רש־וטות

קובץ התקנות
י״ג בחשון תשב״א

1065

 3בנובמבר ש19
עמוד

תקנות מקרקעין)סדרי רישוט()תיקון( ,תשכ״א—1960
תקנות עורכי הדין )מדי משפט( ,תשכ״א—, 1960
צו המלאכות והתעשיות )ביטול צווים( ,תשכ״א—1960
צו שירות בטחון )קריאה לרישום ולבדיקות()מס׳  ,(2תשכ׳׳א—1960
צו התקנים )פטור ממילוי אחרי דרישות התקן הרשמי ת״י  ,(74תשכ״א—1960
י

.
- .

.

.

ו

218
218
219
219
221

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()הרי יהודה ,תיקון( ,תשכ״א—1960
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מרחבים ,תיקון( ,תשכ״א—1960
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תמר ,תיקון( ,תשכ״א—1960
חוק עזר לתל־אביב־יפו )מודעות( )תיקון( ,תשכ״א—, 1960
חוק עזר לאזור )מס עסקים מקומי( ,תשכ״א—1960
חוק .עזר לגךיבנה )אספקת מים( ,תשכ״א—. 1960
חוק עזר לחבל־יבנה )מס עסקים מקומי( ,תשכ״א—. 1960
חוק עזר למודיעים )פתידןת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״א—1960
חוק עזר לנתיבות )היטל עינוגים( ,תשכ״א—. 1960
חוק עזר לםולם־צור )אספקת מים( ,תשכ״א—. 1960
חוק עזר לשדרות )אספקת מים( ,תשכ״א—. 1960

221
222
222
223
225
227
233
235
237
239
244

פקודת העברת קרקעות
תקנות בדבר סדרי רישומן של עיםקאות מקרקעין
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת העבדת קרקעות  /והסעיפים ) 14א( ו־)2ד(
 .לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תימה תקנה 28

השם

בתקנה  28לתקנות מקרקעין )סדרי רישום( ,תש״ר— , 1960במקום נקוחדפםיק
,1
תבוא נקודה והמלים ״.ובלבד שהנסחים ייכתבו בידי עובד הלשכה שנתמנה לכד על ידי
המנהל״ יימחקו.
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מקרקעין )סדרי רישום( )תיקון( ,תשב״א—1960״.

.2

פנחס רוזן
שד המשפטים

ג׳ בחשון תשב״א ) 24באוקטובר (1960
) ח מ ( 7 0 3 4

] חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק פ״א ,עט׳ .855
עייר תש״ח ,תם׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,999תשייר ,עמי •904
21
3

פקודת עורכי־הדין1938 ,
ת ק נ ו ת בדבר תלבושת עורכי־דין

«

בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לפקודת עורכי־הדין , 1938 ,וסעיף  45לחוק בתי
המשפט ,תשי״ז— , 1957אני מתקין תקנותאלה:
1

2

פתי ?ובשים
מדי משפט

פדי משפט

 .1לא יישמע עורר דין בבית המשפט העליון ,בבית משפט מיוחד ,בבית משפט מחוזי
או בבית משפט שלום אם אינו לבוש מדי משפט זולת אם הרשה לו בית המשפט לנהוג
בדדד אחרת! אולם רשאי עודך דין להישמע על ידי שופט בלשכתו גם אם הוא אינו לבוש
מדי משפט.
)א( מדי משפט הם :חולצה לבנה ,עניבה שחורה ,מעיל כהה׳ וגלימה שחורה
.2
שדוגמתה נמצאת במשרד מנהל בתי המשפט בירושלים,
)ב( על אף האמור בתקנה  1רשאי עודד דין להישמע בבית משפט שלום כשהוא
אינו לבוש גלימה. .

ביטול

.3

תקנות עורכי הדין)מדי משפט( — בטלות.

חחי?ה

.4

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

השם

.5

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עודכי־הדין)מדי משפט( ,תשכ״א—1960״.

3

ד בחשון תשב״א ) 28באוקטובר (1960
)וזמ (70321

פנחס רוזן
שר המשפטים

ע״ר  ,1938תום׳  1מם׳  ,843עט׳ .75
ס״ח  ,233תשי״ז ,עטי .148
חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עמ׳ .1567
218

קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשוז תשכ״א3.11.1960 ,

פקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן(
י ביטול צווים
בתוקף הסמכות ל פ י סעיף  3לפקודת המלאכות והתעשיות)הסדרתו( ש נ ט ל ת י לעצמי
לפי סעיף  1לפקודת סדרי השלטון והמשפט )הוראות נוספות( ,תש״ח— , 1948אני,מצווה
לאמור:
1

2

.1

ביטול צווים

בטלים
)!(
)(2
)(3
)(4
)(5

.2

צו
צו
צו
צו
צו

המלאכות והתעשיות
המלאכות והתעשיות
המלאכות והתעשיות
המלאכות והתעשיות
המלאכות והתעשיות

)מחוז ירושלים(; 1940 ,
)מחוז חיפה(; 1940 ,
)מחוז שומרון(! 1945 ,
)מחוז הגליל(! 1945 ,
)מחוז לוד(. 1945 ,
3

4

5

6

7

לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות )ביטול צווים( ,תשג״א—1960״.

כ״ה בתשרי תשכ״א ) 16באוקטובר (1960
)חט (74034
1
2
3
4
5
6
7

השם

חיים משה ־שפירא
ש ר הפנים

חוקי א״י ,ברד ב  /פרה קט״ג ,עמ׳.1427.
ע״ר תש״ח ,תום׳ א' טס׳  ,8עטי .21
ע״ר  ,1940תום׳  2טם׳  ,1019עמ׳ .670
עייר  ,1940תום׳  2טס׳  ,1060עמי .1423
עייר  ,1945תום׳  2מס׳  ,1402עט׳ .265
ע״ר  ,1945תום׳  2טס׳  ,1430עט׳ .695
ע״ר  ,1945תוס׳  2טס׳  ,1435עט׳ .754

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו בדבר התייצבות לרישום ולבדיקות לשם קביעת כושר לשירות בטחון
בתוקף סמכותי ל פ י הסעיפים ) 3ד( ר ד לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח
משולב[  ,אני מצווה לאמור:
ג

בצו זה —
.1
״בר־דישום״ — אשה ,אזרח ישראל א ו שמקום מגוריה הקבוע הוא בשטח שחל עליו מ ש פ ט
מדינת־ישראל ושנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תש״ג ) 6באפריל  (1943ובין כ״ט
באלול תש״ג ) 29בספטמבר  ,(1943ש נ י התאריכים בכלל ,להוציא א ש ה נשואה ,אם
לילד ואשה הרה.
כ ל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום ,לבדיקה רפואית ולבדיקות אחרות לשם
.2
קביעת כשרו לשירות בטחון ,באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן ,בשעות שבין  08.00ל־,12.00
ביום המצויין בלוח בי ,בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתו.
ל צ ו זה ייקרא ״צו שירות בטחון )קריאה לרישום ולבדיקות( )מס׳  ,(2תשב״א—

.3

הגדרות

התייצבות • •
לרישום
ולקביעת
כושר •לשירות
בטחו!
השם

1960״.
1

ם״ח  ,296תשי׳׳ט ,עט׳ .286

קוב׳ו התקנות  ,1065י״ג בחשו! תשכ״א3.11.1960 ,

•111111
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לוח א׳
ירושלים .

— לשכת׳הגיוס,רה׳ בית־לחם,פינת עמק הרפאים 1

תל־אביבייפו — לשכת הגיוס ,רה׳ פוריה מס׳  ,1יפו
חיפה

— לשכת הגיוס ,רה׳ י .ל .פרץ מס׳ 32

פתדדתקוה

— לשכת הגיוס ,שיכון עירוני פגיה

טבריה

— לשכת הגיוס ,רח׳ נצרת מול העידיד.

באר־שבע

— לשכת הגיוס ,רה׳ יד־ושם .22

לוח כ׳
א׳ בכסלו תשכ״א ) 20בנובמבר (1960
ב׳ בכסלו תשכ״א ) 21בנובמבר (1960
ד׳ בכסלו תשכ״א ) 23בנובמבר (1960
ה׳ בכסלו תשכ״א ) 24בנובמבר (1960

א
ב

יום ראשון
יום שני

ג
ד
ה

יום רביעי
יום חמישי
יום ראשון

ח׳ בכסלו תשכ״א ) 27בנובמבר (1960

ו

יום שני
יום רביעי

ט׳ בכסלו תשכ״א ) 28בנובמבר (1960
י״א בכסלו תשכ״א ) 30בנובמבר (1960

ז

ח

יום חמישי

י״ב בכסלו תשכ״א ) 1בדצמבר (1960

ט
י
כ
ל

יום ראשון
.יום שני
יום רביעי

מ
נ

יום חמישי
יום ראשון

ט״ו בכסלו תשכ״א ) 4בדצמבר (1960
ט״ז בכסלו תשכ״א ) 5בדצמבר (1960
י״ח בכסלו תשב״א ) 7בדצמבר (1960
י׳׳ט בכסלו תשכ״א ) 8בדצמבר (1960
כ״ב בכסלו תשכ״א ) 11בדצמבר (1960

יום שני

כ״ג בכסלו תשכ״א ) 12בדצמבר (1960

ס

יום רביעי

כ״ה בכסלו תשכ״א ) 14בדצמבר (1960

ע

יום חמישי

כ״ו בכסלו תשכ״א ) 15בדצמבר (1960

פ

ראשון
שני
רביעי
חמישי

ב״ט בכסלו תשכ״א ) 18בדצמבר (1960
ל׳ בכסלו תשכ״א ) 19בדצמבר (1960

ק־ר
ש־ת

יום
יום
יום
יום

ב׳ בטבת תשכ״א ) 21בדצמבר (1960
ג׳ בטבת תשכ״א ) 22בדצמבר (1960

ג׳ בחשון תשכ״א ) 24באוקטובר (1960
)חמ (73021
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פוקד
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קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשה ת׳עכ״א3.11.1960 ,

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
צו ב ד ב ר פטור ממילוי אחרי דרישות• תקן רשמיי
בתוקף
תשי״ג—1953

1

הסמכות של ש ר המסחר והתעשיה ל פ י םעיף ) 16א( ) (1לחוק התקנים
שהועברה אלי  ,א נ י מצווה ל א מ ו ר :
2

הדרישה ל פ י סעיף  103לתקן שהוכרז כתקן רשמי באכרזת תקנים )תקן ישראלי
,1
 — 74ש ב ט תשי״ט )ינואר  — (1959מטפי פחמה־חומצה מיטלטלים( ,תש״ד—, 1960
הקובעת שלא יהיה צ ו י ד בהפיכת המטפה להפעלתו והדרישות האחרות הנובעות מ מ נ ה לא
יחולו מיום י״ג בחשון תשכ״א ) 3בנובמבר  (1960ע ד יום כ״ג בחשון תשכ״ב ) 2בנובמבר
 (1961ו ע ד בכלל.
8

לצו זה ייקרא ״ צ ו התקנים )פטור ממילוי אחרי דרישות התקן הרשמי ת״י ,(74
.2
תשכ״א—1960״.
כ״ח בתשרי תשכ״א ) 19באוקטובר (1960

י
מ .ג ל ב ר ט
הממונה ע ל התקינה

)חט (74082
1
2
3

ס״ח  ,116תשי״נ ,עט׳ .30
י״פ  ,280תשי׳׳ג ,עטי .719
ק״ת  ,1018חש׳׳ד ,עמי .1249

מדור לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית הירי־יהודה י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948א נ י מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת ל צ ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958ב פ ר ט )יט(
.1
בטור ב׳ א ח ר י ״השטח המסומן במפה במספר 11״ יווםף ״כפי שתוקן במפת מוצא עילית,
הערוכה בקנה מידה  1:1250והחתומה ביד ש ר הפנים ביום כ״ה בתשרי תשכ״א ) 16באוק
טובר .(1960
3

לצו זה ייקרא ״ צ ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(
.2
תשכ״א—1960״.
כ ״ ה ב ת ש ר י ת ש כ ״ א ) 16באוקטובר(1960
)חט (8061

)הרי־יהודה ,תיקון(,

חיים משה
ש

ר

ה

תיקו! פרט
י י ט (

ה

׳

ע ט

שפירא
פ

נ

י

מ

:

* ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
עייר תש״וו ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,942תשי״ט ,עמ׳ .2010
2

3

<ונ׳ז התקנות  ,1065י״ג גח׳8ו 1תשכ״א3,11.1960 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת מ ר ח ב י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה ל א מ ו ד :
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום פרט
.1
)לז( י ב ו א פרט ז ה :
3

4

״)לז(
מרחבים
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור מרחבים הערוכה בקנה מידה  1:50,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום י״ב באלול תש״ד ) 4בספטמבר  (1960ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
הפנים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד המועצה האזורית.
טור ב׳

טור א׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

אורים
בטחה
גילת
מסלול
פדויים
פטיש
רנן
תפרח

המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

בקו
בקו
בקו
בקו
בקו
בקו
בקו
בקו

ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן

אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום

במספר
במספר
במספר
במספר
במספר
במספר
במספר
במספר

1
2
3
4
5
6
7
8

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם שטחים המותחמיס בקו אדום והמםומנים
במספרים  1ע ד 8״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות
.2
תשכ״א—i960״.

)מועצות

המקומיות

ה׳ בתשרי תשכ״א ) 26בספטמבר( 1960
) ח ט

1
2

אזוריות(

חיים משה שפירא
שר הפנים

( 8 0 0 1

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עפ׳
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עפ׳

)מרחבים׳

תיקון(,

119.
1.

3
4

ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳ .1256
ק׳׳ת  ,868תשי״ט ,עפ׳ .710

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית תמר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2.לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה ל א מ ו ד :
ב

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום פרט
.1
)נ( י ב ו א פרט ז ה :
3

4

1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ •119
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳

3

1.

4

מ״ ת  ,797תשי״ח ,עט׳ .1256
ס״ת  ,841תש י׳׳ט ,עט׳ .261

י1וב<ו!תקנות  ,1065י׳׳נ נחשו! תשכ״א3.11.1960 ,

י

״)(1

-

תמר

בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור תמר הערוכה בקנה מידה  1:100.000והחתומה
ביד ש ד הפנינ! ביום י״ב באלול תש״ך ) 4בספטמבר ! (1960שהעתקים מ מ נ ה נמצאים במשרד
הפנים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד המועצה האזורית.

חצבה
סדוס
עין גדי

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ד׳
השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ב׳
השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ג׳

•עין יהב

השטח המותחם במפה בקו אדום ומסומן באות ה׳

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם שטחים המותחמים ב ק ו אדום ,ומסומנים
באותיות ב׳ ע ד ה׳.״
.2
1960״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תמר ,תיקון( ,תשכ״א—

ד׳ בתשרי תשכ״א ) 25בספטמבר (1960
) ח ט

( 8 0 0 1

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לתל־אביב-יפו בדבר מודעות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳ • 1934י ,מתקינה מועצת ע י ר י ת תל־
אביב־יפו חוק עזר ז ה :
בסעיף  9לחוק עזר לתל-אביבדיפו )מודעות(׳ תשי״ב—1952

.1

2

)להלן — חוק העזר

תיי!וןסעי)*9

העיקרי( ,בסעיף ק ט ן ) ד (  ,אחרי ״בעלי חיים״ יווםף ״או כלי טיס״.
בסעיף )א( לתוספת השלישית לחוק העזר העיקרי —

.2

)(1
)(2
)(3

תייווז התוספת

.
,

בפסקה ) ,(1) (1במקום ״כרזה באזור פרסום אחד״ יבוא ״כרזה המודבקת על
סדרה של  70לוחות פרסום או חלק מ ה ם ״ ;
בפסקה ) ,(2במקום ״ ע ד —  2ל״י״ יבוא ״ 2.50ל״י״ t
במקום פסקה ) (3תבוא פסקה ז ו :
״) (3סרט פרסום על בד קולנוע הנוגע למפרסם א ח ד — ב ע ד  25מטר או
חלק מהם — לכל שבוע או חלק ממנו — 5.ל״י לכל בית קולנוע! בעד כל

השלישית

א

מפרסם נוסף הכלול באותו מרט —  2.50ל״י לכל בית קולנוע״.
)(4
•י

1
2

במקום .פסקה ) (6תבוא פסקה זו:
״) (6מודעה על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי — בעד כל  1/3מטר
מרובע או חלק ממנו — לכל חודש או חלק ממנו — ע ד•T-.3ל״י״.

ע״ר  ,1034תום׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
ק״ת  ,282תשי׳׳ב ,עמ׳ .1114

קוב׳ז התמנות  ,1065י״ג בהשוז תשכ״א3.11.1960 ,
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""^;

ת ו ס פ ת

.3

)(5

במקום פסקה ) (10תבוא פסקה זוג
״) (10מ ו ד ע ה על עמוד או על לוח שהועמד לרשות מפדםם המודעה — לשבוע
או חלק ממנו —  17.50ל״י ,לחודש — 60,ל״י״.

)(6

אחרי פסקה ) (12י ו ו ס פ ו פסקאות א ל ה :
״) (13מודעה או כרזה על מדרכה — ב ע ד כל מטר מרובע או חלק מ מ נ ו —
לכל שנה או חלק ממנה — 50,ל״י״.
) (14מודעה או כרזה באמצעות כלי טיס לכל יום או חלק י ממנו ,לכל כלי
טיס ,לכל מפרסם —  50ל״י״.
3

במקום התוספת הרביעית

4

תבוא תוספת זו:
״תופפת רביעית
)סעיף (14

)א( שכר עבודה בעד הדבקה של כרזות על  70לוחות פרסום או חלק מהם —
למעט הדבקה על עמוד או לוח שהועמד לרשות מפרסם ה מ ו ד ע ה — :
לירות

גליון שלם
חצי גליון

—16
12.50

רבע גליון
שמינית גליון

—10
—5

)ב( שכר עבודה ב ע ד ה ד ב ק ת מודעה על ע מ ו ד — פרט לעמוד מלבני — או
לוח שהועמד לרשות מפרסם ה מ ו ד ע ה  :לכל ע מ ו ד או לוח או לכל חלק מ מ נ ו —
לירות י

גליון
חצי
רבע
 .בעד
)ג(
המודעה— :

—8.
—9
—10
—2.

שלם
גליון
גליון
הדבקת רקע

שכר עבודה בעד ה ד ב ק ת מודעה על ע מ ו ד מלבני שהועמד לרשות מפרסם
לירות

לכל עמוד או חלק ממנו
בעד הדבקת רקע
.4

—5.
—2״

לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר ל ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו ) מ ו ד ע ו ת ( )תיקון( ,תשכ״א—1960״.
נתאשד.

י ״ ב ב א ל ו ל תש״ך ) 4בספטמבר (1960
( 8 9 9 0 9

) ח ט

חיים
3
4
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משה שפירא
שר הפנים

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו
.

ק״ת  ,478תש י ״'ד ,עמי .41
ק״ת  ,585תשט״ז ,עמ׳  ; 521ק׳׳ת  ,092תשי״ז ,עמ׳ .1235
קובץ התקנות  ,1065י״ג כחשו! תשה״א8.11.1960 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
י

י

-

.

.

'

ח ו ק ע ז ר ל א ז ו ר ב ד ב ר •מס ע ס ק י ם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר ז ה :
2

.1

הגדרות

בחוק עזר זה —

״.המועצה״ — המועצה המקומית אזור!

״

,

״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״מם״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״שנה״ — ש נ ת כספים.
)א( כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
שנקבע בתוספת ,אולם אם׳ התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק והודיע על כך
למועצה לפני  1באוקטובר ,ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
)ב(

העוסק באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מם ב ע ד עסקו שבכל מקום ומקום.

)ג(

העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מם ב ע ד העסק ששיעור המם בעדו

הטלת מם

הוא הגבוה ביותר בתוספת של 50%.משיעור המס בעד כל עסק נוסף.
)א( המס ישולם בשני שיעורים שווים :ה א ח ד ב־ 1באפריל והשני ב־ 1באוקטובר
.3
של השנה שבעדה מגיע המס.

תשלום המם

)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל ,אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם את
השיעור הראשון תור חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באוק־
טובר או תוד ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריד המאוחר יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,ישלם את מחצית המם ב ב ת א ח ת
יתור חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
) .א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
.4
) (1מכל אדם ,שלדעת ראש המועצה ,עוסק ,שימסור לו תוד הזמן הנקוב
באותו כתב כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם א ת המם ,שימציא לו ,תוד הזמן האמור ,כל קבלה
שבידו על תשלוט המם.
)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לברר אם עוסקים בו.

.5

אדם שעשה אחת מ א ל ה 
)!( לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן הנקוב

סמכויות
ראש המועצה.

עבירות וענשים

בה ז
1
2

ע״ר  ,1911תום׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115

קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשו! תשכ״א3.11.1960 ,
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)(2

הפריע לראש המועצה או מ נ ע אותו מ מ ש ת מ ש בסמכויותיו לפי סעיף ) 4ב(,

ד י נ ו — קנם  500לידות ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף עשרים לירות ,בעד
כל יום ש ב ו העבירה נ מ ש כ ת אחרי שנמסרה לו עליה הודעה ב כ ת ב מ א ת ראש המועצה ,או
אחרי הרשעתו בדין.
.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק ה מ ת נ ה ל על ידי המועצה.

תהילה

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביוט ד׳ בניסן תש״ך ) 1באפריל .(1960

הוראות מעבר

.8

על א ף האמור בסעיף  ,3ישולם המם לשנת  1960/61תוך  30יום מיום פרסום חוק

 0ט י י

ע ז ר זה ברשומות.
.9

ביטול
.

השם

חוק עזר לאזור )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז— — 1956בטל.
3

 1 0ל ח ו ק ע ז ר זה ייקרא ״חוק ע ז ר לאזור )מם עסקים מקומי( ,תשכ״א—960i״.
תוספת
שיעורי ה מ ס לשנה

תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

אגודה שיתופית לאשראי וחסכון בע״מ
אופניים ,אופנוע ,תלת־אופנים ,תלת־אופנוע —
תיקיז
בשר בקר וצאן בלבד
 ,בשר עוף בלבד
בשר מסוגים אחרים
,בנק או סניפי בנק
בית מלאכה או בית חרושת —
שאינו מעסיק פועלים
המעסיק פועלים —
עד 2
 3עד 6
 7עד 10
 11עד 15
 16עד 50
לכל  10נוספים — תוספת של
בית מטבחיים
בית מרקחת
קולנוע —
קיצי
באולם
• באר מים פרטית
בריכת שחיה
בית חרושת לנקניק
בית קפה
מסעדה
'מזנון
קיוסק וגזוז
:

בית קפה ,מסעדה או מזנון' —
עם רשיון למכירת משקאות משכרים
 1י ת חרושת לגזוז וסודה
דיר — לכל ראש
זגג
3
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תיאור תמלאנה או העשק

1000
10
36
60
240
400
10
100
300 .
500
750
1500
100
300
80
300
600
50
1000
360
50
36
25
20
70 .
100
4
6

י־

חגות מכולת שמספר לקוחותיה —
עד 100
 101עד 200
 201עד 300
 301עד 400
 401ומעלה
מכולת מעדנים
חנות —
מכולת בסיטונות
ירקות ופירות
גלנטריה
כלי מטבח
מכשירי כתיבה
המרי בנין
צעצועים
תמרוקים
נעלים
צרכי השמל
רדיו
רהיטים
זכוכית
קונפקציה
דגים
קבלת כביסה
צבעים
חברה המספקת גז
חברת ביטוח
חברה לאספקת מים
חברה לאספקת חשמל
חברת אוטובוסים
קבלן ארצי המבצע עבודות בתחום המועצה
משק עופות —
 50עד 100
לכל עוף נוסף

הטס בלירות
15
25
80
120
180
180
250
50
45
35
25
100
20
15
45
50
120
100
25
25
30
15
30
300
250
750
750
500
500
15
0.10

ק״ת  ,655תשי״ז ,עמי י
קובץ התקנות  ,1065י״נ בחשו! תשכ״א3.11.1960 ,

הטם בלירות

 .תיאור ממלאכה או העסק
מאפיה ללחש
מאפיה לעוגות
מחלק קרח
מחלק נפט
מחלק לחם בעגלה
מחלק לחפ עם מכונית
מחלק חלב
מחסן קרח
מכבסה מיכנית
מחסן מספוא
מחסן מספוא ומכשירי חקלאות
מספרה לגברים —
שאינה מעסיקה פועלים
המעסיקה פועל אחד — נוסף
לכל פועל נוסף
מספרה לגברות —
שאינה מעסיקה פועלים
המעסיקה פועל אחד — נוסף
לכל פועל נוםף
מחסן ברזל ישן
מכונית משא —
עד  2טונות
למעלה מ־ 2טונות

תיאור המלאכה או העסק

200
120
50
12
15
50
15
250
120
100
140

/

•

15
15
25

25
25
50
50

20
35

הטס בלירות

180
20
50
'40

'מוסך
מכירת סיד
מהנדס
מקלחות ציבוריות
עגלון —
עם סוס אחד
עם  2סוסים .
צלם וצרכי צילום
רפתן — לכל ראש בקר
רוכל
רופא
רופא שיניים
שרברב
שעונים —
מכירה
תיקון
שעשועים —
באולם .
תחת כיפת השמים
תחנת דלק
תחנת ריכוז חלב
סוכנות ביטוח
תעשיה למוצרי חלב

נתאשד;
י״ב באלול תש״ד ) 4בספטמבר (1960

6

10

50

2

6

120

120

10
25
10
100
75
500
150
25
.250

מ .ד י ־ נ ו ר
ראש המועצה המקומית אזור

)חט (81057

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לגן־יבנה ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
.בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה המועצה
המקומית גן־יבנה חוק עזר זה:
בחוק עזר ז ה —

.1

הנררות

״מפעל מים״ — באד ,בריכה ,מנהרה ,תעלה וםכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית!
״רשת פרטית״—אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מים לאותו נ כ ס !
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת!
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
,המסופקים ל נ כ ס !
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה;
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק עזר זה על
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,ואם ניתן רשיון להקים מפעל
מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו»
1

ע״ר  ,1941תוס׳  •1מס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1085י׳׳נ בח׳עוז תשכ״א3..11..1960 ,
. . . . .

.׳{

.
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״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
,
״המועצה״ — המועצה המקומית גן־יבנה!
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ברשת פרטית.
.2

)א(

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

לפי רשיון מ א ת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב(

תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

*.

)ג( המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה ע ש ר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ד(

ב ע ד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה

בשיעור שנקבע בתוספת.

.3

)ה(

הוראת סעיף ק ט ן ) ד ( לא תחול על —
) (1המחזיק באד המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!
) (2תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי
משקיהם החקלאיים.

)א(

חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

)ב(
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג(
!

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
)(1

אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת! וכן

)(2

הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יםירנה ולא יטפל
.4
בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי
היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת ר ש ת פרטית ,לתיקונה ,לשינויה או להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן ,אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מגע
א ת פעולתו התקינה של מד־המים.
 - .5בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה א ג ר ת ה נ ח ת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
.6

)א(

לא יתקין אדם מד־מיפ׳ לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מ א ת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית ה מ ו ע צ ה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על־ידי המנהל ולגבות מהצרכן א ת תמורתם של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג(
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בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשו! תשכ״א3.11.1960 ,

)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים באמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין א ת מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשית בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( ב ע ד בדיקת מד־מימ ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .ב ע ד תיקון
מד־מים ישלם צרכן אגדה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי עובד
המועצה או א ת הוצאות התיקון ,אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המיס שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק א ת מד־־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן ב ע ד הבדיקה אגדה כאמו^ בסעיף ק ט ן ) ה ( .
)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה א ג ר ת מ י
.7
שנקבע בתוספת.
)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 הנכם.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.
0

.8

)א(

ב

ש

י

ע

ו

ד

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

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

,:״.־ י\

אגרתטיט ;
:ד

::י
אה־קתמיט
? פ י

ח ת ח

•••

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל רשת פ ר ט י ת להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום ב ע ד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

פי־ונות

)א( א ג ד ת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש ,אולם אם היתה א ס פ ק ת  ,ה מ י ם
.10
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מ א ת המועצה.

מועדהתשיום

׳

)ב( ב ע ד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על חשבון
האגרה סכום שייקבע בהסכם עם ה מ נ ה ל ! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור ,אס
נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים א ו האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
הודאות סעיפים  7ד  9לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

).א(
.11
אמצעים.
)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,7כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  9לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה ,בריאות,
סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
.12

)א(

המנהל יתרה בצרכן -
)(1
)(2

פ ט

יי!

ביתו? החיבוד

שלא סילק במועד הקבוע א ת הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה ז
שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהלז

קובץ,התקנות  ,1065י״נ בח׳שון תשכ״א8.11.1960 ,
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) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
) (4שזיהם או הניח לאחד לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל׳ בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לפי סעיף קטן)א( ) (1ד) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה לפי סעיף
קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בחזקתו של
אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המיס.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן)ב( לא יחודש אלא לאחד תשלום הסכומים המגי־
עים 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.
י׳ייי׳*

ח י ב

יי

שנותק

.13

)א(

חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתר
,

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.
חפםקתמימ

) .14א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,לנתק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,כולה או מקצתה.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־
תשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק׳ עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק. .

רמות מיסה

) .15א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־.00ד 1ובשעת חירום —
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן׳
לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה!
) (2לבדוק אס יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לברר את במות
המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

השימוש במים
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) .16א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאהד להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמד ,או הפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגיח לאחר להשתמש במים שברשותי
לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט המנהל׳ במד־מים ובמיתקנים המובילים את המיס למד־
מים.
קובץ התקנות& ,106י״ג בחשו! תשכ״א3.11,1960 ,

 .17לא •ימכור אדמ מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה״עוכבה
או הופסקה לו אספקת מים ,לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 14אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

טכיותטיט

 .18לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
׳
.
המים, .

שמירהטפני

ל
) .19א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המוע (,
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרי־
שה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
צד

ד ש א י

ח י י ב ׳

י
דרישת תיקונים:

)ב( צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחרי דרישת
ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
הוצאות הביצוע מן הצרכן אוהבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הכל לפי הענין.
) .20א( לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן לו
רשיון שרברב.

רשיון שרגרב.

)ב( .בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכם שבו הוא מבצע .עבודות
שרברבות או למחזיק נכס כזה ,בעל 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 ל־ 31במרס של השנה שלאחר נתינתו.
)ה( בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו
בתוספת.
)ו( שדבדב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום תקפו
של הרשיון.
 .21מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
היא מכוונת ,או נמסרה במקם מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אהד 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.

מסירת הודעות

 .22העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ו־)ב() 6 ,א() !3 ,א(,
) 15ב( 19,18,17,16 ,ד  ) 2 0א (  ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב(
והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתה העבידה נמשכת ,דינו — קנס
נוסף  20לירות בעד כל יום שבר נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

.23

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגךיבנה )אספקת מים(׳ תשכ״א—1960״.

קוניז התקנות  ,1065י״ג נחשון תשכ״א3.11.1960 ,

השט

231

\

שיעור האגרה
בלירות

תופפת

—250.

 .1א ג ד ת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף  ) 2ד ( ( — לשנה
 .2אגרת חיבור ר ש ת פרטית )םעיף  ) 3ג ( ( כשהצינור הוא בעל קוטר
—75
ע ד ״1
—25
מ ע ל ל־״ — 1לכל אינץ׳ נוסף — תוספת של
 .3א ג ד ת הנחת צינורות )סעיף — (5
—150.
לאדמת בנין — ע ד דונם אחד
—25.
לכל דונם נוסף — תוספת של
—,. 75
לאדמה חקלאית — לכל דונם או חלק ממנו
.4
.5
.6
.7

—10
אגרת ה ת ק נ ת מד־מים )סעיף  ) 6ג ( (
0.75
ד מ י שכירות מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש
—5.
אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( (
א ג ד ת תיקון מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש לפי גודל מד־המים —
0.35
״3/4
0.45
״1
0.50
״11
1.50
״2

.8

א ג ר ת מים )סעיף  — (7לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־מים —
1.25
) (1לשימוש ביתי — ע ד  10מ״ק
0.15
ל־ 5מ״ק נוספים ע ל  10מ״ק — לכל מ״ק — תוספת ש ל
0.20
לכל מ״ק נוסף ע ל  15מ״ק — לכל מ״ק — תוספת ש ל
) (2לשימוש חקלאי — ע ד  800מ״ק לשנה לדונם — לכל מ״ק 0.055
לכל מ״ק נוסף ע ל  800מ״ק לשנה לדונם — תוספת ש ל 0.10
0.10
) (3לתעשיה — לכל מ״ק
0.15
) (4לבניה — לכל מ״ק
)ב( במקום שלא הותקן מד־מים —
) (1דירה
) (2מסעדה ,קיוסק ,מזנון א ו חנות מזון
חנות אחרת
) (3לשימוש חקלאי או משקי עזר —
לכל  iדונם או חלק מ מ נ ו ) ב ת ק ו פ ה  1באפריל —
 30נובמבר( לחודש —

.9

אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 12ג ( (

5.50
—5.

 .10אגרת רשיון שרברב )סעיף  ) 20ה ( ( — לשנה
נתאשר.
י״ח באב תש״ך ) 1באוגוסט (1960

2.50
—3
—2.

—10

שמואל אוחיון
ראש המועצה המקומית גן־יבנה

)חמ (816208

חיים מ ש ה שפירא
ש ד הפנים

קובץ התקנות ,1065׳י״ג בתמוז תשנ״א3.11.1900 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לחבל־יבנה בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ^ 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית חבל־יבנה חוק עזר ז ה :
2

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מ ק צ ת ן ! .
<
״עסק״ — ע ס ק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת •
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״שנה״ — שנת כספים  • 5י  .י־
״עובד״ — למעט חניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי״ג—. 1953
3

)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
שנקבע בתוספת ,אולם.אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק והודיע ע ל כך
למועצה לפני  1באוקטובר ,ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
)ב( העוסק באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
)ג(

העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מם בעד עסק אחד .בלבד ,והוא

העסק ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם א ת המם ,לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור.
המס בעדו עולה על שיעור ה מ ס  ,ב ע ד העסק הקודם׳ ישלם את ההפרש תוך שלושים יום
מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
)א(

.3

המס ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל והשני — ב־ 1באוקטובר

של השנה שבעדה מגיע המס.
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל ,אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם א ת
השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באויך
טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
)ג(

עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,ישלם א ת מחצית המם ב ב ת א ח ת

תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
)א( ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב —
.4
) (1מכל אדם ,שלדעת ראש המועצה ,עוסק ,שימסור לו תוך הזמן הנקוב
באותו כתב כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה ז
) (2ממי שטוען ששילם את המם ,ש י מ צ י א לו תוך הזמן האמור כל קבלה
שבידו על תשלום המס.
)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
לבדר אם עוסקים בו.
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1430עמ׳ .115
ם״ח  ,128תש י״ ג ,עמ׳ .157

קובץ התקנות  ,1085י״נ בחשוד תשכ״א3.11.1960 ,

עבירות וענשיפ

.5

אדם שעשה אחת מאלה —
) (1לא מילא אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן הנקוב
בה!
) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 4ב(,
דינו — קנס עשרים לירות ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף שתי לירות ב ע ד

כל יום ש ב ו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה אי
אחרי הרשעתו בדין.
פטור

.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו ע ל עסק המתנהל ע ל ידי המועצה.

ביטו5

.7

חוק עזר לחבל־יבנה )מם עסקים מקומי( ,תשי״ב— — 1951בטל.

תחילה

.8

הודאות מעבר

הוראות סעיף  3לא יחולו ע ל תשלום המס ל ש נ ת  1960/61והוא ישולם תוך שלושים
.9
יום מיום פרסום חוק ע ז ר ז ה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם לפי חוק עזר לחבל־יבנה
)מם עסקים מקומי( ,תשי״ב— , 1951ב ע ד שנת  1960/61ייחשב כאילו שולם ע ל חשבון המם
לפי חוק עזר זה.

4

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ר ) 1באפריל .(1960

4

.10

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה )מם עסקים מקומי( ,תשכ״א—1960״.
תוספת
שיעורי ה מ ם לשנה

תיאור המלאכה או העסק י

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

חברה —
לאספקת חשמל
לאספקת מים
שירות להסעת נוסעים
שירות להובלת משאות
תחנת דלק
תחנת כוח לייצור חשמל או תחנת טרנספורמציה
700
לחשמל
100
מפעל שימורים
75
בית מלון
50
בנק
10
אטליז או חנות ירקות
20
חנות אחרת
5
קיוסק
40
מסעדה
15
בעל מלאכה
מפעל לכריית זיפזיף ,חול ,סוכרי ,צדפים או
300
כורכר
500
250
400
150
200

המס בלירות

ספק סחורות אי מצרכים לישובים בתחום המועצה
בהיקף העולה על  10,000לירות לשנה
200
מפעל תעשיה המעסיק עובדים —
200
עד 20
400
 21עד 100
600
 101עד 150
800
 151עד 200
1000
למעלה מ־200
קבלן או קבלן משנה — חברה ,אגודה שיתופית,
שותפות או יחיד — לעבודת בנין ,סלילת כבי
שים ,עבודת ניקוז ,עבודת קידוח ,או לכל
עבודה אחרת — שהיקף עבודתו בתהום המו
עצה ,לשנה בלירות —
עד 5,000
50
למעלה מ־ 5,000עד 10,000
100
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
200
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
400
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
600
למעלה מ״ 100,000עד 150,000
800
למעלה מ״150,000
1000״

אפרתי
שלמה
ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

נתאשר.
;״
כ״ב באב תש״ך ) 15באוגוסט (1960
)חמ (83170

חיים

משה שפירא
שר הפנים

ק״ת  ,217תשי״ב ,עמ׳ .157
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קובץ התקנות ,1055י״ג גחשח תשכ״א3.11.1960,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למודיעים כ ד ב ר פ ת י ח ת ב ת י ע ם ק ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מהקינה המועצה
האזורית מודיעים חוק עזר ז ה :
ג

.1

—

בחוק עזר זה

הגדרות

י

״המועצה״ — המועצה האזורית מודיעים!
״בית עסק״ — חנות ,משרד ,מחסן ,בית מלאכה ,מזנון וכל מקום אחר בתחום המועצה
 .שבו נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה או מתנהל עסק ,לרבות מכירת כרטיסי כניסה
 .למקום תרבות ,ספורט או לבית עינוג ולמעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג בית
מרקחת ומשרד למוניות!
״בית אוכל״ — מסעדה ,בית קפה ,וכל מקום אחר בתחום המועצה שבו מגישים או מוכרים
 ,אוכל או משקה לשם צריכתם בו במקום ,למעט מלון ,פנסיון ,קיוסק ,ובית עינוג!
״בית עינוג״ י — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת
השעשועים הציבוריים! 1935 ,
2

״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה שתחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי ש ע ה אחרי שקיעת החמה
 .ב מ ו צ א י ימי מנוחה ,וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה
וסופו בשעה חמש למחרתו!
3

״פתוח״ — פתוח לקהל לשם קניה או מכירה ,מ ת ן שירות ,הגשת אוכל או עשיית עסק.
בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —

.2

סגירת ביזי
עסק ביטים׳

) (1בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים ,סיגריות ,פירות ,שוקולדה ,גלידה,
או משקאות קרים לא משכרים בשעות שבין  24לבין ! 5
) (2חנות לממכר פרחים וחנות לממכר מזכרות — בשעות שבין  22לבין !5
) (3חגות לממכר מזון ,למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה )— (1

שאינם ימי
מנוחה

)א( בימים שאינם ערבי ימי מנוחה — בשעות שבין  20לבין  5בתקו
פה שבין ה־ 1באפריל עד  30בספטמבר ,ובין  19לבין  6בשאר חדשי
השנה!
) ב (  .בערבי ימי מנוחה — בשעות שבין  20לבין  5הקודמות ליום המנודה
בתקופה שבין ה־ 1באפריל ע ד ה־ 30בספטמבר ובשעות שבין  19לבין 6
הקודמות ליום המאוחה בשאר חדשי השנה!
)(4

כל בית עסק אשר לא פורט בפסקאות ) (1ע ד )— (3
)א(

בימים שאינם ערבי ימי מנוחה — בשעות  20לבין  5בתקופה

שבין ה־ 1באפריל עד דר 30בספטמבר ,ובשעות  19לבין  6בשאר חדשי
השנה!
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .110
ע׳׳ר  ,1935תום׳  1מט׳  ,496עט׳ .49
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ מס׳  ,4עמי .12

-,קונץ התקנגת  ,1065י״ג נהשח תשכ״א3.11.1960 ,
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)ב( בערבי ימי מנוחה — בשעות שבין  20לבין  5הקודמות ליום ןןמנוחה
בתקופה שבין ה־ 1באפריל ע ד ה־ 30בספטמבר ובשעות שבין  19לבין 6
הקודמות ליום המנוחה בשאר חדשי השנה!
אולם בכל אחד מהימים כ״ו ,כ״ז וכ״ח באלול ,ח  /י״א ,י״ב וי״ג בתשרי ,ז  /ח /
ט  /י  /י־׳׳א ,י״ב ,י״ג ,י״ד וט״ו באדר •,י״א ,י״ב וי״ג בניסן :ב׳ ,ג׳ וד׳ בסיון מותר בו —
אם אינו חל בשבת — לפתוח בית עסק ,מהסוג המפורט בפסקאות ) (3ד )  ( 4ע ד שעה .22
סגירת בתי
עסק בימי
מנוחה

.3

)א(

בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק או משרד למוניות.

)ב(

ביום הכפודים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל

או בית עינוג.
)ג(

בימי מנוחה ,למעט יום הכפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה

לפתוח בית אוכל —
) (1שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה!
) (2שלא פורש בפסקה ) — (1בשעות שבין  22לבין  9ובשעות שבין 15
לבין הזמן הקודם לשנים א ל ה  :ש ע ה  18או סוף יום המנוחה ,ובלבד שבשעות
שפתיחת בית האוכל מותרת לא ימכור אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או
להגיש אוכל ומשקה אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח
אחר בחוץ או אל החוץ.
)ד( בימי מנוחה ,למעט יום הכפורים וליל ת ש ע ה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה
לפתוח בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך.
סגירת בתי
מרקחת

י תחולה

לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ,ובימים שאינם ימי מנוחה
.4
בשעות שבין  19לבין  5בתקופה שבין  1באפריל עד  30בספטמבר ,ובשעות שבין  19לבין
 6ב ש א ר חדשי השנה ,ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו
כשהגיע תורו לפתחו לפי סדר תורנות שיקבע ראש המועצה.
הודאות הסעיפים  3ו־ 4לא יחולו על בית עסק ,בית אוכל או בית מרקחת ,אשד
\3
בעליו הם לא יהודים ואינם פותחים אותו בימי מנוחתם של בני עדתם.

עבירות וענשים

.6

העובר על היראה מהוראות חוק עזר זח ,דינו — קנם מאה לירות.

השם

.7
1960״.
•

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למודיעים )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״א—

גתאשד.
י״ב באלול תש״ך ) 4בספטמבר (1960

לידר
אריה
ראש המועצה האזורית מודיעים

)חמ 183959

חיים
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משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1065י״נ בחשו! תשב״א3.11.1960 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנתיבות בדבר היטל עינוגים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית נתיבות .חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקןומית נתיבות !
״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים< 1935 ,
״בית־עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג!
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על־פי דין ,לרבות אדם
; המנהל בית־עינוג או מפקח עליו!
״:מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

הגדרות

2

המנהל ישלם .למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכר
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

היט? ושיעורו;

)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א(.

כרטיסים

) ' .4א( בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בבל כרטיס הוראות
סעיף ) 3א(! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב( בעל כרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.
)ג( לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיים חינם או ברטים
שנתקיימו בו הודאות סעיף ) 3א(.
המנהל יעשה ככל האפשר בדי להבטיח שהוראות הסעיפים ) 4 ,3א( ו־)ג( יקויימו.
.5

כניסה
?בית־עינוג

)א( המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם ז בן ישלמו
.6
תמורת כל בול ,שאינו משומש ואינו מקולקל ,את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים
למאה׳ אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה
חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו בדין.
)ב( לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.
'.7

)א( המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו ,בשלושה אלה:
) (1תחרות אםפורט!
) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!
׳ ) (3עינוג ,שהוא ,לדעת המועצה ,בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי
ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. .

חובות המנה?
בו5יכ1

פטור והנחות

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1935תום׳  1טס׳  ,496עט׳ .49
קוב׳) התקנות  ,1065י״נ בחשה תשכ״א3.11.1960 ,

237

)ב( הרוצה ליהנות מפטור א ו מ ה נ ח ה  :ל פ י סעיף קטן )א( יגיש בקשה למועצה
לפגי שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית א ת שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים —
) (1לחיילי צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי א ת פנקס חמגוייס!
) (2לנכי מלחמת הקוממיות ,המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות
הנכים )טיפול רפואי( ,תשי״ד—. 1954
3

סמכויות המפקח

ענשים
השם

)א( מפקח רשאי ,בכל עת ,להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
.8
א צ ל המבקר ,הסדרן ,הקונה או כל אדם אחר ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק ע ז ר זה,
וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב ת ח ת י ד ו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה ע ל
הוראות חוק עזר זה.
)ב( ל א יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו ל פ י סעיף
קטן )א(.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לידות.

.9

לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות )היטל עינוגים( ,תשכ״א—1960״.

.10

תופפת
)סעיף (2
לתיאטרון ,אופרה וקונצרט:

;1

כרטיטשמחירו
באגורות

עד 7
 8ע ד 14
 15ע ד 19
 20ע ד 24
 25ע ד 30
 31ע ד 40
 41ע ד 80
 81ומעלה
.2

שיעור ההיטל
באגורות

0.5
1
2
3
7
10
15
 20 %ממחיר הכרטיס .י

לכל עינוג א ח ר :
כרטיס שמחירו
באגורות

ע ד 27
 28ע ד 31
 32ע ד 37
 38ע ד 54
 55ומעלה

שיעור ההיטל
באגורות

 9אגודות
 12אגודות
 20אגורות
 70 %ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 5אגורות
יהיו פטורות מהיטל!
 70 %ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל

אשר אוחיון
נתאשר.
ראש המועצה המקומית נתיבות
ף באלול תש״ד ) 29באוגוסט ש(19
חיים מ ש ה שפירא
גחמ (84202
ש ד הפנים
3
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ס״ת  ,430תשי״ד ,עמ׳ •500
קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשו! תשכ״א3.11.1960 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לםולם־צור ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

האזורית סולם־צוד חוק עזר ז ה :
,1

*

בחוק עזר זה —

״מפעל מים״ — באד ,בריכה ,מנהרה ,תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים ,י
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,ל מ ע ט רשת פרטית! -
״רשת פרטית״—אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים לאספקת
מים לאותו נ כ ס !
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת!
״ מ ד מ י ם ״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסופקים
לנכס!
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה!
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק ע ז ר זה על
ידי המועצה למלא א ת תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם׳ ואם ניתן רשיון להקים מפעל
מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו!
״צרכן״ — אדמ המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה האזורית סולם־צור!
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ב ר ש ת פרטית: .
)א(

,2

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

לפי רשיון מ א ת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב(

תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

)ג( המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה ע ש ר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ד(

ב ע ד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה

בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( הוראת סעיף ק ט ן ) ד ( לא תחול ע ל 
)!( המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד!
) (2תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ודק לצרכי
משקיהם החקלאיים.
,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 א ו ת ה רשת.
)ג(

ב ע ד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
)(1
)(2

1

א ג ר ת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת! וכן
הוצאות חיבור לפי חשגון שהגיש המנהל.

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1085י״ג בחשו! תשכ״א^11.1960 ,

:רשתפרטית

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישגה דשת פרטית קיימת ,לא יםירנד .ולא יטפל
.4
בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי
היתר בכתב מ א ת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה ,לשינויה או להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)גו( המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן ,אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
א ת פעולתו התקינה של מד־המים.

אגרת הנחת
:צינור מים

בעל נ כ ס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.5
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.

•רכישת טד־טים
והתקנתו

)א( לא יתקין אדם מרימים׳ לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
.6
)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מ א ת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על־ידי המנהל ולגבות מהצרכן א ת תמורתם של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( ב ע ד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־פים כאמור בסעיף ק ט ן ) ב (  ,דשאי המנהל
להתקין א ת מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשית בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( ב ע ד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים ישלם צרכן אגרה ח ד ש י ת בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי עובד
המועצה א ו א ת הוצאות התיקון ,אם מד־המים לא תוקן על ירי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שכד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק א ת מד־־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרד ,באמיר בסעיף ק ט ן ) ה ( .

אגרת טיט

.7

)א(

ב ע ד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור

שנקבע בתוספת.
)ב( ע ל אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מס ויי מת ,רשאי המנהל לחייב א ת
הצרכן בתשלום ב ע ד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותר.
התקופה בשנה הקודמת.
אספקת טיט
5פי חוזה

)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.8
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתד ,סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.

לקרונות
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המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל ר ש ת פ ר ט י ת להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום ב ע ד צריכת
המיט המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.
קובץ התקנות  ,1065י״ג בחשו! תשב״א3111.1960 ,

)א( א ג ר ת טיפ תשולם מראש בראשון לכל חודש. ,אולם אם מיתה אספקת המיס
.10
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעמ ימים לאחד קבלת דרישמ לכך מ א ת המועצה .־

מועד דותשלום

)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על חשבון
מאגדח סכום שייקבע בהסכם עם ה מ נ ה ל ! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
ממועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור ,אם
נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מ ו ע ד לתשלום יש לסלקם
תור ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
)א(
.11
אמצעים.

הוראות סעיפים  7ו־ 9לא יחולו ע ל אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)ב(

המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות

פטור

או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,7כולו או מקצתו.
),ג(

הוראת סעיף  9לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה ,בריאות,

.סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,א מ נ ו ת או ספורט.
.12

)א(

י

המנהל יתרה בצרכן _

 -ניתלס היייביי:

) (1שלא סילק במועד הקבוע א ת הסכומים שהוא חייב בהט לפי חוק עזר זה!
י  (2) :שהשתמש במים ש ב ר ש ו ת ו ש ל א לצדכי בית א ו שלא לצורך שקבע המנהל!
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי׳ שימוש!
) (4שזיהם או הניח לאחד לזהם א ת המים בכל דרך שהיא ובמיוחד ע ל ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לפי סעיף ק ט ן ) א ( ) (1ר) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה לפי סעיף
ק ט ן ) א ( ) (3ר) ,(4לנתק א ת 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 ק ט ן ) ב ( לא יחודש אלא לאחד תשלום הסכומים המגי
עים.מהצרכן כאמור או ל א ח ד תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים כאמור,
הכל לפי העניו ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע בתוספת.
.13

)א(

חיבור של דשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתר
,

בכתב מ א ת המנהל.
)ב(

חידוש החיבור
שנותק .

<

חיבור של ד ש ת פ ר ט י ת שחודש ללא היתר מ א ת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,

רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
)א( ב ש ע ת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים א ו ברשת
.14
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,לנתק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,בולה או מקצתה.

הפסקת טיט

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־
י
תשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק ע ז ר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק׳ עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(׳
חייב המנהל לבצע מיד א ת חיבור הרשת הפרטית שנותק.
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רשות מיסה

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ו ב ש ע ת חירום —
.15
בכל זמן סביר — על מ נ ת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו ובן לבדוק ,לתקן,
לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה ?
) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,א ו לברד א ת כמות
המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

השימוש במים

)א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצדכי
.16
בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחד לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו
לצדכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט המנהל ,במד־פים ובמיתקנים המובילים א ת המים למד־
מים.

מכירת מים

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה ,עובבה
.17
או הופסקה לו אספקת מים ,לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 14אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 .שמירי׳ מפני

.18
המים.

/דרישת תיקונים

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על י ד י ו ) ל ה ל ן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
.19
בדרישה ככתב ,כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן א ו בעל של ר ש ת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחרי דרישת
ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע א ת העבודה במקומו ולגבות
הוצאות הביצוע מן הצרכן או ה ב ע ל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הכל לפי הענין.

רשיוז שרברב

.20

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

)א(

לא יתקין אדם אביזרים של רשת פ ר ט י ת ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן לו

רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכם שבו הוא מ ב צ ע עבודות
שרברבות או למחזיק נכס כזה ,בעל עת שיידרש לכך.
)ג( ראש המועצה דשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
מסמך המוכיח את הכשרתו כשרבדב.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא ע ד ל־ 31במרס של ה ש נ ה שלאחר נתינתו.
)ה( בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגדה בשיעור שנקבע לו

7

בתוספת.
)ו(
של הרשיון.
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.21

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדפ שאליו

ה י א מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו א ו במקום עסקו הרגילים א ו הידועים לאחרונה לידי
א ח ד מבני משפחתו הבוגדים׳ או לידי כל אדם׳ בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוד א ל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
א ו הידועים לאחרונה ,א ו הוצגה במקום בולט ע ל הנכם הנדון בהודעה.
העובר ע ל הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ,ו־)ב(׳  ) 6א ( ) 13 ,א(,
.22
) 15ב( 19 48,17 ,16 ,ו־)20א( ,דינו — קנם מאה לירות ,ואם ע ב ר ע ל הוראות סעיף ) 19ב(
והמועצה לא ה ש ת מ ש ה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתה ה ע ב י ר ה נמשכת ,דינו — קנס
נוסף ע ש ר לידות ב ע ד כל יום :שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו ע ל י ה הודעה בכתב
מראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.23

לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק עזר לםולם־צור )אספקת מים( ,תשכ״א—1960״.
תופפת,

׳

טסיות הודעות

•

ענ׳״ימ

השפ

שיעוו האגרה
בלירות

 .1אגרת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף  ) 2ד ( ( — לשנה
 .2א ג ר ת חיבור ד ש ת פרטית )מעיף  ) 3ג ( )  — ( ( 1לדירת מגורים
לבית מסחר ,ב י ת חרושת ,עסק ו מ ש ר ד
 .3אגדת הנחת צינורות )סעיף  (5לפי א ו ר ד החזית של הנכם —
לכל מטר אורד
 .4אגרת ה ת ק נ ת מד־מים )סעיף  ) 6ג ( ( עם אביזרים — ב ע ד מד־מים
שקוטרו ע ד ״1
״ 2ומעלה
 .5ד מ י שכירות מד־מים )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש
 .6אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש
 .7אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( (
 .8אגדת מים )סעיף — (7
)א( במקום שלא הותקן מד־מים — לכל יחידת דיור כולל פחון —
לחודש
)ב( במקום שהותקן מד־מים — לכל יחידת דיור ל־ 10מ ראשונים
א ו חלק מהם — לחודש
לכל מ נוסף —
)ג( לתעשיה ,מסחר׳ מוסדות ,משרדים ובניה ל־ 10מ ראשונים
או חלק מהם
לכל מ נוסף —
 .9א ג ר ת חידוש חיבור )סעיף  ) 12ג ( (
 .10אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 20ה( — לשנה
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשדרות בדבר א ם פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית שדרות חוק עזר ז ה :
;הגדרות

..1

בחוק עזר.זה —

״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מינהרה ,תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פ ר ט י ת ;
״ ד ש ת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאס־
פקת מים לאותו נכס!
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת !
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המיס המסו־
פקים לנכס!
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה!
״מנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,ואם ניתן רשיון להקים מפעל
מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו(
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פ ר ט י ת !
״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות 5
״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ברשת פרטית.
:ושיו! להקטת
:מפעל טיט
/ולהפעלתו

)א( לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים ,אלא
.2
לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.
)ג( המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
חייב להגיש למועצה ,תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור ,בקשה לרשיון.
)ד( בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( הוראת סעיף ק ט ן ) ד ( לא תחול על —
) (1המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד?
) (2תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצדכי משקיהם
החקלאיים.

'•חיבור לט&על
:טיט

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא ע ל 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 הנכם לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
), (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

,רשת פרטית

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.4
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מ א ת המנהל.
ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .110
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)ב( לא ישתמש בעל נכם להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתו״
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו ע ל ידי המנהל.
)ג( המנהל דשאי להורות ע ל החלפת אביזרים .חורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אס כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע .
את פעולתו התקינה של מד־המיס.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כ ב ד רשת פרטית מחוברת למפעל מיס — הגובל
.5
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
.6

)א(

לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

אגרת הנחת
צינור מים

רכישת מרימים
והתקנתו

)ב( המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מיט עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה,
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה׳ רשאית המועצה
לרכוש מד־מיס לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן א ת תמורתו של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג(

ב ע ד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,דשאי המנהל
להתקין א ת מד־המיס ולחייב את הצרכן בדמי שכירות ח ד ש י ת בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( ב ע ד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .ב ע ד תיקון
מד־מיס ישלם צרכן אגדה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המיס תוקן על ידי
עובד המועצה א ו — א ת הוצאות התיקון אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה׳ רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגדה כאמור בסעיף ק ט ן ) י י ( .
)א( ב ע ד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.7
שנקבע בתוספת.

אגרתמים

׳

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המיס ש ה ש ת מ ש ו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,א ו לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי המנהל לחייב א ת ־
הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת ה מ מ ו צ ע ת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשייס שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.
.8

,

)א(

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

מיס ולקבוע בו תנאים.
)ב(

אספסת מים ?פי

חוזה

היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הודאות חוק עזר זה ,יחולו תנאי

החוזה.
.9

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן בעל ד ש ת פרטית להפקיד בקופת

פסדונות

המועצה פקדון ל ה ב ט ח ת תשלום אגרת המיס בסכום שלא יעלה על התשלום ב ע ד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשד שני חדשים.
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מועד התשלום

)א( א ג ר ת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! .אולם אם היתה אספקת המים
.10
.
לפי מד־מים ,תשולם האגדה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מ א ת המועצה.
)ב( ב ע ד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על חשבון
האגדה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל ! אולם כל עוד לא התחילו .בבניה רשאי גזבר
המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם 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.

פ ט

י

)א(
.11
אמצעים.

ר

הוראות סעיפים  7ו־ 9לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך׳ דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,7כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  9לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתוק החימר

.12

)א(

המנהל יתרה בצרכן —
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה!
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל!
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשוס כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
) (4שזיהס או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי־תיקון מיתקני המים שברשותו.

)ב( לא ש ע ה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף ק ט ן ) א ( )  ( 1ד )  ( 2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף ק ט ן ) א ( )  ( 3ר )  , ( 4לנתק 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 יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחד תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
חידוש חיבור
;׳*"י"
,

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתר
.13
בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
)א( ,רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

הפסקת טיט

)א( ב ש ע ת חירום ,או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.14
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,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.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
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)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל* 17.00ובשעת חירום—•,
.15
בבל זמן סביר — על מ נ ת 
)!( להתקין מד־מים׳ לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן,
לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה ו
) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לברר את כמות
המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
 .16י )א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותן
בית או לצודד שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לדעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ,,ולא יעשה בו בל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרבי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו
לצרבי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,ל מ ע ט המנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
המים.
א

ל

א

ל

צ ד כ י

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשותי.אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
.17
עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע א ת
הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,,או לפי סעיף  — 14אלא לפי היתר בכתב מ א ת
המנהל.
.18
.המים.

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחר םמוד למפעל

השימוש בטיס

טכידתמים

שטירה מפני
,
י
< י

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמד על י ד י ו ) ל ה ל ן — דאש המועצה( דשאי לחייב,
.19
בדרישה בכתב ,כל צדכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה׳ תוד זמן שנקבע בדרישה,
לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן א ו בעל ר ש ת פרטית או חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור ,חייב
למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק מ מ נ ה אחרי דרישת ראש
המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את
הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה ,הכל לפי העניו.
.20

רשותכניסח

)א(

לא יתקין אדם אביזרים של ד ש ת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן

ז י ט

דרישה תיקוניט

רשיוז שרברב

לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל ,לבעל הנכס שבו הוא מבצע
עבודות שרברבות או למחזיק בנכם כזה ,בכל ע ת שיידרש:לכד.
)ג( ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להפר
ציא מסמד המוכיח א ת הכשרתו בשרברב.
)ד( תקפו של רשיון שרברב הוא ע ד ל־ 31במרס של השנה שלאחד נתינתו.
)ה(

בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו

בתוספת.
)ו( שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכד חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון.
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מסילת הודעות

 .21מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אפ נמסרה לידי האדם שאליו
היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגי־
לים או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

ענשים

 .22העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ו־)ב() 6 ,א() 13 ,א(׳
) 15ב( 19 ,18 ,17 ,16 ,ו־) 20א( ,דינו  - -קנס  500לירות ,ואם עבד על הוראות סעיף
) 19ב( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתד ,העבירה נמשכת׳
דינו — קנם נוסף  20לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

וזשם

.23

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות )אספקת מים( ,תשכ״א—1960״.
תופפת

!!יעוד האגרה
ב5ירות

 .1אגרת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף ) 2ד( ( — לשנה
 .2אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 3ג( (
 .3אגדת חיבור צינורות )סעיף  — (5לנכס ששטחו —
— 100
עד  1000מ״ד
0.05
לכל מ״ר נוסף
— 10
 .4אגרת התקנת מד־מים )סעיף ) 6ג( (
0.50
 .5דמי שכירות מד־מים )סעיף ) 6ד( (  -־ לחודש
6.25
 .6אגרת בדיקת מד־מים ) ס ע י ף ) 6ה( (
0.25
 .7אגרת תיקון מד־מים )סעיף ) 6ה( ( — לחודש
 .8אגרת מים )סעיף  •-- (7לחודש —
א .במקום שהותקן מד־מים —
1.50
 .1לתצרוכת ביתית עד  8מ״ק
0.25
לכל מ״ק נוסף -־-
 .2למשקי עזר ,דהיינו חלקת אדמה סמוכה ששטחה לא פחות
מ־ 300מ״ד ומעובדים בה לפחות  10עצי פרי בני שנה
ומעלה או ששטחה לא פחות מ־ 100מ״ר ומגודלים בה ירקות
0.12
או פרחים ,ל־ 800מ״ק הראשונים לדונם — לכל מ״ק
0.25
לכל מ״ק נוסף
0.20
לבניה׳ ,לתעשיה ולכל שימוש אחר — לכל מ״ק
ב .במקום שלא הותקן בו מד־מים — לחודש —
—10.
חנות דגים
—3.
לשימוש ביתי או לבית עסק
לשימוש חקלאי או משקי עזר ,לכל  hדונם או חלק ממנו —5
—5
 .9אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 12ג( (,
12
 .10אגרת רשיון שרברב )סעיף ) 20ה( ( — לשנה

— 250
—75.
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