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קובץ התקנות
י״א ־באייר תשכ״ד
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1571

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה()תיקון( ,תש0ד—1964
.
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש החוף חדרה—חי!פה( ,תשכ׳׳ד1964^-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש נתניה—בית !יד()קטע צומת נתניה(
תשכ״ד—. 1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש נתניה4-חדרה—המשך( )תיקון(
תשכ״ד—1964
צו הדרכים,ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש גשר—אשדות יעקב()תיקון( ,תשכ״ד—
.
.
.
.
.
. 1964
צווי המרת מקרקעין מסוג אחד למשנהו .
צו מס קניה)קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס()תיקון מס׳  — (29תיקון טעות
• .

עטוי
1116
1117

1

1117
IIIS
1118
1119
1120

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות •המקומיות)מועצות אזוריות()רמת נגב()תיקון( ,תש? ד—1964
חוק עזר לבת־ים )היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ד—. 1964
חוק עזר לחדדה )היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ד—. 1964
חוק עזר לרמת־גן)היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ד—• 1964
חוק עזר לתל־אביב־יפו)תיעול( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר "לנצרת־עלית )פיקוח על כלבים( ,תשכ״ד—. 1964
חוק עזר לנצדת־עלית )מודעות ושלטים( ,תשכ׳׳ד—. 1964
חוק עזר לקרית־מוצקין)היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לרמת־השרון)אספקת מים( ,תשכ״ד—1964
תיקון טעות.דפוס

1120
1121
1122
1123
1123
1126
1128
1131
1131

פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,
תקנות בדבר קדיחה לכלונםאות בעבודות בניה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים׳  66,55ד 81לפקודת הבטיחות בעבודה) 1946 ,להלן —
הפקודה(׳ שנטלתי לעצמי לפי סעיף  1לפקודת סדרי השלטון והמשפט )הוראות נוספות(,
תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

חיסון
חסנה 1

בתקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(׳ תשט״ו—1955
.1
נות העיקריות( ,אחדי ההגדרה ״פתח״ יבוא:

3

)להלן — התק

״״קידוח לכלונס״ — קידוח באדמה המיועד ליציקת כלונס והנוצר בקדיחה
סיבובית לרבות הרחבת החלק התחתון של הקידוח ליציקת כלונם־בצל״.
חופפת
תסנה 73א

.2

תיקון
חסנה 75

.3

אחרי תקנה  73לתקנות העיקריות יבוא:
73א) .א( לא יודשה להיכנס ,לא ייכנס ולא יועבד אדם בקידוח לכלונס
שעמקו עולה על  150ס״מ אלא לשם גמר תחתית הקידוח אחרי הרחבת
החלק התחתון והקידוח מובטח בצינור־דיפון בפני מפולת אדמה.

 .בטיחות
בעבודה
בקידוח
5כ5ונס

)ב( צינור־הדיפון יהיה בעל חוזק נאות וקוטר מתאים המבטיח
מגע הדוק לדפנות הקידוח וקצהו התחתון יתקרב ככל האפשר לתחתית
הקידוח ובלבד שהמרחק בין קצהו התחתון של צינור־הדיפון ותחתית
הקידוח לא .יעלה על  40ס״מ״.
בתקנה  75לתקנות ה ע י ק ר י ו ת  
)!(

במקום הערת השוליים תבוא הערת שוליים זו :״הנהלה ישירה של מנהל

עבודה״}
)(2

לאחד פסקה ) (2יבוא:
״) (3הרחבת חלקו התחתון של קידוח לכלונס ליציקת כלונס־בצל ,התק־
נ ת צינוד־דיפון בקידוח לכלונס ,כניסתו של אדם לתוך קידוח לכלונס
והוצאתו וכן עבודת גמר תחתית הקידוח״.

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״א בםיון תשכ״ד ) 1ביוני .(1964

תחי5ה:
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( )תיקון( ,תשכ״ד—

.5
1964״.

כ״ד בניסן תשכ״ד ) 6באפריל (1964
)חמ (75024

1
2
3

1116

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1046חוס׳  1מם׳  ,1472עט׳  : 50ם׳׳ח  ,382תשכ״נ ,עט׳ .6
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,8עמ׳ .21
ק׳׳ת  ,508תעט״ו ,עט׳  : 750ס״ת  ,1166תשכ״א ,עט׳ 010צ ; ק״ת  ,1240ת׳8כ׳׳ב ,עמ׳ .973

גןוב׳ז התקנות  ,1571י״א באייר ת׳צכ״ד23.4.1964,

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943,
;'.׳׳ צו בדבר• .תהילת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השל1טון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת לייון 140.300 — 205.850
!.
^
בקירוב בצומת גבעת־אולגה ומסתיימת בנקודת ציון .850 — 242.240
חדרה—חיפה המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ 2/|3911/ערוכה בקנה מידה
 1:20.000והחתומה ביד שד העבודה.
1 4
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ל

חתולת

ן ן כ ב י ש

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,שדרות כרמל  ,1חיפה,
.2
וכל המעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ישות לעיי!
בהעתק המפה

.3
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש החוף חדרה
חיפה( ,תשכ״ד—1964״.
כ״ד בניסן תשכ״ד ) 6באפריל (1964

הפקודה ע5

ה׳!ופ

י^אל אלון
 $ר העבודה

)חמ (75050
ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמ׳  : 40ס ״ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144
י עייר ת׳ע״ה ,תופ׳ א' מש׳  ,2עמי .1
1

:

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוי(1943,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח-
 , 1948אני מצווה לאמוד:

1

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציץ 137.590—192.415
.1
בקירוב ,על הכביש נתניה — בית־ליד ומסתיימת בנקודת ציון  137.985 — 192 350בקירוב׳
על הכביש נתניה — בית־ליד המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במ£ה מספר כ 4846/ערוכה
בקנה מידה  1:2.500והחתומה ביד שד העבודה.

תחולת
הפקודה ע?
דרד

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אבץ :והמרכז׳ רח׳ הרצל 180
.2
תל־אביב ,וכל המעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות ?עיי!
בהעתק המפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ))|ביש נתניה — בית־ליד(
.3
)קטע צומת נתניה( ,תשכ״ד—1964״.
כ״ד בניסן תשכ״ד ) 6באפריל (1964
)חמ (75050
1
2

גאל אלון
שד העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1805עמי  ; 40ם״ח  ,404ת׳צכ״ג ,עמי .144
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

1117

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה

׳

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרנים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 1943 ,י
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמוד:
2

תיקחסעיר!

בסעיף  1לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש נתניה — חדרה —
.1
המשך( ,תשי״ב— , 1951במקום ״מנקודת ציון  139.150 ,201.700בקירוב״ יבוא ״מנקודת
ציון  137.750 —192.380בקירוב״׳ ובמקום ״ארבעים מטרי׳ יבוא ״חמישים מטר״,

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש נתניה — חדרה —
.2
המשך( )תיקון( תשכ״ד—1964״.

3

ט״ז בניסן תשכ״ד ) 29במרס (1964
)חמ (75050

1
2

,

s

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמ׳  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,217תעי׳׳ג ,עט׳ .152

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 השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

בסעיף  1לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גשר — אשדות יעקב(,
.1
תשכ״ג—1963׳ שפורסם בקובץ התקנות  ,1404תשכ״ג ,עמ׳  ,815במקום ״ 40מטר״ יבוא ״50
מטר״ ,במקום ״200.800״ יבוא ״201.800״ ,ובמקום ״200.620״ יבוא ״203.620״.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גשר — אשדות

.2

יעקב( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
ס״ז בניסן תשכ״ד ) 29במרס (1964
י
י °
חמm

5

1
2
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(

ג

א

ל אלון
שר העבודה

עייר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמ׳  ; 40ם׳׳ח  ,404תשביע ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מפי  ,2עט׳ •1

קובץ התמנות  ,1571י״א באייר תשב״ד23,4.1964 ,

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״ מולק״
'׳) '::לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ-ישראל(1947• -1922 ,
הואיל,והמקרקעין המפורטים בתוספת רשומים בלשכת ר׳י#ום המקרקעין של תל־
אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מירי״ )להלן — המקרקעין האמורים(»
והואיל ואני מוצא לנכון כי המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג .מירי״ לסוג ״מולק״!!
לפיכך ,אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי יז1־,מ.לך־במועצה על ארץ־
ישראל ,*1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי הע לטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לבך בלשבת רישום
2

המקרקעין של תל־אביב־יפו.

תופפת
גוש

חלקה •

6407
6407
6412

33
34
78
ב כ ו ר ש .ש י ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שד המשפטים

י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל (1964
יחמ (70131

1
2

חוקי א״י ,כרד גי ,עמי  2736ו־.2765
עייר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסו ; ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום.הקרקעות
של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳  723מיום  6במאי  ,1941יומר׳ למקרקעין מסוג ״מירי״
ג

ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת

1222

החלקה

שטח החלקה
במטרים טוובעים

41

340׳2

ל׳ בניסן תשכ״ד ) 12באפריל (1964
)חט (70130

ם״ח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92
קובץ התקמת  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

השטח להמרה
:מטרים מרובעים

1,440
דב יוםף
שר המשפטים

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתווכח״ ׳לסוג ״מירי•״ י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי המקרקעין הידועים כחלקה  643בגוש  ,6214והרשומים בלשכת רישום
המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר  2168מיום י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס ,(1964
במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם
לכך,
ג

ל׳ בניסן תשכ״ד ) 12באפריל (1964
)חמ (70130

דב יוסף
שד המשפטים

ם״ח  ,310תש״ר ,עמי .02

1

תיקון טעות
בצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המס( )תיקון מם׳  ,(29תשכ״ד—
 ,1964שפורסם בקובץ התקנות  ,1568תשכ״ד׳ עמ׳  ,1092בסעיף  ,1בפרט  ,1909במקום ״1,5
סנטימטר מרובע״ צ״ ל ״ 0.15סנטימטר ממבע״.
ב׳ באייר תשכ״ד ) 14באפריל (1964
)וזמ (72334

פנחס ספיר
שר האוצר

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

2

הח65ת
פ י ט ) מ ( ,

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום פרט

.1

3

)מו(יבוא:
1
2
3

1120

ע״ר ! ,184תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .110
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מט׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי  ; 1256ס״ח  ,922תשי״ט ,עמי ? ; 1618״ת  ,1017תש״ד ,עמי  ; 1225ק״ת ,1052
תש״ד ,עמ׳ .1965
קובי! התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

״)מו(
רמת־נגב
בפרט זה ,״מפה״ — המפה לאזור רמת־נגב הערוכה בקנה מידה  1:100,000והחתומה
ביד שר הפנימ ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל  (1964ושהעתק|ים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באד־שבע ,י ׳במשרד המועצה האזורית
דמת־נגב ,ברביבים.
מור א׳

מדרשת שדדרבוקר
מצפה דמון
משאבי־שדה
רביבים
שדה־בוקד

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המותחם
המותחס
המותחס
המותחם
המותחם

במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו

אדום
אדום
אדום
אדום
אדום

והמיומן
ן
והי
והמיומן
והמהומן
וו!
והמסומן

באות ״ו״
באות ״ה״
באות ״ב״
באות ״א״
באות ״ג״

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם השטחים המותחמים בקו אדום והמסומ
נים באותיות.״א״ ,״ב״ ,״ג״ ,״ה״ ד״ו״ ותחום שיפוטה של המועצ המקומית ירוחם המקווקו
במפה בצבע כתום.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוךיות(

.2:

)דמת־נגב׳ תיקון(,

ח»ט

תשכ״ד—1964״.
;

י״ט בניסן תשב״ד ) 1באפריל (1964
)דומ (8001

ם משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לבודים בדבר היטל עינוגיי
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,פ|תקינה מועצת עירית בת־־ים
חוק עזר זה:
1

.1
ק

בתוספת לחוק עזר לבודים )היטל עינוגים( ,תש״י— , 1>60בסעיף  ,1במקום סעיף
2

ט

ן

)

ב

(

׳

י

ב

ן

א

.

תיקח
החוטפת

״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצדט
ע״ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
ס׳׳ח  ,74תש׳׳י ,עמי  : 587ק״ח  ,1316תשכ׳׳ב ,עמ׳ .1985

קובץ התקנוי  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

1121

שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו באגורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 59.8
למעלה מ־59.8

.2

 19.5אגורות
 30אגורות
 85%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגודות
יהיו פטורות מהיטל״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבידים )היטל עינוגימ( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
ד ו ד בן־ אד י
ראש עידית בת־ים

נתאשר.
י׳ בניסן תשכ״ד ) 23במרס (1964
)Sחמ (1337

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לחדרה בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית חדרה
חוק עזר זה:
ג

בתוספת לחוק עזר לחדרה )היטל עינוגים( ,תש״י— , 1950בסעיף  ,1במקום סעיף
.1
קטן )ב(׳ יבוא:
2

״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
שיעור ההיטל

ברטים שמחירו •באגורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־59.8

.2

 19.5אגורות
 25,5אגורות
 30אגודות
 80% .ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל׳•/

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
יצחק ויד רקד
ראש עירית חדרה

נתאשר.
י׳ בניסן ת־שכ״ד ) 23במרס (1964
<חמ (874201

:
1
2

112:

ח יים משה ש פי ר א
שר הפנים

עייר  ,1934ת1ס׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
ק״ת  ,74תש״י ,עמי  ; 595ק״ת  ,852תשי׳׳ט ,עמי .458

קובי! התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרמת־גן בדבר היטל עינוגיפ

^

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מוןקינה מועצת עירית רמת־
גן חוק עזר זה:
ג

בתוספת לחוק עזר לרמת־גן )היטל עינוגים( ,תש״י— , 1950במקום פרט )א( יבוא:

.1

2

״)א(

הצגות של קולנוע או ראינוע:
שיעור ה יטל

כרטיס שמחירו באגורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־59.8

,2

תיקי!
התוס&ת

 19.5אגודות
 25.5אגודות
 30אגודות
 85%ממחיר הכן־טיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן )היטל עינוגים( לתיקון( ,תשכ״ד—1964״.

נתאשר.
י׳ בניסן תשכ״ד ) 23במרס (1964
)חט (89709

ה ש

°

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

חיים משה ש פ י ר א
שד הפנים
י ע״ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
ק״ת  ,81תש״י ,עט׳  ; 777ק״ת  ,1272תשכ״ב ,עמ׳ .1395
2

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר תיעו?
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
אביב־יפו חוק עזר זה:

גתקינה מועצת עירית תל

בחוק עזר זה —
.1
״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים אל תעל(ר!׳ שנקבע על ידי המהנדס
כאזור לאיסוף מי גשמים או ימים עליונים!

הגדרות

 :״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה או היה זכאי
לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה׳ או המשלם ארנונות לן ידיה או מסי ממשלה ביחס
לנכס ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס
ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין אם הוא מחזיק בנכם למעשה ובין אם לאו ,וכולל שוכר
או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
1

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

1123

״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות ניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים׳ לרבות
עבודות ופעולות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ,סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם
מחדש ,עקירת עצים ,הריסת קידות ,גדרות או מבנים אחדים׳ בנייתם מחדש,
בנייתם ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה ,גשרים ,גשרוניס ,מעבירי
מים׳ הקמתם ,בנייתם מחדש ושינוים׳ הנחת צינורות ,בניית תאי בקורת ,תאי
קיבול למי גשמים או רשתות ,כיסוי תעלות ,ייבוש אדמות וביצות ,הסדר זרימה
של מי הגשמים ,תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול
) (2הכנת תכניות התיעול וההשגחה על ביצוע העבודות ז
) (3כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה <
״מהנדס״ — המהנדס העירוני ,לרבות מי שהמהנדס העירוני העביד אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה׳ כולן או מקצתן ז
״מועצה״ — מועצת העיריה!
״נכס״ — כל בנין או כל קרקע ,למעט רחוב 5
״נפח בנין״ — כמשמעותו בחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר מחוז תל־אביב
)פיקוח על בנינים והקמתם( ,תשי״ח—! 1958
״עידיה״ — עידית תל־אביב־יפו;
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳
כולן או מקצתן!
״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים ,לרבות צינור ,אביזר,
תא בקורת׳ תא איסוף ,תא קיבול ,וכל דבר אחר המהווה חלק מתעלה או הקשור בה.
2

תחולה

.2

הורעה על
החלטה
להתקין תיעול

החליטה המועצה בדבר התקנת תיעול ,יודיע ראש העיריה על ההחלטה לבעלי הנכ
.3
סים הנמצאים באותו אזור איסוף ,או יפרסם הודעה על כך באחד העתונים היומיים הנפוצים
בתחום העיריה.

אנרת תיעול

)א( בעל של נכס הנמצא באזור איסוף שביחס אליו נמסרה או נתפרסמה הודעה
.4
כאמור.בסעיף  ,3ישלם לעיריה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

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

)ב( האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכם הודעה על סכום
האגרה המגיע ממנו או תוך שלושים יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול ,הכל לפי
המועד המאוחד יותר! תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת העבודה תשמש ראיה לדבד.
)ג( נוספה בניה לנכס אחרי שנמסרה או נתפרסמה הודעה כאמור בסעיף  ,3ישלם
בעלו ,בשעת הוספת הבניה׳ אגרת תיעול נוספת׳ לכל מטר מעוקב מנפח הבנין הנוסף ,בשי־
עורים שנקבעו בתוספת.
טיפול
בתעלה

)א( לא יטפל אדם בתעלה ,לא יחבר אליה צינור ,ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה,
.5
אלא על פי היתד מאת ראש העידיה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( לא יטיל אדם לתעלה חפץ ,מי שופכין ,מים דלוחים ,מי פסולת תעשיה או כל
נוזל אחר.
ק״ת  ,780תשי״ח ,עט׳ .937

1124

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר ת׳טב״ר3.4.1064 ,צ

)א( ראש וזעידיה רשאי לדרוש בהודעה בכתב ממי שעשז| מעשן? בניגוד לסעיף 5׳
.6
לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת תעלה למצב שבו הי|תה נתונה לפני שנעשה
׳'.זי•
המעשה.
1

)ב(

דרישה לביצוע
עבודה
להחזרת תעלה
לקדמותה

בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לביצוע האבודות ובן התקופה שבה

יש לבצען.
)ג(

מי שקיבל הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.

ראש העיריה רשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,לבצע כל עבודה״ .הדרושה לשם החזרת
.7
תעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף  .5בוצעה עבודה
.כאמור ,רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את ההוצאות הכרוכות בכך .תעודה
מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר,

ביצוע
עבודה ע? ידי
העירית

)א( ראש העיריה רשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,להיכנס בכל זמן סביר לכל
.8
נכס׳ כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי ל:צע כל פעולה שהעיריה
רשאית לבצע לפיו.

רשותכניסה

)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ,לשליחיו או לפועליו ,ז[לא ימנע אותם מהשתמש
בסמכויותיהם לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
.9
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה ל ידי אותו אדם אליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידוןע:ים לאחרונה לאחד מבני
נשלחה בדואר במכתב
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא הממירה כדין אם דוצגה? במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבן דנה ההודעה ,או נתפדםמן? בשני עתונים הנפוצים•
בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

.מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו קנס  500לדדות ,ואס היתה העבירה
.10
נמשכת ,דינו קנס נוסף 20׳ לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו בדין או אחרי
שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

ענשיפ

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו)תיעול( ,תשכ יד—1964״.

תזים&ת
)סעיף (4

אגרת תיעול
לירות

לכל מטר מרובע משטח הקרקע )כולל קרקע שעליה עומד מין(
לכל מטר מעוקב מנפח הבנין
נתאשר.

0.75
0.40

מרדכי נמיר
ר^ש עירית ,תל־אביב־־יפו

י׳ בניסן תשכ״ד) 23במרס (1964
)חמ (899026׳

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שר הפנים
קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

א8

.1125

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנצרת־עילית בדבר פיקוח על כלכים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית נצדת־עלית הוק עזד זד:,
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״בעל כלב״ — אדפ שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו,׳
״לוחיתימספר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!
״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה!
״המועצה״ — המועצה המקומית נצרודעלית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.
)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
.2
המועצה ועל צווארו לוחית־מספר.
)ב( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה
המחזיק כלב לפיקוח זמני ,לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־־מםפד ,ובלבד שתקופת ההחזקה
לא תעלה על חמישה עשר יום.
)א( אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה את
.3
בקשתו ,יתן לו׳ לאחר תשלום האגדה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית־מםפר.
)ב( ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
רשיון ,וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.
)ג(

רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.

)א( ראש המועצה יגבה אגרה של חמש לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50
.4
אגורות בעד כל לוחית־־מספר.
)ב( המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקד בעד שני כלבים!
עיוור פטור מתשלום אגרת דשיון בעד כלב המשמש לו מודה דרך.
)א( ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון׳ או לבטל רשיון.שניתן ,במקרים אלה:

.5

)(1

הכלב הוא בעל מזג פראי ־,

)(2

הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

)(3

הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

) (4בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף  386לפקודת
החוק הפלילי , 1936 ,או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור!
2

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

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
~ ע״ ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,652עמ׳ .203
ק״ת  ,568תשמ׳׳ז ,ע0׳ .242
1

3

קובץ התקנות  ,1571י״א נאייר תשכ״ו23.4.1964 ,

)ב( ״ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
סעיף .4
)א(

.6

בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או שהרשיון שנ}תן לו בוטל ,:ימסור תוך

ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.
) ,ב( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף )5א() (1או)(2׳•
לא יושמד הכלב ,לאחר שנמסר למאורות המועצה ,אלא אם שופט שלום נתן צו על כך לפי
סעיף  5לפקודת הכלבת. 1934 ,

כלב שסירבו
ליה! עליו
רשיון או
שבוטל הרשיון.

4

)ג( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקד ים שבסעיף )5א()(4) ,(3
:.או י) (5ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מז!2ן מסירת הכלב למאורות
המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך •בקשה נגד השמדת הכלב ,לא יושמד הכלב׳
אלא אם בית :המשפט יחליט על כך ,בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של
עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא ק ו ו ל ת  20אגורות בעשרים
ואחד.
לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי,׳ ולא ירשה בעל כלב שישלבו יוחזק במקום ציבורי,
.7
אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

החזיות צלב

.8
)א( כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהתאם
לסעיף  ,7יתפםהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה ,?.ואם אי־אפשר לתפסו
רשאי הוא להשמידו.
)ב( כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן )א( לא יושמד אלא אם לא
יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר! המועצה רשאית להאריך את
התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

תפיסת כלב
/שאין עליו
רשיון
והשמדתו

)ג( כלב שנתפס לפי סעיף קטן )א( לא יוכל בעליו ׳^קבלד בחזרה׳ אלא לאחר
שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלבו למועצה  20אגורות לכל
יום מימי החזקתו.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לירות! ואם היתה העבירה
.9
נמשכת ,דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העביךה אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.10

ענשיפ

לחוק זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית )פיקוח על כלבים( תשכ״ד—1964״.
נתאשד.

י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964

מון־ ד כ י א ל ו ן
ראש המועצ ; המקומית נצדת־עלית

)חט (84213

חיים משה שפירא
שר הפנים
4

ע״ר  ,1934תום׳  1מס׳  ,481עמ׳ .242

קובי! התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ר23.4.1964 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל נ צ ר ת ־ ע ל י ת בדבר

מודעות ושלטים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית נצרת־עלית חוק עזר זה:
הגדרות

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית נצרת־עלית*
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב»
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה ,הצגה ,הפצה
או במסירת תכנו דדך הארה ,הסרטה׳ צביעה ,חריטה ,שידוד׳ הקלטה או כיוצא באלה,׳
״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל צירוף
של אלה;
״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק ?
״לוח מודעות׳ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
שייחדה המועצה למטרה זו.
,

מודעה ושלט
טעונים
רשיוז

)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ,אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה
.2
ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —
) (1כתובים עברית! או
) (2כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לאי׳ פחות משני
שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה
אותיות הלועזיות.
)ב(

ראש המועצה רשאי —
) (1להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה;
) (2לסרב לתת רשיון.

)ג( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או הצגת השלט משום עבירה על הוד
אות חוק עזר זה או כל דין אחר.
)ד( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
)ה(
תשלום.

כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,חמישה עותקים ללא

)ו( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
בתוספת הראשונה.

אגרות

.3

1

1128

)ז(

תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

)א(

ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

)ב(

אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

)ג(

אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

)ד(

אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

)ה(

ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגדה ,כולה או מקצתה.

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1904 ,

.4

תחולה

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על —
) : (1מודעות!שלטים של הממשלה ,של בתי המשפט ,או של המועצה!
) . (2שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש,
.5
מודעה׳ שלט או לוח מודעות.
: .6

.7

ל

א

,קלקל

י

ל

א

)א(

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

)ב(

לא יפרסם אדם מודעה דדך חלוקה מעל כלי טיס ,כלי חכב או בעלי־חיים.

י

ל ל
כ

ך

לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של |?מפדסמ ושל בעל בית

שטירת
מודעות

דרכי פרסום
אסורות

מסירת פרטים

הדפוס שבו הודפסה המודעה.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא רשיון
.8
או בניגוד לתנאי הרשיון ,להסיר את המועדה או השלט.

סמכויות ראש

המועצה

)ב( לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי םעין* קטן )א(׳ רשאי ראש
המועצה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות ההסרה או
1
ההריסה מאותו אדם.
)ג(

ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבוןיין ,רשאי הוא להורות

בהתאם לסעיף ק ט ן ) ב ( ללא מסירת דרישה בכתב.
.9

)א(

לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.

)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה
1
לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס חמש מאות לידות׳ ואם היחה
.10
העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמע יכת העבירה אחדי שנמ־

פרסום עלילות
מודעות

ענשיס

סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית )מודעות ושלבים( ,תשכ״ד—1964״.
תופפת

השם

ראשונה

)סעיף  ) 2ו ( (

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלווןן מודעות
אורד בפ״מ

מודעה
מודעה
מודעה
מודעה

גדולה
בינונית
קטנה
זעירה

קובץ התקנות  ,157.1י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

93
46
46
23

רוחב !:ם״ט

62
62
31
31

1129

מופפת שניה
)סעיפים )3א( ו־)9ב((
שיעור האגרה
בלירות

.1

מודעה המתפרסמת דדך הסרטד .בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
שבת עד יום ש ש י ) ו ע ד בכלל( או לחלק משבוע — לכל מודעה

1.00

.2

מודעה המתפרסמת דרך הארה ,צביעה ,חריטה או כתיבה — לכל
שבוע או לחלק משבוע — לכל  100םמ״ר

3.00

.3

מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח המודעות או במקום
אחד ,לכל שלושה ימים —
מודעה גדולה
לכל יום נוסף ,תוספת של
מודעה בינונית
לכל יום נוסף ,תוספת של
מודעה קטנה
לכל יום נוסף ,תוספת של
מודעה זעירה
לכל יום נוסף ,תוספת של

3.50
1.20
2.50
0.85
1.20
0.40
0.75
0.25

) .4א( שלט המתוקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
במטרים מרובעים — לכל שנה —
עד 1
למעלה מ־ 1עד 2
למעלה מ־ 2עד 3
למעלה מ־ 3ע ד 4
למעלה מ־ 4לכל מטד מרובע או חלק ממנו

2.00
4.00
6.00
8.00
3.00

)ב( לכל שלט נוסף תשולם כפל האגרה שנקבעה בפסקה )א(.
.5

שלט המותקן מהוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר מדו־
בע או חלק ממנו — לשנה

גתאשר.
י׳ בניסן תשכ״ד ) 23במרס (1964

25.00

מרדכי אלון
ראש המועצה המקומית נצרת־עלית

)חט (84214

חיים משה שפירא
שר הפנים
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קזבץ התקנות  ,1571י״א באייר ת׳8כ״ד23.4.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר היטל עינוגיב:
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 19^1 ,׳ מתקינה המועצה
המקומיתקרית־מוצקין חוק עזר זה:
ג

בתוספת לחוק עזר לקדיודמוצקין )היטל עינוגים(׳ תש״י— , 19£0בסעיף  ,1במקונו

.1

2

ת י י ן ״

התוספת

סעיף קטן )ב( ,יבוא:
; :״)ב(
:

לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:

כרטיס שמחירו באגורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־59.8

.2
1964״.

19.5
25.5
30
80%
יהיו

שיעור ההיט?

אגורות
אגורות
1
אגורות
ממחיר הכרטי|ס ובלבד ש־ 7.5אגורות
פטורות מהיטל.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין )היטל עיבוגי(ם( )תיקון( ,תשכ״ד—

נתאשד.
י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964

מ׳ ג ו ש ן
ראש המועצה ה)3קומית קרית־מוצקין

)חמ(85217:

חיים משה ש פ י ר א
שד הפנים
ע״ר  ,1941חום׳  1מס׳  ,1154עמי .110
ק״ת  ,84תש״י ,עמ׳  ; 840ק״ת  ,1278תשכ״ב ,עמ׳ .1456
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרמת־השרון בדבר אספקת מיב
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י׳ מתקינה המועצה
המקומית רמת־השרון חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״מפעל מים״ — באד ,בריכה ,מנהרה ,תעלה וסכר ,מבנה ומיתקן׳ המשמשים לשאיבת מיס,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית!
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנו:ם והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס ?
1

ע״ר  ,1041תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשב״ד23.4.1964 ,

השפ

״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים.מכונניה ותאי כקורת: <-
״מד־מיס״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה'של כמות המים המסופקים
לנכס!
,,נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה»
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר׳ שנתמנה לענין חוק עזר זה על
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם<
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה המקומית רמודהשרון.
חיבור
5מפע5מים

.2

)א(

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

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

רשת פרטית

בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה י.
)(1

אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן

)(2

הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית׳ לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא יטפל
.3
בה בדרך אחרת ,פרט לצודד 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 דשאי להורות על החלפת אביזרים; הורה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.

אגרת הנחת
צינור מים

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 מים באחד
השיעורים הבאים:
)(1

אגרה בשיעור שנקבע בתוספת!

) (2דמי השתתפות בהוצאות המועצה להנחת הצינור ,לפי היחס שבין השטח
של נכס לבין שטחם של כל הנכסים הגובלים אותו קטע של רחוב,
הכל לפי הסכום הגדול יותר.
רבישת מד־מים
והתקנתו

.5

)א(

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

)ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עפ אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל ? הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה׳ רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד־המימ
והאביזרים בהתאם לחשבון.
1132

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד28.4.1864 ,

)ג(

בעד התקנת מדעןים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע : 1תוספת.

)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין את מד־־המיס ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ר (.בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקנע,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־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו קרעל כהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמדיהמים פעל כהלכה
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן)ה(.
)א( בעד אספקת מים לנכס ,ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מיס בשיעור
.6
שנקבע בתוספת.

אגרת מים

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגדת מיס בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בע^ הנכם.
)ג( לא פעל מד־מיס כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי ־.מנהל לחייב את הצרכן
בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי ד.ת|צרוכת הממוצעת במשך
ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה התקופה
בשנה הקודמת.
)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עס צרכן בחוזה לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.

אספקת טיפ
? פ י ח ״ י

י

)ב( היתד .סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי החוזה.
המנהל דשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכו או בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
.8
המועצה י פקדון להבטחת תשלום אגרת המיס בסכום שלא יעלה קל התשלום בעד צריכת
-המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

פשדונות

.9
)א( אגרת מיס תשולם מראש בראשון לכל חודש * אולם אם היתד .אספקת המים למי
מד־מים ,תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מ>;ת המועצה.

מועד הת׳!!5ום

)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 ,אס
נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן ההיתר.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מליעד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
)א(
.10
אמצעים.

הוראות הסעיפים  6ו־ 8לא יחולו על אדם שהמועצ ,1אישרה אותו כמחוסר

פטור

)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות׳ סעד ,ח|נוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
קובץ התקנות  ,1571י״א באייר ת׳עכ״ד23.4.1964 ,

1133

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

.11

)א(

המנהל יתרה בצרכן —
)(1

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

) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע
המנהל ז
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש!
) (4שזיהס או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי־תיקון מיתקני המים שברשותו.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה׳ דשאי המנהל׳ בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף ק ט ן ) א ( )  ( 1ו־) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א() (3ד) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת,הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתד חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים .־ .
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
י 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 שנקבע
בתוספת.
תירוש חיבור
שנותק :י

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתר
.12
בכתב מאת המנהל,
)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

הפסקת אספקת
מים

)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 האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זד..
)ג(

חלפה הסיבה לניתוק ,עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(,

חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
רשות כניסה

)א( המנהל רשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת חירום —
.14
•
בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מים ,לתקנו ,לבדקו׳ להוציאו או להחליפו וכן לבדוק׳ לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה!
) (2לבדוק אס היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לבדר את כמות
המים שסופקה לצרכן.
)ב(

1134

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( ,
קובי! התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

)א(

.15

לא ישתמש אדה במים ולא יניח לאחר להשתמש במ|ם שבדשו

״ו א

ל

א

ל

צ ר ב

,

״שימוש כטיט

בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב( לא יבזבז אדם מיה ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לז^חר לעשות כן.
)ג(

לא ירחץ אדה במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס

לתוכו בעל־חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול ל ג ה ה לזו^מה או להפרעה לאספקת
מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו
לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפור9ם בתחום המועצה.
)ה( לא יטפל אדם ,למעט מנהל ,במד־מים ובמיתקנים ד)מובילים את המים למד
המים.
לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פןיט לאדם שנותקה ,עוכבה
.16
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף ) 11ב( אם לא סילק במועד!׳!קבוע את הסכומים שהוא
חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  —13אלא לפי היתר בכתב מאה המנהל.
.17

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

המים.
)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו )להלן בסע|יף זה — ראש המועצה(
.18
רשאי לחייב ,בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל של רשת פרטית אן של חלק ממנה ,תוך זמן
שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב(

מכירת טיפ

שמירה טפני
זיהום
דרישת
תיקונים

צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,

חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחדי 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
הענין.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.19
ל
ל
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום גםקו הרגילים או הידועים
לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.
א ח ר ו נ ד ״

י ך י

א ן ן ך

מ ב נ י

העובד על הוראה מהוראות הסעיפים )2א()3 ,א( ר ) ב ( )5 ,א(׳ )12א() 14 ,ב(,15 ,
.20
 ,17 ,16ר)18ב( ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הודאות סעיף ) 18ב( ,והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתד ,העבירה נמשכת ,זיינו — קנס נוסף  20לירות
בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעו^ בכתב מאת ראש המועצה
או אחרי הרשעתו בדין.

קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.15)64 ,

מסירת
הודעות

ענשים

ה׳«ט

.21

לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לרמת־השדון)אספקת מים( ,תשכ״ד—1964״.

תופפת
.1

ייעור האגרה
בלירות

אגרת חיבור לרשת פרטית )סעיף ) 2ג( (—•
לנכס ששטחו במ״ר — עד 1000

—200.

למעלה מ־ 1000עד  — 2500לכל מ״ר

0.20

למעלה מ־ — 2500לכל מ״ר

0.15

נוסף לזה לכל מ״ר של שטח ה מ י ן על כל קומותיו:
בדירה פרטית ששטחה עד  35מ״ר

—1.

בדירה בשכון עממי ששטחה עד  35מ״ר

0.80

בדירה ששטחה למעלה מ־ 35עד  60מ״ר

1.20

בדירה ששטחה למעלה מ־ 60עד  100מ״ר

1.35

בדירה ששטחה למעלה מ־ 100מ״ר

—2.

בבית מסחר או בית עסק

1.35
—1.

כבניני חרושת ומלאכה
ובלבד שמוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד ציבורי
לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך ,דת׳ בריאות ושמטרתו
אינה הפקת רווחים ישלם אגרה בשיעור  25%מהשי*
עורים שנקבעו בפרט זה.
.2

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

0.35

לקרקע חקלאית — לכל דונם או חלק ממנו

—125

.3

אגדת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ג ( (

12.50

.4

דמי שכירות מדימים )סעיף  ) 5ד ( ( — ל ח ו ד ש — לפי
גודל מד המים —
—1.

עד ״\

1.50

למעלה מ־״1

7.50

.5

אגרת בדיקת מד־־מים )סעיף )5ה((

.6

אגרת תיקון מד־מים )סעיף  ) 5ה ( ( — לחודש לפי
י
גודל מד־המים —
עד ״1
למעלה מ־״ 1עד

1136

0.50
״—1

קוב״ז התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ד23.4.1964 ,

\h

שיעור האגרה
בלירות

אגדת מים )סעיף — (6
)א( במקום שהותקן מדימים—.
 (1).לשימוש ביתי ליחידת דיור — לחודש
עד  10מ״ק
למעלה מ־ 10מ״ק — לכל מ״ק

1.18
0.14

) (2להשקאת גינות מעובדות ומשקי עזד —
) :א( בתקופה שבין  1באפריל עד
 30בנובמבר בהגבלה של  8מ״ק לחדש
לכל  100מ״ר או חלק מהם —
לכל מ״ק
לכל מ״ק שמעל ל־ 8מ׳י׳ק

)ב( בתקופה שבין  1בדצמבר עד  31במרמ
בהגבלה של  3מ״ק לחודש —
לכל  100מ״ר או חלק מהם —
לכל מ״ק
לכל מ״ק שמעל ל־ 3מ״ק
)(3

לשימוש תעשייתי ,בניה ומסחרי — לכל מ

) (4לשימוש חקלאי —
עד  800מ״ק לשנה לדונם — לכל מ״ק
לשטח שיש לו חיבור זמני ולא שולמה עבו|״ו
אגרת חיבור רשת פרטית — לכל מ״ק
הוספה של
מעל ל־ 800מ״ק לשנה לדונם —
תוספת של  20%לאגרה האמורה
)ב( במקום שלא הותקן מד־־מים — לחודש —
) (1לשימוש ביתי — ליחידת דיור
) (2בית קפה׳ מסעדה וקיוסק למשקאות
)(3
.8

בית עסק ,בית מלאכה ,חנות

0.07
0.09
0.12

0.055

0.005

2.95
5.90
1.77
7.50

אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ג ( (

נתאשר.
כ״ט באדר תשכ״ד ) 13במרס 1964׳

0.07
0.09

שמואל חכם
ראש המועצה המקומית דמת־השרון

)חמ (854002

חיים משה שפירא
שד הפנים

תיקון טעות ד פ ו פ
בחוק עזר למזכרת בתיה )מם עסקים מקומי( )תיקון( שמורםם בקובץ התקנות ,1563
תשכ״ד ,עמ׳  ,1042בסעיף  ,1במקום ״לפי מספר הנפשות״ צ״ל ״קפי מספר הלקוחות״.
קובץ התקנות  ,1571י״א באייר תשכ״ר23.4.1964 ,

המחיר  48אגורות

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

