקת מ ז 

המים בשיעור שנקבע בתוספת.
)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.7
,
י .
!
שנקבע בתוספת.
!

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( תשולם אגדת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכס.
. .8

)א(

המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם הצרכן בחוזה לאספקת

אספקת ט י ט
5פי הוזה

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

החוזה.
המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לתייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגדת המיס בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד
צריכת המים של צרכן במשך שלושה חדשים.

פקדונות

)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל ח ו ד ש אולם אם היתד ,אספקת המים
.10
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

מועד תש?ום

ז

)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בניה <
אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי.גזבר המועצה להחזיר חלק האגרה שלא יעלה על
 80%מסכום האגרה ששולמה כאמור ,אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום ,יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
הוכץ התקנות  ,810כ״ט נ ת ט ו ! ת?(י״ה17.7.1958 ,

1£35

הוראות הסעיפים  7ר  9לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
.11
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט ,וכן לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה
אותו כמחוסר אמצעים.
 .12י )א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי הודאות
חוק עזר זה ,או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,יתרה
בו המנהל בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,דשאי המנהל ,בתום חמישה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו
של אותו צרכן ובין יתד חלקי הרשת הפרטית אז מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
.13

)א(

בשעת חירום או במקרה של צורך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית,

דשאי המנהל ,במידת הצורך ,לנתק,׳ לעכב או להפסיק את אספקת המים ,כולה או מקצתה,
)ב(

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

והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין  8.00ל* 17.00ובשעת חירום —
.14
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,לסלק ,למדוד או להנית מחדש
צינור ,ברז ,או שסתום וכיוצא בהט %
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה ,או זיהום של המים או לברר את
כמות המיס שסופקה לצרכן.

.15

)ב(

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

)א(

לא יבזבז אדם ולא יניח לאחר לבזבז מים שברשותו.

)ב(

לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי

בית או לצורך שקבע המנהל.
)ג(

לא יתרחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,ולא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס

לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת או הפרעה לאספקת
המים,
)ד( לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו
לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה^ .
לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אתר ,פרט.לאדם שנותקה ,עוכבה
.16
או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף  ,13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל; .
.17

)א(

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

היתר בכתב מאת המנהל.
)ב(

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,

רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
.18

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל מים.

הובי! התאנות  ,810כ״ט בחטו» תשי״ח57.7.1958 ,

) .19א( ראש.המועצה רשאי לחייב ,בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל דשת פרטית
או בעל חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כ ל מפגע העלול לפגוע
באספקת מיס סדירה.
)ב( צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה לו דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית אחרי דרישת ראש המועצה כאמור.
בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע
מן .הצרכן או בעל הרשת הפרטית ,הכל לפי הענין.
.20

)א( לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ,לא יבצע בהם שינוי ולא יתקן מד־

מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכם שבו הוא מבצע עבודות
שרברבות או למחזיק בנכס כזה ,בכל עת שיידרש לכך.
)ג( ראש המועצה דשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או
להמציא מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו
בתוספת.
)ו( שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון..
מסירת הודעה ודרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.21
היא מכוונת ,או שנמסרה 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 במקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ד)ב() 14 ,ב() 17,16 ,15 ,א(,
.22
 19 ,18ו־)20א( ,דינו — קנס חמש מאות לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב(
והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתח העבירה נמשכת ,דינו — קנס
נוסף עשרים לירות בעד כ ל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.23

תחולתו של חוק עזר זח היא מיום י״א בניסן תשי״ח ) 1באפריל  (1958עד יום

כ״א באדר ב׳ תשי״ט) 31במרס .(1959
.24

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן)אספקת מים()מס׳  ,(2תשי׳יח1958-״.

י י"י י י

תופפת

שיעור האנרה
ב?ירות

.1

אגרת רשיון להחזקת מפעל מים העוסק במכירת מים •
)סעיף )2ג(( לשנה —

120

.2

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף )3ג() — ((1לכל נכס

75

.3

השתתפות בהוצאות הנחת צינורות)סעיף  — (5לנכס ששטחו
עד  1000מ״ר
לכל מ״ר נוסף — תוספת של

קובץ התקנות  ,810כ״ט־בתטוז תשי״זז17.7.1058 ,

100
0.050

שיעור האגרה
ב5ירות

;

.4

אגרת התקנת מרימים או בדיקתו)סעיף )6ה((

5

.5

אגרת החזקת מד־מים )סעיף ) 6ו((

1

.6

אגדת מים)סעיף — (7
)א( במקום שלא הותקן מד־מים —
דירות מגזרים
משרד׳ דירת למלאכה
מסעדות ובתי קפה ששטחם —
עד  40מ״ד
למעלה מ־ 40מ״ר
מאפיות
מזנון לגזוז
קיוסקים לגזוז
חנויות למצרכי מזץ
חנויות ובתי מלאכה אחרים
רפתות — לכל בהמת
דירים לעזים וצאן — לכל ראש
בתי חרושת שאינם משתמשים במים לייצור — לכל מ״ר
חנות דגים
תחנת אוטובוסים
קולנוע
_
גינה ששטחה ב נ ד ר —
עד 250
למעלה מ־ 250עד 500
למעלה מ־ 500עד 750
למעלה מ־ 750עד דונם אחד
לכל מ״ר או חלק מהם שלמעלה מדונם ראשמ ,תוספת של
)ב( במקום שהותקן מד־מים לחודש עד  10מ״ק.
לכל מ׳יק נוסף לשימוש חקלאי או ביתי ,תוספת של
לכל פדק נוסף לשימוש תעשייתי ,תוספת של

.7

5

אגרת חידוש חיבור)סעיף ) 12ג((
.8

2
1.750
6
8
15
6
6
2
2
1
0.250
0.100
10
י 10
5
י
1.500
3
5
6
0.500
1.750
0.050
0.100

r

אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 20ה(( — לשנה

12

פ .ד ו ב ק
ראש המועצה המקומית בית־שאן

נתאשר.
כ״ג בםיון תשי״ח) 11ביוני (1958
) ח מ (814116

""

r

ישראל ב ר־יהוד ה
שד הפנים
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 n \ pמתתגומ  ,510נ״ם נתפוז תמי״מ17.7,1958 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לבני שמעון בדבר טס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,ומעץ*  3לפקודת
ג

הרשויות המקומיות)מס עסקים( ,* 1945 ,מתקינה המועצה האזורית בני שמעון וווק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לבני־שמעון)מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—) * 1957להלן

—

הח?פת החוטפת

חוק העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:

״תופפת
שיעורי המם לשנה
ת י א ו ר המלאכה או העסק

המםב5ירות

טחנת קמת
600
פותר בהמות
800
רופא
600
קבלן ,קבלן משנה ,שותפות מ ל קבלנים ,חברה,
100
מוסד או קואופרטיב המבצעים בתחום המועצה
עבודות בנין ,סלילת כבישים ,ביוב ,תיעול,
250
הנחת צינורות וקיווה שהיקף עבודתם לש1ה
500
בלירות —
• 125
60
100
עד 5000
150
למעלה מ־ 5000עד 10odo׳
5
למעלה »־ 10,000עד . 20,000
300
למעלה מי 20,000עד 50,000
20
500
750
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
200
250,000
100
200למעלה  , o o < r aע ד
1000
200
"2000
למעלה s־250,ooo
200
200
50
10

מבדד ,לאספקת חשמל.
חברה לאספקת מים
שירות אוטובוםיפ
שירות מוניות
מכונית משא —
עד  15טונות
למעלה מ־ 15טונות
חנות מכולת ,צרכנית
קיוסק
מחלק נפט ודלק באמצעות עגלה משוכה
/
על־ילי בהמה
מחלק לחם
מכונית )מנקר(
מחצבה
כריית חול ואדי
תתנה למכירת דלק .

,2

תיאור המ5אכה או püsn

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשי״ת) 1באפריל .(1958

תחיל״

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו ע ל תשלום השיעור הראשון של המס
.3
לשנת  1958/59והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
.4

המס ב?ירות

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני שמעון)מם עסקים מקומי()תיקון( ,תשי״ח195&-״.
יוסף
נתאשר.

הוראות מעבר

השם

צור

ראש המועצה האזורית בני שמעון

ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני (1958

''^•*W

)חפ (81362

ישראל ב ר־יה ודה
שר הפנים

1
2
3

ע״ ד  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
עייר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1438עמי .115
ה״ת  ,669תשי״ז ,עט׳ .718

קוביז התקנות  ,810כ״ט בתטוו תשי״ח17.7.1958 ,

1639

פקודת המועצות המקדמיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,י
חוק עזר למנשה בדבר מס עמקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,ומעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקיה( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מנשה הוק עזר זה:
2

תיסח דתוכפת .

א

3

.2

תחי5ה

י׳יי י

בתוספת לחוק עזר למנשה )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—) 1956להלן — תוק העזר
.1
העיקרי( ,יווםף פרט זה:
״סוחר בקר וצאן שהיקף עסקיו לשנה בלירות —
50
עד 5,000
100
למעלה מ־ 5,000עד 20,000
500
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
1000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
_ 1500״
למעלה מר100,000

ת

ט ע כ

י

השם

תחילתו של חוק עזר זד ,היא ביום י״א בניסן תשי״ח ) 1באפריל .(1958

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה
.3
לשנת  1958/59והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר ז ח ברשומות.
לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר למנשה )מם עסקים מקומי()תיקון( ,תשי״ח—1958״

,4

לוי אדיב
ראש המועצה האזורית מנשה

נתאשר.
ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני (1958
)(SSÜ04 Dil

ישדאלבר־יהודה
שר הפנים
1

ע ״ ר  ,1941תום'  1מם'  ,1134עם׳ -B11
ע״ר  ,1945חום׳  1טם׳  ,1436עטי .115
ס״ת  ,647תעי״ו ,עט׳ .232

2

3

תקנות־שעחרחירום )הסדרת השמירה בישובים( ,תשט״ז—1956
חוק עזר למרחביה בדבר הסדרת השמירה
בתוקף סמכותה לפי תקנה  2לתקנות״שעת־חירום )הסדרת השמירה בישובים(,
תשט״ז—) 1956להלן — התקנות( ,מתקינה המועצה האזורית מרחבים חוק עזר זה:
1

הגדרות

.בחוק עזר זה —
.1
',מפקד אזור)מא״ז(״ — אדם שנתמנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור)מא״ז(
או רכז בטחון שוטף)רב״ש(!
לכל מונח אתר תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות )מועצה אזורית
מרחבים( ,תשי״ב—. 1951
2

ועדת שמירה

.2

בכל ישוב תוקם ועדת שמירה)להלן — הועדה(.
1

2

1640

<ךת  ,603תעט׳׳ז ,עטי  ; 766סייח  ,240תשי״ח ,עמי .37
ק״ת  ,130תשי״ב ,עמי .327

מוכץ התהגות  ,810ב״ם בתמוז תשי״ח17.7.1958 ,

.3

)א( הועדה תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי חישוב בעלי זכות לבחור למועצה.
)ב( מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה ,ובלבד שלא יעלה על תשעה.
)ג( המועצה תודיע לועד חישוב על מינוי הועדה ,הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

)א( הועדה תערוך רשימה של תושבי הישוב שנמצאו על ידיה מסוגלים להשתתף
.4
בשמירה)להלן — הרשימה(.
)ב( הועדה תקבע את היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשימה)להלן — .
השומר( לצאת לשמירה ,ובלבד שזמן השמידה שייקבע כאמור לא יפגע בחובתו של השומר
לשירות לפי חוק שירות בטחון ,תשייט— , 1949לשירות קבע בצבא־הגנה לישראל ,או
בשירותו כשוטר.
)ג( השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה.
)ד( סידור השמירה לפי סעיף קטן)ב( ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור)מאי׳ז(
באותו ישוב.

הרבב הועדה

רשימת שטירה

3

)א( הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו במשרד הועד המקומי של
.5
הישוב הנוגע בדבר ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הועדה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי מפקד האזור )מא״ז( לדרוש שהועדה
תמסור ל כ ל שומר העתק מהרשימה ומהםידור.לשמירה במקום להציגם כאמור באותו
סעיף קטן.

הצנת רשימה
או מסירתה

שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה ,חייב למלא אחרי הודאות מפקד האזור )מא״ז(
.6
בכל ענין הנוגע לשמירה בישוב.

חובה להישמע
למפקד אזור
)מא״ז(

.7

המועצה תמנה ועדת עררים בת שלושה ,שחבריה יהיו מישובים שונים שבתחומה.

ועדת עררים

)א( אדם הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעיף  ,4רשאי — תוך
.8
המישה ימים מיום הצגת הרשימה או מסירתה לפי סעיף  — 5להגיש לועדת עדרים ערד
מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה:
) (1שאינו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן מסויים ן
) (2שהועדה נהגה שלא לפי התור»
) (3שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה.
)ב( החליטה ועדת עררים לדחות את הערר ,היא תודיע על כך בכתב לעורר,
לועדה ולמפקד האזור)מא״ז(.
)ג( החליטה ועדת עררים להיענות לערר ,בשלמותו או בחלקו ,היא תורה לועדה
בהתאם לכך ותודיע על כך לעורר ולמפקד האזור)מא״ז(.

ערר

ועדה וועדת עררים רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן בשים לב
.9
להוראות המועצה.

םדרי עבורה

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  300לירות או מאסר שלושה חדשים
.10
או שני הענשיס כאחד.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים )הסדרת השמירה( ,תשי״ח—1958״.

נתאשר.
ה׳ בתמוז תשי״ח) 23ביוני (1958

עבירות

השם

שמשון
יעקב
ראש המועצה האזורית מרחבים

<המ (83973

י ש ר א ל בר־יהוד ה
שר הפנים
ם״ח  ,25תשייט ,עט׳ .271

קובץ התקנות  ,810כ״ט בתמו! תשי״ת17.7.1958 ,

1641

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י•

חוק עזר לנשר בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה
המקומית נשר הוקעזר זה:
הנדרות

בהוק עזר זה —

.1

״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משגה ששכר בנין
למעלה משלוש שנים 5
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון»
״ ב נ י ך — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומר אחר ,לרבות כל
יסוד ,קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר
המחובר אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או
מתכוונים להקיף את לתחום קרקע כלשהי»
״המועצה״ — המועצה המקומית נשר;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורר חוק עזר זח ,לרבות
• אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק׳ עזר זה ,כולן או מקצתן *
״כניסה״ י  -ל ר ב ו ת מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
דרישה 5ניהיי

.2

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו

לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.
)ב(

ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה

שבה יש לבצעו.
בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

חובה 5מ5א
אחדי ההודעה

.3

ניקוי ע5
ידי המועצה

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3
.4
או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורשים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף .5

אנרת נ י מ י

אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה  50פרוטה לכל מטר מרובע של השמח
.5
שנוקת על ידיה .האגרה תשולם בשיעור של ן על ידי בעל הבנין ובשיעור של | על ידי
המחזיקים בו שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם .לצרכי
החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים .״

רשות כניםי.

)א( המפקח דשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה לבנין,
,6
כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(.
1
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ע״ר  ,1941חום׳  1מם׳  ,1154עסי .119
קובץ התקנות  ,810בייט בתמוז תשי״ח17.7.1953 ,

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו .היא
.7
מכוונת;'או נמסרה במקום מגוריו או כמקום עסקו הרגילים .או הידועים לאחרונה לידי י ׳
אחד מבני משפחתו הבוגדים׳ או לידי כל אדם בוגר העובד י או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה או נתפרסמה
באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
,
«,
_
,
העובר על הוראות הסעיפים
.8
על הוראות סעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתד! העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום.שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
3
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מטירת הודעות

עגשיט

'לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר)ניקוי חצרות וכניסות לבנינימ( ,תשי״ח—1958״.
' י  .רוט
ראש המועצה המקומית נשר

נתאשר.
ט״ז .בסיון תשי״ח) 4ביוני (1958
)חט (341712

ישראל ב ר־יה ודה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש־פינה בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית ראש־־פינה חוק עזר זה.:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —
.1
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו יהיה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הבנין ובין •שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר בנין
־ למעלה משלוש שנים
;

...מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״בניך — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ ,או חומר אחד ,לרבות כל
יסוד ,קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר
המחובר אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או
מתכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי <
״המועצה׳ — המועצה המקומית ראש־פינה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה תעביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
1

ע׳׳ר  ,1941חום׳  1מם׳  ,1154עם׳ •119
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הנדבות

״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה לחיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
.,כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
דרישה לניקוי

י

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו
.2
לנקות חצר או כניסה .של אותו בנין.
)ב( ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
יש לבצעו.

חיבה לטלא
אתרי ההודעה
' ״ י
נ

ן י

ייי

ע

ל

ו ז ט י ע צ ה

א ג ר ת ניקוי

רשות בניטה

.3

בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה,

ל א מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  3או
.4
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרסים והאופן המפורטים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף .5
אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה  50פרוטה לכל מטר מרובע של השטח
.5
שנוקח על ידיה .האגרה תשולם בשיעור של  1/3על ידי בעל הבנין ובשיעור של  2/3על
ידי המחזיקים בו שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים ע ל ידיהם .לצרכי
החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.
.6

)א(

המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה לבנין,

כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב( .לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
טטירת הודעות

ענשים

השפ

•

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה או נתפרסמה באחד חעתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובד על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבד על
.8
הוראות סעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.9
."1958

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשי״ח—

נתאשר.
ב׳ בסיון תשי״ח) 21במאי (1958

רובנשטין
יעקב
ראש המועצה המקומית ראש־פינה

)חם (851400

פ רץ נ פ ת לי
ממלא מקום שר הפנים
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קובץ התקנות  ,810כ״ט בתמי) תשי״ח17.7.1058 ,

 .י•

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

י•

חוק עזר לראש־פינה ב ד ב ר שימור ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,'1941 ,מתקינה המועצה
המקומית דאש־פינה חוק עזר זה:
1

.1

בחוק עזר .זח ~

הנדרוח

״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פינה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן*
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ז
״רתוב״ — דדך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב אי
נ
בצדי רחוב.

>-׳־־<•• ׳881^ -*#

)א( לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
.2
העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אס דרוש לעשות י
כן לטעינתו או לפדיקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

סכשו? ברחוב

)ב( לא יניח אדם ולא יתלה ,ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון ,במעקה,
כגזוזטרה או בגג ,או מעל לרחוב כל דבר בצורה.שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שותה או תא בקורת ברחוב ,ולא ירשה לאחר
לכסותם או לחםמם.
)ד( על אף האמור בסעיף זח מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

.3

לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתד בכתב מאת המהנדס

שינויים ברחוב

ובהתאם לתנאי ההיתר.
)א( לא יכרה אדם ולא ירשה לכרות שוחח ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת
.4
המהנזיס ובהתאם לתנאי ההיתר..
)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

פ ת י ח ת שוחות

,

י

) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ,וכן בדגלים אדומים
ביום ובאורות אדומים בלילה!
)(2

.

^־

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה

או עם פקיעת תוקף ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
)א(

3

המהנדס רשאי ל ת ת היתר לפי הסעיפים  3או  4או לסרב לתתו ,לבטל היתד

ה י ת ר ואגרות

שניתן אי להתלותו וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד מתן היתד כאמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרה של שלוש לירות.

.6

)א(

 .י )ב(
1

לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.

נזק לרחוב

אדם שעבר על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.
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״בעל חיים״ — לרבות בקר ,עזים ,כבשים ,גמלים ,פרדים ,סוםים ,חמורים ,עופות בית,
חתולים ,קופים ולמעט כלבים 5
״רכב״ — כמשמעותו בסעיף  2לפקודת התעבורה )
״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב ,למעט עגלת ילדים}
,מקום ציבורי״ — לרבות מדרכה ,בית קפה ,מסעדה ,אוטובוס ציבורי או כל מקום אחר
2

שיש לקהל רשות כניסה חפשית אליו!
״התרחץ״ — הימצא אדם על שפת הים כשאינו לבוש בגדים רגילים.
ב נ י י

י

ח צ ה
י

״ ר י פ ? ^ ^

מקיטייז
מי וערים ?רחצה

)« 0לא יתרחץ אדם בשפת הים אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.
.2
)ב( לא יתלבש אדם ולא יתפשט על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי
המועצה או ברשותה.

,3

)א(
,

המועצה רשאית לקבוע על שפת הים —
)(1
י)(2

מקומות שבהם הרחצה אסורה!
מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד ,נוסף על מקום רחצה משותף!

)(3

מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ,לגני ילדים ,למעונות ילדים או לבתי

תינוקות!
)(4
)(5

מקומות רחצה מיוחדים למבוגרים או לילדים החולים בשעלת»
מקומות מיוחדים לקייסנות ,למשחקים או לספורט!

) (6מקומות לעגינת סירות שיט או מפרשים
) (7מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.
)ב( ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום מיוחד ,שנקבע על ידי המועצה
על פי סעיף קטן)א( ,שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.
)ג( לא ייכנס אדם לשטח שפת הים ,לא יתרחץ זלא ישחק בו משחק הקשור
בתנועות גוף ,לא יעסוק שם בספורט ,פרט לריצה קלה ,לא יעגון שם סירות שיט או
מפרשים ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים )א( ר)ב( ולא
יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.
)ד( האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או
כמציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.
t

ל

י

א י ס י י לנשיי
נטייה
למקומות הרחצו

.4

ה ע מ י ת כסאות

לא יעמיד אדם על שפת חים כסא מרגוע ,אוהל או סוכה ,אלא ברשות המפקח ,אולם
.5
המועצה רשאית ליתן רשיון לאדם להעמיד כסאות מרגוע ,מחסה או אוהל על שפת הים
ןן^״ן!
כדי להשכירם לקהל בתנאים ,בזמנים ובתשלום שהמועצה תקבעם.
לא יעסוק אדם כרוכל על שפת הים אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.
.6

מ י נ

י ׳
ע

°

י י י ת

ואוהלים
יוכלוח

לא ישוט אדם בסירה במקום שיחדוהו כמקום רחצה ,אלא לצורך הצלת נפשות.

ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו ,לבטלו לחלוטין או להתלותו ,וכן
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
מ נ י ע ת יעש -

)א(

ך.

לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על שפת הים בין בצעקות ובין בפעמון,

בצלצלים או בכלי הרעשה אחר.
)ב( מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף
קטן)א(.
2
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הוקי א׳׳י ,כיד ב׳ ,פ י ק קכ״ח ,עט׳ .1271
קובץ התקנות  ,810כ״ט בתמוז תשי״ח17.7.1958 ,

)א( לא יביא אדם לשפת הים — פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה — בעל
<8
חיים ,רכב או עגלה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור ,אולם
מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
)ב( לא יביא אדם כלב לשפת הים אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשמחםום נתון
לפיו.

בעלי חייפ,
רכב וכלביט

)א( לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע ,ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים
.9
לפיקוחו לעשות כאמור.

טפ נע

)ב( לא יעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה
או ברשותה.
)א( החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות או שני
.10
הדברים כאחד ,בשפת הים בכלל או בחלק הימנה ,מחמת מצב הים ,יצווה להניף בו דגל
שחור במקום בולט.

הנפת
דנ? ׳טהור

)ב( לא יימצא אדם בים ולא ישתמש בסירה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים
לפיקוחו לעשות כאמור בזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן)א(.
)א( ראש המועצה רשאי להתקין על שפת הים תחנות הצלה ,להחזיקו ולסגור אותן.
.11
)ב( כל אדם חייב לציית לאות ,להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל או
מפקח-לשם בטחונו של אותו אדם או של מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו או של מבוגר
או ילד אחד.

ת ח נ ו ת הצלה

)ג( לא ישתמש אדם ,שאיננו מציל או מפקח ,בסירות ,בחגורות הצלה ,או בכל
יתר המכשירים של תחנת הצלה ,לא יתיר למבוגר או לילד־ המסורים לפיקוחו לעשות
כאמוי ,ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים על ידי מציל ,אלא בהסכמתו של מפקח
או מציל.
)א( לא יעמיד אדם פנים ,אם בצעקות ,אס בהעוויות ואם באופן אחד ,כנתון בסכנה
.12
ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה,
אלא אס יש צורך בכך.
)ב( לא ישחה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו ,או
לסכן את חייהם או לפגוע בגופם של אחרים.

א י ס ו ר לקרוא
לעזרה ללא
צורך ואיפור
לטכז חיים

לא ישתמש אדם על שפת הים בחומר העשוי ללכלך את מי הים או את שפת הים.
.13
ולא יתיר למבוגר יאו לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.
לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו
.14
על שפת חים על ידי ראש המועצה או יעל פי הוראותיו ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים
;לפיקוחו לעשות זאת.
.15

)א( המפקח רשאי —

איסור להעתטש
בחומר טזוהם
איסור
לגרום נזק
פטכויותהטפקח

) (1להוציא משפת הים כל אוהל ,כסא מרגוע ,מחסה ,בעל חיים ,רכב ,עגלה,
כלי נגינה ,מכשיר ספורט ,סירה ,מודעה ,שלט ,או כל חפץ אחד שהושמו או
שמשתמשים בהם שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה!
) (2להיכנס לכל מקום על שפת הים על מנת לגלות עבירה על הוראות חוק
עזר זח 5
) (3להרחיק משפת הים בל אדם הנגוע במחלה מידבקת»
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) (4לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הודאות חוק עזר זוז.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
הודעות

המנויות
ראש המועצה

אגרות

) .16א( המפקח דשאי ,בהודעה בכתב ,לתת הוראות לאדם שעבר על הוראה מהוראות
חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב ליושנו כפי
שהיה לפני שנעברה העבירה ,בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות
כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אתריה.
 .17לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף  16או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאי ראש המועצה לבצע
את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
.18

בעד מתן היתרים ורשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות כמפורט

בתוספת.
מ ס י ר ת הודעה

ענשים

השם

מסירת הודעה לפי חוק עזר זח תהא כדין אם נמסרה לידי
.19
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם,
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים
הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה
בתחום המועצה.

האדם שאליו היא מכוונת,
לאחרונה לידי אחד מבני
או נשלחה בדואר במכתב
או הידועים לאחרונה ,או
באחד העתונים הנפוצים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ,ואם עבר על
.20
הוראות סעיף ) 16ג( ודאש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  17והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אתרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ׳ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון)רחצה על שפת הים( ,תשי״ח—1958״.

תופפת
)סעיף (18

.1
.2
.3
.4

אגרת רשיון
אגדת רשיון
אגרת רשיון
אגרת היתר

?ירות

שנתי להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה—'לכל כסא
שנתי להעמדת מחסה למטרת השכרה — לכל מחסה
שנתי להעמדת אוהל למטרת השכרה — לכל אוהל
שנתי לרוכל

נתאשד.
ב׳ בסיון תשי״ח) 21במאי (1958

3
12
25
2 0

משה ש ו יא ר
ראש המועצה המקומית שבי־ציון

)חמ (85648

פרץ נ פ ת ל י
ממלא מקום שד הפנים

¿50ן
המהיר  480פרוטה

:

קונץ התקנות  £10ב״ 0נהמו? ת^י״ח17.7.1958 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי

