רקגוטות

קובץ התקנות
ז׳ בטבת תשכ״ג

1402

הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ .
החלטת הכנסת בדבר ההוראות המגדילות או המטילות מבס

 3בינואר 1963

עמוד
776
777
778

מדור לשלטון מקומי
צו תכנון עדים )דימונה — ירוחם — תמר( ,,תשכ״ג—. 1963
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()האלה ,תיקון( ,תשצ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגלבוע ,תיקון( ,תןשכ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )תרשיחא( )ביטול( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר להרצליה )שמות לרחובות ולוחיותימספר במינים(| ,זשב״ג—1963
.
חוק עזר לכפר־סבא )רוכלים( ,תשכ״ג—1963
.
חוק עזר לצפת )עקירת עצים( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לרמת־גן)העמדת רכב והגייתו()תיקון( ,תשכ״ג—1963
הוק עזר לבית־שאן )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשכ״ג—|196
חוק עזר לבית־שאן )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
.חוק עזרי לגלבוע )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לכפר־יונה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר למעלה־הגליל )אספקת מים( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )ניקוי בורות שופכין( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )שימור רחובות()תיקון( ,תשכ״ג1963-1
חוק עזר לקרית־גת )מניעת רעש( ,תשכ׳׳ג—, 1963
חוק עזר לשבי־ציון)מס עסקים מקומי()תיקון( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר ,לשלומי )אספקת מים( ,תשכ״ג—. 1963
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789
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חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
ה ו ד א ו ת ׳ ב ד ב ר נ כ ס י ם נזילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,תשי״ד— ,* 1954ולאחר התייעצות
עם הועדה ובאישור הממשלה ,אני מודה לאמוד:
תיק״ םעי1 *1א

בסעיף 1א להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,תשי״ח—) 1957להלן — ההוראות

.1

2

העיקריות( ,בכל מקום שבו נאמד ״64%״ יבוא ״67%״.
הנדלת שיעור
הנזילות —
מודרגת

על אף האמור בסעיף  ,1יהא מוסד בנקאי דשאי ,בכל יום שהוא מן התקופות המנויות
.2
להלן ,להחזיק מתוך םך־כל הפקדונות הנקובים בסעיף 1א פסקאות ) (2ו־) (3להוראות
העיקריות ,נכסים מילים בשיעור המפורש בצד התקופה הנדונה; ואלה השיעורים; ,
בתקופה ד׳ בטבת חשכ״ג ) 31בדצמבר  — (1962ה׳ בשבט תשכ״ג
— 64%

) 30בינואר (1963
בתקופה ו׳ בשבט תשכ״ג ) 31בינואר  — (1963ג׳ באדר תשכ״ג

— 644%

) 27בפברואר (1963
בתקופה ד׳ באדר תשכ״ג ) 28בפברואר  — (1963ד,׳ בניסן תשכ״ג

— 65%

) 30במרס (1963
בתקופה ו׳ בניסן תשכ׳-׳ג ) 31במרס  — (1963ה׳ באייר תשכ״ג

— 651%

) 29באפריל (1963
בתקופה ו׳ באייר תשכ״ג ) 30באפריל  — (1963ז׳ בסיון תשב״ג

— 66%

) 30במאי (1963
בתקופה ח׳ בםיון תשכ״ג ) 31במאי  — (1963ז׳ בתמוז תשכ״ג

— 661%

) 29ביוני (1963
בתקופה ח׳ בתמוז תשכ׳־׳ג) 30ביוני  (1963ואילך
הודאות־ טעבר

)א(

.3

—.67%

בסעיף זה ,״הפרש משולב״ — הסכום המתקבל מצירוף שניים אלה:
)(1

״ההפרש המוכר״ כמשמעותו בהוראות בנק ישראל )נכסים נזילים(

)תיקון

מספר  ,(3תשכ״א— , 1961כפי שהוא ליום ד׳ בטבת תשכ״ג
3

) 31בדצמבר !(1962
) 2% (2מםך־כל הפקדונות האמורים בסעיף  ,2כפי שהם ליום ד׳ בטבת
תשכ״ג ) 31בדצמבר  ,(1962פחות ״יתרת הנכסים שנוספו״ כמשמעותה בהו־
ראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ב— , 1961כפי שהיא
לאותו יום.
4

ואולם אם יתרת הנכסים שנוספו הגיעה ל־ 2%האמורים ,או עדפה עליהם ,יהיה
ההפרש המשולב ההפרש המוכר בלבד.
)ב( ליום האחרון בכל חודש שבתקופה ד׳ בטבת תשכ״ג ) 31בדצמבר — (1962
ח׳ בתמוז תשכ״ג ) 30ביוני  ,(1963חייב מוסד בנקאי להקטין א ת ההפרש המשולב,
1
2

776

ם״ח  ,164תשי״ד ,עמ׳ .192
ק״ת  ,753תשי׳׳ח ,עט׳  ;432ק׳׳ת  ,849חשי״ט ,עט׳  ;424ק״ת  ,1004תש״ד ,עט׳ ? ;987״ת ,1075
תשכ״א ,עט׳  ;440ק״ת  ,1122תשכ״א ,עט׳  ;1309ק״ת  ,1163תשכ״א ,עט׳  ;1975ק״ת  ,1200תשכ״ג,
עט׳  ;16ס״ת  ,1355תשכ״ב ,עט׳ .2528
קוב׳) התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״נ8.1.1963 ,

בהפרש — אם יהיה — שבין הסכום ההולל שבו גדלו ,מיום ד׳ ב&1בת תשכ״ג ) 31בדצמבר
 (1962ואילך ,הפקדוגות הנקובים בסעיף 1א פסקאות ) (6):,(5) ,(2ר )  ( 7להוראות העי
קריות והפקדונות לזמן ארוך כהגדרתם בפסקה ) (3לאותו סעיף ,ובין הסכום הבולל שבו
גדלו ,מאותו יום ואילך ,הנכסים הנזילים שיש להחזיק מ ת ו ך אותם פקדונות.
)ג( ליום האחרון בכל חודש שבתקופה שלאחד ח׳ בתמו* תשכ״ג) 30ביוני ,(1963
חייב מוסד בנקאי להקטין את יתרת ההפרש המשולב ,במחצית ההפרש שבין הסכום הכולל
שבו גדלו ,מיום ח׳ בתמוז תשכ״ג ) 30ביוני  ,(1963הפקדונות האמורים בסעיף קטן )ב(,
ובין הסכום הכולל שבו גדלו ,מאותו יום ואילך ,הנכסים הנזילים שיש להחזיק מחוך אותם
!
פקדונות.
)ד( ההוראות הכלולות בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( לא:יחולו ,משהוקטן ההפרש
1
המשולב עד לאפס.
)ה( לעניו סעיף זה ,יחשב מוסד בנקאי את ההפרש המשולב כפי שהוא ליום האח
רון בכל חודש ,ויראוהו באילו עמד בעינו מאותו יום• עד היום שלפני האחרון בחודש
ו
שלאחריו ,ועד בכלל.
סעיף  4להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון מספר  ,(3תשכ״א—, 1961
.4
וסעיף  2להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ב — 1961-+-בטלים.
8

4

5

תחילתן של הוראות אלה היא ביום ד׳ בטבת תשכ״ג) 31בדצמבר .(1962

.6

להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
ו ד .ה ו ר ו ב י ץ
!נגיד בנק ישראל

ד׳ בטבת תשב״ג) 31בדצמבר (1962
>
) ח מ 72215

ק״ת  ,1163תשכ״א ,עמי
* ק״ת  ,1200תשכ״ב ,עט׳ •16

1975.

3

1
•

!

•

•

•

-

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( 1תש״ד—1960
צו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן  ,מ ס ו ג ״ מ ת מ צ ה ׳ ׳ קפוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )-חמדת ״מתדוכד•״(,
תש״ך— 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
המקרקעין של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״
ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.
תופפו!
החלשה

הגוש

18
24

4243
4243

,

השטח
במטרים
מרובעים

6,388
6,518

כ״ח בכסלו תשכ״ג) 25בדצמבר (1962
)חט (70130
1

ם״ח  ,316תש״ר ,עט׳ •92

קובי! התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשב״נ3.1.1863 ,

השטח ?הטרה
במטרים.
מרובעים

4,953
3,047

טפפר ,י י• .
השטר

7563
7563

תאריד
וושטר

20.11.1933
20.11.1933

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה בדביר א י ש ו ר ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת ט כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראה שעה
מס׳  ,(26תשכ״ג— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה
פטורה ממנו.
ג

2

כ״ז בכסלו תשכ״ג) 24בדצמבר  (1962י
<חמ (72801
1

2

י׳ ם ד ל י 1
סגן יושב ראש הכנסת

ס״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ;154ב״ח  ,103תשי״ב ,עט׳ ;264,ס״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ;159ם״וו ,303
תש״ר ,עט׳ .18
ירח  ,1388משכי׳ ג ,עפ׳ .261

מדוד לשלטון מקומי
פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן ע י ר ד י מ ו נ ה — י ר ו ח ם — ת מ ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)10לפקודת בנין ערים ^ 1936 ,והסעיפים ) 14א( ד)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הדרום )להלן — הועדה( ,אני מצווה לאמור:
2

שטת תכניו
עיר

השטח שבתחומי מחוז הדרום ,שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתואדים בסעיף 2
.1
יהיה שטח תכנון עיר.

גבולות שטח
תכנו! עיר

גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מם׳ ד ,424/הערוד בקנה מידה
.2
 1:10,000והחתום ביום י״ב באלול תשכ״ב ) 11בספטמבר  (1962ביד שר הפנים וביד יושב
ראש הועדה והם מקיפים את תחום —
) (1המועצה המקומית דימונה כפי שתואר בצו המועצות המקומיות )א(
)תיקון מם׳  ,(11תשכ״א—» 1961
) (2המועצה המקומית ירוחם כפי שתואר בצו המועצות המקומיות )ב(
)תיקון מם׳  ,(9תשי״ט—; 1959
) (3המועצה האזורית תמר כפי שתואר בצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( )תמר ,תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
3

4

5

הפסדת
התשריט
השם;

העתק התשריט הופקד במשרדי הממונה על מחוז הדרום בבאד־שבע וכל המעונין
.3
בדבר זכאי לעיין בו בשעות ובימים שמשרד זה פתוח לקהל.
לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )דימונה — ירוחם — תמר( ,תשכ״ג—1963״.

.4

ג׳ בתשרי תשכ״ג) 1באוקטובר (1962
)חט (76511

חיים משה שפירא
שד הפנים

ע״ר  ,1936תוס׳  1טם׳  ,589עט׳ .153
ע״ו תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ טפ׳  ,2עט׳ .1
ירח  ,1196תשכ״א ,עט׳ .2744
 , nתשי״ט ,עט׳ •1615
* p״922
ק״ת  ,1346תשכ״ב ,עט׳ .2373
1

2

a

8

778

קובץ התמנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,

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

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—,3 !958

.1

ב

פ

ר

ט

) (,
יג

בטור א׳ ,במקום ״שריגים״ יבוא ״לי־און״.

 : 1ת ו ס פ ת

 .2לצו זה ייקרא ,״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()האלה ,תיקון( ,תשכ״ג—•
1963״.
כ ״ ב ב כ ס ל ו ת ש כ ״ ג ) ' 1 9בדצמבר(1962

1

3

ד.׳»ם

חילפ משה שפירא
 :שד הפנימ

) ת מ( 8 0 0 1

2

תיקו! פרט <יג>

ע״ר  ,1941תוס׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת ז ,79תשי׳׳ח ,עט׳  :1256ק״ת  ,942תשי״ט ,עט׳ ? ;2009״ת  ,1010תש״ר ,עט׳  ;1102ק״ת
 ,1175תשכ׳׳א ,עט׳ .2397

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית הגלבוע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 !,י ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )ין•( _

.1

3

)(1

יווםף —

!

)א( בטור א׳ ,הישוב ״רמ־און״ ז

!

תיקו! פרט

)יד( בתוספת

)ב( בטור ב׳ ,לצד הישוב דם־און ״השטח המסומן במפה באותיות ״תי״״ו
)(2

מתחת לקו ,במקום האותיות ״תי״ יבוא ״תט״.

1

לצו זה ייקרא צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגלבוע ,תיקון( ,תשכ״ —
.3
1
1963״.
ג

כ״ב בכסלו תשב״ג ) 19בדצמבר (1962
) ח ט

1
2
3

( 8 0 0 1

ה ע ט

חיי ם מ ש ה ש פיד א
1

שר הפנים

ע״ר  ,1941תוס׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ אז טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  : 1256ק״ת  ,686תשי״ט ,עט׳ .708

קוב׳ו התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג&1.1983 ,

779

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ת ר ש י ח א
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

1

. t ó ? / . ' .
השם

צו המועצות המקומיות )תרשיחא( — בטל.
3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )תרשיחא( )ביטול( ,תשכ״ג—1963״.

.2

חיים משה שפירא
שד הפנים

כ״ב בכסלו תשכ״ג) 19בדצמבר (1962
) ח מ( 8 0 0 1

1
2
3

עייר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עמ׳ ».11
ע״ר תש״ח ,תזס' א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כרך גי ,עט׳ .1915

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר להרצליה ב ד ב ר ש מ ו ת לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י מתקינה מועצת עירית
1

הרצליה חוק עזר זח:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין ,או שהיה מקבלה אילו
היה הבנין נותן הכנסה ,או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין ,בין בזכותו
הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו
הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
״מספר מואר״ — מספד מואר בחשמל!
״העיריה״ — עירית הרצליה ז
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
תחולה
שלטים לציו!
שטות
רחובות

חוק עזר זה חל על שטח תכנון העיר הכולל את תחום העיריה.

.2

)א( ראש העידיה רשאי להתקין שלטים על כל בנין ,לציון שם רחוב או מספרי
,3
בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב ,בהתאם לתבנית •שנקבעה על ידיו.
)ב( שלטים שהותקנו כאמור רשאי ראש העיריה לתקנם ,לשנותם ,להסירם או
להחליפם.
1
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ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ •1
קונץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש ,בהודעת בכתב ,מבעל בנין לבצע את העבודות
.4
המנויות להלן׳ כולן או מקצתן ,לפי .הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים
ן
ל מ י נ י ם שנקבעו על ידיו —
\
) (1להתקין לוחית־מספר על גבי בנין ו
) (2להתקין מספד מואר על גבי בגין המחובר לרשת hחשמל»
) (3לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים יותר נד 10מטר — להתקין מיתקן
הנושא עליו מספר מואר ,במרחק של לא יותר מ־ 10מטור מרשות הרבים»
) (4לתקן ,לשנות ,להסיר או להחליף לוחית־מספר או מספר מואר או מיתקן
1
כאמור.

דרישה להתקח
לוחית־מספר
 .ומספרים
מוארים

)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה!כאמור וכן א ת התקופה
ן
שבה יש לבצעה.
|

)ג(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ד(

לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף ק ט ן ) א (  ,אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם רזלש העיריה;
) (2לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

ראש העירית רשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
.5
בסעיף  ,4בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה׳ ולהיכנס לשם כך לכל
מקום שיידרש .ביצע ראש העיריה עבודה כאמור ,רשאית העיריה ולגבות מאת בעל הבנין
את הוצאות הביצוע או אגדה בשיעור  3לידות ,הכל לפי הסכום הגדול יותר.

התקנת
• לזחיות־טפפר
ומספידים
טזאדים.ע?
ידי ראש
העיריח

נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה ,יתקין עליו בעליו »ספד מואר לפי התנאים
.6
והפרטים שקבע ראש העיריה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו.

מספרים
;
מוארים
לבנינים חדשים

בעל בנין שעל בנינו נקבע מספר מואר ,יאיר את המספד מידי ערב בערב ,משקיעת
.7
החמה ועד זריחתה ,במנודה שכוח תאורתה לא יפחת מ־ 15וואט לשעה.

חובה ?האיר

.8

בעל בנין חייב —

!

) (1להחזיק כל שלט ,לוחית־מםפר או מספר מואר ^הותקנו על בנינו במצב
\•
תקין וגלוי לעין»
) (2למסור הודעה לראש העידית על כל קלקול או טשטוש בכל שלט׳ לוחית־
\
מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

החזקת תקינה
של שלטים,
לוחיות־מםפר
ומספרים
מוארים

לא יפגע אדם בשלט ,בלוחיודמםפר או במספר מואר שהותקנו על בנין ,לא יטשטשט
.9
ולא יםתירם מעין רואים ,ולא יגרום ולא ירשה ששלט ,לוחית־מספר או מספר מואר ייפגעו,
|
•
יטושטשו או יוסתרו.

איסור פגיעה
בשלטים,
לוחיות־טטפר
וטםפדים.
מוארים

לא יפריע אדם לראש העיריה ,לשליחיו או לפועליו ,במילוי תפקידיהם לפי חוק

איסור הפרעה

י

.10

עזר זה.

ו

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אס נמסרה לידי האדם שאליו היתה
.11
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד
מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״נ8.1.1963 ,

מסירת הודעות
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י

?

ה׳*°

לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני
עתונים לפחות ,הנפוצים בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 .12העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
.13

חוק עזר להרצליה )קביעת לוחיות־מספרים בבנינים( ,תשי״ג— — 1953בטל.

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים(,

2

תשכ״ג—1963״.
פ ס ח יפחד
ראש עירית הרצליה

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)דזמ (821100

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לכפר־סבא בדבר רוכלים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית כפר־
סבא חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״תכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם:
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה — תחילתם
חצי שעה לפגי שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים?
״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה»
״עגלה״ — כל כלי הובלה ,הנםחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל חיים ז
״עידיה״ — עירית כפר־סבא <
״ראש העידיה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.

שטחים
אסורים
ברוכלות

לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצודה אחרת — ברחוב או
.2
במקום ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

איסור חנית

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 משחקים ,מגינה או
מגן.

2

1
2
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ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,4עט׳ .12
קוב ) התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג8.1.1963 ,
,

 .4לא יעמיד ולא יניח רוכל ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקו
.
,
י > • • י! • י
ציבורי עגלה ,דוכן׳ תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.
 .5לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה ש ,י  ,ל ין ,ל
ד

א

־  « -׳ ׳ •  .׳ • > ׳ ׳ • • • • -

בנ

•

י

ג ד ר

 ,ל

עמו

איסור חניה
שלא בשעת .
התעסקות

ט

ף,
י

י •

לעץ או למבנה אחד,
 .6רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב׳ קרוב לשפתה! של המדרכה הימנית.

מקיש החזקת
ענ?ח

!

 .7לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו באופן הגורה רעש.

איסור ?קשור
?מכנה -

\

א

י י י י*׳
ם

8

 .8לא ילכלך רוכל ולא יגרופשילכלכו את השטח שליד מקום עסןקו.

מייי

ג

 .9לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  06לבין .21

שעות הרוכלות

ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתי|ר לרופל ל ע ם ן ק ־
.10
ו
גם לאחד השעה .21

בעם

ק

י

.-יתר התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

•טי הרוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עט*ןו ,אלא על פי רשיון.

רשיון לשימוש
בעגלה

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31בדצמבר שלאחר נתינתו .ו

תיקח הרשיו!

.14

בעד מתן רשיון לעגלה ,ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור של ש ל ל
ת י

ףות

,

אגרת רשיו!

אולם אם ניתן הרשיון אחדי  30ביוני תהיה האגרה — לירה אחת בלבד.
הוראת סעיף  12אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.15
| •
סעיף  2לפקודת התעבורה .

תחולה

3

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה .ראש דייריה רשאי ליתן את
.16
הרשיון ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול וברשיון תנאים׳ להוסיף
•
עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם • .י

מת! רשיונות

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

תמית! ש?

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נףאמ לעץ,
.18
לוחית־מפפר שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו|ז בעד כל לותית־מםפר
תשולם אגרה בשיעור של  50אגורות.
רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתט
.19
!
מקצות העגלה בכל עבר.
ראש העידית ,מפקח או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
.20
תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הס נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או ן הטובין ,לאחר שנצטווה
.21
לכך בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן ,התב־
גית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

או סירוב
לתיחט

ע ג ? ו ת

לוחית-מספר
 5ע ג ? ה

םידוו טובי!

י

 55ע נ  5ה

דרישח לסלק
ע ג ? י ת

סילוק עגלות

דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עפ׳ .173
קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטנת תשכ״ג3.1.1063 ,
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תפיסת ב5ים
והחרטתפ

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

איסור הפרעה

 .23לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיו
לפי חוק עזר זה.

ענשים

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.24
נמשכת — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העירית או לאחד שחוייב בדין.

גיטו5
ח׳8ס

חוק עזר לכפר־סבא )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( ,תשי״ז— — 1957בטל.

.25

4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא )רוכלים( ,תשב״ג—1963״.

.26

סורקים
מרדכי
ראש עירית כפר־םבא

נתאשד.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חט (834802

חיים משה שפירא
שד הפנים

4

ק״ת  ,731תשי׳ץ ,עט׳ .1925

׳פקודת העיריות1934 ,
חוק ע ז ר ל צ פ ת ב ד ב ר ע ק י ר ת ע צ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית צפת
חוק עזר זה:
ג

הגדרות

עמידת עצים

בחוק עזר ז ה -
.1
״העיריה״ — עירית צפת <
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר ז& t
״עקירת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו ,שריפתו או סילוקו.
)א( לא יעקור אדם עץ אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

.2

)ב( הודאות סעיף קטן )א( לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים  14ד 15לפקודת
היערות .
2

מת 1היתר
ותנאיו

מתן היתר או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
.3
דעתו של ראש העיריה.

:

784

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד א׳ ,פרק ס״א ,עט׳)1

קוב׳ז התקנות  ,1402ז׳ כטבח תשכ״נ3.1.1963 ,

בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעיריה אגרד .בשיעור זה•• \ • :

,4
••

-־• ״

:יי • .

)א(

.5

י

י

א ג

ת ה י ת ר

 -ליתת י

בשהעץ שהיה לעקרו היה —

|

עד  5שנים

2

למעלה מ־ 5עד  15שנה

4

למעלה מ־ 15עד  20שנה

8

למעלה מ־ 20שנה

12

דאש העידיה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום ןכדי לברר אם ממלאים

אחרי הוראות חוק עזר זה.

רשות כניסה

|

)ב( לא יפריע אדם לראש העידיה להשתמש בסמכויותיו אוי סעיף קטן )א(.
.6

העובד עיל הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם  100לידות.

.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת )עקירת עצים( ,תשכ׳זג—1963״.

נתאשד.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

ע נ

׳

!  8י ם

יי׳*

ם

אברהם הכהן
ראש עירית צפת
1

)חט (804016

חיים משה שפירא
שד הפנים

ו
!

פקודת העיריות1934 ,

ו

פקודת התעבורה

\

חוק עזר לרמת־גן בחבר ה ע מ ד ת ר כ ב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,וסע!יף  77לפקודת התעבו
ג

רה  ,מתקינה מועצת עידית רמת־גן חוק עזר זה:
2

!

בסעיף  3לחוק עזר ל ר מ ת ־ ג ן ) ה ע מ ד ת רכב וחנייתו(׳ תשכ״א—) 1961להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,בסעיף קטן )ג( ,במקום ״ולהפעיל את המכשיר בד|.זאם להוראות הכתובות
8

תישוז סעיו*8.

בו״ יבוא ״ולציית להוראות הכתובות בו ,בכל הנוגע לזמני החניה׳! למשך החניה ,להפעלת
המכשיר ולכל ענין אחר הקשור בהסדרת החניה״.
במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

.2

ו
ה ח  5פ ת

התוספת
1
2
3

ע״ר  ,1034תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
ק״ת  ,1132תשכ״א ,עט׳ .1576

סוב ! התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,
,

785

״

תוםפת

)םעיף )11א( (
אגרת הסדר
׳מיעוד הא גויה

 .1במקום תגיד .מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים:
לכל רכב — לכל חצי שעה או לחלק מחצי שעה

 10אגורות

 .2במקום חניה מוסדר על ידי סדרן:
לכל רכב — לשעה הראשונה או לחלק ממנה
לכל שעה נוספת או לחלק ממנה
לכל מכונית משא — לחודש מראש
לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
לכל אופנוע — לחודש מראש

 20אגורות
 15אגורות
 40לידות
 20לירות
 10לידות״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־גן )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(׳ תשכ״ג-

.3
'1963

א ב ר ה ם ק ד י נ י צי
ראש עירית דמת־גן

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חט (897023

חיים משה שפירא
שר הפנים

אני מסכים.
ישראל בדי־יהודה
• שר התחבורה

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבית־שאן בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית בית־שאן חוק עזר זה:
בסעיף  2לחוק עזר לבית־שאן)אגרת תעודת אישור( ,תשט״ו— , 1955במקום ״לידה
.1
אחת״ יבוא ״שתי לירות״.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשב״ג—

.2
1963״.

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

אפריט דובק
ראש המועצה המקומית בית־שאן
I

)חט (81413

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

'  | " .י

ע׳׳ד  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
<ן״ת  ,589תשט״ו ,עמ׳ .1307
מוביז התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ ג8.1.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות: 1941 ,
חוק עזר לבית־שאן בדבר הוצאת אשפה!
 :בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
!
המקומית בית־שאן חוק עזד זה:
בסעיף  2לחוק עזר לבית־שאן )הוצאת אשפה(׳ תשט״ו—) 1955להלן — חוק העזר
.1
ין
העיקרי( ,במקום סעיף קטן)א( יבוא
״)א( בעל בנין או המחזיק בו חייב להתקין בחצרו כלי אשפה לפי הודאות
המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספד ,למקום ולשאר התנאים שיקבע
המפקח ,וחייב הוא להחזיקם במצב מתוקן ולתקנם או להחליפם באחרים ,הכל
ו
לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.״
:

תיקו! סעיוי 2

 fimלחוק העזר העיקרי ,במקום סעיף קטן)ב( יבוא :ו
״)ב( לא מילא בעל בנין׳ אורווה או בית מלאכה ,ואו המחזיק בהם אחרי
דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או  ,3דשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות
!
את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.״

תיקון סעיף 7

2

2

;

7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

.3

! נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

א פ ר י ם דו ב ק
ראש המועצה המקומית בית־שאן

)חמ (814101
י

ו

ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

־;: .:v•- '••:־־ •.
:

;

:

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .110
ק״ת  ,539תשט׳׳ו ,עמי .1808

1
2

השם

ו

•

!
ו•

••

פקודת המועצות המקומיות 1941 ,ו
פקודת הרשויות המקומיות)מם עסקים(19451,
:

:

\חוק עזר לגלבוע בדבר מם עםקים

ין'

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית ו הגלבוע חוק עזר זה:
2

׳בסעיף  2לחוק עזר לגלבוע )מם עסקים מקומי( ,תשי״ט—) 1959להלן — חוק העזר
.1
1
העיקרי( ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה ע1םק או לכל חלק ממנה
בשיעור הקבוע בתוספת ,אולם אם עוסק׳ פרט לעוסק הכלול בחלק ב׳ של
התוספת ,התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,או אם וחדל לעסוק והודיע על
כך למועצה לפני  1באוקטובר ,ישלם אותה שנה מחצות המם בלבד.״
3

ו

בסעיף  3לחוק העזר העיקךיי _
) (1במקום סעיף קטן)ג( יבוא
״)ג( עוסק ,פרט לעוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת ,שהתחיל לעסוק אחרי

.2

1
2
3

ע׳׳ד  ,1941תום׳  1מט׳  ,1154עט׳ •119
ע״ר  ,1945תוס׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,930תשי״ט ,עמ׳

קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשב״ג3.1.1963 ,

1885.

!
1

תיקיו סעי!*2

תיקו! םעין* 3

ן•

787

 30בספטמבר ישלם את מחצית :המס ב ב ת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו
התחיל לעסוק.״
)(2

אחרי סעיף ק ט ן ) ג ( יבוא:
״)ד(

עוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת שהתחיל לעסוק אחדי  30בספטמבר

ישלם את המם כאמור בחלק ב׳ של התוספת בשני שיעורים

א ת חשיעור

הראשון תוך חודש ימים מיום שבו התחיל לעסוק ואת ה׳שיעור השני ב־31
במרס של השנה שבעדה מגיע המם.״
החלפת
התוספת

.3

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

״תוםמת

שיעורי המם לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

חלק א׳
אספקת חשמל
אספקת מיפ
אספקת ג; —
עד  1000לקוחות — לבל  100לקוחות
למעלה מ־ 1000לקוחות — לכל  200לקו
חות נוספים
בית דפוס
בית כיבוש לזיתים
בית מלון ,פנסיון ,בית לינה או בית הארחה
.־ בית אריזה
בית מלאכה או בית חרושת המעסיק עובדים ,
כולל הבעל :
 5עד 10
 11עד 15
 16עד 20
 21עד 30
 31עד 40
 41ומעלה
מכון :לזרעים
מחלבה
מפעל רפיה
מוסך המבצע עבודות בתשלום
כריית חיזריה
מחצבה המעסיקה עובדים —
עד 10
למעלה מ־10
מסעדה ,מזנון ,בית אוכל
משחטה לעופות
•*לכניה׳ או חנות בישוב הנמצא בתחום המו
עצה שאינה מנוהלת על ידי הישוב או מטע
מו ,שמספר תושביו —
עד 200
 201עד 350
 351עד 500
 501ומעלה
788

1500
1000
25
25
100
250
50
750

תיאור המלאכה או העמק
המס בלידות
50
רופא שיניים ,מרפא שיניים ,טכנאי שיניים
שירות אוטובוסים המקיים תחנות בתחום המועצה 1200
אספקה או הובלה של תוצרת חקלאית או מזון
לישוב או ישובים בתחום המועצה — אם
מספר הצרכנים הממוצע הוא —\
100
עד 1000
200
¡
 1001עד 3000
300
 3001עד 8000
400
י
למעלה מ־8000
תחנת דלק —
100
ו
משאבה אחת
400
!
שתי משאבות או יותר

חדק ב׳
50
100
150
200
300
400
150
1500
50
200
30
1000
1500
25
1200

50
75
120
200

קבלן וקבלן משנה ,חברה ,מוסל שיתופי ,קו
אופרטיב או יחיד המבצעים בתחום המועצה
עבודות בנין למיניהן ,סלילת כבןישים ,עבו
דות קידוח ,עבודות עפר ,עבודוא ציבוריות,
סיוד ,טיח ,צבעות ,שלדי בנין! ,אינסטלציה
סניטרית או חשמלית ,ריצוף ,ביוב ,הכשרת
קרקע אחרת ,הנחת צינורות מים ,נגלות,
הרכבת מכונות ,שהיקפן תוך השנה בלירות —
50
מ־ 5,000עד ! 10,000
75
למעלה מ״ 10,000עד  20,000ו
100
למעלה מ־ 20,000עד  35,000ו
200
למעלה מ־ 35,000עד 150,000
300
למעלה מ־ 50,000עד  75,000ו
500
למעלה מ״5,000ד עד !100,000
750
למעלה מ־ 100,000עד ¡150,000
1000
למעלה מ־ 150,000עד 200,000
1500
למעלה מ־ 200,000עד !300,000
2000
!
למעלה מ־300,000
הובלת משאות כשהפדיון תור השנה בלירות
׳ 1
הוא:
200
למעלה מ־ 5,000עד  10,000ו
400
למעלה מ״ 10,000עד ¡ 20,000
600״
!
למעלה מ־20,000
קוגץ התקנות t ,1402׳ בטבת חשכ״נ8.1.1963 ,

.4

תחייה

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום ה|«ם לשנת  1962/63והוא
.5
ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על חשבון
המם לשנת  1962/63על פי חוק העזר העיקרי ,יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם לפי
ו •
:
חוק עזר זה.
.6

הוראות מעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגלבוע )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

נתאשד.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

י׳״מ

מאיר לניר
ראש המועצה האזורית הגלבוע

)חט (81692

!
!

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות! 1941 ,
חוק ע ז ר לכפר־יונה ב ח ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת א י ש ו ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 19411 ,מתקינה המועצה
המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר ז ה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית כפד־יונה ו
״ראש המועצה״ — .לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה.
.2

ח ג ד

1
!

•

המבקש מאת ראש המועצה תעודה׳ אישור תעןךןן אן ק י ן תעןןין• י ל
פ

אגדות אלה:
)(1
)(2

בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וירושות
בכלעניןאחר

ש

ם

ל

מ ו ע צ

ןן

.3
.4

ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה ,לאשרה או לקיימה׳ בלי כל תשלום
1,
ק
או בתשלןפ
מ ו פ ח ו ג ׳

ב

ש

ה

מ

ב

ש

ן ן ן א

ע

ג

י

א

ן

אגרת תעודה

1
— 1שלוש לידות ז
—ו לידה אחת.

המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה ואגדה בסך  50אגודות.

מ י ס ך

יי

צ ר כ י

צ ך ק ן ] ן ׳

שמטרתו אינה הפקת רווחים.

ת ר ב ו ת ׳

ח י נ ו ך

א

י

ך

אגרת העתק

״

הנחות ופטור
׳

1!0של&

ו

.5
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לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יוגה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ג—1963״,

ה ש ט

2

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חט (83425

2

י'

יצחק שלום
ראש המועצה המקומית כפר־יונה
!

חיים משה שפירא
שד הפנים
1

״

ן
1

ע״ר  ,1941תוט׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,319תשי״נ ,עט׳ .367

קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,
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ו

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

ח ו ק עזר ל מ ע ל ה ־ ה ג ל י ל ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם ין
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ,ו מתקינה המועצה
ו
האזורית מעלה־הגליל חוק עזר זה:
1

חנדרוח

חיבור ?טפעז
טיפ:

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — באד ,בריכה ,מנהרה ,תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מימ,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית ׳אחת ,למעט דשת פרטית 4
״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחד ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
ו
מים לאותו נכס ן
!
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת)
״מד־מימ״ — מכשיר שחובר לרשת ,פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסו
פקים לנכס ן
״נכס״ — בנין או חלק ממנו׳ או קרקע תפוסה או פנויה ז
״מנהל״ — מנהל מפעל מימ של המועצה ,לרבות פקיד אחד׳ שנתמנה לענין חוק עזר זה
ו
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם <
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ז
״המועצה״ — המועצה האזורית מעלה״הגליל.
)א(

.2

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
ו
בצירוף מפה של אותה דשת.
)ג(

רשת פרטית

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

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה — ו
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת 1לא יםירנה ולא
.3
יטפל בד .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 להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל דשאי להודות על החלפת האביזרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היד .במצב תקין או מנע
!
את פעולתו התקינה של מד־המים.

אגרת הנחת
צינור מיס

רכישת מרימים
והתקנתו

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת וצינורות בשיעור
!
שנקבע בתוספת.
)א(

.5

)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
1
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לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אט הוא מנהל.

ע״ר  ,1041חוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .118
קובץ התקנות  ,1402ו׳ בטנת תשכ״ג3.1.1663 ,

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־מיט ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע! בתוספת.

)ד(

לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמוד בסע ף קטן )ב(׳ דשאי המנהל
י

:

להתקין את מד־המיס ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיימ בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקצע בתוספת .בעד תיקון
מד־מיפ.ישלם צרכן אגרה:חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — א 1$מד־המים תוקן על ידי
עובד המועצה או את הוצאות התיקון — אם מד־המימ 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־המימ פעל כהלכה,
!
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגדה כאמור בסעיף ק ט ן ) ה ( .
)א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.6
שנקבע בתוספת.

אגרתטימ

)ב( על אף האמור בסעיף ק ט ן ) א ( תשולם אגדת מים בעד חמים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין׳ על ידי בעל הנכם.
)ג( לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מםויימת ,דשאי המנהל לחייב את הצרכן
בתשלום בעדי 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.
)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.7
!
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(
החוזה.

אספסת מים
 £ :י ח י י ח

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

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל דשת פרטית להפקיד בקופת
¿8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
ו
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

פסרונות

)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש? אולם! אם היתד .אספקת המים
.9
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

מיער התשלום

)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
ו
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 המועצמ
)א(
.10
אמצעים.

הוראות הסעיפים  6ו־ 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר
י
:

פטור

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות׳ סעד ,חינוך ,דת ,תרבות׳ אמנות
1
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
יוווכיזחתהנות  ,1*02ז׳ בטבת תשכ״ג8,1.1963 ,
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)ג( הודאוז סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו ממוסד צדקה ,ברי־
•ן
אות ,סעד ,חינוך,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתוק החיבור

ו
)א( המנהל יתרה בצרכן —
.11
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהט לפי חוק עזר זה ז
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שןא לצורך שקבע
ו
המנהל}
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש,
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בבל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
• -
|
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,דשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת ההת־
דאה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים .ו
)ג( חיבור שנותק לפי סעי]* קטן )ב( לא יחודש אלא לאחד !תשלום הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה
במים כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש! החיבור בשיעור
ו
שנקבע בתוספת.

חידוש חיבור
שנותק

)א(
.12
בכתב מאת
)ב(
)א( ,רואים

חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתר
ו
־
י
המנהל.
חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
!
אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

הפסקת
אספקת טיט

)א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל! המים או ברשת
.13
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 האגדות
ו
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

רשות כניסה

)א( המנהל דשאי להיכנס -לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
ו
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 ו וכיוצא באלה*
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מיום ,או לבדר את
כמות המים שסופקה לצרכן.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

השיטוש בטיט

)א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברצותו אלא לצרכי
.15
בית או לצורך 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 כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה לאם־
!
פקת מים.
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קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת חשכ״ג3.1.1903 ,

)ד( לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאהד להשתמש במים
שברשותו לצרבי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
׳1
,
המועצה.
)ה( לא יטפל אדם׳ למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המיס למד•
המים.

יו

׳

לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
.16
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף ) 11ב( — אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 13אלא לפי היתר ב<£תב מאת המנהל.
.17

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם א ח ר סמוך למפעל

המים.
.18

ן
)א(

ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — דא?& המועצה( דשאי לחייב,

בדרישה בכתב ,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 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 ןזלק ממנה אחרי דרישת
ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הבל לפי
ן
הענין.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.19
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים אוו הידועים,לאחרונה ,לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או !*;מועסק 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 הנכס הנדון בהודעת.
העובר על הודאה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() 5| ,א() 12 ,א() 14 ,ב(,
.20
 17,16,15ו־ ,18דינו — קנס  500לידות ,ואם עבר,על הוראות סעיף ) 18ב( ,והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכה ,דינו — קנס נוסף 20
לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה |הודעה בכתב מאת ראש
ו
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד למעלה־הגליל )אספקת מיס( ,תשכ״ג—1963״.
תופפת

!
שיעוד האגרה
בלירות

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( (
ליחידת דיור ,לתעשיה ומלאכה
אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
עד לדונם
מעל לדונם — לכל מ״ר
ולכל מ״ק מנפח הבנין
סובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג8.1.1063 ,

•ן
ן

—80.
—120׳

ו
!
ן
ו

—400
0.40
—1.

שיעוד האגרה
בלירות

.3

—10.

אגרת התקנת מד־מים )סעיף ) 5ג( (

 .4דמי שכירות מד־מים )סעיף )5ד( ( — לחודש —
עד ״1
למעלה מ־״1

0.50
—1.

.5

אגדת בדיקת מד־מיט )סעיף ) 5ה( (

—6.

.6

אגרת תיקון מד־מים )סעיף ) 5ה( ( — לחודש

0.50

.7

אגרת מים )סעיף  - - (6לחודש ־¬
)א( במקום שהותקן מדיפים —
) (1לשימוש ביתי כשסופקו מים — עד  4גד ק לחודש
למעלה מ־ 4עד  10מ״ק לחודש — לכל מ״ק
למעלה מ־ 10מ״ק לחודש — לכל מ״ק
) (2לגינות מעובדות שגדלמ  100מ״ר ומעלה —
בתקופה שבין  1באפריל עד  31באוקטובר —
כשםופקו מים — עד  4מ״ק לחודש
למעלה מ־ 4עד  10מ״ק לחודש — לכל מ״ק
למעלה מ־ 10מ״ק לחודש — ל כ ל מ״ק
בתקופה שבין  1בנובמבר עד  31במרס —
כשםופקו מים  -י עד  4מ״ק לחודש
למעלה מ־ 4עד  10מ״ק לחודש — לכל מ״ק
למעלה מ־ 10מ״ק לחודש ~־ לכל מ״ק
) (3לבניה — לכל מ״ק

1.20
0.30
0.35

1.20
0.25
0.35
1.20
0.30
0.35
0.50

) (4לשימוש תעשייתי)כולל בית חרושת לקרח( —
0.25

לכל מ״ק
)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש — -

s

) (1לכל יחידת דיוד

3.50

) (2לחנות או משרד

—5.

אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג( (

נתאשר.
י׳״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

—5.
רפאל אינשטין
ראש המועצה האזורית מעלה־הגליל

)חט (84044

חיים משה שפירא
שד הפנים

קובץ התקנות 1 ,1402׳ בטבת תשכ״ג8,1.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות: 1941 ,
ח ו ק ע ז ר לעיר־יזרעאל—עפולה ב ד ב ר ניקוי בורות!שופכין
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
ג

ו

המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:

בסעיף  1לחוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה )ניקוי בורות שו0כין( ,תשכ״א—1961
.1
ו
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,בסופו ,יבוא:
\
״ ״שעת שאיבה״ — שעה אחת מתחילת השאיבה בפועל.״
במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

.2

״תופפת

8

!

ן••

)סעיף  ) 4א ( (
?ידות

 1.לכל מכונית שאיבה או חלק ממנה
 .2לכל שעת שאיבה במשאבה שאינה צמודה למכונית או !
!
חלק ממנה

—z1
1350״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־־יזדעאל—עפולה )ניקוי הורות שופכין( )תיקון(׳
,3
i
תשכ״ג—1963״.
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

יואש דובנוב
ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה
!

)חמ (881021

•

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

1

\
ו

פקודת המועצות המקומיות 1941 ,ן
ח ו ק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה ב ד ב ר ש י מ ו ר ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
ן
המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
בסעיף  1לחוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה )שימור רחובות( ,תשי״ד—) 1953להלן—

.1

2

חוק העזר העיקרי( ,בסופו< יבוא:

¡

״ ״בית אוכל״ — לרבות בית קפה ,מסעדה ,קיוסק ,מזנון וכל מקום כיוצא באלה שבו
מספקים בתמורה אוכל או משקה לצריכת בני אדם בו במקום.״ !
אחרי סעיף  2לחוק העזר העיקרי יבוא:

.2

.היתר 5בתי
א י כ 5

1

í

2א) .א( ראש המועצה רשאי ל ת ת היתד להעמיד ברחוב כסאות
ושולחנות לצרכי בית אוכל ,לבטל היתד שניתן ואו להתלותו ,וכן לכלול
בו תנאים׳ להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

'קונץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג8.1.1963 ,

)ב( בעד היתר כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( תשולם אגרה בשיעור זה:
שיעור האגרה
גלידות

—5.
) (1בעד  2שולחנות ראשונים
—5
) (2בעד כל שולחן נוסף
)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר
תאריך נתינתו אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן)א(.״
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה )שימור רחובות(
.3
תשכ״ג—1963״.
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

)תיקון(,

יואש דובנוב
ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

')חפ ~ (831000

חיים משה

שפירא

שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־גת בדבר מ נ י ע ת רעש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ?• 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קדית־גת חוק עזר זה:
)א( לא יקים אדם במקומות המפורטים בתוספת ,ולא יניח ולא יגרום שיוקם בין
.1
השעות שצויינו בתוספת ,רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה שיש ב ו משום הפרעה לאדם
הגר ,העובד או המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים ,בין שהרעש נשמע בכלי נגינה
ברמקול׳ בצפירה׳ בקריאות או הקשות וכיוצא באלה ובין שהוא נעשה בכל אופן אחר.
)ב( הודאות סעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על עובדיהם של מפעלים שניתן עליהם רשיון
לעסוק בתעשיה או במלאכה כשהם מקימים רעש לצורך ביצוע העבודה באותו מפעל ,ובלבד
שהרעש לא יהיה יותר על הדרוש לשם ביצוע העבודה האמורה.
)ג( מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן )א(.
.2

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.

.3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת )מניעת רעש( ,תשכ״ג—1963״.

תופפת
.1

בקוטר של  250מטר ממרפאה — בשעות העבודה של המרפאה.

 .2ביתר המקומות שבתחום המועצה המקומית קדית־גת בשעות
שבין  13.00לבין  16.00ובשעות שבין  23.00לבין .6.00
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

גדעון נאור
ראש המועצה המקומית קדית־גת

)חט (853012

חייט משה שפירא
שר הפנים
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
קוב׳ז התקנות ! ,1402׳ בטבת תשכ״נ3.1.1963 ,

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

ן '".׳.

חוק עזו־ לשבי-ציון בדבר מס עסקים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , !1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית שכי־ציון חוק עזר זה:
1

2

במקום התוספת לחוק עזר לשבי־ציון )מם עסקים מקומי( ,תשי״ג—1953

.1

חוק עזר העיקרי( ,יבוא:

!

•: .״תופפתי ־ .י"י
בתוספת זו,,דרגה״
ונופש( ,תשי״ט—. 1959

3

)להלן —

החלפת
התוספת

| :׳

דרגה שנקבעה על פי חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד

4

שיעורי המם לשנה
תיאור המלאכה או העסק

תי^ור המלאכה או העסק

הטס בלירות

אגודה חקלאית על כל מפעליה ,שיווק תוצרת
חקלאית ומחסן אספקה

400

בית מלון ,פנסיון ,בית הבראה ,בית־החלמה,
בית מרגוע ,מחנה נופש ,בית־קפה ,מועדון
לילה או מסעדה :
בדרגה 3
בדרגה 4
בעל מלאכה או גנן
רוכל

300
600
30
10

עבודתם במקום לשנה גלידות ~
עד 101000
למעלה מ־ 10,000עד 25,000
למעלה !מי 25,000עד 50,000
למעלה !מ־ 50,000עד 100,000
למעלה !מ־ 100,000עד 150,000
למעלה ומ־ 150,000עד 250,000
למעלה 1מ־250,000
קבלן אחד או סוחר
אספקת חשמל בתהו 6המועצה
אספקת מים בתהונו המועצה
שירות אוטועופימ בין־עידוני

קבלן או קבלן משנה לבנין וכבישים ,ביוב —
יחיד ,אגודה ,חברה או שותפות — שהיקף

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס! לשנת  1962/63והוא
.3
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 המס לפי חוק עזר זה.
.4

המם בלירות

50
100
200
400
600
850
1500
50
400
400
400״
תחילה

הוראות טעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—
. 1

1963״.
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

המם

מ ש ה ושויאר
ראש המועצה המקומית שבי־ציון

)חט (85643

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ •119
ע״ר  ,1945תוס׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,337ת׳מי״ג ,עט׳ ? ; 670״ת  ,967תש״ד ,עט׳  ; 383ק״ת  ,1215תשכ״ב,
ם״ח  ,291תשי״ט ,עט׳ .215
1

2

3

4

קובץ התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״נ3.1.1963 ,

241

i
i

'.op

[
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשלומי כדכר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

המקומית שלומי חוק עזר זה:
הגדרות

חיבור ?מפע5
מינו

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית 5
״דשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס ז
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת!
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המסו־
פקים לנכס 5
״נכס״ — בנין או חלק ממנו׳ או קרקע תפוסה או פנויה ן
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם ז
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ן
״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי.
)א(

.2

)ב( .בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג(

רשת פרטית

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

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסידנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתד בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,
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 טיס

רכישת טד־טיפ
והתקנתו

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
)א(

.5

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מז~
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל ז הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
1
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לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154׳01׳ .119
קובי! התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,

תוך עשרים יום < לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מיס לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תםורתם של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג(

!

בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגדה 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 בשיעוק שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מיס ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מך־המים תוקן על ידי
עובד המועצה או את הוצאות התיקון — אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,דשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוםף» נתגלה שמזדהמים פעל בהלכה,
ן.
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(•
)א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.6
ו
שנקבע בתוספת.

אגרת מים

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכס.
)ג( לא פעל מד־מים 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
ו
בשנה הקודמת.
.7

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

)א(

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

1

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

החוזה.

•

ן•

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה ,פקדון להבטחת תשלום אגרת המיס בסכום שלא יעלה על התשלום בעד ,צריכת
1
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.
.9

אספקת מים
?פי חוזת

אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש  tאולם אס! היתד .אספקת המיס

)א(

פקדונות

מועד התשלום

לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם׳ עם מתן הרשיון לאותה בניה על חשבון
האגרה ,סכום שייקבע בהסכם עם המנהל  1אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור ,אס
ו
נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגדות שלא נקבע להם בסעיף זה מועדו לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה .ו
.10

)א(

אמצעים.
)ב(

הודאות הסעיפים  6ד  8לא יחולו על אדם שהמועצה **ישרה אותו כמחוסר
י

• .

.

••

פטור

ו

המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,חרבות׳ אמנות

או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
קוניז התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״נ8.1.1963 ,

ו
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)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה ,ברי־
אות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתוק החיבור,

.11

)א(

המנהל יתדה ב צ ר כ ן 
)!(

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

) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע
המנהל ן
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש ן
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המיס בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המיס שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת ההת
ראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחד 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 ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתד
.12
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 טיט

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

רשות כניסה

.14

)א(

המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 20.00ובשעת 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 ז
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מיס ,או לבדר את
כמות המיס שסופקה לצרכן.
)ב(
800

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
קוב? התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.19(53 ,

)א(

.15

לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים! שברשותו אלא ל

בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב(

צ ר כ

י

השימוש גפים

1

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 לאס
!
פקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
|
המועצה.
)ה(

לא יטפל אדם׳ למעט מנהל ,במד־מיס ובמיתקנים המובילים את המים למד־
!

המים.
,!6
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,מכירת מים

או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף ) 11ב( — אם לא סילק במוריד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 13אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.
.17

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

המים.

שמירה מפני

1

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש והמועצה( רשאי לחייב,
.18
בדרישה בכתב ,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 .ו

דרישת תיקונים

)ב( צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
ו
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
את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הכל לפי
!
העניו.
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאלין
.19
היא מכוונת ,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 או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה!.

מטירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() !5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(,
.20
 17,16 ,15ו־ ,18דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף ) 18ב( ,והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף 10
לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
ו.
המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ענשיס

.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי)אספקת מים( ,תשכ״ג1963+-״.

קוב׳) התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשכ״ג3.1.1963 ,

השם
801

תוספת

.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

שיעור האנרה
בלירות

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ( —
בעד דירת מגורים
בעד בית מסחר ,בית חרושת׳ בית עסק ומשרדים
אגרת הנחת צינורות )סעיף  — (4לבל מטר מרובע משטח הנכס
אגרת התקנת מד־מים)סעיף  ) 5ג ( ( — בעד מד״מים שקטרו—
עד ״1
מעל ״ 1עד ״2
מעל ״2
דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( — לחודש
אגדת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 5ה ( (
אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 5ה ( ( — לחודש • .
אגרת מים )סעיף  — (6לחודש
)א( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש — פחון
שיכון מכל סוג שהוא ,למעט פחון ,לחדד ראשון
לכל חדר נוסף
בית קפה ,מסעדה ,מספרה ,חנות ,קיוסק ,או משרד
רפת — לכל ראש
דיר — לכל ראש
שטח חקלאי — לכל דונם או חלק ממנו — לחודש
)ב( במקום שהותקן מ ד  מ י ם 
)!( לשימוש ביתי
עד  8מ״ק
לבל מ״ק נוסף
) (2לגינות ולמשקי עזר עד ל־ 8מ״ק ,בחדשים אפריל
עד נובמבר — לכל  100מ״ד או חלק מהם —
לכל מ״ק
לכל מ״ק נוסף
) (3לתעשיה ,מסחר ,משרדים ,עסק —
ע ד  10מ״ק
לכל מ״ק נוסף
) (4לבניה — לכל מ״ק
אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ג ( (
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המחיר  56אגורות

קובי! התקנות  ,1402ז׳ בטבת תשב״ג3.1.1963 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

