רש־וטות

 7רבץ התקנות
1222

א׳ בכסלו תשכ״ב

 9בנובמבר 1961
עמוד

תקנות התעבו!
תקנות המודד!
הודעת טבי ח
החלת סעיף !.9
צו.מס נסיעווו

מדוד לשלטי
צו המועצות ו
חוק עזר לאוו
חוק עזר לאש!
חוק עזר לבי!
חוק עזר לזכר
חוק עזר לקו
חוק עזר לקו
חוק עזר לרפ

; )תיקון(׳ תשכיב—v 1961
.
.
)תיקון( .תשכ״ב— 1961״.
י)סדרי ההגרלה ,מקומה וזמנה( ,תשכ״ב—. 1961
לחוק לתיקון דיני העונשין' )דרכי ענישה( ,תשי״ד-ר ,1954-תשכיב—1961
זוץ )פטור()תיקון( ,תשכ״ב— — 1961תיקון טעות

354
354
355
355
356

!קומיות )מועצות אזוריות()השרון־התיכון ,תיקון( ,תשכיב—1961
5קיבא )בניית ביבים( ,תשכ״ב—1961
ד )שמירת הנקמן ואיסור העישון( ,תשכ״ב—. 1961
.
יצחק )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״ב—1961
״יעקב )מס עסקים מקומי()תיקון( ,תשכ״ב—. 1961
ז־טבעון )החזקת יונים ועופות( ,תשכיב—; . 1961
דמלאבי )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ב—1961
־השרון )אספקת מים( ,תשכ״ב—1961

356
357
359
360
361
362
364
365

.
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מקומי

פקודת התעבורה
י ת ק נ ו ת לביצוע הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה  ,אני מתקין תקנות אלד!:
ג

תיהי!
ת ס נ ה

בתקנה 41 ,לתקנות התעבורה ,תשצ״א—) 1961להלן — התקנות העיקריות( ,בתקנת
.1
משנה )א( ,בפסקה ) ,(5מ ת ח ת הכותרת ״רכב משנת ייצור עד 1942״ במקום ״40״ יבוא ״60״•
2

4 1

תיקי!

תקנה 281

השם

.2

בתקנה  281לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,במקום ״5001״ יבוא ״6500״.

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון( ,תשב״ב—1961״.

כ״ד בחשת תשכ״ב ) 3בנובמבר (1961

)חט (756125

1
2

י צ ח ק בן אהרן
שר התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמ׳ .183
ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמ׳ .1425

פקודת המדידות
 .ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת נ א י ם ל מ ת ן ר ש י ו נ ו ת .למודדים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המדידות  /והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תיק» תמני׳ 3

.1

השט

.2

בתקנה  3לתקנות המודדים , 1938 ,במקום פסקה ) (1יבוא:
3

״) (1סיים חוק לימודיו במגמה לגיאודזיה ,בפקולטה להנדסה בנאית של
הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל. ,קיבל תואר מוסמך למדעים בהנדסת
בנאית ועבד לפחות שנתיים מתוך חמש שנים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה —
כמודד מתאמן במחלקת המדידות של משרד העבודה או אצל מודד מוסמך
והיד .רשום כמתאמן בפנקס המתאמנים המתנהל על ידי המנהל ,או״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המודדים )תיקון( ,תשכ״ב—1961״, .

כ׳ בחשון תשכ״ב ) 30באוקטובר (1961
<חמ (75100

הוקי א״י ,כדר נ׳ ,פר? ק5״ו ,עמ׳ .1368
ע״ר ווש״ח ,תום׳ א' מס׳  ,2עמי •1
ע״ר  ,1938תום׳  2מם׳  ,803עמ׳ p ; 812״425

ג י ו ר א יום פ טל
שד העבודה

1

2

3

354

 , nתשי״ד ,עמ׳ .454

קונץ התקנות  ,1222א׳ בכס?ו ת׳עב״ב9.11.1961 ,

תקנות טבי דולר ,תשי״א—1951
 1ידעה בדבר :ס ד ר י ה ה ג ר ל ה  ,מ ק ו מ ה ו ז מ נ ה
בתוקף סמכותי יפי תקנה ) 7א( לתקנות טבי דולר ,תשי״א— .} 1951אני מודיע
לאמור:
' בטיי
על הג־לת השי• ד השלישי של טבי דולר ,לצרכייפדיונם ,אשר נ ק ב ל
.1
תשכ״ב ) 15בדצמבר ג!  ,(15יפקחו לא פחות משני נציגים של מינהל מילוות המדינה ונציג
מטעם הבורסה לניירות רך בתל־אביב.
י ו מ ח

ע

"חנף"'*,,
" :׳;^\:

1

ח

יום ז׳ בכסלו תשכ״ב ) 15בנובמבר  (1961בבנק ישראל ,תל־אביב־

ההגרלה תיערך
.2
יפו ,רח׳ לילינבלום .37

י

מועד ההגרלה
ומקומה

.

שהוכנה לשם כך יוטלו שמונה פתקים שאחד מהם מסומן בספרה  ,0סדרי ההגר5ה
 Hעד  ,5והשאר בספרות  7ד .9יעלו פתק אחד מתוך הקלפי-•^-'•',־:
צב כעלייתם בגורל של כל טבי הדולר אשד מספריהם מסתיימים
ל הפתק הזה.

)א( לתוך קלפ
.3
חמישה במספר סידורי
ועלייתו של הפתק הי:
באותה ספרה המסומנת

י

)ב( ייערך פד !וקול ובו תירשם הספרה אשר עלתה בגודל < על הפרוטוקול יחתמו
נציגי מינהל מילוות הנ יינה ונציג הבורסה לניירות ערך בתל־אביב: .
)ג( תוצאות ה :דלה יפורסמו ברשומות בהקדם האפשרי.
.4

״הודעת טבי דולר )סדרי ההגרלה ,מקומה וזמנה( ,תשכ״ב—1961״.

להודעה זו ייקר

לוי אשכול
שד האוצר

כ״ו בחשון תשכ״ב ) :15נובמבר (1961
)הם (72172
.1015

ק״ת  ,173תש י״א ,ע<

1

השם

חוק לתיל ן דיני העונשין)דרכי ענישה( ,תשי״ד—1954
א כ ר ז ה ל פ י סעיף ) 19ז(
בתוקף סמכותי 61י סעיף ) 19ז( לחוק לתיקון דיני העונשין)דרכי ענישה( ,תשי״ד—
 1954י ,אני מכריז לאנ
•
י־
1

1

סעיף  19לחוק
.1
כ״ג בכסלו תשכ״ב )1
.2

1

עיקרן דיני העונשין)דרכי ענישה( ,תשי״ד— ,1954יכנס לתקפו ביום

ב

י

צ

ו

ע

ה ע  : 1י ד ה

תחילת תקפו

ו

של סעיף 19

דצמבר .(1961
סעיף  19האמור יחול ,החל מהיום האמור ,רק על נאשמים שביום

סעיף קטן )ב(
ל

:

א

מ

|.,1,

^

1

 2ש

נ

ה ן

ף

1,

ק ע

ע

ב

י

ר

ו

ת

ש

ה

ע

ו

נ

ש

ש

נ

ק

ב

ע

^1,

ב

ח

ו

ק

ע

ו

ל

״

ע

ל

.סייגלתחולת־
סעיח קט)1ב(

ששה חדשי מאסר.
לאכרזה זו ייקו׳ * ״החלת סעיף  19לחוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה(,
.3
תשי״ד— ,1954תשכ״ב ]•1961״.
כ״ג בחשון תשכ״ב ) 2נובמבר (1961
)חט (70400
1

ם״ח  ,166תשי״ד ,ע!

 :234ם״ח  ,338תשכ״א ,עמ׳ 415

ק1נץ התקנות  ,1222א׳ בג !5ו תשכ״ב0.11.1081 ,

רוזן
פנחס
שד המשפטים

השם

תיקון טעות
בסעיף  3לצו מם נסיעות חוץ )פטור( ),תיקון( ,תשב״ב— ,1961שפורסם בקובץ
התקנות  ,1209תשכ״ב ,עמ׳  ,143בפסקה ) ,(2בחגדרת ״שאר קרוב״ ,במקום ״אשה ,אם״
צ״ל ״אשה ,אב ,אם״.
לוי אשכול
שר האוצר

כ״ובחשון תשכ״ב )5בנובמבר (1961
<חמ (72420

מדור לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צ ו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת השרון־התיכון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
ג

2

 ,בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )כ״א(—

תיסח פרט <כ״א(

.1

השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )השרון־התיכון ,תיקון(׳
.2
תשכ״ב—1961״.

3

) (1לצד שם הישוב נוה ימין ,בטור בי ,בסופו ,יבוא ״חלקה  30וחלק מחלקה
) 31דדו( בגוש 7619״ t
) (2לצד שם הישוב צופית בטור ב׳ —
)א( ברשימת הגושים ,במקום ״ 7531פרט לחלקות  9 ,5עד  34 ,14עד
 40וחלקי חלקות  21,16,15כמסומן במפה״ יבוא ״ 7531פרט לחלקות ,5
 9עד  35,14עד  40וחלקי חלקות  21,16 ,15כמסומן במפה״»
)ב( ברשימת החלקות ,במקום ״ 141עד  146וחלק מחלקה ) 166דרך(
כמסומן במפה בגוש 7623״ יבוא ״ 141עד  164וחלק מחלקה ) 166דרך(
כמסומן במפה בגוש 7623״ ;
) (3לצד שם הישוב רמת־הכובש ,בטור בי ,ברשימת הגושים ,במקום ״,7541
7756 ,7542׳  7759בשלמותם״ יבוא ״ 7759,7757 ,7756 ,7542,7541בשלמותם״?
) (4לצד שם הישוב שדה ורבורג ,בטור ב׳ ,ברשימת החלקות ,במקום ״122
עד 115״ יבוא ״ 112עד 115״ ז
) (5מתחת לקו ,ברשימת החלקות ,בגוש  7531יימחק ״ 5וחלקי חלקות  9עד״.

חיים משה שפירא
שר הפנים

כ״בבחשון תשכ״ב ) 1בנובמבר (1961
) ח מ( 8 0 0 1

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
 ¿>mSÜ :תש״ד ,עמי מ«ג.
2Jק״ת
ש״ת  ,767תשי״ח ,עט׳
1

־

3

356

קור ) .התקנות  ,1222א׳ בכ50ו .תשכ״ב9.11.1961 ,
,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
־ק ע ז ר לאיור־עקיבא ב ד ב ר  ,ב נ י י ת ב י ב י ם ,
בתוקף סמכותה פי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
; המקומית אוד־עקיבא ד ק עזר זה:
ג

1

בחוק עזר זה —
.1
״ביב״ — כולל תעלת
ביבים t
המי
ביב
~-
פרטיי׳
״ביב
מש נכס אחד בלבד!
״ביב ציבורי״ — ביב ד *ינו ביב פרטי ז
״המועצה״ — המועצה מקומית אור־עקיבא ?
״ראש המועצה״ — לד :ת אדם שהוסמך על ידיו לצורך חוק עזר זה 5
״מהנדס״ —מהנדס הפ נצה או מהנדס אחר שנתמנה על׳ידי המועצה לעבודת בניית ביבים!
״נכסים״ — בנינים וקר ,עות בתחום המועצה!
״.הוצאות בניית ביב״ ־ לרבות ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה המועצה לשם תשלום
הוצאות הבניה ודי :ית המשתלמת לקבלן בהתאם לחמכם אתו בדבר אותה בניה ,בניכוי
כל סכום שבו השה פה הממשלה בהוצאות אלה!
״בעל נכסים״ — אדנ :המקבל :או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה .מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו .1יו הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
כבא כוח ,בין שה| :ג הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ בין שהוא
מחזיק בהם למעש! ובין אם לאו ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה
של יותר משלוש ע׳ וים.

הגדרות

וסכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

:

1

החליטה המועצן לבנות ביב ציבורי ,יודיע ראש המועצה בכתב על החלטה זו לבעלי
.2
אותם הנכסים שחביב׳
זמש.אותם.
׳ -..3י )א( בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים ,שניתנה להם הודעה
׳.
כאמור בסעיף  ,2לפי < :ע ו ר י ם א ל ה :

הודעיוע?
בנייתגיב
צ י ״ ר י

ההוצאות
י ח י ן ־ ן ת !

?

)!• 50 (1חח מההוצאות — לפי גודל שטה הרצפות של הבניניס שחביב
משמש א זס או מיועד לשמש אותם!
)*| 50 (2חוז .מההוצאות — לפי גודל שטח הקרקעות שחביב משמש אותם
או מיועד שמש אותם.
1

)ב( עם סיוכ עבודת בניית הביב ימציא ראש המועצה לכל אחד מבעלי הנכסים
החייבים לשאת בהוצ ות הבניה לפי סעיף קטן )א( חשבון ההוצאות החלות עליו.
)ג(
החשבון.

בעל נמ :ס שהומצא לו חשבון כאמור חייב לסלקו תוך  14יום מיום מסירת

)ד( על אף ו
הנכסים החייבים בה!
חדשיים מיום הדריש
ההוצאות המשוערות
לפי סעיף ק ט ן ) ב ( .

אמור בסעיף קטן )ג( רשאי ראש המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי
אות הבניה של ביב ציבורי לפי סעיף זד .לשלם למועצה ,תוך
 ,על חשבון ההוצאות האלה ,סכום שלא יעלה על  75אחוזים מסכום
הסכום ששולם על חשבון ההוצאות כאמור ינוכה מסכום החשבון

׳•
י

;י'

ע״ד  ,1941תוס׳  1ם׳  ,1154עט׳ .119
קוכ׳ו התקנות  ,1222א׳

סלו תש;״ב9.11.1961 ,

• 357

מש5מת
ננניית ביב

הגבלות על
בניית ביבים
פרטיים

)א( בנתה המועצה ביב ציבורי וסיימה את בנייתו לפני יום פרסום חוק עזר זד.
4
ברשומות )להלן — יום הפרסום( וטרם שולמו דמי ההשתתפות ,רשאית היא לגבות את
דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום
הפרסום.
)ב( 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 הנגד
םים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום בתוך שנת
הכספים שבה חל יום הפרסום,.
•.5
ההיתר.

לא יבנה אדם ביב פרטי ,אלא לפי היתד בכתב מראש המועצה ובהתאם לתנאי

בניית ביב
פרטי

.6

סמכויות ראש
המועצה

)א( לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )6א( ,רשאי ראש
.7
המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכסים.
)ב( אדם שבנה ביב שלא לפי הוראות סעיף  5או בעל נכסים שביצע עבודה
מהעבודות המפורטות בסעיף ) 6א( שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה ,רשאי ראש המועצה
לבנות את הביב ,להרסו או לשנותו ,או לבצע את העבודות כהלכה ,ולגבות את ההוצאות
מבעל הנכסים שבהם נבנה הביב.

רשות כניסה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לברר אם ממלאים
.8
אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי הוראות
חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

מסירת
הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
.9
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה באחת מהדרכים כאמור ,תהא המסירה כדין אם
הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים  6 ,5או )8ב( ,דינו — קנס  500לירות ,ואם
.10
עבר על הוראות סעיף )6ג( וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  7והיתד.
העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה כאמור בסעיף  6או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.11

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת בעל נכסים —
) (1לבנות לנכםו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי <
) (2לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכסו.
)ב( ההודעה לפי סעיף קטן)א( תכלול את התנאים לביצוע העבודה.
)ג( בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא )בניית ביבים( ,תשכ״ב—1961״.

נתאשד.
ל׳ בתשרי תשכ״ב ) 10באוקטובר (1961

ע מ ו ם ב ר כד.
ראש המועצה המקומית אוד־עקיבא

)חמ (811209

חייפ משה שפירא
 .שד הפנים
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קוב׳ו חתסנות  ,1222א׳ בכסלו תשכ״ב9.11.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עז

/

ל א ש ד ו ד ב ד ב ר ש מ י ר ת ה נ ק מ ן ו א י ס ו ר העישון

בתוקף סמכותה פי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות • 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית אשדוד חוק 9
זה:
1

׳

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה וי *קומית אשדוד?
״ראש המועצה״ — לר 1ת אדם שהוסמך על ידי המועצה לעניו חוק עזר זה ז
״בית עינוג״ — מקום ה שמשלצדכי עינוג?
״עינוג״ — הצגות תי« רון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע׳ אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה?.
״מקום ציבורי״ — ביח מ ו ג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים אי^ למטרה ציבורית,
למעט בית מגורים?
.״ביעל״— לרבות אדם ז׳ !נהל מקום ציבורי או המפקח עליו ?
״פסולת״ — אפר ,בדל סיגריה ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,פידות,
; נייר,עטיפות.מזון ¡1 ,רי מאכל וכיוצא באלה ?
״מפקח״ — אדם שנתנ ה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
עזר זה.
לא יעשן אדם ב ית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים ,כשמתקיים
.2
בו עינוג לרבים.
יא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה.

.3

לא ימכור אדם

.4

לא יזרוק אדם פ ילת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

הגירות׳

:

איסור עי׳8ח
איסור מכירת
גרעינים או :
פיצוחש
איסור לכ?וד
וזריקת פסולת

בעל מקום ציב י יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,לענין חוק
15
עזר זה ,שאת תכנן ,מס :ץ׳ גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

מודעות

 .6י בעל מקים ציבו י או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
ועובד על הוראות הסע׳ :ים  3,2או .4

חובת התראה

)א( המפקח ד אי בכל עת סבירה להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות
.7
כל מעשה הדרוש לו כוי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפרמ :אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

רשות לגיסה

קטן )א(.
.8

העובר על הורא! מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לירות.

ענשים

.9
1961״.

לחוק עזר זה י< דא ״חוק עזר לאשדוד )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב—

השם

נתאשר.
ל׳ בתשרי תשכ״ב ) 10אוקטובר (1961

ד ובר ט חיים
ראש המועצה המקומית אשדוד

)חמ(81158

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

ע״ר  ,1941תום׳  1נ ׳  ,1154עט׳ .110

קוב־ז התקנות  ,1222אי׳ מ
^ " ״ *

4

• י" " —-
1

•

י• •

• -ו

ו תשכ״כ9,11.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ב י ת ־ י צ ח ק ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית בית־יצחק חוק עזר זה:
1

הגדרות

.1

בחוק עזר זה—

״בעל נכסים״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים

ז

״המועצה״ — המועצה המקומית ביודיצחק ו
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ —,לרבות ,אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את,סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת ז ב ו ב י ם התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
 :הוכה להדביר
זבוב ים התיכו!
הוראות להדברת
זבוב ים התיכו!

.2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה על ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרסים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות דא׳מ
המועצה

)א( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה•
)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(.
מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו אי עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה׳
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
ע״ ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עמי .119
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קובץ התקנות ^ ,12?2׳ בכסלו תשכ״ג9.11-.1961 ,

מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ,ואם ע

על

העובר על הורא
.7
הודאות סעיף ) 3ג( וזי ?.ועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נו :ף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי.,שנמסרה לו עליה
ב ר

ענשים

הודעה בכתב מאת ראש ממועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייק וא ״חוק עזר לביודיצחק )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״ב—1961״.

.8

ה*ם

חיים כהן
ראש המועצה המקומית בית־־יצחק

נתאשך.
ל׳ בתשרי תשכ״ב ) 110עוקטוג־ר (1961
)חט (7650100

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקוד! הרשויות המקומיות )מם עםקים(1945 ,
1זוק עזר לזכרון־יעקב בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותו לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות ןס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית זכדון־יעקב חויז
עזר זה.
ב

2

בתוספת לחוק וזר לזכרון־יעקב )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1957
.1
העזר העיקרי(:
)(1

הפריט״ 81ת שיש בה פרות גזעיות״ — יימחק ז

)(2

בסופר .י:•«1 1

3

)להלן — חןק

תיהוז התוספת

״גידול
:שים אוי עזים —
!1
!
ו
1
ו

 16עד 30
 31עד 50
 51עד 75
 76עד 100
 101ומעלה — לבל ראש

30
50
75
100
1

|קר — למעט פרות גזעיות —
6
16
26
51
76

עד 15
עד 25
עד 50
עד 75
ומעלה — לכל ראש

20
40
80
150
2

ע״ר  ,1941תוס׳  1מ׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1ס׳  ,1436עט׳ .115
* ק״ת  .688תשי״ז ,ן!׳  ; 1150ק״ת  ,1043תש״ד.1790 ,
1

2

שזכ׳ז התסגות  ,1222א׳ !! :סלו תשכ״ב9.11.1961 ,

361

פדות גזעיות —
 4עד 5
 6עד 10
 11ומעלה

25
40
80

משרד להדפסות ,כתיבת בקשות או ייעוץ
לעניני מם הכנסה

50

תחנת סיכה לכלי רכב

50״

תחילה

.2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת  1961/62והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות•

השם

תהילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.4
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ב—

נתאשר.
ל׳ בתשרי תשכי׳ב ) 10באוקטובר (1961

יעקב לוי
ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

)חט (82500

חיים מ ש ה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י ח ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ ט ב ע ו ן ב ד ב ר ה ח ז ק ת יונים ו ע ו פ ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
הגדרות

.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־טבעון;
״המפקח״ — מפקח במחלקת התברואה של המועצה ,לרבות אדם שהמפקח העביר לו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
,,ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן <
״עופות״ — לרבות תרנגולים ,תרנגולות ,ברווזים ,אווזים ,תרנגולי הודו וכיוצא באלה.
החוקת עופות
או יונים.
טת 1רשיון

לא יחזיק אדם בתחום המועצה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה ,אלא
.2
עופות בלול ויונים בשובך ,ולפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)א( ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,לחדשו וכן לסרב לתתו או לחדשו.

.3

)ב( בקשה למתן רשיון או לחידושו ,תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים
ותיאור מלא של המקום המיועד להחזקת העופות או היונים.
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

קובץ .התקנות  ,1282א׳ בכסלו תשנ״ב9.11.1901 ,

)ג( תקפו של הד יון יפקע ביומ  31בדצמבר של השנה שבה ניתן או חודש.

.4

)ד( בעד כל רשי

תשולם אגדה של  2לידות.

)ה( בקשה לחידו

רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני פקיעתו.

ראש המועצה דש* :לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע ,אם בעל הרשיון-־
)(1

נימי?הרשיח

מסרב ^ מתרשל.לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה»
מונע ו ו המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות או יונים ו

)(2
) (3מפר א אינו ממלא אחרי הודאה של ראש המועצה או של המפקח ,הנוג־
עת להחזקה )קינה של לול העופות או,שובך היונים ולנקיון בהם. .
1

דרישת לתהז
או ?נקות

)א( ראש המועצ רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת מחזיק עופות או יונים לתקן
.5
את.הלול או השובך בו ז :מוחזקים או לנקותו תוך התקופה ,באופן ולפי התנאים והפרטים
שנקבעו בהודעה.
)ב( מי שקיבל ז ישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הנ וזיק כאמור אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ק ט ן ) א (  ,רשאית
המועצה לבצע את העבוז ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.
להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כ י ל

)א( המפקח רש!
.6
נתמלאו הוראות חוק עזר ה.

ד

ג ר ר

א

.
.
סמכויות הסגוסת;

ש

)ב( לא יפריע א׳  £למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמם־ה לידי האדם שאליו היא מכיינת,
.7
או נמסרה במקום מגורי או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לי י כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו * ים לפי מענו במקום מגוריו ,או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה .אם אי אפשר )!קיים מסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם.הוצגה במקום בולט
•י באחד המקומות האמורי או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

מסירת הודעות

.

.

לפחות הוא בשפה העבר
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זח ,דינו — קנם מאה לירות ,ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס גמ :שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה • ••
הודעה בכתב מאת ראש מועצה או אחרי הרשעתו בדין.
; .9

לחוק עזר זה ייק א ״חוק עזר לקרית־טבעון )החזקת יונים ועופות( ,תשכ״ב—1961״.

נתאשר.
ל׳ בתשרי תשכ״ב ) :110׳וקטובר (1961

ענשים

השט

א .ס ג ל
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

)חמ (820016

חיים משה שפירא
שד הפנים

קו»* 1התקנות  ,1222א׳ ככ?

תשכ״כ9.11,1001 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות :המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית קרית־מלאכי חוק
עזר זד:.
ג

2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לקרית־מלאכי )מס עסקים מקומי( ,תשי״ט—1959
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

3

״תופפת
שיעורי ה מ ס ל ש נ ה
תיאור המלאכה או העסק
אטליז
קולנוע
בית קפה
בנק
גז — סוכנות ואספקה
זגג

אספקת חשמל
אספקת מים
חנות —
בדים וטקסטיל
ירקות
מכולת
רהיטים
נעלים
בית מסחר לצרכי חשמל
רדיו
בית מסחר לחמרי בנין
בית מסחר לכלי בית או מטבח
דגים
עופות
מכשירי כתיבה
צילום
נגריה
נפחיה
לרבניה
•צבעי
שרברב
שען
חייט
חשמלאי
ספר
סנדלר
מוסר
מתקן אופניים
מרפא שיניים
1
2
3
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המס בלירות
60
800
150
400
200
25
1000
1000
60
30
70
150
45
60
30
150
60
40
60
25
20
50
50
200
20
100
30
30
50
25
10
250
50
30

תיאור המלאכה או העםה

המם בלידות
20
20
40
60
10

פחח
רפד
קיוסק
מסעדה
רוכל
חלוקת —
לחם
נפט
חלב
מכירת קרה
סוכנות דלק
שירות אוטובוס
מכונית משא
מפעלים —
בית חרושת לסיבי פשתן
מאפיה
בית חרושת לעורות
מאפיה לעוגות
מפעל המעסיק עובדים שלא פורס במקום אחר,
לכל עשרה עובדים או חלק ממספר זה המו
עסקים בו
מפעל או חברת שיכון שסכום הכולל של דמי
שכירות המשתלמת לה בלירות לשנה הוא:,
עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
למעלה מ־ 100,000עד 150,000
למעלה מ־150,000
קבלן לסלילת כבישים ,להנחת צינורות ,לקידוח,
לביוב ולכל עבודות פיתוח אחרות בהיקף
שנתי בלידות —
עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 80,000
למעלה מ־ 80,000עד 150,000
למעלה מ־150,000

30
20
25
30
250
500
30
750
400
. 500
25

100

500
, 600
700
1000

200
500
1000
2000״

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
מ״ת  ,936תשי״ט ,עמ׳ .1891
הובץ התמנות  ,1222א׳ בכסלו ת׳עכ׳׳ב9,11.1961 ,

תחילתו של חוק ע•

.2

תחי?ח

זה היא ביום ט״ובניםן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

הוראות מעבר
 : .3הוראות סעיף  3לך |ק ד.עזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה ל
"ג\
 1961 ]62והוא ישולם תו; שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם בל סכום יי.
ששולם על פי חוק העזר ־• :עיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי
חוק עזר זה.
ש נ ת

.4
1961״.

לחוק עזר.זה ייקר ״חוק עזר לקרית־מלאכי)מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ב—

נתאשר.
׳״
ל׳ בתשרי תשכ״ב ) 10בוי קטובר (1961
;:

:

השם

ד .ע ב ו ד י
ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

)חט (85315

חיים משה שפירא
,'.׳  .שד הפנים

3קודת המועצות המקומיות1941 ,
ד

ק עזר לרמת־השרון בדבר אספקת מיס

בתוקף סמכותה י וי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית רמת־השרון חו
•
י
עזר זה :י
ג

.1

בחוק עזר זה -

הגדרות

״מפעל מים״ — באר ,ב |יכה ,מנהרה׳ תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,׳!ומהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית ז
״רשת פרטית״ — אביז! או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים לאספקת
מים ל א ו ת ו נ כ ס !
״אביזרים״ — ברזים ,צי ורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת ז
״מד־מים״ — מכשיר
חובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס!
״נכס״ — בנין או חלק ^ :נו ,או קרקע תפוסה או פנויה ז
,״מנהל״ — מנהל מפעי מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה ל:1יא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ,ואם ניתן רשיון להקים
מפעל מים או להשו;וש בו בהתאם לסעיף  — 2בעל רשיון לגבי מפעלו $
״צרכן״ — א ד ם המחדל :וברשת פרטית1
״המועצה״ — המועצה׳ מקומית רמת־השרון ן
״רשיון שרברב״ — ל יון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות
ברשת פרטית,
ע״ר  ,1941תום׳  1טו  ,1154עט׳ .119

קובץ :התקנות  ,1222א׳ בכ 1: :חש:״0,11.1001,3
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רשיח להקמת
מפעל טיפ
ולהפעלתו

)א( לא יקים אדם בתהום 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 —
)(1

המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד;

) (2תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ודק לצרכי משקי״
הם החקלאיים.
חיבור למפעל
מים

.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 רשת.
)ג(

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —
)(1
)(2

רשת פרטית

אגדת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת < וכן
הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

אגרת הנחת
צינור מים

רכישת טד־טים
והתקנתו

בעל נכס — 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.
.6

)א(

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

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת 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 את תמורתם של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג(

בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מימ כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
366

קובץ התקנות  4222א׳ בכסלו ת׳ג!5״9.1149« ,3

)ה( בעד בדיקת
מד־מים ישלם צרכן אגדו׳
עובד המועצה ,או את הו:
)ו( היה לצרכן י
לדרוש מהמנהל שיבדוק:
ישלם הצרכן בעד הבדיקן

^ד-מיפ ישלמלצרצן אגרה בשיעור שנקבע בהוספת .בעד תיקון
חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אפ מד־המים תוקן על ידי
^רת התיקון — אפ מד־המיס לא תוקן על ידיי עובד המועצה.
וד לחשוש שמד־המיפ שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי הוא
|1ת מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המיפ פעל כהלכה
אגדה כאמור בסעיף ק ט ן ) ה ( .
!

)א( בעד אםפקח |מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגדת מים בשיעור
.7
שנקבע בתוספת.
)ב( על אף האט!
להשקאת גנים ,לניקוי ח;
)ג( לא פעל מז
הצרכן בתשלום בעד כמ
במשך ארבעת החדשים
התקופה בשנה הקודמת.
.8

)א(

בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
יות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
מים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי המנהל לחייב את
 1מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
קדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיימ שלאחריה או לפי אותה

באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת!

המנהל רשז

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

י;:

אגרת מים

"'•>׳'•־.

אספקת מים
לפי חוזה

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

היתד .סתיו

החוזה.
המנהל רשאי ,בא 1זור המועצה ,לחייב צרכן או בעל של רשת פרטית להפקיד בקופת
.9
המועצה פקדון להבטחה תשלום אגרת .המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצר! י במשך שני חדשים.
)א( אגרת מים
.10,
לפי מד־מים׳ תשולם הא־
)ב( בעד אספק!
,,חשבון האגרה סכום שי
גזבר המועצה להחזיר וי
אס נתבקש לכך תוך שנוי

:שולם מראש בראשון לכל חודש ז אולם אם היתה אספקת המים
•ה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על
!בע .בהסכם עם המנהל? אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי
ק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%.מהסכום ששולם כאמור,
יים מיום מתן הרשיון.

פקדונות

מועד התשלום

1

)ג( התשלומים !ו האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מ ^דיך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
)א(
.11
אמצעים.

הוראות ה! :יפיס  7ו־ 9לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

פטור

י

)ב( המועצה ר׳ 1אית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי!| :ניף  ,7כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סע  9לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת תרבות ,אמנות או ספורט.
.12

)א(

המנהלית!

בצרכן —

)(1

שלא !ילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה ?

)(2

שד.ש מש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל?

• שובץ התקנות  ,1222א׳ בכם
1

תשכ״ב0.11,1061 ,

גיתוק החיבור
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) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש ן
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דדך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני חמים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן ) א ( )  ( 1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ד) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד
בהחזקתו 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 לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
חידוש חיבור
שנותק

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 12ב( לא יחודש אלא לפי היתר
.13
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.

הפסקת אספקת
מים

)א( בשעת חירום או במקרה .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 המים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

רשות כניסה

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00׳ובשעת חירום —
.15
בכל זמן סביר — על מנת —י
) (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 היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מיס ,או לברר את
כמות המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

השימוש במים

)א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכיי
.16
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 לזוהמה או להפרעה
לאספקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
המים.
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 .17לא ימכור אדם מ ! 1ולא יעביר אותם לרשות אד* אחר — פרט לאדם שנותקה,
עוכבה או הופסקה לו אנ קת המים לפי סעיף ) 12ב( אם לא סילק במועד הקבוע את_
הסכומים שהוא חייב לפי וק עזר זה ,או לפי סעיף —14אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.18
המים.

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

מ כ י ר ת  Dים

שמירה מפגי
זיהום

) .19א( ראש המועצ או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב׳
בדרישה בכתב׳ כל צרכי או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק ^ מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן או בז! של דשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא מ :יכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחדי דרישת
ראש המועצה כאמור בם׳ יף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
את הוצאות הביצוע מן צרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה׳ הכל לפי
הענין.

דרישת
תיקונים

) .20א( לא יתקין >! ס אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן
לו רשיון שרברב.
)ב( בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל׳ לבעל הנכם שבו הוא מבצע
עבודות שרברבות או לני וזיק בנכס כזה ,בכל עת שיידרש לכך.
)ג( ראש המועצ רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
;מסמך המוכיח את הכשרו ו בשרברב.
)ד( תקפו של ו זיון שרברב הוא עד  31במרס של השנה שלאחר נתינתו.

רשיון שרברב

)ה( בעד מתן
בתוספת.

שיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע

;

;.,,׳״

)ו( שרברב הר יה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום
תקפו של הרשיון.
מסירת הודעה א!
.21
היא מכוונת.,או נמסה׳
לידי אחד מבני משפחת!
בדואר במכתב רשום הד
או הידועים לאחרונה א

דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
יוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

מסירת הודעות

העובר על הורא
.22
) 15ב(16 ,׳ 18 ,17׳ 19
והמועצה לא השתמשה
נוסף  20לירות בעד כ
מראש המועצה או אחרי

מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א() 4 ,א( ר)ב() 6 ,א() 13 ,א(,
) 20א( ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 19ב(
:סמכויותיה לפי סעיף ) 19ג( והיתה העבירה נמשכת׳ דינו — קנם
יום,שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
;רשעתו בדין.

ענשים

 • .23תחולתו של חו? עזר זה היא עד יום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב ) 31במרס .(1962
.24

לחוק עזר זד .יי< :יא ״חוק עזר לרמת־השרון)אספקת מיס( ,תשכ״ב—1961״.
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תחולה
השם
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ÍID&Ifi

•1

שיעול האליה
בלירות

אגדת רשיון להחזקת מפעל מים )סעיף  ) 2ד ( ( — לשנה

) .2א( אגרת חיבור לרשת פרטית )סעיף  ) 3ג ( ( —
לנכס ששטחו במ״ר — עד 1000
למעלה מ־ 1000עד  — 2500לכל מ״ר
למעלה מ־ — 2500לכל מ״ד
נוסף לזה לכל מ״ד של שטח הבנין על כל קומותיו:
בדירה פרטית ששטחה עד  35מ״ר
בדירה בשיכון עממי ששטחה עד  35מ״ר
בדירה ששטחה למעלה מ־.35עד  60מ״ד
בדירה ששטחה למעלה מ־ 60עד  100מ״ר
בדירה ששטחה למעלה מ־ 100מ״ר
בבית מסחר או בית עסק
כבניני חרושת ומלאכה
)ב( מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד ציבורי לצרכי צדקה,
תרבות ,חינוך ,דת ,בריאות ושמטרתו אינה הפקת רווחים
ישלם אגרה בשיעור של  25%מהשיעורים שנקבעו בפ־ימ זה•
.3
.4
.5

.6
.7

.8

אגרת הנחת צינורות )סעיף  (5לכל נ ד ר משטח הנכם
אגרת התקנת מד־מים )סעיף  ) 6ג ( (
דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש — לפי גודל
מד המים —
מד־מים — עד ״1
למעלה מ־״1
אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 6ה ( (
אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 6ה ( ( — לחודש — לפי גודל
מד המים —
מד־מים — עד ״1
למעלה מ־״ 1עד ״2

—150
0.15
0.10
0.75
0.60
0.90
1.00
1.50
1.00
0.70

0.24
—10.

0.70
—1
—5.

0.50
—1.

אגרת מים )סעיף : (7
)א( במקום שהותקן מ ד  מ י ם 
)!( לשימוש ביתי ,ליחידת דיור — לחודש —
עד  10מי׳ק

—1

למעלה מ־ 10מ״ק — לכל מ״ק .
) (2להשקאת גינות מעובדות ומשקי עזר —
)א( בתקופה שבין  1באפריל עד  30בנובמבר בהגבלה
של  8מ״ק לחודש — לכל  100מ״ר או חלק
מהם — לכל מ״ק
לכל מ״ק שמעל ל־ 8מ״ק
).ב( בתקופה שבין  1בדצמבר עד  31במרס בהגבלה
של  3מ״ק לחודש — לכל  100מ״ר או הלק
מהם — לכל מ״ק
ל כ ל מ״ק שמעל ל־ 3מ״ק
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—1000

0.12

0.05
0.07

0.05
0.07

 mpהתקנות « ,1222׳ בבפלו תשב׳׳נ0.11.1081 .

שיעור האגרה
בלירות

) (3לע ^רש תעשייתי ,מסחרי ובניה — לכל מ״ק

0.10

) (4לע גוש חקלאי —
עד
ל<2
חי!:
כמ:

0.045

 80(1מ״ק לשנה לדונם — לכל מ״ק
ח שיש ל ו חיבור זמני ולא שולמה עבורו אגרת
0,005
1ר רשת פרטית — לכל מ״ק הוספה של
 1ל־ 800מ״ק לשנה לדונם — תוספת של 20%
דה האמורה.

ל*
)נ׳ !במקום שלא הותקן מד־מים — ל ח ו ד ש 
!) (1לשימוש ביתי — ליחידת דיור

2.50

\) (2בית קפה ,מסעדה וקיוסק למשקאות

—5.

\) (3בית עסק ,בית מלאכה ,חנות

1.50

) (4לגינות ומשקי עזר ששטחם במ״ר —
עד 250
למעלה מ־ 250עד 500
למעלה »־־ 500עד 750
למעלה מד 750עד 1000
למעלה מ־ — 1000לכל מ״ר
.9

אגדת חידו׳ חיבור )סעיף  ) 12ג ( (

—5

 .10אגרת רשיו שרברב )סעיף  ) 20ה ( ( — לשנה
נתאשר.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20ב וגוסט (1961

—10

ד ו ד רשף
ראש המועצה המקומית רמודהשרון

)יחס (854002

חיים משה שפירא
שר הפנים

סוביז התקגות  ,1222א׳ בכ :ו תשכ״ב0.11.1861 ,

1.75
3.50
5.25
—7
0.07

המקיז*  40אגורות

הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי ,ירושלים.

