דשיוסות

קובץ התאנות
י״ז בטבת תשכ״ד
:

1528

.
ת ק נ ו ת פ נ ק ס האימוצים ,תשכ״ד—1964
ת ק נ ו ת הפטנטים )תיקון( ,תשכ״ד—. 1964
צו גבול המכס )קביעת מ ק ו ם כניסה לטובין( ,תשכ״ד—1964
צו לעידוד ה ח ס כ ו ן )פטור מ מ ס הכנסה( )מס׳  ,(3תשכ״ג—) 1962ביטול( ,תשכ״ד—1964
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכגן( )תיקון מ ס ׳  ,(2תשכ׳׳ד—
.
1964
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנויות נסיעות ותיירות ו ס ו כ נ ו י ו ת ל ה ס ע ת תיירים(
).תיקון( ,תשכ״ד—. 1964
צ ו סימון מ ו ג ד י ם ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—. 1964
.
צו יבוא חפשי )תיקון מ ס ׳  ,(2תשכ״ד—1964
צו ה ג נ ת הצומח )השמדת צמחי כ ו ת נ ה מ ע ו נ ת תשכ״ג( ,תש:3״ד—. 1964
צו לימוד ח ו ב ה )ארנונה( )מות־הדר( ,תשכ״ד—1964
צ ו הדרכים ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל ) ה מ ה ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש חדרה—עפו<}ה• •כפר־תבור—כביש נצרת
—טבריה( )מם׳  ,(2תשכ״ד—1964
צו בדבר ה פ י כ ת קרקע מ ס ו ג ״מירי״ ל ס ו ג ״ מ ו ל ק ״ ,

 2בינואר 1964
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מדור לשלטון מקומי
צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות אזוריות( )הרי יהודה ,תיקון!(ו ,תשכ׳׳ד—. 1964
צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) ב ( ) ת י ק ו ן ה ת ו ס פ ת הראשונה ,מ ב ש ר ו ציון( ,תשכ׳׳ד—1964
צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) ב ( ) ת י ק ו ן ה ת ו ס פ ת הראשונה ,עראבון>! ,תשכ״ד—. 1964
ח ו ק ע ז ר לועדה ה מ ח ו ז י ת לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח ע ל בנינים והקמתם(
)תיקון(,תשכ׳יד—1964
ח ו ק עזר לכפר־סבא )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964
ח ו ק עזר לכפד־סבא )ניקוי ב ו ר ו ת ש ו פ כ י ן ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—•1964
ח ו ק ע ז ר לנתניה )אספקת מ י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לבנימינה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד• . 19(4
ח ו ק ע ז ר לגליל־העליון )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד••1964--
ח ו ק ע ז ר להדר־רמתיימ )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1&64
ח ו ק ע ז ר ל ז כ ר ו ך י ע ק ב )היטל ע י נ ו ג י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לטורעאן )תברואה( ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר ליקנעם )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,ת ש כ ״ ד 19(4-
ח ו ק ע ז ר ל כ פ ר ־ ע ק ר ו ן ) א ס פ ק ת  .מ י ם (  ,תשכ״ד—1964
ח ו ק עזר למגדיאל )היטל ע י נ ו ג י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר למנחמיה )אספקת מים( ,תשכ״ד—. 1964
ח ו ק ע ז ר לקרית־אונו )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לקרימ־אונו )ביוב(.,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לקרית ט ב ע ו ן ) ה ד ב ר ת חלזונות( ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לקרית־ים )שמירת ה נ ק מ ן ואיסור העישון( )תיקון|( ,תשכ״ד—1964
ח ו ק ע ז ר לרכסים )הדברת חלזונות( ,תשב״ד—1964
ח ו ק ע ז ר ל ר כ ס י ם )מפגעי תברואה( ,תשכ״ד—1964
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חוק אימוץ ילדים ,תש״ר—1960
ת ק נ ו ת בדבר פנקס אימוצים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  26ו־ 35לחוק אימוץ ילדים ,תש״ד—) 1960להלן —
החוק( ,ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הגדרות

בתקנות אלה —
,1
״בית ד י ך — בית דין רבני ,בית דין דתי אחר כמשמעותו בדבר המלך במועצתו¬1922 ,
, 1947או בית דין דתי דרוזי $
״דיין״ — דיין של בית דין!
״מנהל בתי המשפט״ — השופט ששד המשפטים מינהו על ביצועם של סדרי המינהל של
בתי המשפט ,על פי סעיף  14לחוק השופטים ,תשי״ג—» 1953
״דשם״ — מי שנתמנה להיות רשם לפי סעיף  26לחוק.
2

3

צ ו ר ת פכקפ
האימוצים

פנקס האימוצים יהיה בצורת גליונות נייר שגדלם ייקבע על ידי מנהל בתי המשפט,
.2
גליון נפרד לכל מאומץ ,שייאספו באוגדן ורשאי המנהל להורות שמספר פלוני של גליונות
רשומים ייכרבו בכריכת קבע.
גליון של פנקס האימוצים יכלול טורים שיצויינו במספרים וכותרות אלה:
 .1מספר סידורי.
 .2בית המשפט או בית הדין שנתן את צו האימוץ.
 .3מספר התיק של בית המשפט או בית הדין שנתן אח צ ו האימה.
 .4תאריך מתן צו האימוץ.
 .5שם המאומץ לפי צ ו האימוץ.
 .6שם המאומץ לפני מתן צ ו האימוץ.
 .7התאריך ומקום הלידה של המאומץ.
 .8מספר הזהות במרשם התושבים של המאומץ.
 .9מינו של המאומץ.
 .10שם אמו מלידה של המאומץ ,לרבות שם קודם ,דתה ואזדחותה.
 .11שם אביו מלידה של המאומץ ,לרבות שם קודם ,דתו ואזרחותו.
 .12דתו של המאומץ.
 .13שמות המאמצים ,לרבות שמות קודמים.
 .14אזרחותו של כל אחד מהמאמצים.
 .15סייגים בצו האימוץ המצמצמים את תוצאות האימוץ.
 .16העדות.
 .17חתימת הרשם.

הטורים ?6ייכ??ו
ביגליוז א י מ ו צ י פ

.3

פנהסי עזר

 .4י )א( ינוהלו שלושה פנקסי עזר בצורת אלפונים לפי שמות המשפחה ,שבהם יירשמו:
) (1שם המשפחה והשם הפרטי של המאומץ כפי שנקבע בצו האימה ,וכן
שמותיו הקודמים $
) (2שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מהמאמצים ,וכן שמות קודמים»
) (3שם המשפחה והשם הפרטי של כל אחד מההורים מלידה ,וכן שמות
קודמים.
1
2
3
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ם״ח  ,317תש״ר ,עט׳ .96
חושי א״י ,כרד 3׳ ,עטי ,2738
ס״וו  ,132תשי״ג ,עט׳ .149
קוב? התקנות  ,1528י״ז בטבת ח׳8נ״ד2.1.1064 ,

)ב( ליד כל רישום תצויין הפנייה למספר הסידורי של ה ג ך ו ן של פנקס האימוצים
שבו רשום ה ש ם . . . .
' * .5נתן בית משפט א ו בית דין צו אימוץ ,יעביר לרשם ,תוך  15ימים מיום מתן הצו —
) (1העתק מצו האימוץ מאושר על ידי שופט של בית המשפט או על ידי
דיין של בית הדין שנתנו את הצו <

מסמכים
שיועברו
5רשם ע? ירי
ב י ת המשפט

) (2תעודה מאת שופט או דיין כאמור שבה יפורטו הפרטים שרישומם נדרש
בפנקס האימוצים שאינם כלולים בגופו של צ ו האימוץ ,במידה שניתן לקבעם
על פי תיק בית המשפט ושהשופט או הדיין רואה אוח ם כנכונים להנחת דעתו.
המסמכים הנקובים בתקנה  5יועברו במעטפה סגורה וחתומה בשעווה בחותם בית
.6
המשפט או בית הדין שיצויין על גביה ״סודי״ והיא תימסר לידי ״רשם ,ובהעדרו — לידי
המזכיר הראשי של בית המשפט.

העברת
מסמכים ?רעש

. .7
קיבל הרשם את המסמכים הנקובים בתקנה  ,5ירשום בפנקס האימוצים ,תוך  15ימים,
א ת הפרטים שרישומם נדרש ושנכללו במסמכים האמורים ויאשר א ת הרישום בחתימת ידו
בטור  ,17וכן יכניס א ת הרישומים בפנקסי העזר.

רישום ה פ ר ט י ם .
בפנקסים

התקנות  7—5חלות על כל החלטה המשנה צו אימוץ או המבטלת אותו והרשם ירשום
.8
א ת הפרטים המתאימים בטורים  3 ,2ד 4שבגליון של פנקס האימוצים ואת השינוי או
הביטול בטור .16

רישום ד,ח?טית

ניתנו לפני תחילתן של תקנות אלה צו אימוץ או החלטה המשנה או המבטלת צו
.9
אימוץ ,לרבות צו או החלטה שניתנו לפני תחילתו של החוק ,יעביר כל בית משפט וכל בית
דין לרשם ,תוך שלושה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה ,את ה|ןםמכים הנקובים בתקנה
 ,5והתקנות  8—6יחולו על צווים והחלטות כאמור.

הוראותמעבר

)א( הרוצה לעיין בפנקס האימוצים יגיש בקשה בכתב לרש^ו.
.10
)ב( בבקשה יצויינו שמו ומענו של המבקש ,האסמכתה לזכותו לעיין בפנקס ומי
הוא האדם שהוא מבקש להשיג ידיעות אודותיו.

עיון בפנקס

)ג( נוכח הרשם שהמבקש הוא אדם הזכאי לעיין בפנקס ל^י סעיף  27לחוק ונקבעה
זהותו להנחת דעתו ,ואם דרושה הסמכה — שהמבקש הוסמך כר לכה ,יקבע מועד לעיון,
ולא ירשה עיון אלא בנוכחותו ובגליון האימוצים הנוגע לאדם שמבקשים ידיעות אודותיו.
)ד( היה המבקש המאומץ ,יעביר הרשם מיד העתק מהבקשה לפקיד הסעד הראשי
והמועד שייקבע לעיון לא יהיה לפני תום  45ימים מיום הגשת הבי!שה < אולם רשאי הרשם
להרשות את העיון לפני המועד שנקבע אם אישר פקיד סעד ,בכתג ,:שאין מניעה לכך.
.11
פנקס האימוצים ,פנקסי העזר ובקשות שהוגשו לפי תקנה  10והמסמכים הנקובים
בתי
מנהל
ידי
על
שייקבע
סגור
במקום
יישמדו
ו־9
8
,5
בתקנות
המשפט ומפתחות ממטי
יימצאו בידי הרשם ובידי מנהל בתי המשפט ומי שהמנהל הרשהו לנ ך.
.12

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פנקס האימוצים ,תשב״ד—1964׳]

כ׳ בכסלו תשכ״ד ) 6בדצמבר (1963
)חט (78098

קוב׳ו התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

שטירת
הפנקסים .
במקום ס ג ו ר

השם

דב יוסף
ש ד המשפטים
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פקודת הפטנטים והמדגמים
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

ה ושפת
תקנה 21א

אחרי תקנה  21לתקנות הפטנטים יבוא:
.1
,-,.מועד ?מי ••־י 21א) .א( המבקש חייב למלא אחר דרישה שהוגשה לו על פי סעיף (1)8
לפקודה תוך ארבעה חדשים מהיום הנקוב כתאריך המכתב ב ו כלולה
'
הדרישה האמורה.
)ב( הרשם רשאי להאריך את המועד שנקבע בתקנת משנה )א(
לאחר ששולמה האגרה הקבועה בתוספת הראשונה.
)ג( לא נתקבלה תשובה על המכתב בו כלולה דרישה כאמור
בתקנת משנה )א( במועד שנקבע שם או במועד שנקבע על פי תקנת
משנה )ב( יודיע הרשם על כך למבקש ,ואס לאחד ארבעה עשר יום מיום
משלוח ההודעה לא נתקבלה תשובה׳ יראו את הבקשה הנדונה במכתב׳
כאילו הסתלקו ממנה.״
ד י י ש ד

בתקנה  22לתקנות הפטנטים ,במקום ״שני חדשים״ יבוא ״ארבעה חדשים״.

ת י ק ח תשגה 22

.2

החלפת
תשגה 26

במקום תקנה  26לתקנות הפטנטים יבוא:
.3
)א( משיקובל הפירוט ימסור הרשם הודעה על כך למבקש ויפר־
״מסירת הודעה .26
הפי רו ^ ר ס סם ברשומות על חשבון המבקש את דבר קבלתו של כל פירוט ,וכן תמצית
תכנו.
הקבלוז
י

י

ט

ו פ

)ב( לא שולמו דמי הפרסום כאמור בתקנת משנה )א( תוך חודש
מיום שנמסרה למבקש הודעה על דבר קבלת הפירוט ,יתן לו הרשם הוד
עה על כך ואם לאחר ארבעה עשר יום מן היום שבו נשלחה הדרישה לא
שולמו האגרות ,יראו את הבקשה כאילו הסתלקו ממנה״.
הוספת
תמנה 37א

תיקח-התוספת
הראשונה

אחרי תקנה  37לתקנות הפטנטים יבוא:

.4

 ,ס ו ע ד להגעת
ארכה ?חיתום

37א .בקשה לארכה לפי תקנה  37תוגש ,והאגרה לפי פרט  5שבתוספת
הראשונה תשולם ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה לפי תקנה 26
למבקש ,ואט הוגשה בקשה כאמור בתקנה  36תשולם האגרה כאמור עם
הגשת הבקשה! לא הוגשה הבקשה ולא שולמו האגרות במועד הנקוב
י תן הרשם הודעה על כך למבקש ואם לאחד ארבעה עשר יום מן היום
שבו נשלחה הדרישה לא שולמו האגרות ,יראו א ת הבקשה כאילו הסתלקי
ממנה״.

בתוספת הראשונה לתקנות הפטנטים —
) (1בפרט  ,2במקום ״על פי תקנה 22״ יבוא ״על פי תקנות 21א או 22״ ז
שיעור האגרה
) (2במקום פרט  5יבוא ־¬
ב?ירות
״ .5בעד הארכת המועד לחתום —
) (1לששה חדשים או חלק מהם בשנה הראשונה לאחר
—1.
שמונה עשרה חדשים מתאריך הבקשה

.5

1

חוקי א״י ,כרד ב׳ פריו ק״ה ,עט׳ .1053
חושי א״י ,כרד גי ,עט׳  ; 1974ק״ת  ,1250ת׳עכ״א ,עט׳  ; 1096ק׳׳ת  ,1444תשכ״נ ,עט׳ .1422
׳

2
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קובץ התקנות  ,1528י׳׳ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

שיעור האגדה
 ,בלירות

) (2לכל חודש או חלק ממנו מששה החדשימ הראש ר
נים שלאחר תום השנה האמורה בפסקה )(1
) (3לכל חודש נוסף או חלק ממנו
) (3בפרט ) 21ב( ,במקום ״עשרה״ יבוא ״עשרים״!
) (4במקום פרט  22יבוא —
״) .22א( בעד אישור העתק פירוט פטנט ,לרבות שרטוטים,
שהוכן בלשכה והמשמש לצרכי מסמך בכורה או
לצורך הליך משפטי
)ב( בעד אישור כל מסמך אחר — בעד כל 1מוד

—5.
—10.״.

־5
־1.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים )תיקון( ,תשכ״ד—1954״
.6
אן
ז א ב שר
נתאשר.
רש* הפטנטים והמדגמים
ז׳ בטבת תשכ״ד ) 23בדצמבר (1963
)חמ (7081.1
דב יוסף
ש ר המשפטים

פקודת גבול המכס
צ ו בדבר מ ק ו ם כ נ י ס ה ל ט ו ב י ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת גבול ה מ כ ס  ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
1

סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948אני מצווה לאמור:
מעבר תענך הוא מקום כניסה נ ו ס ף לטובין המובאים לישראל בדרך היבשה.
.1
3

.2:

תחולתו של צו זה היא עד יום כ״ז בטבת תשכ״ד ) 12בינואר .(1964

,3

לצו זה ייקרא ״צו גבול המכס )קביעת מקום כניסה לטחנין( ,תשכ״ד—1964״.

ט״ו בטבת תשכ״ד ) 31בדצמבר (1963

קביעת
מקום מ י ס ה
תחולה
השם

י י * י י

פנחס ספיר
שר האוצר

חוקי א"י ,כרד אי ,פרק ט״ד ,עט׳ .572
ע״ר חש׳׳ח ,חוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
יי ע״ר  ,1940תום׳  2טס׳  ,1059עט׳ .1420

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחוו(נ ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ממם הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)5לחוק לעידוד החסכון)עזיבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— ,* 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 .1צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(3תש<:״ג— — 1962בטל.
2

 .2לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסזן( )מס׳  ,(3תשכ״ג—1962
)ביטול( ,תשכ״ד—1964״.
כ״ד בכסלו תשב״ד ) 10בדצמבר (1963
)חט (72659
1

2

ביטול צי
השם

פנחס ספיד
שר האוצר

ם״ח  ,201תשט״ו ,עט׳ .52
ק״ת  ,1390תשב״ ג ,עט׳ .275

קובץ התקנות  4528י״ז בטבח תשכ״ד2.14964 ,

509

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר פיקוח על מוסכים ומפעלים לכלי רכב
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15,6 ,5ר 27לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ? 1957אני מצווה לאמוד:
תיקו! מעירי 1

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,תקי״ח—
.1
 1958־)-להלן—הצו העיקרי( —
) (1בהגדרה של ״מפעל״ ,בכל מקום ,במקום ״כלי רכב ממונעים׳•׳ יבוא ״רכב
•
מנועי״) .
)(2

בסופו ,יבוא :י
״רכב מנועי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה ן
״תעודה״ — כמשמעותה בתקנות למניעת .מפגעים )זיהום אויר מכלי
רכב( )תקן של מיבחן הרטרידג׳( ,תשכ״ד—.* 1963
3

תיקו! םעיוי %

הוספת סעיפים
10א ו־10ב

בסעיף  2לצו העיקרי ,בסופו ,במקום הנקודה יבוא פסיק ואחריו יבוא:
״ובלבד שלא יעשה אדם בדיקות פליטת עשן מרכב לצורך הוצאת תעודה אלא
לפי הרשאה בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאים שהוא קבע״.

.2

אחרי סעיף  10לצו העיקרי יבוא:
.3
10א .לא יקבל אדם בעד שידות הנקוב בטור א׳ בתוספת שכר העולה על
״שכר
השיעור שנקבע בטור ב׳ לצד השירות.
מקסימי
הצגת שיעורי
ה

הוספה תוספת

' י
ע י

.4

10ב .בעל מפעל יציג במקום עסקו ,במקום הנראה לעין ,את ההרשאה
לפי סעיף  2וכן את שיעורי השכר המקסימלי לשירותים ,בספרות בדורות
המאפשרות לכל אדם לברד בנקל את גובה השכר.״

אחרי סעיף  16לצו העיקרי יבוא:

״תופפת
)סעיף 10א(
טור א׳

טור ב׳

השירות

שיעור השכר המקסימלי

בדיקת פליטת עשן מרכב מנועי
לצורר הוצאת תעודה
ה

'

8ט

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(
.5
)תיקון מס׳ ,(2תשכ״ד—1964״.
ז׳ בטבת תשכ״ד ) 23בדצמבר (1963
)חט (75513
1
2
3
4

510

— 15לידות״

ס״ח
ק״ת
דיני
ק״ת

ישראל בד־ יהודה
שר התחבורה

 ,240תשי״ח ,עט׳ 24
 ,821תשי״ח ,עט׳  ;1845ק׳׳ת  ,1052תש״ד ,עט׳  ;1959ק״ת  ,1502ת׳עכ״ד ,עט׳ .123
ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמי 173
 ,1500תשכ״ד ,עט׳ .93

?ובין התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשךח—1957
.־צו כ ד ב ר ס ו כ נ ו י ו ת נ ס י ע ו ת וסוכנויות ל ה ס ע ת ת י י ר י ם
 vן3 :ת,וקף סמכותי לפי סעיפים  27 ,15 ,5ו־ 29לחוק תפיקיח על מצרכים ושירותים,
תשי׳*ח— ^ 1957אני מצווה לאמור:
בסעיף  1לצו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )סוכנויות נסיעות ותיירות וסוכנויות
.1
להסעת תיירים( ,תשכ״ג— , 1963בהגדרה של ״מומחה״ ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
2

״) (4אדם שהתמחה במשך עשר שנים במתן שירותים כעובד החברה הממ־
שלתית לתיירות והמנהל קבע ,לאחד התייעצות עם הועדה ,כי הוא סוכן נסיעות
מומחה ן״.
.2
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סוכנוי ת נסיעות ותיירות וסוכנו־
יות להסעת תיירים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
ו׳ בטבת תשכ״ד ) 22בדצמבר (1963

פנחס ספיד
שר האוצר

וחט (74001.1
1
2

ס״ח  ,240תשי׳׳ח ,עמי .24
ק״ת  ,1415תשכ״ו ,.עט׳ .1004

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,ת^י״חי1957-
צ ו ב ד ב ר סימון מ ו צ ר י ם
־בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15 ,5ד 43לחוק הפילוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ?• 1957אני מצווה לאמור:
במקום סעיף  3לצו סימון מוצרים ,תש״י— , 1950יבוא:
.1
.,תיאור ו ס י מ ה
שנקבע
כפי
ויתואר
יסומן
מוצר
בל
)א(
.3
:תוספת.
המוצר
)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,ובסעיף  3לתוספת ,מותר לציין
על המיכל א ת שמו של אדם אחר ומענו ,בנו|סף על ,או במקום ,שם יצרן
המוצר ומענו ,אם נתקיימו שנים אלה:
המנהל( ,התיר בכתב ציון
) (1מנהל חטיבת המזון )להלן
כאמור ובעל ההיתר ממלא אחר תנ^י ההיתר ו
) (2בעל ההיתר נקט בכל האמצעים ,לרבות בקורת מתמדת
על ייצור המוצר ,אריזתו ,משקלו: ,ימונו ,שיווקו ,הובלתו ואח׳
סנתו — להבטחת קיומו של כל דין.
)ג( מתן היתד לפי צו זה ,סירוב לתתו ,קביעת תנאי נתינתו וביטולו
מסורים לשיקול דעתו של המנהל״.
2

לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים )תיקון( ,תשכ״ד—1964

.2

ב׳ בטבת תשכ״ד ) 18בדצמבר (1963
)חמ (740109
* ס״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24
היית  ,70תש״י ,עמי  ; 529מ״ת  ,1454תשכ״ג ,עט׳ ד?(5נ.
2

1528,סוביזהתמנות

י״ז בטבת תשכ״ד4a2.1.19 ,

פנחס ספיר
שר המסחר והחעשיה

פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
 , 1939והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
מצווה לאמור:
2

1

בצו יבוא חפשי ,תשכ״ב— , 1962בחלק ב׳ לתוספת ,בסוף פרט ) 90.14א( ,יבוא
.1
״למעט אמות איזון״,
3

לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי)תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964״.

.2

ל׳ בכסלו תשכ״ד ) 16בדצמבר (1963
פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

יחמ(740510

1

2
3

ע״ר  ,1930תום׳  1טס׳  ,968עט׳ .137
עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,1307תשכ״ב ,עט׳  ;1856ק׳׳ת  ,1373ת׳8כ״נ ,עט׳  ;76יד ת  ,1496תשכ״ד ,עט׳ .62

חוק הגנת הצומח ,תשט״ז—1956
צו בדבר השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ג
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הצומח ,תשט״ז—• 1956י ,אני מצווה לאמור:
)א( מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשכ״ג חייב לכסח בו את צמחי הכות
.1
נה ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות  30סנטימטרים.
)ב( הפעולות האמורות בסעיף קטן)א( ייעשו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם
לא יאוחר מיום כ״ז בטבת תשכ־׳ד ) 12בינואר .(1964
צמחו מחדש צמחים של כותנה ,לאחר ששדה הכותנה כוםח ונהפך בהתאם להוראות
.2
סעיף  ,1חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר הצצת
הגידול.
.3
1964״.

לצו זה ייקרא .,צו הגנת הצומח )השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ג( ,תשכ״ד—

ו׳ בטבת תשכ״ד ) 22בדצמבר (1963
<חמ(738003

1

משה דיין
שר החקלאות

ם״ח  ,206ת׳«ט״ו ,עט׳ .79

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת ת׳עכ״ד2.1.1964.,

חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
/

:

צ ו  :ב ד ב ר ה ט ל ת א ר נ ו נ ה ע ל ירי ר ש ו ת ח י נ ו ך מ ק ו מ י ת ב ג נ ו ת ־ ה ד ר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק לימוד חובה ,תש״ט— ? 1949ולאחר התייעצות עם
ש ד הפנים ,אני מצווה לאמור. :
רשות החינוך המקומית בגנות־הדר מוסמכת להטיל על תושבי השטח שהוא תחוס
.1
1,,
י
ל
שיפוטה )להלן — התושבים( ,ולגבות
מ

ה

מ

א ד נ ו נ ה

כ י ם ו

ן ז ה ו צ א ו ת

ה כ ר ן כ ו ת

ב 8

ן י

ן ן ן ן ך

כמכות להטיל
ולגבות ארנונה

בות המוטלות עליה לפי החוק.
)א( הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום י״ב באלול תשכ״ג ) 1בספטמבר
.2
 (1963והמסתיימת ביום כ״ג באלול:תשכ״ד ) 31באוגוסט  (1964על ידי כ ל אדם שהיה
בתקופה האמורה תושב בן  18שנה ומעלה והחזיק ,כבעל או כשוכר בדירת מגורים בתחום
שטח השיפוט של גנות־הדר ,והיא תהיה בשיעור של  35לירות לכל חדר.
י) :ב( מועדי תשלום הארנונה ייקבעו על ידי רשות החינוך ה נ קומית.
.3

עקרונות להטלת

™'™

N

לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה )ארנונה( )גנות־הדר( ,תשכ״זז—1964״,
למן ארן
שר החינוך והתרבות

ר בטבת תשכ״ד ) 22בדצמבר (1963
<חמ (73503
פ״ח  ,26תשייט ,עמי .287

1

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי חע לטון והמשפט ,תש״ח—
, 1948אני מצווה לאמוד:
1

2

 .1י .הפקודה תחול ברוחב עד  50מטר על הדרך האמורה בטור א ׳ בתוספת ,שעליה הוכרז
לפי פקודת הדרכים )רחבן והתווייתן(  ,במקומות שצויינו בטור ב׳.
3

בטלים —
) (1צ ו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש חדרה — עפולה —
כפר תבור — כביש נצרת — טבריה( ,תשכ״ג— 1963ז
) (2צ ו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש חדרה — עפולה —
כפר־תבוד — כביש נצרת — טבריה( ,תשכ״ד—1963

.2

תחילת הפקודה
על דרד
ביטול

4

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( )|כביש חדרה — עפולה •
.3
 ,כפר־תבור — כביש נצרת — טבריה( )מם׳  ,(2תשב״ד—1964״.
1
2
3
4
5

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ה  ,71תשי״א ,עט׳ .74
ע׳׳ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד ב  /פ ר ק קכ״ט ,עט׳ .1282
ק״ת  ,1491תשכ״נ ,עמ׳ .2137
ק״ת  ,1504תשכ״ד ,עט׳ .153

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

513

תופפת
טור א׳

טור ב'

?טע חדרה — עפולה

פרט  12בתוספת א ׳ לצו מס׳  17לשנת ;1936
ע״ר  ,1936תום׳  2מס׳  ,575עמ׳  ; 122ק״ת ,1061
תשב״א ,עמ׳  » 154ק״ת  ,1472תשכ״ג ,עמ׳ .1802
פרט )א( לצו לפי סעיף  ,3וצו לפי סעיף  4מיום
 22בנובמבר  ,1933ע״ר  ,1933תום׳  2מם׳ ,405
עמ׳  1819—820סעיף  1לצו הדרבים )דחבן והת־
ווייתן( )כביש עפולה הצטלבות עכו — צפת(,
תשי״ד—.« 1954

קטע עפולה — כפר־תבוד •
כביש נצרת — טבריה

כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר (1963
)חט (75050

יגאל אלון
שר העבודה

ק״ת  ,455תשי׳׳ר ,עט׳  ; 945ק״ת  ,1063תשכ״א ,עט׳ .212

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך־במועצה ע ל ארץ-ישראל(1947—1922 ,
הואיל והמקרקעין המפורטים בתוספת להוראה זו רשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו ,במקרקעין מסוג מירי)להלן — המקרקעין האמורים( —
והואיל ואני מוצא לנכון כ י המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״ ז
לפיכך ,א נ י מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה ע ל ארץ־
ישראל• 1947—1922 ,י ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כ י המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום
המקרקעין של תל אביב־יפו.
2

תופפת
גוש

חלקה

6608
6675

121
41

כ״ד בכסלו תשכ״ד ) 20בדצמבר (1963
<חט (70131

דב

יוסף

ש ד המשפטים
1
2

חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עט׳  2738ו.2765-
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טשי  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ר2.1.1964 ,

מדור למזלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה• האזורית הרי״יהוד־
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווהי .לאמור:
בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תש|״׳ח— , 1958במקום פרט
.1
1

צ

3

<

יט(

״)יט(

י ג י א :

הרי־יהודה
בפרט זה,, ,מפה״ — המפה של אזור הרי־יהודה הערוכהז בקנה מידה 1:20,000
והחתומה 3יד שד הפנים ביום כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר  (1963ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז יז|ושלים ,ובמשרד המועצה
האזורית ,בירושלים.
ט ו ר א׳

טור ב׳

השטח המסומן במפה במספר 2
השטח המסומן במפה במספר 1
השטח המסומן במפד במספר 3
השטח המסומן במפה במספר 5
השטח המסומן •במפד במספר 4
השטח המסומן במפה במספר 6
השטח המסומן במפד ,במספר7 .
השטח המסומן במפד 1במספר 8
השטח המסומן במפד במספר 9
השטה המסומן במפד במספר 10
השטח המסומן במפד במספר 11
השטח המסומן במפד במספר 12
השטח המסומן במפח במספר 14
השטח המסומן במפד במספר 13
השטח המסומן במפה במספר 15
השטח המסומן במפד במספר 16
השטח המסומן במפה במספר 18
השטח המסומן במפה במספר 17
השטח המסומן במפה במספר 19
השטח המסומן במפה במספר 20

אבן ספיר
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
גבעת יערים
כסלון
מוצא עילית
מוצא תחתית
מסילת ציון
מעלה החמישה
עין רפה
עמינדב
צובה
קריח ענבים
רמת רזיאל
רמת דחל
שואבה
שורש
השטח המותחם במפה בקו כחול ,פרט לאותם השטחים המסומנים במספרים  1עד .20״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריץת( )הרי־יהודה ,תיקון(,

.2

תשכ״ד—1964״.
כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר (1963
)חט (8001
:

חיי ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ד תע״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ש״ת  ,797תשי״ח ,עט׳ < ;1256ן׳׳ת  ,942תשי״ט ,עט׳ ;2010ק״ת  ,1479ת^כ״ד ,עט׳ .1972

סוב׳ו מתמנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית מכשדת״ציון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד)2ד( לפקודת סדדי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מכריז ומצווה לאמוד:
2

הוםפת
פרט )גג(
?תופפת
הראשונה

השם

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

.1
יבוא:

8

״)נג( המועצה המקומית מבשרת־ציון.
תאריך הקמתה :י״ז בטבת תשכ״ד ) 2בינואר .(1964
תחום המועצה :השטח המותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה 1:20,000
והחתומה ביד ש ר הפנים ביום כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר  (1963ושהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז ירושלים ,ובמשרד
המועצה המקומית ,מבשדת־ציוך.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון התוספת הראשונה ,מבשרת ציון(,
.2
תשכ״ד—1964״.
כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר (1963

חיים משה שפירא
ש ר הפנים

)חמ (8031
ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ד חש״ה ,תוס׳ א׳ מס׳ ? ,2ט׳ .1
ק׳׳ת  ,369תשי״ג ,עמ׳  ;1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עט׳ .2489

1
2
3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית עראבה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953אחרי פרט )נג(

הוספת פ ר ט )גד(
?תוספת
הראשוגה

.1
יבוא:

השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון התוספת הראשונה ,עדאבה(,
תשכ״ד—1964״.

3

״)נד( המועצה המקומית עראבה.
תאריך הקמתה :י״ז באדר תשכ״ד ) 1במרס .(1964
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושים 19379 ,19376 ,19375 ,19356 ,19345 :ע ד  — 19392בשלמותם!
חלקי גושים 19378 ,19377 ,19353 :כמסומן באות א׳ במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד ש ר הפנים ביום כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר »(1963
השטח המותחס על ידי הגושים ,19390 ,19389 ,19383 ,19380 :שהוא השטח הבנוי
של הכפר עראבה.״

כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963
)חט (8031
1
2
3
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חיים משה שפירא
ש ר הפנים

ע״ד  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ת ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,369תשי״ג ,עט׳  ;1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עט׳

קובץ התקנות  ,1528׳״ז נ ט ב ת חשכ״ד2.1.1964 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
,חול! עזר לועדה המחוזית לבניה ולתננון עיר ,מוץוז תל־אביב,
בדברי פיקוח על בנינים והקמתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב ,חוק עזר זה:
ג

בסעיף  3לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח על
.1
בנינים והקמתם( ,תשי״ח— , 1958בסעיף קטן)א( ,בסופו ,יבוא:

תיקי! סעיף 3

2

״הבקשה תהיה חתומה ביד בעל הנכסים — למעט שוכר או שוכר משנה
לתקופה שלמטה מארבעים ותשע שנים — וביד עו־ץ• התכנית .הורשה דייר
על ידי בית דין לשכירות לבצע תיקונים או שינוייו! במושכר בהתאם לסעיף
 (5)33לחוק הגנת הדייר ,תשט״ו— 1955י ,רשאי הדדייר לחתום במקום בעל
הנכסים על הבקשה להיתר התיקון או השינוי כאמור ,אם המציא לבעל הנכסים
העתק מהבקשה ,ולועדה המקומית העתק מאושר של החלטת בית הדין כאמור״.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולאכנון עיר ,מחוז תל־אביב
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
נתאשר.
כ״ד בכסלו תשכ״ד ) 10בדצמבר (1963
ןחמ (70516

השם

ד׳ ב ר ו י ד ם
יושב ראש הועדה ההמחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עמי .153
ק״ת  ,780תש י״ח ,עמי  ;937ק״ת  ,1448תשכ״ג ,עמי .1480
ם״ח  ,188תשט״ו ,עמי .151

1
2
3

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לכפריסבא בדבר היטל עינו|גים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,קתקינה מועצת עירית כפר־
סבא חוק עזר זה:
1

.1
בתוספת לחוק עזר לכפר־םבא )היטל עינוגים( ,תש״י  , 1950-בסעיף 1׳ במקום
סעיף קטן)ב( יבוא:
2

1
2

היסו! התוספת

ע״ר  ,1934תום׳  1מס׳  ,414עמ׳ .1
ק״ת  ,74תש״ י ,עט׳  ;603ק״ת  ,1200תשכ׳׳ב ,עמ׳ .26

קובי! התקנות  ,1528י״! ב ט ב ת תשכ״ד2.1,1964 ,
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״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
כרטיס שמחירו
באגורות

שיעור החיטל

ע ד 47.8
מ־ 47.9ע ד 54.3
מ־ 54.4ע ד 59.8
מ־ 59.9ומעלה
ה׳»ט

.2

 19.5אגורות
 25.5אגורות
 30אגודות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות .
יהיו פטורות מהיטל״.

לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא )היטל עינוגימ( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
מרדכי סורקים
ראש עירית כפר־סבא

נחאשד.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963
)חט (83485

חיים משה שפירא
ש ד הפנים

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק ע ז ר לכפר־םבא ב ד ב ר ניקוי ב ו ר ו ת ש ו פ כ י ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית כפר־
סבא חוק עזר ז ה :
ג

החלפת
התוספת

.1

השפ

.2

במקום התוספת לחוק עזר לכפד־סבא )ניקוי בורות שופכין( ,תשי״ב— , 1952יבוא:
2

״תופפת
)סעיף ) 4א((
 7.50לידות
 15לידות״

בעד כל ניקוי של בור שופכין
בעד כל ניקוי של בור רקב

לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־םבא )ניקוי בודות שופכין( )תיקון( ,תשכ״ד—

1964״.
מרדכי סורקים
ראש עידית כפר־סבא

נתאשר.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963
)חט (83482

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
1
2
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ע״ר  ,1934תופ׳  1מס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,288תשי״ב ,עט׳  ; 1214ק״ת  ,716תשי׳יז ,עט׳ .1671

;קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לנתניה בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
חוק עזר ז ה :

 ,מתקינה

1

מועצת עירית נתניה

במקום סעיף  4לחוק עזר לנתניה )אספקת מים( ,ת ש כ ״ ־ +
.1
העזר העיקרי( ,יבוא:
)א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת }בר רשת פרטית מחו
:״אגרת הנוות
צינורות
ברת למפעל מיס — הגובל קטע רחוב שב|ו הניחה העיריה צינור
מים ,ישלם לעיריה אגדת הנחת צינודוו! מים בשיעור שנקבע
בתוספת.
)ב( אגרת הנחת צינורות מיס תשולם יוט הגשת הבקשה לפי
סעיף )3ב(.
)ג( בעל נכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחוברת למפעל מים
ישלם עם מתן ההיתר לפי פקודת בנין ע ק ם  , 1936 ,להגדלת נפח
הבנין א ו לבניית בנין חדש בנכם ,אגרת ה^חת צינור מיס בשיעור
שנקבע בתוספת לגבי הבניה שבעדה ניו|ן ההיתר.״
ג

) ל ה ל ו

2 1962

~־ " י ?

ם2יף 4
ת

3

.2

בתוספת לחוק העזר העיקרי ,בפרט  ,4במקום ״)סעיף (4״ יב!ןא ״)סעיף )4א( ר)ג((״«

תיקון ה ת ו ס פ ת

.3

לחוק עזר• .זד! ייקרא ,,חוק עזר לנתניה )אספקת מיס( )תיקוי( ,תשכ״ד—1964״.

השם

עוב ד בן־עמי
ראש עירית נתניה

נתאשר.
י ב׳ בכסלו תשכ״ד) 6בדצמבר (1963
)חט (886005

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע׳׳ד  ,1834תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,1369תשב״ ג ,עט׳ .23
ע״ר  ,1936תום'  1טסי  ,589עט׳ .153

1

2
3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לבנימינה בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומי ת בנימינה חוק עזר ז ה :
ג

2

בתוספת לחוק עזר לבנימינה )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז 1957-
.1
העזר העיקרי( ,בסופה ,יבוא:
,.אספקת גז לבישול ולחימום ,לפי מספד הלקוחות — ובלבד שכאשר הגז
מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד
ע ד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות א ו חלק מהם
25
למעלה מאלף לקוחות — לכל  200לקוחות נוספים או• חלי|ן מהם
25״
3

1
2

יי:

3

)להלן — חוק

תמןוו התוספת

ע״ר  ,1941תופ׳  1טם׳  ,1154עמי .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,670תשי״ז ,עט׳  ;752ק׳׳ת  ,1360תשכ״ב ,עט׳ .2592

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

19׳

מחילה

.2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק זה לשנת
.3
! 1963/64והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

השם

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

.4
1964״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד—

מ .א ל ו ן
ראש המועצה המקומית בנימינה

נתאשר.
כ״ה בכסלו תשכ״ד) 11בדצמבר (1963
)חמ (81323

חיים משה שפירא
ש ר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
ח ו ק ע ז ר לגליל־העליון ב ד ב ר מ ם ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,- 1945 ,מתקינה המועצה האזורית הגליל־העליון חוק
עזר ז ה :
תיקח
התוספת

.1

בתוספת לחוק עזר לגליל־העליון )מס עסקים מקומי( ,תשי״ט—) 1959להלן — חוק
8

העזר העיקרי( ,במקום הפריט:
״אספקת גז לבישול —
ע ד אלף לקוחות לכל מאה לקוחות או חלק מהם
מאלף ומעלה — לכל  200לקוחות נוספים

—•25
—25.״

יבוא:
״אספקת גז לבישול ולחימום׳ לפי מספר הלקוחות — ובלבד
כשהגז מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח
אחד —
עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או חלק מהם
למעלה מאלף לקוחות — לכל  200לקוחות נוספים או חלק מהם
תחילה

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשב״ג) 1באפריל .(1963
עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,880תשי״ט ,עט׳  ;979ק״ת ,1428

520

—25.
—25״

תשב״ ,1עמי .1199

קוב? התקנות  ,1528י״ז בטבת חש:״ד2.1.1064 ,

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי ל א יחולו על תשלום המס לשנת  1963/64והוא
.3
ישולם ת ו ר  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולט ע ל פ י חוק
העזר׳ העיקרי בעד שנת  1963/64ייחשב כאילו שולם ע ל חשבון המם לפי חוק עזר זה.
.4
1964״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־העליון )מם עסקים 4קומי( )תיקון( ,תשכ״ד—

נתאשר.
ב׳ בכסלו תשכ״ד ) 18בדצמבר (1963
)חט (81001

הוראות מעבר

השט

יעק ב אשכולי
ראש המועצה האזורית הגליל־העליון

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1^41 ,
חוק עזר להדר־רמתיים בדבר היטל עינוגים
״  , 1941מתקינה המועצה
 .בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיוו,
המקומית הדר־דמתיים חוק עזר ז ה :
1

בתוספת לחוק עזר להדר־דמתיים )היטל עינוגים( ,תש״י • , 1949בסעיף  ,1במקום
.1
סעיף קטן )ב( יבוא:
1

2

תיקוז התוספת

״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
כרטיס שמחירו
באגורות

עד 47.8
מ־ 47.9ע ד 54.3
מ־ 54.4ומעלה
.2
1964״.

שיעור ההיטל
באגורות

19.5
25.5
30.0״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדד־רמתיים )היטל עןנוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—

נתאשד.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963

ח׳»ם

:נימין אבן
ראש המועצה המקומית הדר־־רמתיים

)חט (82132

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
 :ס ״ ת  ,50תש״י ,עט׳  ;205ק״ת  ,663תשי״ז ,עט׳  ;579י!״ת  ,845תשי״ט עט׳ .341

1

2

סוב׳ו התפגות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לזכרון־יעקב כדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית זכרון־יעקב חוק עזר ז ה :
בתוספת לחוק עזר לזכרוךיעקב )היטל עינוגים( ,תשי״א— 1950׳ בסעיף ,1
.1
במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
2

כרטיס שטחירו
באגורות

שיעור ההיט5

ע ד 47.8
למעלה מ־ 47.8ע ד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־ 59.8ע ד 65.7
למעלה מ־65.7
.2
1964״.

 19.5אגורות
 25.5אגודות
 30אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 5אגורות
יהיו פטורות מהיטל
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגודות
יהיו פטורות מהיטל״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד-

נתאשר.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963

יעקב לוי
ראש המועצה המקומית זכרוךיעקב

)חט (82509

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
1
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,119תשי״א ,עט׳  ;58ק״ת  ,1200תשכ׳׳ב ,עט׳ .23

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לטורעאן בדבר ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית טודעאן חוק עזר ז ה :

פרק ראשון :הוראות כלליות
בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן או אוהל או חלק מהם ,המשמש כיחידת דיור נפרדת ,וכל מבנה
אחר ,לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או כמקום
אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה»
ע״ר  ,1941תום'  1טם׳  ,1154עט׳ .119
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קובץ התקנות  ,1528י״ 1בטבת תשכ״ר2.1.1964 ,

׳•".׳ ^

3;/ית מלאכה״ .י  -כל מבנה א ו חלק ממנו שעושים בו;מלאכה ,לןבות.ביודחרוש^ ,מוסך,
 ;:מחסן &ו חצר המשמשים יחד עם ביח המלאכה» י
״אורווה״  -מקום גדוד או בלתי גדור ,מקורה או בלתי מקורה ,למחזיקים בו בעלי חיים,
לרבות רפת ,לול ,דיר ,מכלאה או חצר ,שמשתמשים ב ו יחד עם האורווה!
״נכסים״—,בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנוייכם ,ציבוריים א ו פרטיים!
,,בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים א! שהיה מקבלה אילו הנכד
 :סים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא.ובין כסוכן ,כנאמן או בבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שה![א מחזיק בהם ובין שאינו
מחזיק בהם ?
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או לנשוכר!
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברים ,ענפים ,עלים ,אפר׳ פירות או
יריקות ופםלתם ,קליפות׳ קופסאות ,סמרטוטים ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך או
אי נקיה ,למעט זבל ,פסולת וחמרי בנין}
״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה)
בפסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל;
״רחוב״ — לרבות מדרכה ,ככר ,רחבה ,סמטא ,מבוא ,מעבר ,גשר מודד של ואדי ,וכל מקום
אחר ברשות הרבים המשמש ;או העלול לשמש מעבר!
״המועצה״ — המועצה המקומית טורעאן!
סמכויותיו לפי חוק עזר
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו
זה ,כולן או מקצתן <
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח ,לרבות ^דם שהמפקח העביר אליו
 :א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מוהל״ — המים היוצאים מ ן הזיתים ,הנשארים בקרקעית דיעוק•״ .בבית הבד אחרי הוצאת
השמן.
)א( המועצה •תקבע ,בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
.2
מקום שישמש לאיסוף אשפה׳ פסולת וזבל )להלן — המזבלה(.

מ»ב5ה

)ב( אשפה ,פסולת וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

פרק שני :גקיון הבניניפ ודווצאת אץפה
.3

המחזיק בבנין ,אורווה או בית מלאכה חייב —

נסיו!

) (1להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח 1
) (2לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של םחי ,פסולת ,זבל א ו אשפה שבהם.
המחזיק בבנין חייב להתקין ב ו בית כסא ובור שופכין סניטריים׳ להחזיקם במצב
.4
תקין ,לתקנם ,לשמור על נקיונם ,ולהריק א ת בור השופכין ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות
 :המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
) .5א( המחזיק בבנין חייב להתקין ב ו או בחצרו כלי סגור לאשפה ,להחזיקו במצב
תקין ,לתקנו או להחליפו באחר ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות ^זמפקח ובתוך הזמן שיקבע.
סוב? התמנות  4528י״ו בטבת תשכ״ו2.1.1964 ,

בית כסא
ובוו־שופפי

כלי אשפת

)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ
לכלי האשפה.
)ג(
כלי קיבול
לפסולת

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

)א( המחזיק בבית מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת ,להחזיקו
.6
במצב תקין ,לתקנו או להחליפו באחר׳ הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.
)ב( לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ
לאותו כלי קיבול.

הוצאת אשפה
ופסולת

המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה או את
.7
הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום ,מלבד אם הוציא מהם המפקח
את האשפה או את הפסולת באותו יום.

אגרת
אשפה ופסולת

בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית המלאכה
.8
למועצה את האגרה הנקובה בתוספת.
פרק שלישי:

כלי!ב?

)א( המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל׳ להחזיקו במצב תקין,
.9
לתקנו או להחליפו באחד ,הכל לפי הוראות המפקח ,ובתור הזמן שיקבע.
)ב(
כלי קיבול.

בזי זב?

לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל ,ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו

)א( המחזיק באורווה שלידה חצר ,דשאי לכרות בחצר בור לזבל ,ובלבד שמקום
.10
הבור ,צורתו ,עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.
)ב(
זאת המפקח.

;:הוצאתזב?

ה ו צ א ת זבל .

המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לבשיתמלא או כשידרוש

)א( המחזיק באורווה חייב להוציא א ת הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום
,11
והוא רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה ,או אל השדה אם יש לו שדה
שברצונו לזבלו.
)ב( המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן )א( ,א ו שלא
העביר את הזבל כאמור באותו סעיף קטן ,חייב להעבירו למזבלה.

פרק רכיעי :נקיון הרחובות
)א( לא יטאטא אדם ,לא יסיר ,לא ישליך ,לא ישים ולא יפזר ברחוב ,נייר פסולת
,12
או פסולת אחרת מבית מלאכה ,או אשפה מבנין ,מאורווה ,מבית מלאכה ,מעגלה ,ממכונית
או מכלי קיבול שברשותו.
)ב(

לא ישים אדם ולא יפזר ברחוב מודעה׳ נייר או חפץ אחד לשם מסירת הודעה

או כדי לעשות פרסומת ,אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
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קובץ התקנות  ,1528י״ ו בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

)ג( לא ישים אדם ,לא ישליך ולא יפזר ברחוב קליפות ,גרעינים או שיירים של פרי
!או ירק או אבד או עצם של בעל חיים או בשר< אדרת דגים או עצט או נוצה של עוף,
)ד( לא ישים אדם ,לא ישליך ולא יפזר ברחוב ,בקבוק ,זכוכית או חרס ,או שבר
זכוכית או חרס ,או כל חפץ אחר או גרוטאות מתכת ,שברי כלים או חלקי מכונות או כלי
רכב.
)ה( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,לא ילכלכו ולא יזהמו בכ ל דרך אחרת
)א( המחזיק בביודבד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבז אל הרחוב ,וברחוב׳ פרט
.13
לתעלה המיועדת למי הגשם.

צינורות»וה5

)ב( המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תע^ית ביטון סגורה להולכת
המוהל מבית־הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם ש|ברחוב ,הבל להנחת דעתו
של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
)ג( המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה ,לנקותם׳
לתקנם ולהחזיקם במצב תקין ,הכל לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.

פרק חמישי :קבורת נבלות
אדם שברשותו נבלת בעל חיים חייב להודיע על כך למפק!|ן תוך  12שעות ממותו ש ל .
.14
בעל החיים וכמו כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו ,או ^ם ברצונו שהמפקח ידאג
לקבורתה.

הודעה על
ח״ם

ב ע 5

הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו ,חייב הוא לעשות זאת במקום ותוך
.15
הזמן שיקבע המפקח ,ובהתאם להוראותיו.

י1בורתננ5ות

הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה ,יש לם למועצה אגרה בשיעור
.16
שנקבע בתוספת.

אגרת
מבורתנכ?ה

פרק ששי. :מפגעייט תכרואייה
.17

בפרק זה ״מפגע״ —

מפגע

) (1בעל חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה ,או שהוא ,לדעתו של ראש
המועצה או המפקח ,מזיק לבריאות!
) (2באר ,בור־מים או בית־קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת
מיס ,אשר נמצאים במצב העלול לזהם את המיס שבתוכם i
) (3תעלה ,צינור ,מרזב ,ביב ,צינור שופכין ,מי זב תחתי של בנין שאינם
מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך(
) (4חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי ,בכללו $ו בחלקו ,באופן שעלולים
לחדור דרכו מים ,רטיבות או טחב לבנין!
קוב? התמנות  ,1528י״ז ב ט ב ת תשכ״ד2.1.1964 ,
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) (5צינור שופכין׳ צינורמי־פסולת או מרזב שהם סדוקים ,שבורי* דולפים,
י
סתומים או פגומים באופן אחר!
)(6

בור שופכין שאינו בנוי כצורת בור מסנן שאושר על ידי ראש המועצה!

) (7בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעתו
של ראש המועצה ,אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מדיח רע
העולה מתעלה ,בית כסא ,עביט ,משתנה או מפגע אחר ,או שאינם מאוודרים,
לדעתו של ראש המועצה׳ במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים
במהלך העבודה והמזיקים לבריאות ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם
תנאים אשר ,לדעת ראש המועצה׳ הם מזיקים לבריאות t
) (8כל דבר אשר ,לדעת ראש המועצה או המפקח ,עלול לסכן את חייו ,בט־
חונו ,בריאותו ,רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו
מהשתמש בזכויותיו.
גרימת מפגע

)א( לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים׳ או המחזיק בהם ,למפגע
.18
שיהא קיים בהם.
)ב( נמצא מפגע בנכסים ,רואים את בעל הנכסים או המחזיק בהם כאדם שעבר על
הוראות סעיף קטן)א(» היו בעלים או מחזיקים אחדים ,רואים את כולם יחד או א ת כל אחד
מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.

דרישה ?סילוק

)א( המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הודאות סעיף 18
.19
לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע או לבצע את העבודות
כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הרק שביעי :הוראות שונות
רשות כניסה

המפקח רשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין ,אורווה או ביחרמלאבה על מנת לבדיק
.20
אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה או הוראות שניתנו על ידיו ,או כדי לסלק כל מפגע או
מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה,

הפרעה בשימוש
בסמכויות

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ומלמלא את תפקידו
.21
לפי חוק עזר זה.

ביצוע עבודות
על ידי .המפקח

לא מילא אדם אחדי הודאה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים  4עד 10,9,6׳ 13
.22
או  ,19או מילא אחדי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
לפי סעיף  19שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה
הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
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קוב? התקנות  ,1528י״! בטבת תשכ״ד2.1.1984 ,

 .23מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או .הידועים.לאחרונה׳ לאחד מבני מש־
פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
דשופ הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו ,הרגי לים או הידועים לאחרונה.
אם אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחמן ,הנפוצים בתחום המועצה
שאחד מהם לפחות הוא בשפה הערבית.
 .24העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים לירות ,ואם עבר ל
הוראות סעיף  18והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ! 2:והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאקד שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין.
ע

.25

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטורעאן )תברואה( ,תשכ״ד—1964״.

מ ס י ר ת הודעות

ענשים

השמ

תופפת
)סעיפים  8ו־(16
שיעור האנרה
בלירות

אגרת הוצאת אשפה ופסולת לתקופה עד י׳ בניסן ת^כ״ו
) 31במרס  — (1966לשנה

2.00

אגרת קבורת נבלות )סעיף — (16
לכל סוס ,חמור ,פרד או חזיר

1.00

לכל תאו או ראש בקר

1.00

לכל גמל

1.00

לכל ראש צאן

0.50

לכל כלב או חתול

0.25

נתאשד.
כ״א בחשון תשכ״ד ) 8בנובמבר (1963

מ|וומוד י ו ס ף ע ד ו ו י
ראש המועצה המקומית טורעאן

)חמ (82934

חיים משה שפירא
שד הפנים

הוביז התקנות ,1528.י״ו ב ט ב ת תשכ״ד2.1.1964 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר ליקנעם בדכר טס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית יקנעפ חוק עזר זה
2

בתוספת לחוק עזר ליקנעם )מס עסקים מקומי( ,תשי״א—) 1951להלן — חוק העזר

!•

3

העיקרי( ,במקום הפריט ״גז — חלוקה או אספקה 200״ ,יבוא:
״אספקת גז לבישול ולחימום ,לפי מספר הלקוחות — ובלבד שכאשר הגז
מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
25
ע ד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות א ו חלק מהם
25״
למעלה מאלף לקוחות — לכל  200לקוחות נוספים א ו חלק מהם
תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

.2

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1963/64והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כ ל סכום ששולם בשנת
 1963/64על פ י חוק העזר העיקרי יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעס )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.

.4

שמואל יעקב
ראש המועצה המקומית יקנעם

נתאשר.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963
)חט (83114

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,287תשי״א ,עט׳  ;1262ק״ת  ,1175תשכ׳׳א ,עמ׳ .2404

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־עקרון בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית כפר־עקרון חוק ע ז ר ז ה :
־נדווח

בחוק עזר זה —
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,מ י נ ה ומיתקן המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהוים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית;
״רשת פרסית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכם והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס!
1

57

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ •119

קוב׳ו התקנות  ,1528י״ו בטבח תעב׳׳ד2.1.1964 ,

״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי־בקודת*
״מרימים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
 ^:המםו&קיפ לנכס»
£,כס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה!
״מנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שהתמנה לענין חוק עזר זה
 ,על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם %
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה .המקומית כפר־עקרון.
:

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
,2
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
:
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה:
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת  $וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטיו! קיימת ,לא י ס י ת ה ןלא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,

ח י ב ו ר 5טפעל
מים

,רשתפרטימ

אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים .הורה וזמנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו ל^ היה במצב תקין או מנע
פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים
.4
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למוץצה אגרת הנחת צינורות
בשיעור שנקבע בתוספת.

א ג ד ת הנחת
צינור ט י מ

)א( לא יתקין אדם מרימים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאד המועצה או באמצעותה
מד־מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב לכ)לא אחרי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום! לא מילא הצרכן אחד הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מזהמים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן }*ת תמורתו של מדיהמים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
)ג( בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנ^ןבע בתוספת
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מרימים כאמור בסע יף קטן )ב( ,דשאי המנהל
להתקין את מד־־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.

רכישת טד־טים
והתקנתו

)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור ש|1קבע בתוספת .בעד תיקון
מרימים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת א|ם מדיהמים 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 נוסף .נתגלה שמדיהמים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(.
קוב׳ו החקנות  ,1528י״ו בטבת תשכ״ר2,1.1964 ,
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אגרת מים

) . •6א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
שנקבע בתוספת.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל 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
ב מ ש ך א ד ב ע ת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.

אספקת מ י ם
לפי חוזה

)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

החוזה.
פקדונות

מועד התשלום

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.
)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש < אולם אם היתה אספקת המים
.9
לפי מד־מים ,תשולם האגדה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מיס לצורך בניה ישולם ,עם מתן ההיתר 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 ההיתר.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

פטור

)א(
.10
אמצעים.

הוראות הסעיפים  6ד 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
)ג( הודאת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו במוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
:ניתוק החיבור

.11

)א(

המנהל יתרה ב צ ר כ ן 
)!( שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק
עזר זה ן
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית א ו שלא לצורך שקבע
המנהל ו
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש t
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דדך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
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קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2,1.1964 ,

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום [טבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת
התראה לפי סעיף קטן )א( ) (3ו־) ,(4לנתק א ת החיבור בין אורו חלק של הרשת הפרטית
אשר בחזקתו של אותו צרכן ובין י ת ד חלקי הרשת הפרטית או מפעל המיס,
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,א ו לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוע׳ החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( (לא יחודש אלא לפי היתד
.12
בכתב מאת המנהל.

חידוש חיבור
שנותס

)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
)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.

הפסקת.׳

אספסת מים

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו ־פמןר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת מ|ם כאמור בסעיף קטן )א(׳
חייב המנהל לבצע מיד א ת חיבור הרשת הפרטית שנותק.
)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  )3.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
בכל ע ת סבירה — על מ נ ת —

רשות מיסת

) (1להתקין מד־מים׳ לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק׳ לתקן,
לשנות ,לסלק ,למדוד ,א ו להניח מחדש צינור ,ב ח א ו שסתום וכיוצא באלה ז
) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום עזל מים ,או לברר א ת כמות
 .י • המים שסופקה לצדכן.
)ב(

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

)א( ל א ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש ^מים שברשותו אלא לצרכי
.15
בית או לצודד שקבע המנהל.
)ב(

השימוע
נמים

לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לדעה ולא י|גגיח 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 לגרוס ׳'זוהמה או להפרעה לאספקת
׳מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שבר
שותו לצדכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המועצה בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה..
.הוב׳ו החשנות  ,1528י׳׳ז ב מ כ ת תשכ״ד2,1.1964 ,
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)ה(

לא יטפל אדם ,למעט המנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־

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

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופבין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחד סמוך למפעל

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו )להלן בסעיף זה — ראש המועצה(
.18
רשאי לחייב׳ בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור ,חייב
למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה אחדי דרישת ראש
המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את
הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה ,הכל לפי הענין.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.19
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפ־
חתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אס הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוניס הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() 5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(,
.20
 17 ,16 ,15ו־)18ב( ,דינו — קנס  100לירות ,ואם עבד על הודאות סעיף ) 18ב( ,והמועצה
לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף 10
לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־עקרון )אספקת מים( ,תשכ״ד—1964״.

תוםפת
שיעור האנדה
בלירות

.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג(( — לדירת מגורים
לבית מסחר ,בית הדושת ,בית עסק ומשרדים

—25
—50

.2

אגרת הנחת צינורות )סעיף  — (4לכל מטר מרובע משטח הנכס

0.20

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ׳׳ד2.1.1064 ,

שיעור האגרה
בלירות

.3

אגרת התקנת מד־מימ )סעיף ) 5ג(( — בעד מד־מים שקטרו:
ע ד ״1

— 10

מעל ״ 1ע ד ״2

— 20

מעל ״2

—40.

 .4דמי שכירות מד־מים )סעיף ) 5ד(( — לחודש

0.70

 .5אגרת בדיקת מד־מים )סעיף ) 5ה((

—6

.6

אגרת תיקון מד־מים )סעיף ) 5ה((

.7

אגדת מים )סעיף  — (6לחודש —

0.50

)א( במקום שלא הותקן מד־מים —
צריף

—3

דירת מגורים ,למעט צריף ,לשני חדרים ראשונים

—3

לכל חדד נוסף

0.80

בית קפה׳ מסעדה ,מספרה ,חנות ,קיוסק או משרד

—4.

לחנות דגים

—15.

 .״ י ־ )ב(

במקום שהותקן מד־מים —
) (1לשימוש ביתי עד  7מ״ק

1.40
0.22

לכל מ״ק נוסף
) (2למשקי עזר בהגבלה של  5מ״ק — לחודש
בחדשים אפריל עד נובמבר —
לכל  100מ״ר או חלק מהם —

0.10

לכל מ׳־׳ק
לכל מ״ק נוסף

0.15

) (3לחקלאות — לכל מ״ק

0.10

) (4לתעשיה ,מסחר ,משרדים ,עסק —
ע ד  10מ״ק

2.50

לכל מ״ק נוסף

0.25

) (5לבניה — לכל מ״ק

0.40

 .8׳אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג((
נתאשר.
ב׳ בכסלו תשכ״ד ) 18בנובמבר (1963

—5
שה לבי
ראש המועצ  Îהמקומית כפר־עקרון

)חמ (83548

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים
הובץ ההשגות  ,1528י׳׳ו בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למגדיאל בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי םעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מגדיאל חוק עזר ז ה :
תישוז

התוספת

בתוספת לחוק עזר למגדיאל )היטל עינוגיט( ,תש״י— , 1950בסעיף  ,1במקופ סעיף
.1
קטן)ב( יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
2

כרטיס שמחירו ב א ג ו ר ו ת

ע ד 47,8
למעלה מ־ 47,8עד 54,3
למעלה מ־ 54,3עד 59,8
למעלה מ־59,8

ח׳8ם

.2

שיעור ההיטל

 19,5אגורות
 22,5אגורות
 30אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7,5
אגורות יהיו פטורות מהיטל.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדיאל )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.

נתאשר.
כ״ה בכסלו תשכ״ד ) 11בדצמבר (1963

ברוך ליטאי
ראש המועצה המקומית מגדיאל

)חט (83916

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,77תש״י ,עט׳  ;693ת״ת  ,1218תשכ׳׳ב ,עט׳ .272

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למנחמיה בדבר אםפקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מנחמיה חוק עזר ז ה :
הגדרות

י

בחוק עזר ז ה —
.1
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,מבנה ומיתקן המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהוים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית 1
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מיס לאותו נכס ז
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי־בקורת ז
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס?
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

סוביז התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה»
״מנהל״ — מנהל מפעל ה מ י ס של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנאמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם;
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית»
״המועצה״ — המועצה המקומית מנחמיה.
)א(

׳,2

חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על י1י המנהל.

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

חיבור למפע?
מים

)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועטה:
) (1אגדת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת < וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
) . .3א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים לן*זרמת מינ! סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.

רשת פ ר ט י ת

)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה ז{ו לשינויה או להחלפתה,
אלאגאביזדים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל דשאי להורות על החלפת אביזרים .הורה ה|צנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית לחוברת למפעל מים —
.4
הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מיס ,ישלם למועדה אגרת הנחת צינורות
כשיעור שנקבע בתוספת.

אגרת ה נ ח ת
צינור מים..׳׳

/

)א(

,5

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

י): ...ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה
מד־מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למל* אחרי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום» לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן א ז תמורתו של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
.

)ג(

רכי׳עת מד־מים
והתקנתו

בעד התקנת מד״מים ישלם צרכן אגרה בשיעור ש נ ק  :ע בתוספת.

)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים :1שיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנ?בע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי
עובד המועצה או את הוצאות התיקון אם מד־המיס לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצדכן 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 אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(.
סוב? התקנות  ,1528י״» בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,
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אגרת מים

)א( ג ע ד אספקת מינו לנכס ,ישלם המחזיק ג ו לקופת המועצה א ג ר ת מ י ם בשיעור
.6
שנקבע בתוספת.
) .ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לבל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכס.
)ג( לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות מיס שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.

אספקת מים
לפי חוזה

)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

החוזה.
פקדונות

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

מועד התשלום

)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש,׳ אולם אם היתה אספקת המים
.9
לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחד קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן ההיתר 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 ההיתר.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

פטור

)א(
.10
אמצעים.

הודאות הסעיפים  6ד 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ניתוק
החיבור
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.11

)א( המנהל יתרה בצרכן —
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק
עזר זה *
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע
המנהל»
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המיס המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גס בלי שימוש,׳
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם א ת המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
קוביי התקנות  ,1528י״ז ב ט נ ת ת׳צכ״ד2.1.1064 ,

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א( ) (1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת
התראה לפי סעיף ק ט ן ) א ( ) (3ו־) ,(4לנתק את החיבור בין א ו ז ו חלק של הרשת הפרטית
אשר בחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
; המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידו[2ז החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתד
.12
בכתב מאת המנהל.

חידוש ח י ב ו ר
שנותק

)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המ^הל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפל.
)א( בשעת חירום ,או במקדה של צורו דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.13
הפרטית ,דשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ל1תק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,כולה או מקצתה.

•
הפםסת
אספסת מים

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוצר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת נןים כאמור בסעיף קטן )א(׳
חייב המנהל לבצע מיד א ת חיבור הרשת הפרטית שנותק.
)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8,.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
בכל עת סבירה — על מנת —

רשות מיסה

) (1להתקין מד־מים׳ לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק׳ לתקן,
לשנות ,לסלק ,למדוד ,או להניח מחדש צינור ,ב ו ז או שסתום וכיוצא באלה!
) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לדעה או זיהום של מים ,או לברר את כמות
המיט שסופקה לצדכן.
)ב(

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכ ״יותיו לפי סעיף קטן )א(.

)א( לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו אלא לצדכי
• .15
 ' :ב י ת או לצודד שקבע המנהל.

השימוע
במים

)ב(  .לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא נ י ח לאחר לעשות כאמור.
)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יבנ ים לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל־חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת או להפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שבר־
שותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
סובי! התסנות  ,1528י״! ב ט ב ת תשכ׳׳ד2.1.1984 ,
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)ה(

לא יטפל אדם ,למעט המנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־

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

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

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
.18
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל רשת פרטית או הלק ממנה ,תוך זמן שנקבע בדרישה,
לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב( צרכן או בעל דשת פרטית או חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור ,חייב
למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או בעל חדשת הפרטית א ו חלק ממנה אחרי דרישת ראש
המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את
הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה ,הכל לפי העניו.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.19
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפ־
חתו הבוגרים 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 לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ו־)ב() 5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(,
.20
 17 ,16 ,15ו־)18ב( ,דינו — קנס  500לירות ,ואס עבר על הוראות סעיף )18ב( ,והמועצה
לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתד .העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף 20
לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנהמיה )אספקת מים( ,תשכ״ד—1964״.

תופפת
שיעור האגרח
בלירות ״

.1

אגרת חיבור רשת פרטית)סעיף ) 2ג( ( —
לכל יחידת דיור
למלאכה ,תעשיה ועסק

—80.
—120
קובץ התקנות  ,1528י״! בטבת תשכ״ד2.1.1064 ,

עיעורהאנוה
כ?ירות

.2

.3

אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
לכל מייד של השטח
נוסף לזה לכל מ״ד בניה בכל קומה
אגדת התקנת מד־מימ )סעיף ) 5ג(( לפי הגודל
של מד־המים:
ע ד ״1
למעלה מ־״1

.4

דמי שכירות מד־מים )סעיף ) 5ד(( — לחודש

.5

אגדת בדיקת מד־מים )סעיף ) 5ד((.

—10.

.6

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

0.60

.7

אגדת מים )סעיף  — (6לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־מים ,שימוש ביתי:
י ע ד  10מ״ק
לכל מ״ק נוסף

0.80
0.09

.8

אגדת חידוש חיבור )סעיף ) 11ג((

 .נתאשר.
כ׳ בכסלו תשכ״ד ) 6בדצמבר (1963

2.50
0.50
2.50
—1
—5.
—5
—6
2.50
0.50
0.20

בנ י מ י ן ש ל י ט :
ראש המועצה המקומית מנחמיה

חיים משה שפירא
שר הפנים

י׳ץ בטבח תשב״ד2.1.1964

—2.
0-80

— 10

)חט (83087

קוב׳ז חתסנות ,S102

— 10
—20.
0.60

)ב( במקום שלא הותקן מד־מים בדירה:
עבוד חדר דאשמ
עבוד כל חדר נוסף — תוספת
חצר שיש בה לפחות ברז אחד להשקאה —
אס שטח החצר הוא עד  250נ ד ד
לכל  50מ״ד נוספים או חלק מהם — תוספת
חדרי משרד והדדי עבודה:
חדר יחידי
לכל חדר נוסף — תוספת
מזנון ,חנות׳ יינות או אטליז
מרפאה
קיוסק לגזוז
חנות למצרכי מזון
לכל סוס ,גמל ,חמוד ,פר או פדה
לכל ראש צאן

,

0.20
1.60

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־אונו בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קרית־אונו חוק עזר ז ה :

מתקינה המועצה

במקום סעיף  5לחוק עזר לקרית־אונו)אספקת מיס( ,תשכ״ב—) 1962להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,יבוא:
2

״ א נ י ת הנחת
צ י נ י ד י ת

.2

)א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחוברת
,5
למפעל מים — הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם
למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי
סעיף ) 3ב(.
)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל המים
ישלם ,אם הוגדל נפח הבנין א ו נבנה בנין חדש בנכס — אגרת הנחת
צינור מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי תוספת הבניה או הבניה
החדשה.״

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

״תופפת
.1

.2
.3
.4

.5

.6
1
2

שיעור האנרה
בלירות

) (1אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 3ג(): ((1
לכל יחידת דיור
למלאכה או לעסק
לתעשיה
) (2אגרת הרחבת חיבור ,פירוקו א ו התקנתו מחדש לפי
דרישת הצרכן
אגרה בעד היתר לשינויה א ו להסרתה של רשת פרטית
)סעיף ) 4ב((
אגרת בדיקה של דשת פרטית )סעיף ) 4ה((
אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 5א( ד ) ג ( ( לנכס ששטחו
עד \ דונם
לכל מ ״ ד נוסף
נוסף לזה לכל מ״ק של בניה בכל קומה
אגרת מד־מים )סעיף ) 6ד(( שאינו עולה על ״1
העולה על ״ 1ואינו עולה על ״ן1
העולה על ״ 11ואינו עולה על ״2
מעל ל־״2

—•100
—150
—250.
—75
—10
—10.
—500.
—1.
1.80
—60.
—100
—120
—200.
—10

אגרת בדיקת מד־מים )סעיף ) 6ז((

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .110
ק״ת  ,1246תשכ׳׳ב ,עט׳ ? ;1047״ת  ,1399תשכ״ג ,עט׳  ;762ק״ת  ,1431תשב״ נ ,עט׳ .1258

קוביז התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

ומוגרח למ״ק
!:אגורות

.7

האגרה
המינימלית
בלירות

אגרת מים )סעיף  — (7לחודש —
)א(

כשהותקן מד־מים )סעיף ) 7א(( :
) (1לשימוש ביתי
16

עד ל־ 8מ״ק מים — לכל מ״ק

1.28

מעל ל־ 8מ״ק עד ל־ 10מ״ק —
16

לכל מ״ק
מעל ל־ 10מ״ק עד ל־ 15מ״ק —
לכל מ״ק

20
25

לבל מ״ק נוסף
לגבי דירה המכילה לא יותר משלושה
חדרים והצפיפות הממוצעת בה עולה על
שתים וחצי נפש לחדד ,תינתן בסוף שנת
הכספים הנחה של  20%לתצרוכת העולה
על  10מ״ק לחודש.
) (2לצרכי השקאת גינות מסביב לבית —
בחודשים אפריל—נובמבר בהגבלה של 9
מ״ק מים לכל  100מ״ד או חלק מהם,
לכל מ״ק
בחדשים דצמבר — מרס בהגבלה של 2
מ״ק לכל  100מ״ר או חלק מהם— לכל
מ״ק
) (3בית עסק ,בית מלאכה ,בית חרושת ,ת ע 
שיה ,המשתמשים במים לצדכי עסק וכן
מוסדות ,כולל מוסדות הממשלה והצבא

12

) (4חקלאות )בהגבלה של  800מ״ק מים
לדונם לשנה( — לכל מ״ק
 60מ״ק נוספים — לכל דונם —
10

לבל מ״ק
למעלה מ־ 860מ״ק לדונם

 -לכל מ״ק

15

) (5בריכת שחיה — לכל מ״ק

9

) (6לבניה— לכל מ״ק

45

יוובץ התמנות  ,1528י״ז בטבת ת׳שכ״ד2.1.1904 ,

1.20

שיעור האגרה
ב5ירות•.׳

)ב( כשלא הותקן מד־מים )םעיף ) 7ד(( —
) (1לחדר ראשון
לכל חדד נוסף
) (2קרקע תפוסה ושטחים שמשתמשים בהם יחד עם בנין • ..
—13
ל־ 250מ״ר משטח הקרקע או חלק מהם — לשנה
—5״
) (7אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 13ד((
2.50
1.50

יי׳

.3

!1ם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־אונו )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.

נתאשר.
כ ׳ בכסלו תשכ״ד ) 6בדצמבר (1963

יעקב כהן
ראש המועצה המקומית קדית־אונו

)חמ (852721

חיים משה שפירא
ש ד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות)ביוב( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לקרית־אונו בדבר ביוב
בתוקף סמכותה ל פ י סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וחוק הרשויות
המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב—) 1962להלן — החוק( ,מתקינה המועצה המקומית קרית־אונו
חוק עזר ז ה :
ג

2

ח ג

ייי

ח י ט ?

",י"

בחוק עזר זה —
.1
״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם ,למעט מכון טיהור ז
״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה ו
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־אונו!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה ז
״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17לחוק ז
״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה ,למעט רחוב.

ת

ב י י ב

״ ם פ ת

בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
.2
אותו נכס ,חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16
לחוק.
נוספה׳ בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2׳ חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
.3
מ״ד של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.
1

2
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ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
סייח  ,376תשכ״ב ,עט׳ .96

קובץ התקנות  ,1528י״ו בטבת תשכ׳׳ה 2.1.1964

.4

)א(

חיבור ביב
פרטי ?ביוב

חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש למועצה.

)ב( בעל נכס א ו מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב ,יגיש למהנדס
המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואס היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,
;.יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם או מחזיקו לקופת המועצה אגרת
חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.
.5

לא יפגע אדם ,לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

א י ס ו ר פגיעת
בביוב

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבירה
.6
:נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או
.7
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים א ו הידועים לאחרונה לידי אחד מבני .
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו ה ד ג ל י ם או הידועים לאחרונה ו
אם אי אפשר לקיים א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום זןמועצה שאחד :מהם לפחות
הוא בשפה העברית.

עגעיפ

ט ם י ר ח הודעה

.8

חוק עזר לקרית־אונו)בניית ביבים( ,תשט״ו— — 1955בטל

ביטול

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־אונו )ביוב( ,תשב:׳ר—1964״.

השט

5

תופפת
)סעיפים  3 ,2ו־(4
א .היטל ביוב )סעיפים 2׳  3ו־— (4
ביב ציבורי —
לכל מ״ר של קרקע )כולל קרקע שעליה עומד בנין(
לכל מ״ר של בניה

?ירות

0.50
5

ב .אגרת חיבור ביב פרטי )סעיף ) 4ג((
נתאשר.
י״ח בכסלו תשכ״ד) 4בדצמבר (1963

ין ק ב כ ה ן
ראש המועצה המקומית קריודאונו

)חט (85273

חיים מ ש ה שפירא
ש ד הפנים
ק״ת  ,503תשט״ו ,עט׳  ; 684ק״ת  ,780תשי״ח ,עט׳ .959

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה•—

.1

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,ביו שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר
את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים 5
״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־טבעון!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון;
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטיתי
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

חובה להדביר
חלזונות

.2

הוראות
להדברת
חלזונות

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים ולת־
נאים הקבועים בהודעה.
)ב(

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

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
הדברה על
ידי המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ממכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.19(54 ,

רשוםהערוך:אלי אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה»
אם אין אפשרות לקיים א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,א ו נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד
מהם לפחות הוא כשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתיים לירות ,ואם עבר על
.7 .
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף • ,4היתד ,העבירה נמשכת,
דינו — קנס;נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי קנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון )הדברת חלזונו ,(4תשכ׳׳ד—1964״

.8

נתאשר.
י״ח בכסלו תשכ״ד ) 4בדצמבר (1963

ענשים

השם

יצחק קלנברג
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

)חט(828018.

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־ים בדבר שמירת הנקיון ואיסור וןעישון
 :בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 19(41 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־ים חוק עזר ז ה :
ג

.1
בטל.

סעיף  6לחוק עזר לקרית־ים )שמירת הנקיון ואיסור העישו ( ,חשי״ח— 1958-
2

 .2י .לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודים )שמידת הנקיון ואיבוד העישון( )תיקון(,
תשכ״ד—1964״.
• נתאשר.
י״ח בכסלו תשכ״ד ) 4בדצמבר (1963

ביטול סעיף 6

השם:

בנימין אפרת
ראש המועצה המקומית קרית־ים

) ח ט (852415

חיים מ ש ה שפירא
ש ד הפנים
ע״ר  ,1041חוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .110
? ק״ת  ,802תשי״ח ,עט׳ .1502
1

הוב? התמנות  ,1528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

545.

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרכסים בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית רכסים חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית רכסים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
.2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

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

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

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אין
אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
על הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם׳
לפחות ,הוא בשפה העברית.
י ע״ר  ,1941חוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ •110
קונץ התקנות  ,1528י״ז בטבת תשנ׳׳ד2.1.1964 ,

ל
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתיןים לירות ,ואם ע
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד! העבירה נמשכת,
ד י נ ו — ק נ ס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי ^זנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

מנעים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים )הדברת חלזונות( תשכ״ד—1964״.

העם

ב ד ע

.8

נתאשר.
ס״ו בכסלו תשכ״ד ) 1בדצמבר (1963

מש ה א ש כ נ ז י
ראש המחיצה המקומית רכסים

)חמ (85809

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרכסים בדבר מפגעי ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית רכסים חוק ע ז ר ז ה :
.1

בחוק עזר ז ה —

הגדרות

״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לק יבולם או לאגירתם של
צואים ,דלוחים׳ שפכים ,או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לדבור כ ל סוג של בור רקב,
ב ו ר חלחול א ו בית קיבול אחד הבנוי אבן ,לבנים א ו כ ל חומ1ך אחר ,לרבות ביב או
תעלה;
״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש אחד׳ או לניקוזם של קבוצה של
בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד ,או לניקוזם של שני מגרשיך סמוכים.ושל המבנים
י שעליהם ,לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבוקי ,וכולל אביזרי הביוב,
\מחסומים ותאי בקרה ז
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כ ל פסולת של נהלים
אחרים ,לרבות אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם .ולמעט ביב פרטי?
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל א ת כל הקבועות המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים וראי הבקרה בביב פרטי
 .א ו בביב ציבורי ,בורות השפכים׳ וכולל ג ם א ת המיתקן לחימו!ם הבנין ולחימום מים
ומערכת אספקת המים על כליה ,צינורותיה ואביזריה ו
,:״בעל נכסים״ — אדם המקבל א ו הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה א ו היה
 :.:זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
 :כבאיכוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעלל הרשום ,וכולל שוכר
או שוכר־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שניים!
ע״ר  ,1941חום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

:לזב•! התמנות  4528י״ז גטבת' תשכ״ר2.1.1964 ,

547

״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבנה־חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה׳ בין שהם מצרים בתוך המבנה ובין
שהם מצויים בסביבתו 5
״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אס היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן 5
״המועצה״ — המועצה המקומית רכסים!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לסי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים א ו בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט
אדם הגד בבית מלון או בפנסיון!
״תברואך — רופא המועצה׳ מנהל המחלקה לתברואה של המועצה ,מהנדס התברואה של
המועצה או כל פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן!
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים!
״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים ,תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־
עותו בחוק עזר זה!
״בעלי חיים״ — כל בעל חיים לרבות דגים!
״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.
״מפגע״ —

.2

) (1העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר א ו קיום בית־כסא שאינו
מטיפוס מאושר ,בנכסים המשמשים למטרת מגורים א ו לעסק או למטרה
ציבורית!
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכסים המשמשים
למטרת מגורים או לעסק או למטרה •ציבורית!
) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תרים ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן ,מזחי־
לה• ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור ,מיתקן תברואה ,שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו,
באופן שעלולים לחדור דרכו מים׳ רטיבות ,טחב או רוח ,במידה שלפי דעת
התברואן יש בכך משום נזק לבריאות ,אס בבנין עצמו או בבנין סמוך;
) (4החזקת נכסים בצודה או באופן אשד ,לדעת התברואן ,מזיקה או עלולה
להזיק לבריאות!
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת התברואן ,עלולה להזיק לבריאות׳
וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!
) (6העדר בור שפכים א ו ביב פרטי בנכסים ,וכן קיום בור שפכים א ו ביב
פרטי שהוא ,לדעת התברואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוזם
היעיל של הנכסים׳ וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא היתר
לפי פקודת בנין ערים , 1936 ,א ו שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר ,לדעתו של
התברואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
2

2

ע״ר  ,1936חוס׳  1מס׳  ,589עט׳ .153
קובץ התקנות  4528י״ז בטבת תשכ״ד2.1.1964 ,

) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאי! ח מצויירת במחסום א ו
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה ,לדעת התברואן!
) (8כל סעיף או צינור שפכים׳ צואים או דלוחים שגקנ|ע בתור בנין או מחוצה
לו מבלי שהוא חסום במחסום מטיפוס מאושר 1
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב׳ בור פסולת ,פח אשפה ,גן|1 ,ג ,סככה או הצד שהם
במצב מזוהם או אשר ,לדעת התברואן ,עלולים להזיק לב *יאות <
) (10באר ,בור מיס׳ מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר ,לדעת
התברואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המיס ;זבתוכם א ו להתפתחות
יתושים בהם»
) (11תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויירים במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלוקים לגרום להתפתחות
יתושים בהם ;
) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא בקרת ,כוך
או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים א ו נוזלים
שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם)
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב׳ צינור שפכים׳ *:ינוד דלוחים ,אסלה או
של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
) (14השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,ז!ו שפיכת כל נוזל אחר
דרך צינור גשם ;
) (15כל צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין׳ עם כל
ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים;
) (16הצטברות חומד כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר ,לדעת
התבדואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לםחב בב!ין או בבנין סמוך ז
) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקים של כלי
רכב ,זבל׳ נוצות או פסולת אחרת אשד ,לדעת התבדו*;ן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות!
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה כבנין ,לדעת התברואן׳ או מעשנה בבנין
שהיא שבודה או לקויה׳ או שאינה גבוהה למדי ,או שהן א פולטת עשן כאופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (19תנוד ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
לתכלית אחרת ואשר ,לדעת התבדואן ,אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו
וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיגה או העלולה להזיק
לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור או חביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים
או בחצר ,מכל קומת בנין או דידה באופן המזיק לבריאות לדעת התברואן;
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן ככל סוג שהוא המוחז
קים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות ,לדעת
התבדואן;
ות

 ,1528י״ז בטבת תשי״ד2.1.1064 ,

) (22כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה
או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן!
) (23החזקת בעל־חיימ באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות׳ לדעת
התבדואן!
) (24מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות׳ עכברים או חרקים וש־
רצים אחדים בו ,או להתפתחותם ו
) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברואן ,והעלול לשמש
להצטברות אשפה או פסולת(
) (26עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או העלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
)(27

גרימת רעש ,גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת התברואן;

) (28הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית ,או מבחינה אחרת»
)(29

שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

)א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין'זריחת החמה ובין שקיעתה
.3
לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( התברואן רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תברואה אחר ,ואם ימצא צורך
בכך ,דשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר ,בין בעצמו או על ידי עובדי המו־
עצה׳ וזאת לאחד מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־ 24שעות לפני
ביצוע עבודה כזאת ,ובלבד שאם לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה ,עליו
לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה׳ וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה .מצא פגם כל שהוא ,יתן לבעל הנכס או למחזיק
בנכס ,לפי הודאות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
.4
נגד אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי אפשר
למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן ,לסלק את
המפגע.
)ב( מפגע אשר ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו ,במיתקני
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשד בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדיירים שבנכס ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכסים נעדר
מן הארץ או אם אי אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו ,חייב המחזיק באותם הנכסים׳ לאחר
שנדרש על ידי התבדואן בכתב׳ לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים .או אלה ואלה ,חייבים כולם יחד או כל אחד
מהם לחוד ,לסלק את המפגע ,יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם
בלבד.
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) .5א( התבדיאן דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע ,לפי
הודאות חוק עזר זה ,לבצע א ת בל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת הישנותו
בהתאם:לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
:

) :ב(

הודעה
?סילוק מפגע

ההודעה תבלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות באשור בסעיף קטן)א(.

)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כר חייב לקיים את תנאי ההודעה לכל
.
:
׳,.פרטיה.
לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי ס ע י ׳  5או ביצע עבודה
.6
מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה לבצע
א ת העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו אדם א ו מאותם
אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

סילוק המפגע
על ירי המועצה

דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו א ו מהותו א ו בדבר העבודות
.7
והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

החלמת
התכרואד

)א( בעל בגין ,שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לנר על ידי התברואן.
.8
להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

חובות

)ב( בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור ע ל הנקיון בנכסים ובסביבתם
באופן המניח א ת דעת התבדואן ,וכן לנקות ולסלק כ ל זוהמה ,פסולת ,זבל׳ דומן או אשפה
אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב להקים
בית כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריז! ות ,במקום שיקבע
התברואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב לאחר גמר העבודה ,ל:1ער ולסלק א ת כל
הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצודה המניחה את דעת התברואן.
)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.9
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד
מבני.משפחתו הבוגרים א ו לידי כ ל אדם בוגר העובד או המועסק שפ ,או אם ההודעה
נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או ׳.ידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים א ו ע ל הנכס שבו דנה ההודעה א ו נתפרסמה בשני עתוגים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם ,לפחות׳ הוא בשפה העברית.

מ ס י ר ת הודעות

)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ,יראו
ותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתור ׳״הבעל״ א ו ״ ה מ ח ז י ק של אותם נכסים
ללא :כל שם או תיאור נוסף.
:410״ כל" א ד ם 
)!(
(2) :

המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה!

עבירות
וענשיפ

המכניס שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפ^ ז

) (3המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!
) (4העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים׳ במקום ציבורי^ ,חדר מדרגות או
בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה ו
) (5י היורק ברחוב או במקום ציבורי ,
וגץ:אתקגות  .,1528י״ז בטבת תשכ״ר2.1.1964 ,
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) (6המטיל נייר או אשפה או נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או
בבנין ציבורי!
) (7השופך מים או נוזלים אחדים ברשות הרבים או המניח למים או לנוזלים
אחדים שייזלו מרשותו לרשות הרבים t
) (8השם ברחוב בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים ,חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!
) (9המשליך ברחוב קליפות ,סירות או ירקות ,נבלת בעל חיים או חלקיה או
פסולת מזון כל שהיא 5
) (10הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים,׳
) (11הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה ד
) (12החולב בהמות בית ברחוב ן
) (13המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב i
) (14השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים ,בחצר או בחדר מדרגות או
על גג מבנה׳
דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הודאות סעיף ) 5ג( והמועצה לא השתמשה
בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  2לירות לכל
יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או
אחרי הרשעתו בדין.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים )מפגעי תברואה( ,תשכ״ד1964-״.

נחאשר.
ב׳ בכסלו תשכ״ד ) 18בנובמבר (1963
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