רש־ומות

קובץ התקנות
ר בתשרי תשכ״ג

 4באוקטובר 1962

1369

עמוד
תקנית בתי הדואר )הנחות מתשלומימ בעד שירותי טלפון( ,תשכ״ג—1962
צו הפיקוח על מצ)־כים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ״ג196<-

,.

•

.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיתה()תיקון( ,תשכ״ג—. 1962

.

׳
.

•

.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נעמן ,תיקון( ,תשכ״ג—1962

•

16

 .י 18
21

מדוד לשלטון מקומי
.

21

צו המועצות המקומיות )ב(<תיקון התוספת הראשונה ,מעלות־תרשיחא( ,תשכ״ג—.1962

22:

•

י

23

. . .

•

32

.

י

3 3

חוק עזר לנתניה )אספקת מים( ,תשכ״ג—1962

.

.

-.*.׳.

חוק עזר לפתח־תקוה )רוכלים( ,תשכ״ג—1962

.

.

.

חוק עזר לאבךהעזר )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—• 1962
חוק עזר לגאר־יעקב )הסדרת השמירה( ,תשכ״ג—1962

.

.

. .

.

.
•

30

חוק עזר לקרית־טבעון)פיקוח על כלבים( ,תשכ״ג—• 1962

.

. . .

•

34

חוק עזר לקרית־טבעון )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ג—1962

.

,

.

36

תיקון טעות

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה נ ח ו ת מ ת ש ל ו מ י ם ב ע ד ש י ר ו ת י טלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי ה ד ו א ר  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הגדרות

בתקנות אלה —
.1
״אזור פיתוח״ —
) (1השטח מזרחה מקו האורך ׳ 35° 7והשטח דרומה מקו הרוחב ׳ 31° 52ובכלל
זה שטחן של רשויות מקומיות שבתחומן עוברים קו האורך או קו הרוחב האמורים 5
) (2תחום העיריות :לוד ,נהריה ,עכו ורמלה(
) (3תחום המועצות המקומיות :אור־עקיבא ,טירת־הכרמל ,יקנעם ,כפר־יבנה,
ראש־העין 5
) (4השטח של אזור מפעל הקישון כאמור בצו נמל חיפה )גבולות( )אזור מפעל
הקישון( ,תשט״ו—. 2 !955
״מפעל מאושר״ — מפעל שהוכר כמפעל מאושר לפי חוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט—
 , 1959או הרחבת מפעל שהוכרה כמפעל מאושר לפי החוק האמור *
3

״מוסד ציבורי״ — בית־ספר ,בית־חולים ,בית־מרקחת ,מרפאה ,תחנת מכבי־אש ,תחנת
־
מגן דוד אדום ,עיריה או מועצה מקומית»  ..י י
״התשלום הקבוע״ — התשלום הקבוע לפי סעיף  3לפקודה.
מפיעת
*!תשלומים
הנחה ?מפעל
0אמ!ד באזור
 11י תוזז

.2

התשלומים לפי תקנות אלה נקבעו לאחר ניכוי התשלום הקבוע לפי סעיף 3א לפקודה.

.3

בעד התקנה או־ העתקה חיצונית׳ לפי סעיף 3א לפקודה ,של קו מ ד מ י ישיר או קו

מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר )להלן — קו מרכזי( למפעל מאושר באזור
פיתוח ,ישולמו —
) (1בעד התקנה או העתקה חיצונית של
קו מרכזי ראשון ,אם ההוצאות הכרוכות
• במתן השירות הן בלירות —
)א( « עד 5,000
)ב( למעלה מ־ 5,000עד 25,000
)ג( למעלה נד25,000

) (2בעד התקנה או העתקה חיצונית של
קו מרכזי נוסף ,אם ההוצאות הכרוכות
במתן השירות הן בלירות —
)א( עד 10,000
)ס

1
2
3
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למעלה מ־10,000

התשלום הקבוע
התשלום הקבוע ו־ 50%מההוצאות
שמעל ל־ 5,000לירות
התשלום כאמוד בפסקת משנה )ב(
ו־ 100%מההוצאות שמעל ל־25,000
לירות

מההוצאות

התשלום הקבוע ו־50%
שמעל ל־— 700.לירות
התשלום כאמור בפסקת משנה )א(
ו־ 100%מההוצאות שמעל ל־10,000
לירות

חוקי א״י ,כרד בי ,פר? קט׳׳ו ,עט׳  ; 1155ס״ח  ,370תשכ׳׳ב ,עמ׳ .103
ק״ת  ,507ת׳עט״ו ,עטי .748
ס״ח  ,293ת?( י ״ט ,עמ׳ .234
גןובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי ת׳עכ״ג4.10.1062 ,

בעד התקנה או העתקה חיצונית של קו מרכזי לפי סעיף 3א לפקודה למוסד ציבורי
.4
באזור פיתוח ,ישולמו —
:

הנחה למוסד -
ציבורי באזור
פיתוח

) (1בעד התקנה או העתקה חיצונית של
קו מרכזי ראשון ,א ס ההוצאות הכרוכות י  .י • .
במתן השירות הן בלירות —
התשלום הקבוע
)א( עד 2,000
התשלום
0ש למעלה מ־ 2,000עד 10,000

שמעלל־ 2,000לירות
התשלום

)ג( למעלה מ״10,000

הקבוע ו־50%

מההוצאות

כאמור בפסקת משנה )ב(

ו־ 100%מההוצאות שמעל ל־10,000
לירות

)(2

בעד התקנה או העתקה חיצונית של

קו מרכזי נוסף ,אס ההוצאות הכרוכות
במתן השידות הן בלירות —
)א( עד 3,000
<ם למעלה מ־3,000

התשלום הקבוע ו־ 50%מההוצאות
שמעל ל־— 700.לירות
התשלום כאמור בפסקת משנה )א(
ו־ 100%מההוצאות שמעל ל־3,000
לירות

בעד התקנה או העתקה חיצונית של קו מרכזי לפי סעיף 3א לפקודה למבקש שלא
.5
צויין בתקנות  3עד  4ישולמו ,אם ההוצאות הכרוכות במתן השירות הן ב ל י ר ו ת 
התשלום הקבוע ו־ 50%מההוצאות
)!( עד 1,500
שמעל ל־— 700.לירות
התשלום כאמור בפסקה ) (1ו־100%
) (2למעלה מ־1,500
מההוצאות שמעל ל־ 1,500לירות.

הנחה למבקש
אתר

)א( בעד התקנה או העתקה חיצונית לפי סעיף 3א לפקודה של השלוחות והקווים
.6
המפורטים בתקנת משנה)ב( ישולמו ,אם ההוצאות הכרוכות במתן השירותים הן ב ל י ר ו ת 
התשלום הקבוע ו־ 50%מההוצאות
)!( עד 1,500
שמעל ל־— 700.לירות
התשלום כאמור בפסקה ) (1ו־100%
) (2למעלה מ־1,500
מההוצאות שמעל ל־ 1,500לירות
)ב( ואלה הם השלוחות והקווים:

הנחה מתשלום
עבור התקנה
והעתקה
על שלוחות
וקווים כאמור
בתקנת משנה
)ב(

) (1שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק בידי המנוי — בקו אוירי
מהטלפון הראשי — עד  1,500מטר t
) (2שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי המנוי —
בקו אוירי מהטלפון הראשי — עד  100מטר!
) (3קו מקומי מחובר לקו טלפון ביךעירוני פרטי.
)א( בעד התקנה לפי סעיף 3א לפקודה של השלוחות והקווים המפורטים בתקנת׳
.7
משנה)ב( ישולמו ,אם ההוצאות הברוכות במתן השירותים הן בלירות —
התשלום הקבוע ו־ 50%מההוצאות
) (1עד 1,500
שמעל ל־— 900.לירות
קרביו התקנות  ,1369ו׳ בתשרי"תשכ״ג4.10.1902 ,

הנחה מתשלום
עבור התקנו! של
»?וחות ותמים
כאמור בתקנת
משנת )ב(

17

)(2

התשלום כאמור בפסקה ) (1ו־100%

למעלה מ־1,500

מההוצאות שמעל ל־ 1,500לידות.
)ב(

ואלה הם השלוחות והקווים:
) (1שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוח!ק בידי המנוי — בקו אוירי
מהטלפון הראשי — למעלה מ־ 1,500מ ט ר :
) (2שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי המנוי — בקו
.אוירי מהטלפון הראשי — למעלה מ־ 100מטר ו
) (3קו חיצוני למערכת א ז ע ק ה ו י
) (4קו שידור חיצוני ,קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני.

הנחת מתשלום
גער העתקה
חיצונית של
שלוחות וקווים
כאמור
נתקנה 7נכ(

בעד העתקה חיצונית לפי סעיף 3א לפקודה של השלוחות והקווים המפורטים

,8

בתקנה ) 7ב( ישולמו ,אם ה ה ו צ א ת הכרוכות במתן השירות הן בלירות —

.9

)>1

עד 1,500

)(2

למעלה מי1,500

התשלום הקבוע ו־50%
שמעל ל־— 700.לירות

מההוצאות

• התשלום כאמור בפסקה ) (1ו־100%
מההוצאות שמעל ל־ 1,500לירות.

לתקנות,אלה ייקרא ״תקנות כתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון(,

תשכ״ג—1962״.
אליהו ששון
שר הדואר

כ״ט באלול תשכ״ב) 28בספטמבר (1962
)חט 0000׳( :

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ב ת י מלון
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15 ,5ו־ 27לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,! 1957אני מצווה לאמור:
הגדרות

בצו זה —

.1

״המנהל הכללי״ — המנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה 5
״הממונה״ — הממונה על עניני מלונאות שנתמנה על ידי המנהל הכללי:
״בית מ ל ו ך — לרבות פנסיון ,בית מרגוע ,אכסניה וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים
בתמורה לינה לחמישה אנשים או יותר ליום 5
״בעל בית מ ל ו ך — לרבות אדם שבידו השליטה או הפיקוח על בית המלון!
״ארגון״ — ארגון המייצג בתי מלון בישראל ושהוכרז על ידי המנהל הכללי בדרך הנראית
לו כארגון לצורך צו זה!
״שירות״ — שירות לינה ,אוכל או משקה וכן כל שירות אחר הניתן בבית מלון!
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה ,הצגה או
הפצה או במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,שידור ,הקלטה או כיוצא באלה. .
1

18

ס״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24
קוב•} התקנות  ,1360ו׳ בתשרי תשכ׳׳נ4.10.1062 ,

'המנהל הכללי ימנה ממונה לצורך צו זה.

״ ;.2
.3

1

׳׳.מט1נתי;?-,;-.י•.;•: :
;;

תוקם• מועצה מקצועית ארצית לעניני בתי מלון )להלן — המועצה(.

.4

המועצה תהיה בת חמישה חברים והרכבה יהיה כזה :׳
 (1):הממונה!שישמש כיושב ראש המועצה!
,
) (2חבר שיתמנה על ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה!
) (3שני חברים שהם בעלי מקצוע בענף המלונאות שיתמנו על ידי המנהל
הכללי?
) . (4חבר שיתמנה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות.

.5

י המועצה ר ש א י ת 
)!( לקבוע את מספר הדרגות אשר לפיהן ידורגו בתי המלון וצורת סימונן!
 (2) .לקבוע דרישות מינימום לדירוג בתי מלון 5
) (3להחליט על קביעת דרגה של בית מלון לפי סעיף  8בהתאם לרמתו ועל
שינוי והורדה בדרגה לפי סעיף 19
) (4לפטור בית מרגוע ובית החלמה מהוראות צו זה!
) (5לחוות דעה; בנוגע לניהולם של בתי המלון וכן בכל ענין אחר אשר ייראה ׳
בעיניה לחשוב ומועיל לפיתוח ענף המלונאות.

)א( יושב ראש המועצה יכנס אותה לישיבות לפי הצורך ,או לפי דרישת שנים
:.6
.
,
׳
י -
• י
מחברי המועצה ,ויקבע את זמן הישיבות ,מקומן וסדר יומן.
)ב( המנץ החוקי לקיום הישיבות של המועצה יהיה לפחות שלושה מחבריה- .
)ג( החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים! היו הקולות שקולים׳ יכריע
י
קולו של היושב ראש.
:

מועצה
מקצועית
• ארצית
הרכב המועצה

י-סמכות
המועצה

ישיבות

המועצה ־•

1

לא ישתמש אדם במקום הנתון לשליטתו או לפיקוחו בבית מלון ולא ירשה לאחר
.7
להשתמש בו כאמור אלא לאחר שנקבעה דרגה לבית המלון בהתאם להוראות צו זה.
:

)א( אם בעל בית מלון הוא חבר בארגון ,תוגש הבקשה לקביעת דרגה לארגון;
.8
הארגון ימסור לממונה,את הבקשה תוך שבועיים מיום הגשתה ויצרף לה הצעה לדרגה

הגבלת
י ז ע י ס י ס

קביעת דרגה

עם חוות דעת מנומקת; הממונה יביא את הבקשה בצירוף ההצעה וחוות דעתו של הארגון
בפני המועצה בישיבתה הקרובה ביותר.
) (2אם בעל בית מלון אינו חבר בארגון ,תוגש הבקשה לקביעת דרגה לממונה:
הממונה יביא את הבקשה תוך שלושה שבועות מיום הגשתה בפני המועצה ויצרף לה הצעה
לדרגה עם חוות דעת מנומקת.
)ג( המועצה רשאית לאשר את הדרגה המוצעת על ידי הארגון לפי סעיף קטן)א(
או על ידי הממונה לפי סעיף קטן)ב( וכן היא רשאית לקבוע דרגה אחרת והחלטתה תהא
סופית.
,

.9

,
)א( בקשות להעלאה בדרגה ,דינן כדין בקשות לקביעת
)ב( ,ירד בית מלון מהרמה המתאימה לדרגה שנקבעה לו ,רשאי הממונה או כל
ד ר ג ה

שיגוי דרגה׳

חבר מחברי המועצה להביא את הענין בפני המועצה"להחלטה בדבר הורדה בדרגה׳ ובלבד
שהמועצה לא תחליט על הורדת דרגה כאמור אלא לאחר שניתנה הזדמנות לבעל בית
המלון להשמיע את דבריו בפניה או בפני מי שהוסמך על ידיה.
קובץ התקנות  ,1360ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

19

כל עוד לא נקבעה דרגה לבית מלון כאמור בסעיף  ,8רשאי הממונה לקבוע לו
.10
דרגה זמנית שתפקע עם קביעת הדרגה לפי צו זה.
)א( בעל בית מלון חייב לרשום את כל השירותים הניתנים בבית מלונו על לוח,
.11
לציין בו שכר סביר בצדו של כל שירות ולהציג את הלוח במקום הנראה לעין ,בקיר
החיצוני של המשרד לקבלת אורחים שבבית מלונו.
)ב( שיעורי השכר שיוצגו בלוח ,יוכנו בספרות ברורות ,המאפשרות לבל אדם
לברר בנקל את שכרו של בל שירות שפורט בו.
)ג(

חל שינוי בשירותים או בשיעורי שכרם ,חייב בעל בית מלון לתקן לפי זד ,את

הלוח.
)ד( לא יעשה בעל בית מלון שירות ,לא יציע ולא יסכים לעשותו בשכר שלמעלה
מהשכר שנקבע בלוח ,ולא יסרב סירוב בלתי סביר לעשות את השירות בעד השכר שהוצג
כאמור.
.12

בעל בית מלון חייב להגיש לממונה שני העתקים מהלוח חתום על ידיו —
) (1תוך שמונה ימים מיום שנפתח בית המלון!
) (2תוך יומיים מיום שנעשה תיקון בלוח.

.13

בעל בית מלון חייב —
) (1להציג בכל חדר שינה את השכר החל על השירותים הניתנים באותו חדר,
כפי שהוא פורט בלוח;
) (2לציין בכל חדד את מםפר המיטות שמותר לשים בו ולהשתמש בהן לפי
הוראות משרד הבריאות.

לא יפרסם בעל בית מלון הודעה על דרגה שהיא שונה מהדרגה שנקבעה לו בהתאם
.14
להוראות צו זה.
בעל בית מלון חייב להמציא לכל אורח המתאכסן בבית המלון חשבון המציין
.15
בנפרד כל שירות שנתן ואת השכר שקיבל בעדו! וכן לשמור העתק מהחשבון עד תום
ששה חדשים מיום מסירתו.
הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

.16

בית מלון הקיים ביום פרסום צו זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( ושנקבעה לו
.17
דרגה לפני יום הפרסום ,רואים את הדרגה שנקבעה כאמור כדרגה שנקבעה לו לפי הוראות
צו זה.
.18

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשי״ד—1953

.19

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ׳יג—1962״.

2

— בטל.

כ״ד באלול תשכ״ב) 23בספטמבר (1962
( 7 4 1 0 0

) ח ט

2

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ק״ת  ,404תשי״ד ,עמ׳ .173

קובי! התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״נ4.10.1962 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי־׳׳ח—1957
צו בדבר פיתה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,! 1957אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיתה( ,תשכ״ב— , 1962בהגדרת

.1

2

״משקל״ ,תימחק המלה ״בנפרד׳ /בכל מקום בו היא מצויה.
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיתה()תיקון( ,תשכ״ג—1962״.

.2

פ נח ם ס פ י ר
שד המסחר והתעשיה

כ״ד באלול תשכ״ב ) 23בספטמבר (1962
)חט (74014
1

1
2

ס״ח  ,240תשי״ח ,עמי •24
ק״ת  ,1344תשכ״ב ,עמי .2354

מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית נעמן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  1941והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור..:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצה אזורית נעמן( ,תשי״ח— , 1958במקום

.1

3

פרט )לט( יבוא:
״)לט(
בפרט זה ,״מפה״— המפה של המועצה האזורית נעמן ,הערוכה בקנה מידה של
 1:20,000וחתומה ביד שר הפנים מיום י״ח באלול תשכ״ב ) 17בספטמבר  (1962ושהעתקים
ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית נעמן.
טור א׳
שם הישוב

טוד ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

אחיהוד

הגושים 18514 ,18506 :עד  18518 ,18516בשלמותם! והשטח הבנוי של
כפר־בידווה בשלמותו.

אפק

הגושים 10239 :עד  10432 ,10263 ,10253 ,10251 ,10249עד ,10435
 10490 ,10442עד  18075 ,10499 ,10496בשלמותם.
החלקות:

1
2
8

 5,4בגוש .10237
 1עד  83בגוש  10236המסומנות במפה באות אי.

ע״ר  ,1941תוס׳  1טם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1266ק״ת  ,871תשי״ט ,עמ׳  ; 764ק״ת  ,1194תשכ״ב ,עט׳ .2700

קוב׳ו התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

טור ב׳ ־ . .
נושים וחלקות רישום סרקע

טור א׳
שם הישוב

יסעור

הגושים:

כפר־מםדיק

הגושים 10438 ,10416 ,10414 ,10411 :עד ,18067,18063,18062 ,10441
עד  18076 ,18074עד  18082בשלמותם ואותו חלק מגוש 10413
המסומן במפה באות א׳.

מצפדדידפת

 17683 ,17681עד  17686בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מה־
גושים  19300 ,19299 ,17687 ,17682 ,17680המסומנים במפה
באות א /

עידהמפרץ

הגושים:

הגושים 18026 ,10437 ,10436 ,10415 :עד  18059 ,18053 ,18029עד
 18064 ,18061עד  18465 ,18083 ,18066בשלמותם ואותו חלק
מכל גוש מהגושים  18030 ,10443עד ,18042 ,18041 ,18032
 18057המסומן במפה באות ״א״- .
הגושים:

השם

.2

 18084עד  18099 ,18092 ,18091 ,18089עד  18490 ,18101עד
 18551 ,18513 ,18512 ,18507 ,18501בשלמותם ,שטח אדמות
בידווה הנמצא מערבית לכביש עכו—צפת—חיפה ,המסומן
במפה באות גי.

 19617 ,19616 ,19615 ,18090בשלמותם ואותו חלק מגוש
 18517המסומן במפה באות ״א״ ושטח אדמת שעב כמסומן
במפה.״

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נעמן ,תיקון( ,תשכ״ג—

1962״.
חיים משה שפירא
שר הפנים

י״חבאלול תשכ״ב ) 17בספטמבר (1962
) ח מ( 8 0 0 1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

צו בדבר המועצה המקומית מעלות־תרשיחא,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י  ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

הוספת פרט
)מח( לתוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953אחרי הפרט )מז(,

.1.

3

יבוא:
״)מח( המועצה המקומית מעלות־תרשיחא.
תאריך הקמתה :ג׳ בתשרי תשכ״ג 1).באוקטובר . (1962
ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
369ק״ת  ,תשי״נ ,עמי •4T11
1

2

3

22

קובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשב״ג4.10.1962 ,

תחוס המועצד• :גושים וחלקות רישום קדקע )ועד בכלל(:
הגושים 18383 :עד  18405 ,18404 ,18402 ,18391בשלמותם!  18375פרט לחלקות
 47 ,43—36וחלק מחלקה )• 89דדך( כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שד הפנים ביום ז׳ באלול תשכ״ב ) 6בספטמבר
) (1962להלן — המפה(!
 18377פרט לחלקות  49-1וחלקי חלקות ) 80 ,74דרכים( כמםומן
במפה ן
 18380פרט לחלקות  48—36וחלקי חלקות  49 ,34כמסומן במפה!
 18382כמסומן במפה ו
 18401כמסומן במפה.
השטח המותחם על ידי הגושים  18386 ,18375 ,18374ע ד ,18394 ,18388
 19405 ,18404 ,18401שהוא השטח הבנוי של הכפר מעונה )תרשיחא(.״
לצו זה ייקרא.״צו המועצות .המקומיות )ב( )תיקון התוספת הראשונה ,מעלות־

.2

תרשיחא( ,תשכ״ג—1962״.
ז׳ באלול תשכ״ב ) 6בספטמבר (1962
)חמ (8031

י

ח י י ם משה .ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,

חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות• 1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית
נתניה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ות^י בקורת!
״חדר״ ,בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה ! בבנין אחד — חדד ששטח רצפתו
אינו עולה על  30מטר מרובע  5שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה ,דינו כדין
חדר נוסף?
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה!
״מד־מיס״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 .המסופקים לנכס*
״המועצה״ — מועצת העיריה 5
״המנהל״ — מנהל מפעל המיס של העיריה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל מיס״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע ,משאבה וכן
כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים ,לאגירתס,
,/להעברתם ,לאספקתם או להםדרתם ,למעט דשת פרטית!
״נכס״ — בנין ,קרקע תפוסה או פנויה ,אדמת בנין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף
) 101א( לפקודה <
״העיריה״ — עירית נתניה!
 ,ע״ר  ,1934תום׳  1מס׳  ,414עמ׳ .1
1

ק ונץ התקנות  ,1369ו׳ .בתשר י תשכ״ ג4.10.1962 ,

״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )אספקת מים(! 1936 ,
״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכס וכן מי שמחזיק ברשת פרטית ,בכולה
או במקצתה!
״דשת פרטית״ — אביזר ,דוד אגירה ,בריכה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או
לפיזור וכן כל מיתקן או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצוי בנכס והמשמש או
המיועד לשמש לאספקת מים לנכס.
2

חיבור
?מפע 5שים

)א( חיבור דשת .פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו• או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש לעידיה מראש —
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,או
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל,
הכל לפי הסכום הגדול יותר.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.

רשת פרטית

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה דשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכנית הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת רשת
פרטית ,תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג( התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ,ייעשו על ידי בעל הנכם ועל
חשבונו.
)ד( הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו
של המנהל.
)ה( בעל נכס או צרכן דשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
הרשת הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא .בקשה זו? בעד בדיקה
כאמור תשולם לעיריה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה ,אלא באבי־
זדים שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על הוספת אביזרים או על החלפת האביזרים שנקבעו
על ידיו כאמור בסעיף קטן )ו( באביזרים אחדים  tהורה המנהל כאמור ,לא יחולו הוצאות
ההחלפה או ההוספה על הצרכן אלא אם כן האביזר לא היה במצב תקין ,או מנע את
פעולתו התקינה של מד־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או
לזיהומם.

אגרת הנחת
צינורות

בעל נ כ ס — פרט לנכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים ,ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
ע״ר:

24
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 ,1תום׳  1מס׳  ,560עמ׳  ; 1ס״ח  ,376תשכ״ב ,עמ׳ .96
קובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״נ4.10.1962 ,

': !45־) ,א( המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים.,
ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב(

מד־המים הוא רכוש העיריה.

)ג(

לא יותקן מד־מיס ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יומר אלא על :ידי ן

)ד(

צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מים הכוללת א ת הוצאות מד־המים,והתקנתו,

המנהל.
בשיעורים שנקבעו בתוספת.
)ה( .בעד השימוש במד־מים ,בדיקתו השגרתית אחת לשנתיים ,תיקונו והחלפתו
מחמת התבלות ,ישלם הצרכן דמי שימוש בשיעורים שנקבעו בתוספת.
<ו> צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־המיס או לאבדנו ,מלבד אם ׳נגרם
הנזק באשמתו של אחד מפקידי העיריה או מפועליה בשעת מילוי תפקידם,
)ז( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה ,רשאי לדרוש
שמד־המימ ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־המים כאמור ,כולל דמי פירוק ,הובלה
והתקנה ,ישלם הצרכן לעיריה אגרת בדיקה בשיעור,שנקבע בתוספת ,זולת אם הבדיקה
העלתה שמד־המים פגום.
)א( הותקן מד־מים ,ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגדת מים בשיעור
.6
שנקבע בתוספת ,לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחת מהשיעור
המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת ,רשאי הוא
לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני
החדשים שקדמו לאותה.תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה או לפי התצרוכת של
התקופה המקבילה בשנה הקודמת ,כפי שימצא לנכון.
)ג( מצא המנהל כי מד־המימ אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא לחייב
את הצרכן בתשלום בעד־ כמות המיס שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש
הנובע מאי דיוקו.
) .ד( לא הותקן.מד־מים ,ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרת מים בשיעור
שנקבע בתוספת.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,דשאי המנהל,
מיזמתו הוא ,וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים ,להורות על חלוקת אגדת מד־המים ,דמי
השימוש ואגרת המים או כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה ,בין אותם צרכנים,
באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מאגרת מד־המים ,דמי השימוש ואגדת המים או התשלום
האחד המתאים ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים
שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
)א(

.7

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

לאספקת מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העידיה פקדון להבטחת תשלום אגרת
.8
מים ,אגרת מד־מים ,דמי שימוש במד־המים או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו,
ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה,
כדמי שימוש או כדמי נזק כאמור.
קוב ! התקנות  ,1309ו׳ בת׳שרי זתשכ״ג4.10.1962 ,
,

מועד :התשלום

אישור סכום
ההוצאות

)א( אגרת מים תשולב! מראש במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית ל פ י ה פ ־
.9
קודד !,אולם אם היתה אספקת המים לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים מתאריך
מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על
חשבון האגרה 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( האגדות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד אחד לשי־
לומם ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.
.10/

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל

באישור בכתב.

הנחות
מתשלומים

המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחד המגיעים לפי חוק עזר זה ,או
.11
לוותר עליהם ,מתוך התחשבות במצבו החמרי של החייב בהם ,או אם החייב בהם הוא
מוסד צדקה ,דת ,חינוך ,תרבות ,אמנות או ספורט.

ניתוק החיבור

)א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
.12
/זה ,או שבזבז מיס ,השתמש בהם לרעה ,זיהמס או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע
במד־מים ,רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן •ובין יתר
חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,17דשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מיס כאמור ,הכל לפי הענין! בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
ק ט ן ) ב (  ,תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

הפסקת אספקת
י
מים

)א( בשעת חירום או במקרה,של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.13
הפרטית ,רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים ,כולה
או מקצתה.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן)א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

רשות כניסה

26

)א( המנהל ,או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
.14
 8.00ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מנת —
) (1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור,או למדוד מד־מיס ,צינור
או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחד שבנסיבות נחוץ
לעשותו!
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לדעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
במים או לבדר את כמות המים שסופקה׳ לצרכן!
1

קוב׳ו התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

)(3

למםור כל חשבון או לגבות כל,אגרה או תשלוט אחד לפי חוק עזר זד5 ,

)(4

לנתק חיבור או לנתק׳ לעכב ולהפסיק אספקת מים לפי סעיפים  12או  ? 13י

)(5
י

לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

) (6לעשות כל מעשה אחד שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.
)ב( לאי יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו ממשתמש בסמכו

יותיו לפי סעיף קטן)א(.
)א( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחד יבזבז מים שברשותו.

.15

שימוש במים

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ידשה שאחר ישתמש במים שברשותו.
אלא לצרכי בית או למטרה-אחרת שקבע המנהל.
)ג(

לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהלי ובהתאם

לתנאי ההיתר.
1

)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפ
רעה באספקת המים.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מיס דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בזה.
י

)ו( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או כיוצא בזה.

)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום העיריה.
)ח( לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אביזר השייך למפעל המים.
)ט( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
)י( לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
נטיעות ציבוריות.
 .1.6לא ימכור אדם מיס ולא יעביר •אוו)מ לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
או הופסקה לו אספקת המיס לפי סעיף  !13אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

מכירת מ י ם ׳
והעברתם

)• .17א( ,חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
היתר בכתב מאת המנהל.

חידוש
חיבור שנות?

)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכה ההיפך.
.18
המים.

לא יפתח אדם ולא יקיים מ ד שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחד סמוך למפעל

)א( ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש העיריה( רשאי לחייב
.19
בדרישה בכתב כל צרכן או בעל דשת פרטית או בעל חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק
של נכס^ ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע שעלול ־לפגוע באספקת מיס
סדירה.
קובץ הזקנות *1369ו׳ בתשרי תשכ״ג^.10.1962 ,

שמירה
מפני זיהום
דרישת תיקונים

;27

)ב( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.20
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 מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין ,אם הוצגה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים
בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא :בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות׳ ובמקרה של עבירה
.21
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה )אספקת מים( ,תשכ״ג—1962״.

תופפת
.1

האנרה

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ) : ( ( 1
בעד חיבור
בעד הרחבת חיבור
בעד פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן

50
35
25

.2

אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית )סעיף  ) 3ב ( ( 1

.3

אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף  ) 3ה ( (

.4

אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
) (1למגרש ששטחו עד  1000מ״ר — לכל מ״ר
—.60
לכל מ״ר נוסף
—.30
מ״ר
30
עד
—
חדר
נוסף לזה לכל
24
לכל  30מ״ר נוספים או חלק מהם
24
) (2לכל חנות
60
24
) (3לקיוסק
) (4למחסן ששטחו במ״ד — למעלה מ־ 8עד 30
24
לכל  30מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של
24
) (5סככה—למעט סככה בבית מגורים — לכל  30מ״ר או חלק מהם 12

5

כשאי! מיתקן
כשיש מיתקן
מוכ! להתקנת • מוכן להתקנת
מד־מים
מד־מים

.5

אגרת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( — מד־מים —
)א( שאינו עולה על ״%
)ב( העולה על ״ 1ואינו עולה על ״1
)ג( העולה על ״ 1ואינו עולה על ״ \ \
)ד( העולה על ״ 14ואינו עולה על ״2

50
65
100
125

65
80
115
150

קובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ׳׳ג4.10.1962 ,

דמי שימוש

.6

במד־מים׳ בדיקתו השגרתית,

תיקונו והחלפתו)סעיף  ) 5ה ( (

ר.

_ _^ ...־_י^.

 -לשנה —

ה י

ה

5

)א(

שאינו עולה על ״1

9

)ב(

העולה על ״ 1ואינו עולה על ״2

12

אגרת בדיקת מד־מימ ,כולל דמי פירוק ,הובלה,
והתקנה )סעיף  ) 5ז ( (

10

האגרה למי־ ק
באגורות

אגרת מים )סעיף — (6
)א( מקום שהותקן מד־מים )סעיף  ) 6א ( ( —
) (1לשימוש ביתי לכל דירה— לחודש —
ל־ 10מ״ק הראשונים — לכל מ״ק 12
ל־ 6מ״ק נוספים או חלק מהם —
20
לכל מ״ק
22
לכל מ״ק מעל  16מ״ק
) (2לגינות ומשקי עזר ששטחם עד
 2דונם בהגבלה של  20מ״ק לכל
חדשיים בחדשים אפריל — נובמבר
לכל  100מ״ר או חלק מהם )כל
מ״ק מעל  20מ״ק ייחשבו כתוספת
לשימוש ביתי באותם חדשים( —
6
לכל מ״ק
) (3לשימוש חקלאי כשהשטח למעלה
6.5
מ־ 2דונם
20
) (4לבניה
9
) (5לתעשיה ,מלאכה או חנות דגים
) (6חנות ,בית מסחר ,משרד ,מחסן או
בית עסק אחר שאינו משתמש במים
14
לצרכי ייצור
14
) (7לבית מלון
) (8ללולים— מעל ל־ 100מטילות —
לכל  100מטילות — לחודש

ר

האגרה
המינימלית
בלירות

 1.20לדירה

 1.10לחודש

 1.40לחודש

9
האגדה בלירות

נב(

במקום שלא תוקן מד מים )סעיף  ) 6ד ( ( — לחודש —
)(1

דירה — לכל חדד

1.40

)(2

חנות ,משדד ,בית מלאכה או מחסן שאינם משתמשים במים
לצרכי ייצור ,וששטחם עד  30מ״ד
לכל  20מ״ד נוספים או חלק מהם — תוספת של

2.60
1.40

)(3

מסעדה או בית קפה ששטחם עד  40מ״ר
לכל  10מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של

6.70
1.70

קובץ התקנות  ,1309ו׳ בת׳טרי תשכ״נ4.10.1862 ,

האגרה בלירות

.9

) (4קיוסק לגזוז
) (5אטליז •
) (6מאפיה
) (7בית חרושת ,שאינו משתמש במים לצרכי ייצור ששטחו
עד  50מ׳יד
לכל  30מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של
) (8מוסך או תחנת דלק
) (9קולנוע
) (10חנות דגים
) (11בית מלון — לכל חדר
) (12רפת — לכל בהמה
) (13גינה ,חצר מעובדת או משק עזר מעובד ,לכל  100מ״ר
׳׳
או חלק מהם
אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 12ד ( (

נתאשר.
ה׳ באלול תשכ״ב ) 4בספטמבר (1962

3.20
3.20
—20
3.20
1.70
—. 20.
—20.
—20
1.40
—.50
—1.
—10

ע׳ ב ן ־ ע מ י
ראש עירית נתניה

)חט (886005

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,

חוק עזר לפתח־תקוה בדבר רוכלים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות < 1934 ,מ ת ק י נ ה מועצת עידית׳ פתח־
תקוה חוק עזר זה ׳.
בחוק עזר זה —
.1
״דוכך — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירה;
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה — תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים ?
״המפקח״ — מי שראש העידיה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
״עגלה״ — כלי הובלה ,הנסחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל חיים ז
״עיריה״ — עירית פתח־תקוה!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.

חנדיות

2

׳

8טחים

ברוכלות

א ס י י י מ

.2

לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת—ברחוב או במקום

ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.
1
2

30

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ע״ר תש״ה ,תוס׳ א׳ מם׳  ,4עט׳ .12
קובי! ,התקנות 1,1369׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,עגלה ,דוכן,
.3
תבנית ,מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית-ספר ,ממגרש משחקי* מגינה או
מגן.

איסור חניה

י

לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,ברחוב או במקום
.4
,ציבורי ,עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו;או כשאיננו נמצא במקום.

איפור •חניה
שלא בשעת
התעסקות

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה שהיא ,לבנין ,לגדר ,לעמת
.5
.
או למבנה אחר.

איבוד לקשור
במבנה ־••׳'•:׳

 , . .6רוכל יחזיק את עגלתו:בצדו הימני של הרחוב ,קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

מקומ החזקת
עגלה

.7
.8
.9

לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש. ', • .

1

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו.
לא יעסוק מכל בעסקו אלא בשעות שבין  6לבין .20

.

ראש העירית רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
.10
גם לאחר השעה .20

איסור רעש
נקיוז

׳־,לי'

־־
שעות
 :הדוגלות ־
היתר • י -
התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

ימי רוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך.עסקו אלא על פי רשיון.

רשיו! לשימוש
בעגלה

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

תוקף רשיוז

בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופתהעידיהאגדה בשיעור של שתילירות,
.14
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגרה — לירה אחת בלבד.

אגרת רשיון

הוראת סעיף  12אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.15
סעיף  2לפקודת התעבורה י .

תחולה

:

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה! ראש העיריה דשאי ליתן את
.16
.הרשיון ,להתלותו או לבטלו ,וכן דשאי הוא לכלול ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע
מהם ,לשנותם או לבטלם.

מתן
רשיונות

 .17אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,דשאי ראש
העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.

 .תבנית! של
עגלות

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
.18
לוחית־מספר שיתן לו ראש העיריה׳ ,הלוחית תכלול ,נוסף למספד ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספר הרישום.שבתעודת הזהות שלו! בעד.כל לוחיודמםפר
תשולם לעיריה אגרה בשיעור של  50אגודות.

לוחית־מספר
לעגלה

.. .19רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
מקצות העגלה בכל עבר.

םידורמובי!
על עגלה

 ..20ראש העיריה ,מפקח או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה, .

דרישה לסלק
עגלות

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמ׳ .173
קובץ התקנות  ,1309ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1062 ,

31

סילוק עגלות

 .21לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה
לכך בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן ,התב־
נית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

תפיסת כלים
והחרמתם

ראש העיריה או מפקח רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד ,דוכן ,תבנית או מגש
.22
של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

איסור הפרעה

לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו

.23

לפי חוק עזר זה.
ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ובמקרה של עבירה
.24
נמשכת — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה.הודעה
בכתב מאת ראש העיריה או לאחר שחוייב בדין.

ביטול

.25

חוקי עזר לפתח־תקוה )פיקוח על רוכלים וסבלים( — 1948 ,בטלים.

השם

.26

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתדרתקוה )רוכלים( ,תשכ״ג—1962״.

4

פ׳ ר ש י ש
ראש עירית פתח־תקוה

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ב ) 29באוגוסט (1962

)חט  (89208י

משיה

חיים
_______

שפירא

שר הפנים

* ע״ר  ,1948תופ׳  2מם׳  ,1651עט׳ .238

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לאבן־העזר בחבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית אבךהעזד חוק עזר זה:
2

החלפת
התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לאבךהעזד )מס עסקים מקומי( ,תשי״ח—1958
.1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

3

)להלן —

״מוםפת

שיעור המס לשנה
תיאור המלאכה או העסק
טנדר
אוטו משא
אספקת מים
אוטובוסים
קידוחי מים — לכל קידוח
אספקת חשמל
אספקת ג ז ;
שיווק עופות —:לכל אפרוח או פרגיה
מחצבת מלט
תחנת טרקטורים
1
3

32

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

צרכניה ללא רשיון למכירת משקאות
משכרים
קבלן שהיקף עבודתו בשנה בלירות —
עד 5,000
למעלה מ 5,000-עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד  75,000י
למעלה מ־75,000

16
40
400
400
200
1000
150
0.001
1000
300

המס בלירות
60
30
75
200
500
750
1000״

ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
119.
ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳
ק״ת  ,790תשי״ח ,עט׳  ; 1131ק״ת  ,1188תשכ״א ,עט׳ .2588
2

קובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

תחילתו של חוק עזר זה!היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל ,(!962

.2

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
.3
 ,1962/63והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום
ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1962/63ייחשב כאילו שולם על חשבון המם
לפי חוק עזר זה.
.4
1962״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן־העזר )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ב ) 29באוגוסט (1962
)חט (81100

וזחילה
הוראות מעבר

השם

שלמה יפוח
דאש המועצה ,האזורית אבן־העזד

,

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לבאר-יעקב בדבר הסדרת השמירה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א— , 1961מתקינה המועצה המקומית באר־
יעקב חוק עזר זה:
1

2

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית באד־יעקב 5
״ישוב״ — ישוב הנמצא בתחום המועצה ושעל תושביו חל צו שמירה;
״דשות״ — דשות השמידה שהוקמה לפי סעיף  2ן
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א-
. 1950

הגדרות

3

.2

בכל ישוב תוקם רשות.

רשות
השמירה

.3

הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי הישוב בעלי זכות בחירה למועצה.

מינוי הרשות

.4

מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

הרכב הרשות

המועצה תודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות ,הרכבה וכל שינוי
.5
בהרכבה.
.6

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

.7

הדשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

הודעה על

חובת
השמירה
רשימת החייבים
בשמירה

* ע״ר  ,1941תופ׳  1מפי  ,1154עמ׳ .119
פ״ח  ,346תשכ״א ,עפ׳ .169
ה״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ;178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עט׳ .280
2

3

הוב׳ו התסנות  ,1369ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

33

קביעת טועדי
המטירה

הדשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בחם חייב .תושב הרשום

.8

ברשימה).להלן — השומר( לצאת לשמירה.

חובת השוטר

.9

הצגת הרשיטה

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

טפירת העתק
הרש יטה,

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

חובת הציות
לרשות

שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה ,חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה

ענשים

השפ

;

השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף .8

.12

בכל ענין הנוגע לשמירה בישוב.
העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  300לירות ,ואם הורשע כבר בעבר על
.13
עבירה כאמור — מאסר  3חדשים או קנס  300לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־־יעקב )הסדרת השמירה( ,תשכ״ג—1962״.

.14

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ב 29).באוגוסט (1962

א׳ ל י כ ט נ ש ט י י ן
ראש המועצה המקומית באר־יעקב

)חפו (813104

חיים משה שפירא
שר הפגים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

חוק עזר לקרית־טבעון בדבר פיקוח על כלבים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
הגדרות

חובת רשיון
ולוחית־טפפר

בחוק עזר זה —
1
״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו ?
״לוחית־מםפד״ — לוחית־מספד ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!
״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה!
״המועצה״ — המועצה המקומית קדיודטבעון!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.
ז

.2

)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אס ניתן עליו רשיון מאת ראש

המועצה ועל צווארו לוחית־מספד.
)ב( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה
המחזיק כלב לפיקוח זמני ,אינו חייב ברשיון ובלוחית־מספר ,ובלבד שתקופת ההחזקה לא
תעלה על חמישה עשר יום.

בקשת רשיון
ותקפו

) , .3א( אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כ ך ! אישר ראש המועצה את
בקשתו ,יתן לו ,לאחד תשלום האגרה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית־מספר.
ע״ר  ,1941תום׳  1טפי  ,1154עט׳ .119
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קובי) התקנות 1,1369׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1962 ,

)ב( ראש המועצה ינהל פנקם שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
רשיון׳ וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.
רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.

)ג(

)א( ראש המועצה יגבה אגרה של שלוש לידות בעד כל רשיון וכן אגדה של 25
.4
אגורות בעד כל לוחית־מםפר.

אניות

)ב( המועצה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים <
עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב-המשמש לו מורה דרך.
.5

המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון ,או לבטל רשיון שניתן ,במקרים אלה:

)א(

,

)(1

סירוב למתן
רשיון וביטולו

,

הכלב הוא בעל מזג פראי ן
הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור $

)(2
)(3

הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים ן

)(4

בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  386ל פ ק ד

דת החוק הפלילי , 1936 ,או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות
2

הציבור»
) (5הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון(,
תשט״ז—. 1955
3

)ב(
י .סעיף .4

ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
א

)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שניתן לו בוטל ,ימסור תוך
.6
ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.
)ב(

היה הסירוב למתךהדשיץ

א ו

ג י ט

ף1ן

ע

ל

י ם ו ד

ה מ

ק

ף י ם

ש ב ם ע י

ף

5

^

א ן

כלב שסירבו
ך״"'^.,
שבוטל הרשיון

) ,;(2לא יושמד הכלב ,לאחד שנמסר למאורות המועצה ,אלא אם שופט שלום נתן צו על כך
לפי סעיף  5לפקודת הכלבת. 1934 ,
4

)ג( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף ) 5א( ),(3
) (4או ) (5ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות
• המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת •הכלב ,לא יושמד הכלב,
אלא אם בית המשפט יחליט על כך ,בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של
עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט ,סכום שהוא כפולת  20אגורות בעשרים
ואחד .י
לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ,ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
.7
 :אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.
)א( כלב שאין.עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהוד
.8
אם לסעיף  ,7יתפסהו שוטר ׳או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה ,ואם אי אפשר
י ,
לתפסו רשאי הוא להשמידו.
ע״ר  ,1030תוס׳  1מס׳  ,052עמ׳ .203

קובץ התקנות  ,1300ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1002 ,

החזקת כלב

תפיסת בלב:
^ ;
והשמדתו
י

י

ע  5י י

ז

)ב( כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן )א( לא יושמד אלא אנו לא
יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר? המועצה רשאית להאריך את
התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.
)ג( כלב שנתפס לפי סעיף קטן )א( לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה׳ אלא לאחר
שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה  20אגודות לכל
יום מימי החזקתו.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  50לידות ,ואם היתד• העבירה
.9
נמשכת ,דינו — קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.10

חוק עזר לטבעון)פיקוח על כלבים( ,תשי״א— — 1951בטל.

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון )פיקוח על כלבים( ,תשכ״ג—1962״.

5

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ב ) 29באוגוסט (1962

א׳ ס ג ל
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

)חט 00ט(82

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1034תום׳  1מם׳  ,481עמי .242

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לקרית־טבעון ב ד ב ר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף ) 77א()(4
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
x

2

בחוק עזר זה —
.1
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני t
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־טבעון ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן ן
״תושב״ — אדם שמקום ממדיו בתחום המועצה ז
״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.
)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־
.2
תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה
הנראית לעין לוחית־מםפר ,שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית
אחרת.
)ב( העובר על הוראות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנס  50לירות.
1
2

עייר  ,1041תום׳  1מס׳  ,1154עמי .110
דיני מדינת ישיא? ,נוסח חדש  ,7תשב״א ,עט׳ .173
שובץ התסנות  ,1300ו׳ בתשרי תשכ״ג4.10.1062 ,

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי ליתן
.3
את הרשיון ,בהתחשב עם הוראות סעיף ק ט ן ) ב (  ,או לסרב לתתו.
) :ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
שהאופניים שעליהם מבקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והס מצויירים
בפנס אור קדמי ,במחזירור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית ,בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג( התעודה האמורה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
<ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לירות ,אולם אם ניתן הרשיון
אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

בקשה
'

) • .4א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר ,והוא יחליף כל לוחית־מםפד
/
מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

?וחית-מםפר

 5מ ת

י ש י י

'

)ב( בעד כל לוחית־מספד תשולם למועצה אגרה של  50אגודות.
.5

חוק עזר לטבעון)רשיונות לאופניים( ,תשט״ז— — 1956בטל.

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־טבעון )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ג—1962״.

3

נחאשר.
י״ב באלול תשכ״ב ) 11בספטמבר (1962

ב י ט ו 5

השס

א .ס ג ל
ראש המועצה המקומית קרית״טבעון

)חט (82002

אני מסכים.
יגאל אלון
חיים משה שפירא
שד העבודה
שר הפנים
ממלא מקום שר התחבורה
3

ק״ת  ,589תשט״ו ,עט׳  : 569ק״ת  ,778תשי״ח ,עט׳ .891

תיקון טעות
בצו המועצות המקומיות )א( )קדית־שמונה ,תיקון( ,תשכ״ב— ,1962שפורסם בקובץ
התקנות  ;1346תשכ״ב ,עמ׳  ,2377בסעיף  ,1ב״חלקות״ ,בשורה החמישית ,במקום ״12183״
צ״ל ״13183״.

קובץ התקנות  ,1369ו׳ בתשרי תשב״ג4.10.1062 ,
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המחיר  48אגורות

הודפס ע״י המדפיס"־ הממשלתי׳ ירושלים

