רש־וטות

קובץ התקנות
י' נסיוץ תשכ״ד,

1733

 10ביוני 1965
עמוד

•

תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות(
)תיקון( ,תשכ״ה—1965
תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )אגרות ושכר שירותים( )תיקון( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
.
.
.
תקנות מילווד .בטחון )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965
.
.
.
.
.
תקנות המילווה לשיכון עולים )תיקון( ,תשכ״ה—1965
צו מס הבולים )עינוגים( )הוראת שעה( ,תשכ״ה—1965
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש מפרץ חיפה—כפר־אתא( ,תשכ״ה—1965
.
צו הדרכים ןמסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש רשפים—שלוחות( ,תשכ״ה—1965
אכדזת היערות )אזור שמור ליער( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
.
אכרזה על שמורת טבע )איי חוף ראש הנקרה( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
.
אכחד ,על שמורת טבע )נחל שורק צפוני( ,תשכ״ה—1965

2160
2161
2162
2163
2163
2164
2164
2165
2170
2170

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )באר־טוביה ,תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—. 1965
־. 1
.
.
צו המועצות המקומיות )א( )מגדל ,תיקון( ,תשכ״ה—1965
.
,
.
צו המועצות המקומיות )ב( )קרית־מלאכי ,תיקון( ,תשכ״ה—. 1965
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח על בנינים והקמתם
.
.
בשטחי תכנון עיר במחוז תל־אביב()תיקון מם׳  ,(2תשכ״ה—. 1965
.
.
.
חוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
חוק עזר לבאר־שבע )אספקת מים( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
.
חוק עזר לבאר־שבע )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965
חוק עזר לנתניה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
.
חוק עזר לדימונה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
.
.
.
חוק עזר למנשה )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ה—1965
 .י .
.
.
.
חוק עזר למצפה־רמון )הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
.
החלטת המועצה המקומית אום־אל־פחם בדבר קנס פיגורים
תיקון טעות דפוס

2171
2171
2172
2173
2173
2174
2182
2183
2187
2190
2192
2194

חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה כ ר ת ע ב ו ד ה ב מ ו ס ד מ ו כ ר כ ש י ר ו ת ו ת נ א י ם ?צירופה
לתקופת השירות
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  52ו־ 56לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאות( ,תשי״ד— 1954י ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת
תקנה 1

בתקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )הכרת עבודה במוסד מוכר
.1
כשירות( ,תשי״ח—) 1958להלן — התקנות העיקריות( ,במקום תקנה  1יבוא:
2

״תנאים ?חכרת .1
ט״ר״כ״רות

עבודתו של אדם במוסד מוכר תיחשב כשירות לענין החוק ,אם

נתמלאו באותו אדם כל התנאים האלה ־.
) (1עבד במוסד מוכר בשכר! אולם עבודתו בסוכנות היהודית
לארץ־ישראל לא תיחשב כשירות לענין החוק אלא לגבי התקופה
שקדמה ליום ח׳ בתשרי תש״י) 1באוקטובר ¡(1949
) (2עבודתו במוסד המוכר הופסקה מחמת חיסול המוסד או
העברת תפקידיו ,כולם או מקצתם ,לשירות משירותי המדינה או
מחמת שירותו בשירות בטחוני או שירותו בשירות חובה ,כאמור
בסעיף  13לחוק
) (3בין עבודתו במוסד המוכר ובין שירותו בשירות קבע לא
חלה הפסקה ,או שחלה הפסקה מחמת שירותו בשירות בטחוני
או בשירות חובה ,כאמור בסעיף  13לחוק ,או מחמת היותו בשי
רות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו ושירותו זה נחשב
כשירות לענין החוק בהתאם לסעיף 52א לחוק ,או שחלה הפסקה
מטעמים אשר ,לדעת הרמטכ״ל ,לא היתה לאותו אדם אותה שעה
שליטה עליהם!
) (4הגיש בקשה לרמטכ״ל בדרך ובמועד שנקבעו בתקנה ¡3
ובלבד שלא תובא בחשבון תקופת עבודה במוסד מוכר שעבד בהיותו
למטה מגיל  18שנים.״

החלפת
תקנה 3

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:
.2
חייל שעבד במוסד מוכר ונתמלאו בו התנאים
.בקשה להברת .3
עבודה במוסד יגיש לרמטכ״ל ,לא יאוחר מיום ח׳ בטבת תשכ״ו )31
מוכר
תוך ששה חדשים מהיום שבו נתקבל לשירות קבע,
המאוחר יותר ,בקשה בדבר הכרת עבודתו במוסד
הוכחות בדבר עבודתו כאמור.״

הוספת
תקנה 5א

אחדי תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:
.3
הרמטכ״ל רשאי להסמיך את הממונה לענין סמכויותיו לפי תקנות
5א.
״הסמכת
הממונה
אלה ,כולן או מקצתן.״

השם

לתקנות אלה ייקרא,״תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )הכרת
.4
עבודה במוסד מוכר כשירות( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
כ״ח באייר תשכ״ה ) 30במאי (1965
)חמ (73041
1
2

2160

האמורים בתקנה 1
בדצמבר  (1965או
הכל לפי התאריך
מוכר ויצרף אליה

לוי אשכול
שר הבטחון

ט״ח  ,163תשי״ד ,עמ׳  : 179ם״ח  ,241תשי׳׳ח ,עמ׳  : 43ם״ח  ,313תש״ד ,עמי
ק״ת  ,806תש!י״ח ,עמי  ; 1549ק״ת  ,1186תשכ״א ,עמי .2538
קובץ התקנות  ,1733י׳ בפיו! תשכ״ה10.6.1965 ,

חוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תש״י—1950
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תש״י—,! 1950
אני מתקין תקנות אלה:
.1
ת ש

במקום תקנה  3לתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )אגרות ושכר שירותים(,
״_.,

1 9 5 0

״שכר
שירותים

 2׳

י

מ

א

.3

,

תקני׳

בעד כל שירות מהשירותים המפורטים בטור א׳ להלן יגבה נוטריון

שכר בשיעור הנקוב בטור ב׳ בצד אותו שירות:
טור '
השירות—
א

.1

החלפת
3

מור ב׳
שיעור השכר
בלירות

)א( אימות חתימה —
לחתימה ראשונה
לכל חתימה נוספת הנעשית באותו מעמד

—.6
—3.

)ב( ניתן במעמד אחד אימות חתימה על מסמך פלוני
וגס על העתק של אותו מסמך — לכל העתק מבלי
להתחשב במספר החתימות

—3

.2

)א( אישור העתק של כל מסמך ,כולו או מקצתו —
) (1אם ההעתק הוא תצלום של המסמך המקורי
) (2אם ההעתק אינו תצלום של המסמך המקורי —
•י —5
אם אין בו יותר מ־ 300מלים
אס יש בו יותר מ־ 300מלים ,לכל קבוצת 300
4.— .
מלים נוספות ,או חלק מהן
)ב( אושר במעמד אחד יותר מהעתק אחד של אותו
—3
מסמך ,לכל אישור נוסף לאישור הראשון

.3

אישור נכונות תרגום ,לכל מסמך —
) (1עד  100מלים
) (2אם יש בו יותר מ־ 100מלים —
למאה המלים הראשונות
לכל קבוצת  300מלים נוספות ,או חלק מהן,
על  100המלים הראשונות
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו
תרגום — בין שהתרגום נערך על ידי הנו
טריון ובין שלא נערך על־ידיו — לכל אישור
נוסף לאישור הראשון

—3

.4

)א( קבלה ואישור של הצהרה בשבועה ,של הצהרה
בהן צדק או של הצהרה אחרת —
) (1למצהיר הראשון
) (2לכל מצהיר נוסף באותו מעמד

—7.
—4.

—4

1
2

—8.
—8
—10.

סייח  ,43תש״י ,עט׳  ; 141ס״ח  ,356תשכ׳׳ב ,עט׳ .18
ק״ת  ,93תש״י ,עמ׳  ; 1018ק״ת  ,1267תשכ״ב ,עמ׳  1340ועמי .2587

קונץ התקנות  ,1733י׳ בטיח תשכ״ה10.6.1965 ,

2161

טור נ׳
שיעור השכר
בלירות

'
.ה^י1י?__
ט ו י

א

)ב( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותה הצ
הרה כאמור — לכל אישור מסף לאישור הראשון
מבלי להתחשב במספר המצהירים
 .5י עריכת מסמך בצורה הקבועה בטופס  5שבתוספת הרא
שונה לתקנות הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ,
תשי׳יז—. — 1956

—3.

3

.6
.7
.8
.9

) (1לחתימה הראשונה
) (2לכל חתימה נוספת
נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור יותר מפעם אחת —
לכל פעולה נוספת על הפעולה הראשונה
אישור שאדם פלוני הוא בחיים
נעשה אישור נוטריוני על גבי טופס של הנוטריון
שצורף למסמך המקורי ,תיגבה אגרה נוספת בסכום של
חתימה במקום החותם ,בתוספת הוצאות נסיעה לשם
ומשם

—8
—4.
—3
י־—6.

—2.
—10.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )אגרות ושכר שירותים(
.2
)תיקון( ,תשב״ה—.*1965
א׳ בםיון תשכ״ה ) 1ביוני (1965
) ח מ

דב יוסף
שר המשפטים

״ > 7 0 3

ק״ח  ,639תשי״ז ,עמ׳ .76

חוק מילווה בטחון ,תשי״ז—1956
ת ק נ ו ת ב ד ב ר א י ג ר ו ת ה ח ו ב וסדרי ה ג ר ל ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק מילווה בטחון ,תשי״ז— / 1956אני מתקין תקנות
אלה:
תיקו! תקנה 9

ה ע ט

בתקנה  9לתקנות מילווה בטחון ,תשי״ז— , 1956בתקנת משנה )ב( ,במקום ״מאו
.1
שרת על ידי שר האוצר״ יבוא ״ומאושרת על ידי שר האוצר או על ידי אדם שהורשה
לכך על ידיו״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה בטחון )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ה—1965״.

.2

כ״ט באייר תשכ״ה ) 31במאי (1965
( 7 2 2 9

) ח מ

1
2

2162

.

פנחס

ספיר

שר האוצר

ם״ח  ,210תשי״ז ,עמ׳ .8
ק״ת  ,660תשי״ז ,עמי  : 530ק״ת  ,994תש׳׳ד ,עמי  ; 806ק״ת  ,1647תשכ״ה ,עמי .378
קובץ התקנות  ,1733י׳ כסיח תשכ״ה10.6.1965 ,

חוק המילווה לשיכון עולים ,תשי״ז—1957
תקנות בדבר איגרות החוב וסדרי ההגרלות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק המילווה לשיכון עולים ,תשי״ז— /1957אני
מתקין תקנותאלד:.
בתקנה  10לתקנות המילווה לשיכון עולים ,תשי״ז— , 1957בתקנת משנה )ב(,
.1
במקום ״ומאושרת על ידי שר האוצר״ יבוא ״ומאושרת על ידי שר האוצר או על ידי אדם
שהורשה לכך על ידיו״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה לשיכון עולים )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

.2

כ״ט באייר תשכ״ה ) 31במאי (1965
) ח מ

תיקח תקנה 10

השם

פנחס ספיר
שד האוצר

 2 4 5 0ז (

ס׳׳ח  ,230תשי״ז ,עט׳ .128
 ,ק״ת  ,713תשי״ן ,ע«׳  ; 1615ק״ת  ,994תש״ר ,עט׳ ,806
1

2

פקודת מס הבולים
צו ב ד ב ר ה פ ח ת ת ה מ ם על עינוגים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (5) 74ג( לפקודת מס הבולים  ,אני מצווה לאמור:
1

על אף האמור בצו מם בולים )עינוגים( )הפחתת המם( ,תשי״ח— , 1958יהיה המם
.1
על כרטיסי כניסה להצגות קולנוע בתקופה עד י׳ בניסן תשכ״ו ) 31במרס ( 66
הנקוב בתוספת.
2

19

ב ש י ע ו ר

הפחתת
מם עינו

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה ) 1באפריל ,(1965

תחי5ה

.3

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים )עינוגים( )הוראת שעה( ,תשכ״ה—1965״.

השט

התוספת
כרמים שמחירו למבקר
באגורות

עד 57
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה

מ־ 57עד 70
מ־ 70עד 90
מ־ 90עד 110
מ־ 110עד 135
מ־ 135עד 160
מ־160

כ״ד באייר תשכ״ה ) 26במאי (1965
( 7 2 3 0 3

) ח ט

1
2

סכום המס
באגורות

1
2.5
5
7.5
10
12.5
15
פנחס ספיר
שר האוצו*

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קל״ג ,עמ׳  : 1302פ״ח  ,235תשי״ז ,עמ׳  ; 187ס״ח  ,334תשכ״א ,עמ׳ .64
ק״ת  ,823תשי״ח ,עפ׳ .1890

קיכ־ן התקנות  ,1733י׳ בסי ח תשכ״ה10.6.1965 ,

2163

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,

1

)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
2

תחולת
הפקודה
ע? הדרד

רשות ?עיי ז
בהעתק המפה
השם

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 156,870 — 246.240
.1
בקירוב על הכביש חיפה—עכו—ראש הנקרה ומסתיימת בנקודת ציון 160.040 — 245.730
בקירוב ,על הכביש כפר חסידים—בפר אתא—לכביש עכו—צפת ,המסומנת לשם זיהוי בקו
אדום במפה מספר כ 5076/הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,שדרות הכרמל  ,1חיפה,

.2

וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש מפרץ חיפה—בפד

.3

אתא( ,תשכ״ה—1965״.
יגאל אלון
שר העבודה

כ״ב באייר תשכ״ה ) 24במאי (1965
)חמ (75050
1
2

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(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( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
, 1948אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
הפקודה
על הדרר

ד׳!»ת לעיין
גהעתק הטפה
ה׳פ0

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 196.980 — 209.070
.1
בקירוב על הכביש בית־שאן—שדי־תדומות—גבול ומסתיימת בנקודת ציון 193.870—211.670
בקירוב ,על הכביש עפולה—בית־שאן—מעוז־חיים ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
מספד ב 5075/הערובה בקנה מידה  1:20,000והחתימה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,רחוב עצמון  ,12נצרת
.2
עלית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש רשפים—שלוחות(,

.3

תשב״ה—1965״.
יגאל אלון
שר העבודה

כ״ב באייר תשכ״ה ) 24במאי (1965
)חט (75050
1
2

2164

ע״ר  ,1943תופ׳  1טפ׳  ,1305עמי  ; 40ם״ח  ,404תשכ״ ג ,עט׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
קוכץ התקנות  ,1733י׳ גצויו! תשכ״ה10.6.1965 ,

פקודת היערות
אכרזה על אזור שמור ליער
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת ה י ע ר ו ת )להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א(
1

ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מכריז לאמור:
2

.1

אכרזה על
אזור שמור
ליער

האדמות המתוארות בתוספת יהיו אזורים שמורים ליעד.

א ב ח ת מקומות מיוחדים ליערות בגבולות הכפר שפרעם ,נפת חיפה ,המסומנים
.2
׳
ברשימה הכלולה בתוספת להצהרה מאת מנהל עניני הממשלה שפורסמה בעתון הרשמי
תוס׳  2מם׳  ,547עמ׳  ,1017והמםומנים במספרים סידוריים ,250,249,245,244,243 ,242 ,241
 — 266,258,257 ,256,254,253 ,252,251בטלה לגבי המקומות המסומנים במספרים הסירו־
דיים האמורים.
1 9 3 5

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת היערות )אזור שמור ליער( ,תשכ״ה—1965״.

.3

ביטול אכרזח
שטור ?יער

השם

תופפת
המספר הסידורי1241 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו;
התיאור :יער טבעי ואדמות יער ויער נטוע;
השטח בדונמים מטריים! 173,815 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלשות מספר

בגוש מספר

השטה בדונם מטרי

15
2

10279
10331

108,675
65,140

מספר נכס המרינה

אמ(102)4/4/
אמ(265)4/4/

המספר הסידורי!242 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו ו
התיאור :יער נטוע ,יער טבעי ואדמות יעד!
השטח בדונמים מטריים? 1474,450 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בגוש מספר

3
6
7
1
2
3

10287
10287
10288
10289
10290
10290
1
2
3

השטח בדונם מטרי

222,943
220,312
68,815
424,495
475,203
61,682

מספר נכס המדינה

אמ(90)4/4/
אמ(91)4/4/
אמ(31)4/4/
אמ(3)4/4/
אמ(25)4/4/
אמ(341 )4/4/

חוקי א״י ,כרד אי ,פרס ס״א ,עמי .600
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1935תום׳  2מס׳  ,547עמי .1017

קובץ התקנית  ,1733י׳ בסמן תשכ״ה10.6.1965 ,

2165

המספד הסידורי:

! 243

שם האזור השמור ליער:
המקום:

שפרעם!

שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
יער טבעי ואדמות יעד!

התיאור:

השטח בדונמים מטריים; 463,082 :
הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

הגבולות:
חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

25
16

10294
10296

346,093
116,989

המספר הסידורי:

אמ(263)4/4/
אמ(94)4/4/

! 244

שם האזור השמור ליער:
המקום:

מספר נכס המדינה

שפרעם t

שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו
יער טבעי ואדמות יער,׳

התיאור:

השטח בדונמים מטריים! 132,905 :
הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

הגבולות:
חלקות מספר

בגוש מספר

10294
המספר הסידורי:

132,905

אמ(261)4/4/

; 245

שם האזור השמור ליער:
המקום:

השטח בדונם מטרי

מספר נכס המדינה

שפרעם;

שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!

התיאור• :יעד טבעי ואדמות יער!
השטח בדונמים מטריים! 334,949 :
הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

הגבולות:
חלקות מספר

המספר הסידורי:

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

10295

334,949

מספר נכס המדינה

אמ(69)4/4'/

% 249

שם האזור השמור ליער:

שפרעם!

המקום:

שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!

התיאור:

יעד טבעי ואדמות יער»

השטח בדונמים מטריים76,696 :
הגבולות:

2166

הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

13

10358

76,696

מספר נכס המדינה

אמ/־(86)4/4

קובץ התקנות  ,1733י׳ בסיח תשכ״ה10.6.1965 ,

המספר הסידורי! 250 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם י,
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יעד טבעי ואדמות יער!
השטח בדונמים מטריים! 453,902 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

155,591

10358
3
10358
16
10359
27
המספר הסידורי! 251 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם;
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו:
התיאור :יעד טבעי ואדמות יעד ?
השטח בדונמים מטריים! 3769,182 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
4,561
293,750

מספר נכס המדינה

אמ(82)4/4'/
אמ(87)4/4/
אמ(93)4/4/

חלקות מםפר

בגוש מםפר

השטה בדונם מטרי

מספר נכה המדינה

16
30
7
3
6
4
7
6
12
26
1
1
7
20
21
1
6

10327
10327
10347
10348
10348
10349
10349

133,973
3,186
349,849
294,621
8,028
237,242
7,008

10350
10350
10351
10352
10353
10353
10353
10353
10354
10354

121,026
157,723
315,501
379,00
117,316
3,298
7,912

אמ(72)4/4'/
אמ(76)4/4/
אמ(318)4/4/
אמ(278)4/4/
אמ(279)4/4/
אמ(326)4/4/
אמ(327)4/4/
אמ(199)4/4/
אמ(200)4/4/
אמ(142)4/4/
אמ(345)4/4/
אמ(391)4/4/
אמ(392)4/4/
אמ(393 (4/4/

10
1
6
4
12
14
4
7

10354
10355
10355
10356
10356
10356
10370
10370

קובץ התקנות  ,1733י׳ בסיו! תשכ׳׳ה0.6.1965 ,ג

124,588
625,971
19,122
31,375
197,102
201,123
11,925
4,191
196,035
74,855
147,212

אמ(394)4/4/
אמ(126)4/4/
אמ(127)4/4/
אמ(130)4/4/
אמ(79)4/4/
אמ(80)4/4/
אמ(152)4/4/
אמ(153)4/4/
אמ(154)4/4/
אמ(346)4/4/
אמ(347)4/4/
2167

המספר הסידורי! 252 :
שם האזור השמור ליעד :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יעד טבעי ואדמות יעד!
השטח בדונמים מטריים! 330,627 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

2
3

10334
10361

234,800
95,827

מספר נכס המרעה

אמ(449)4/4/
אמ(451)4/4/

המספר הסידורי! 253 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יעד טבעי ואדמות יעד!
השטח בדונמים מטריים! 122,275 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

21

10339

122,275

מספר נכס המדינה

אמ(312)4/4/

המספד הסידורי! 254 :
שם וזאזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יער טבעי ואדמות יער!
השטח בדונמים מטריים! 141,811 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בנוש מספר

השטח בדונם מטרי

10

10339

141,811

מספר נכס המדינה

אמ(311)4/4/

המספר הסידורי!256 :
שם האזור השמור ליעד :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יער טבעי ואדמות יער ויער נטוע!
השטח בדונמים!240,923 :
הגבולות:

2168

הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

חלקות מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

מספר נכס המדינה

31
31
1

10335
10337
10338

165,258
60,552
15,113

אמ(310)4/4/
אמ(334)4/4/
אמ(254)4/4/

קובי! התקנות  ,1733י׳ בסיוז תשכ״ה!0.6.1965 ,

המספר הסידורי!257 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יער טבעי ואדמות יעד!
השטח בדונמים מטריים! 738,016 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלמית מספר

בגוש מספר

השטח בדונם מטרי

20
44
1
4
12

10337
10339
10340
10340
10341

136,135
78,090
297,679

אמ(333)4/4/
אמ(314)4/4/
אמ(315) 4/4/
אמ(316)4/4/

223,700

אמ(343)4/4/

2,412

מספר נכס המדינה

המספר הסידורי! 258 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור ׳ .יעד טבעי ואדמות יעד ויעד נטוע!
השטת בדונמים מטריים! 825,495 :
הגבולות :הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בנוש מספר

9
25
31
31
2

10336
10338
10338
10340
10488

השטח בדונם מטרי

144,232
426,726
114,094
67,764
72,679

מספר נכס המדינה

אמ(110)4/4/
אמ(255)4/4/
אמ(256)4/4/:
אמ(317)4/4/
אמ(98)4/4/

המספד הסידורי! 266 :
שם האזור השמור ליער :שפרעם!
המקום :שפרעם ,מחוז הצפון ,נפת עכו!
התיאור :יער טבעי ואדמות יעד!
השטח בדונמים מטריים! 526,449 :
הגבולות הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:
חלקות מספר

בגוש מספר

11
28
2

10366
10366
10368

השטח בדונם מטרי

290,233
20,821
215,395

מספר נכס המרינה

אמ(400)4/4/
אמ(401)4/4/
אמ(418)4/4/

ט׳ בניסן תשכ״ה ) 11באפריל (1965
)חט (73862

קובץ התקנות  ,1733י׳ בסיון תשכ״ה10.6.1965 ,

חיים גבת י
שר החקלאות

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג— , 1963ולאחר
התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
ג

אכרזה ע5
שמורת טבע

השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ש ,24/9/הערוך בקנה מידה
.1
 1:20,000והחתום ביום י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי  (1965ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

הפקדת
העתקים
של התשריט

העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,ובמשרד
.2
הממונה על מחוז הצפון ,נצדת־־עילית ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )איי חוף ראש הנקרה( ,תשכ״ה—1965״.

.3

י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965
)חמ (76570

1

חיים משה שפירא
שד הפנים

ם״ח  ,404תשב״ ג ,עמי .149

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
ולאחר התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמור:
אכרזה ע5
שפורת טבע

השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם״ ש ,11/10/הערוך בקנה מידה
.1
 1:20,000והחתום ביום י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי  (1965ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

הפקדת העתקים
ש 5התשריט

העתקים מהתשרינז האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
.2
הממונה על מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,מטה יהודה,
ירושלים ,וכל המעונין בדבר דשאי לעיין בהם בימים ובשעות,שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )נחל שורק צפוני( ,תשכ״ה—1965״.

.3

י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965
)חמ (76570

1

2170

חיים משה שפירא
שר הפנים

ם״ת  ,404תשב״ג ,עמי .149

קובץ התקנות  ,1733י׳ בטיח תשכ׳׳ה10.6.1965 ,

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

2

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

.1

3

בפרט )י>

־
)(1

תיק״ פרט)ד>
?תוספת
הראשונה

בהגדרה של ״מפה״ ,אחרי ״) 19באוגוסט (1964״ יבוא ״וביום ט״ז באייר

תשכ׳׳ה ) 18במאי (1965״.
)(2

מתחת לקו —
)א(

ברשימת הגושים ,יימחק ״311״ ?

)ב(
.2

ברשימת חלקי הגושים ,אחרי ״309״ יווסף ״311״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(

)באר־טוביה ,תיקון

ה ש פ

מס׳  ,(2תשב״ד1965—.״.
ח י י ם מ ש ד .ש פ י ר א
שד הפניפ

ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965
) ח ט( 8 0 0 1

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,707תשי״ח ,עמ״  ;1256ק״ת  ,1665תשכ״ה ,עט׳ .1059
ק״ת  ,1713תשכ״ה ,עט׳ .1845

1
2
3
4

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

.1
י^א

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950במקום פרט )נג(
3

ה ח  5פ ת

פרמ)נג(
בתוספת

;

״)נג( המועצה המקומית מגדל•

הראשונה

תאריך הקמתה :כ״ו בשבט תש״ט ) 25בפברואר .(1949
תחום המועצה:
1
2
3

גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳  ; 119ס״ח  ,410תשכ״ד ,עט׳ .24
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳  ; 178ק״ת  ,345תשי״ג ,עט׳ .791

קובץ התקנית  ,1733י׳ בסיוןתשכ״ה10.6.1965 ,
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הגושים 15507 ,15351 :עד  15595 ,15522 ,15520ע ד  — 15600בשלמותם.
 15521פרט לבליטה המערבית של נחל ארבל )וואדי חמאם( ,המסומן
באות ב׳ במפה של תחום המועצה המקומית מגדל ,הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שד הפנים ביום ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי
 (1965ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרד המועצה המקומית )להלן
בפרט זה — המפה(.
החלקות 8,5 :וחלק מחלקה  1בגוש  ,15551כמסומן במפה באות א׳.״
השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )מגדל ,תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

.2

ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965
)חט (8011

חיים משה

שפירא

שר הפנים

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

הח?

,

£ת

פ ר ט ) כ ג (

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953במקום פרט )כג(
3

יבוא:
י

בתוטפת

,

הראשונה

השם

,

״)כג( המועצה המקומית קרית־מלאכי.
תאריך הקמתה :י״ב באלול תשי״ח ) 28באוגוסט .(1958
תחום המועצה :גושי רישום קרקע!
גוש  309בשלמותו .חלקי הגושים 326,325,311,310,301 :כמסומן במפה
של תחום המועצה ,הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה בידי שד
הפנים ביום ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי  (1965ושהעתקים ממנה מופק־
דים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באל־
שבע ,ובמשרד המועצה המקומית״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )קרית מלאכי ,תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

.2

ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965
)חמ(8031
ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
״ ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1

חיים משה שפירא
שד הפנים

1
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קובי! התקנות  ,1733י׳ בסיוז תשכ״ה10.6.1965 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב,
בדבר פיקוח על בנינים והקמתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
1

לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב׳ חוק עזר זה:
בתוספת הראשונה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב

.1

)פיקוח על בנינים והקמתם( ,תשי״ח— , 1958בסוף סעיף  22יבוא:
2

תיסוז התוספת
ה י א ש ו נ ה

״ובהתאם להוראות כללי המים )אביזרים לצדכי בית( ,תשכ״ד— 1964י•״.
לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר במחוז תל־אביב( )תיקון מם׳ ,(2
תשכ״ה—1965״.
נתאשר.

ד .ב ר ו י ד ם

י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965
<חמ (76516

1
2
3

השם

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה
ולתכנון עיר מחוז תל־אביב

חיים משה שפירא
שר הפנים
י
ע״ר  ,1936תופ׳  1טפ׳  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,780תש י״ח ,עט׳  ;937ק׳׳ת  ,1105תשכ״א ,עט׳ .1002
ק״ת  ,1563תשכ״ד ,עט׳ .1032

פקודת העיריות
ח ו ק ע ז ר לירושלים ב ד ב ר פ ת י ח ת ע ס ק י ם ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית ירושלים
ג

חוק עזר זה:
בסעיף  2לחוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשט״ו— , 1955בסעיף קטן

.1

2

תיקו! סעי!* 2

)א( ,במקום פסקה ) (5יבוא:
״) (5כל בית עסק שלא פורש בפסקאות ) (1עד ) ,(4פרט למשרד ,מאפיה
וטחנת קמח — בשעות שבין  19לבין ! 6
אולם בכל אחד מהימים — כ״ה ,ב״ו ,כ״ז דכ״ח באלול ? ח׳ ,י״א ,י״ב די״ג בתשרי!
י״ב ,י״ג ,י״ד רט״ו באדר? ז  /ח  /טי ,י  /י״א ,י״ב די״ג בניסן  $אי ,בי ,ג׳ ו־ד׳ בסיון ,מותר
בו — אס אינו חל בשבת — לפתוח בית עסק עד שעה .22
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון( ,תשכ״ה—

.2

השם

1965״.
נתאשד.
ב׳ באייר תשכ״ה ) 4במאי (1965
)חט (878017

1
2

מ׳

איש־ש לוס

ראש עירית ירושלים

חיים משה שפירא
שר הפגים
דיני טדינח ישראל ,נופח חדש  ,8תשכ׳׳ד ,עט׳ .197
יו״ת  ,533תשט״ו ,עמ׳  ! 1215ק״ת  ,1225תשכ״ב ,עט׳ .402

קובץ התקנות  ,1733י׳ בסיו! תשכ״ה10.6.1965 ,
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פקודת העיריות
חוק עזר לבאר־שבע בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ד 254לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת
1

עירית באר־שבע חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת !
״חדר״ — בבניו מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבניו אחר — חדר ששטח
רצפתו אינו עולה על  30מטר מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה,
דינו כדין חדר נוסף!
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה!
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס!
״מועצה״ — מועצת העידיה!
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר
זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל המים״ — באר ,בריכה ,מעין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים ,לאגירתם ,להעברתם ,לאספקתם או להסדרתם ,למעט רשת פרטית!
״נכס״ — ״בניך ,״קרקע תפוסה״ ,״אדמת ב נ י ך או ״אדמה חקלאית״ כמשמעותם בסעיף
 269לפקודה!
״עידיה״ — עירית באד־שבע!
״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )אספקת מים(! 1936 ,
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה!
״רשת פרטית״ — אביזר ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת
מים לנכס ,למעט מד־מים!
2

״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של
רצפת קומתו הנמוכה ביותר ,ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח ,ובבנין שגגו
משופע — צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג החלל התפוס
על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות החלל שבין
הגג והרצפה שמתחתיו!
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה!
חיבור
?ם»»0ימ

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
1
2

2174

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ע׳׳ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,560עמי .1
קובץ התקנות  ,1733י׳ בסיו! תשכ״ה10.6.1965 ,

)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זד״ ישלם
המבקש לעיריה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל,
)ד(

בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון

שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יםירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת
המוצעת או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת
דשת פרטית ,תשולם לעידיה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג(
חשבונו.

התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל

)ד(
של המנהל.

הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
הרשת הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכם ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה
כאמור תשולם לעידיה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באבי
זרים שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באביזרים אחרים .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־מיס או אביזר או גרם להפרעות באספקת המיס ,לבזבוזם או לזיהומם.
)א( בעל נכם — פרט לנכס שבו קיימת כבד דשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.4
הגובל קטע רחוב שבו הניחה העידיה צינור מים ,ישלם לעידיה 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 מים שהגיש בקשה
להגדלת נפח או שטח הבנין או לבניית בנין חדש ,ישלם לפני מתן ההיתר לפי פקודת
בנין ערים , 1936 ,אגדת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי הבניה שבעדה
ניתן ההיתר כאמור.
3

)א( המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
.5
ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב(

מד־מים הוא רכוש העיריה.

)ג(

לא יותקן מד־מים ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי

המנהל.
3

ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עמי .153
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)ד(
בתוספת.

צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מיס ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

)ה( במקום תשלום אגרת מד־מים ,צרכן דשאי להביא למנהל תוך  30יום מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו
ברשתו הפרטית.
)ו(

הביא צרכן מרימים לפי סעיף קטן )ה( ישלם לעיריה אגרת התקנת מד־מים

בלבד.
)ז( היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
פטור גם מאגרת התקנת מז״מים.
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אס נגרם
הנזק באשמתו של אחד מעובדי העיריה בעת מילוי תפקידו.
)ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־ימים כאמור ,ישלם הצרכן לעיריה מראש
אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה
פגום.
אגרת מים

)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מיס ישלם צרכן לעיריה אגדת מים
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפהת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אהדת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה ,או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה
בשנה הקודמת ,כפי שימצא לנכון.
)ג( מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא לפי
מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים ,שמד־המים רשם אותה כתוספת
או כהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,דשאי המנהל
מיזמתו הוא ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת האגרות או כל
תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים ,באופן שכל צרכן ישלם אותו
חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין
המספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים
המינימליים שנקבעו בתוספת .כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים
בין הצרכנים על פי הסכם בכתב של כל הצרכנים.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,המשתמשים בו
מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים ,רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
מהצרכנים בכמות המים ,שנרשמה על ידי מד־המים ,ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן
כזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
)ו( משמש מד־״מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילה
ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים ,רשאי המנהל להעריך
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את כמות המים שניצלו ואגרה בעד במות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם
צרכנים.
)ז( הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס ,והיה
הפרש ברישום ביניהם ,יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים ,אלא אם כן הגיעו
כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
)ח( לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרות מים בשיעור
שנקבע בתוספת.
.7

)א(

העיריה רשאית באישור שר הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

באישור המועצה דשאי ראש העיריה לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון
.8
כפי שיקבע להבטחת תשלום אגרות המים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־
המים או קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכום המגיע
מאת הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.
.9

)א(

אספקת מים
לפי חוזה

אגרת מים תשולם תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

פקדונות

מועד התשלום

)ב( האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לשילומם,
ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.
נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
.10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

אישור סכום
ההוצאות

)א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
.11
זה ,או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע
במד־מים ,רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

ניתוק החיבור

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתד
חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,16רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
ק ט ן ) ב (  ,תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
)א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.12
הפרטית ,רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה
או מקצתה.

הפסקת מים

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחדים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
)א( ,חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק ,ללא תשלום.
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רשות כניסה

)א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין.
.13
 8.00ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מנת —
) (1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים ,צינור
או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו?
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!
) (3למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!
) (4לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או »12
) (5לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה <
) (6לעשות כל מעשה אחר שהוא דשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמ
כויותיו לפי סעיף קטן )א(.

שימוש במים

.14

)א(

לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
אלא לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג( לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס
פקת המים.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מיס דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או ביוצא בזה .אלא
ברשות המנהל.
)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחד ישתמש
במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום העיריה.
)ח(

לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

)ט(

לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אביזר השייך למפעל המים.

)י(

לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

)יא(

לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להש

קאת נטיעות ציבוריות.
מכירת מים
והעברתם
חידוש חיבור
שנות?

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
.15
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
.16

)א(

חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי

היתד בכתב מאת המנהל.
)ב(

חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,

רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
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לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
.17
סביר ממפעל המים.

שמירה גפני
זיהופ

)א( ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש העיריה( רשאי לחייב
.18
בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק.
של נכס ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים
סדירה.

דרישת
תיקונים

)ב(

מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחדי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה
.19
לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו י הבוגדים ,או לידי כל אדם בוגד העובד או
המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום
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.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ובמקרה של
<20
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

ענשים

.21

חוק עזר לבאר־שבע )אספקת מים( ,תשי״ט— — 1958בטל.

ביטול

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )אספקת מים( ,תשכ״ה—1965״.

השם

4

״תופפת
אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף )2ג():((1
) (1לכל יחידת דיור ,עסק או משרד
לכל יחידת מלאכה או תעשיה

.2
.3
.4

האנדד ,בלירות

120
300

) (2הרחבת חיבור ,פירוק חיבור או התקנתו מחדש:
לפי דרישת הצרכן —
50
עד ״2
120
למעלה מ־״2
אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית )סעיף )3ב(( 5
10
אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף )3ה((
אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ד ) ג ( ( —
500
לנכס בשטח עד חצי דונם
1
לכל מ״ד נוסף
2.40
בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה
2
בבנין שאינו בנין מגורים לכל מ״ק של נפח הבנין

ק״ת  ,844תשי״ט ,עט׳ .818
קובי! התמנות  ,1733י׳ בסיוז תשב׳׳ה10.6.1965 ,

2179

כשיש טיתק!
מוכז ?התקנת
מד־מים

.5

.6

אגרת מד־מים )םעיף  ) 5ד ( ( :
מד־מים שקטדו —
) (1אינו עולה על ״1
) (2עולה על ״ \ ואינו עולה על ״1
) (3עולה על ״ 1ואינו עולה על ״14
) (4עולה על ״ 14ואינו עולה על ״ \ \
) (5עולה על ״ 1$ואינו עולה על ״2
) (6עולה על ״ 2ואינו עולה על ״3
) (7עולה על ״ 3ואינו עולה על ״4
) (8עולה על ״ — 4לפי חשבון שהגיש המנהל.
אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק ,הובלה
והתקנה )סעיף  ) 5ט ( (

65
90
120
150
190
250
350

2180

130
170
210
250
290
350
450

10
האגדה ?מ״׳
באגודות

אגרת מים )סעיף  — (6לחודש —
) (1לשימוש ביתי — לכל מ״ק —
 3מ״ק ראשונים
ל־ 7מ״ק נוספים או חלק מהם
ל־ 6מ״ק נוספים או חלק מהם
מעל ל־ 16מ״ק
)) (2א( לגינות מעובדות במקום שאין מד־מים
נפרד לגינה:
כאשר שטח הגינה המעובדת אינו פחות
מ־ 40מ״ר —
מעל  10מ״ק עד  17מ״ק
מעל  17מ״ק עד  32מ״ק
מעל  32מ״ק
)ב( במקום שיש מד־מים נפרד לגינה —
 10מ״ק ראשונים
למעלה מ־ 10מ״ק עד  20מ״ק
למעלה מ־ 20מ״ק
בבתים משותפים עם גינה משותפת ,התצ
רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור
אליהן צמודה הגינה.
) (3לשימוש במשק־עזד:
כשהשטח המעובד אינו פחות מחצי דונם —
 10מ״ק ראשונים
למעלה מ־ 10מ״ק עד  35מ״ק
למעלה מ־ 35מ״ק עד  50מ״ק
למעלה מ־ 50מ״ק

כשאיז מיתה!
מוכו ?התקנת
מד־טים

30
30
45
60

האגדה
המיניט?ית
ב?ידות

0.90

30
45
60
30
45
60

0.90

30
30
45
60

0.90

קובץ התקנות  ,1733י׳ בפיו! תשב״ה10.6.1965 ,

האגרה למ״ק
באגורות

) (4לבתי חולים

האגרה
המינימלית
בלירות

25

) (5למיתקני צבא ומשטרה ,בתי ספד ,מוסדות
30

חינוך
) (6בתי מרחץ ציבוריים ובריכות שחיה

40

) (7לחנויות ,עסקים שאינם מלאכה ,משרדים וכל
שימוש אחד שלא פורט בחוק עזר זה ,לכל מ״ק

60

3

) (8לתעשיה — לצרכי עסק שהוא מלאכה:
)א( לצרכן שאינו רשום ברשיון הפקה של
העיריה —
)ב( לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העי
 .דיה בגבולות הכמות המוקצבת
מעל הכמות המוקצבת

45

2.25

25
50

5

) (9לבניה

65

.8

במקום שלא הותקן מד־מים —
לכל יחידת דיור:
לחדר ראשון — לחודש
לכל חדר נוסף — לחודש

.9

)א( צרכן שמשפחתו מונה  6נפשות או למעלה מזה ,הגרים יחד עמו בדירה —
פרט לדידה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים ,ששטחה
עולה על  70מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם
הזיכוי עלתה על  10מ״ק יזוכה לאחד אישור בקשתו שתוגש בכתב בס
כומים אלה:
מספר בני המשפחה

י 7
3.50

םכוט הזיכוי השנתי
בלירות

6
7
8
9
10

6
9
12
15
18

 11ויותר

21

)ב( הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.
 .10אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ד ( (
ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
<חמ (862104
חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1733י׳ בםיון תשבי׳ה10.6.1965 ,

5
א ל י ה ו נ א וי
ראש עירית באר־שבע

פקודת העיריות
חוק ע ז ר ל ב א ר ־ ש ב ע ב ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ ס ו כ נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  255 ,254 ,251 ,250ד 259לפקודת העיריות  ,מתקינה
מועצת עירית באר־שבע חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
,,בנין״— מבנה בנוי מאבן ,בטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזזוטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח?
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין ,או שהיה מקבלה אילו היה
ה מ י ן נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של ה מ י ן ובין שאיננו הבעל הרשום!
״מחזיק״— אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שהעיריה מינתה
2

אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות מי שמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״העיריה״ — עירית באד־שבע!
״ראש־העיריה״— לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
עריכת בדיקה

)א(

.2

בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

שלום הציבור.
)ב(

חושש בעל בנין או המחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,

יודיע על כך לראש העידיה.
)ג(

ראש העיריה יורה מיד למהנדס לערוך ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה —

מיד אחדי קבלתה ,סקר על הבנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן)ב(? המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך  24שעות לאחר עריכת
הודעות

הבדיקה.
)א( סבור ראש העיריה על פי דין־וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה
.3
סכנה למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבו
דות המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.
)ב(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג(

לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש העידיה לפי סעיף קטן)א( או ביצע

את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל ה מ י ן את הוצאות הביצוע.
ביצוע עבודות
על ידי ראש
העיריה

אישר המהנדס ,לאחד בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו משום סבנה תכופה
.4
למחזיקים או לציבור ,רשאי ראש העיריה ,באישורו של הממונה על מחוז הדרום ,לבצע את
העבודות הדרושות לשם הריסת ה מ י ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
1
2

2182

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ׳׳ר ,עמי .197
ם״ח  ,250תש.י״ח ,עמי .108
קוב? התקנות  ,1733י׳ בסיח תשכ״ה10.6.1965 ,

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת

.5

המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.
)א( ראש העירית או המהנדס רשאים להיכנס בכל עת סבירה ,לכל בנין ,כדי
.6
לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
לא יפריע אדם לראש העידיה או למהנדס להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

)ב(

אישור סכום
ההוצאות
סמכותי ראש •
העיריה
והמהנדס
?היכנס ?בנין

קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו 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 ל,קיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ואם היתד ,העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחדי הרשעתו בדין.

ענ׳8ים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965״.

.9

נתאשר.
י״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי (1965

השם

אליהונאוי
ראש עירית באר־שבע

)חט (862117

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות
פקודת התעבורה
חוק עזר לנתניה בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  251 ,250ד 259לפקודת העיריות  ,וסעיף  77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר זה:
1

2

בחוק עזר ז ה — .
.1
״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,
תשכ״א1961—t

3

״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה ,תשכ״א—! 1961
״מפקד המשטרה״ — מפקד מחוז המשטרה שהעיריה בתחומו ,לרבות אדם שמפקד המשטרה
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן t
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
1
2
3

דיני מדינת ישרא? ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197
דיני מדינת ישרא? ,נוסח חדש , ,7תשכ׳׳א ,עט׳ .178
ק׳׳ח  ,1128תשכ״א ,עט׳ .1425

קובץ התקנות  ,1733י׳ בםיון תשכ״ה10.6.1965 ,
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״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 5 2
״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף . 3
״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצת העיריה — על
מנת להפיק ריווח!
״עירית״ — עירית נתניה!
״פקח״ — אדם שהתמנה בכתב על ידי מועצת העיריה להיות פקח לעניו חוק עזר זה!
״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתו!
״רחוב״ — דדך ,הנמצאת בתחום העיריה ,לרבות חלק מהדרך!
״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים!
״דדך״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה!
״תמרור״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה ,תשכ״א—.1961
םמכות
להסדיר
חניית רכב

בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,רשאי ראש
.2
העיריה לאסור ,להגביל ולהסדיר בתחום העיריה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של
רכב ,לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסרים של רכב ,וכן לקבוע
את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת
אחת באותו מקום.

מקום חניה
מוסדר

)א( ראש העידיה רשאי ,לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד ׳
.3
המשטרה ,לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.
)ב( קבע ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א( ,תוסדר החניה על ידי סדרן .אדם
המעמיד רכב במקום החניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
)ג( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,חייב אדם המעמיד רכב במקום
החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים ,מול המכשיר המסונף
לאותו שטח ,ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו ,ובלבד שלא תותר חניה
לזמן העולה על זמן החניה המוגבל בהוראות הכתובות בו.
)ד( הותקנו במקום חניה שלטים ,סימנים וכיוצא באלה ,חייב אדם המעמיד רכב
באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות
בשלטים ,בסימנים וכיוצא באלה.

מקום חניה
£רטי

)א( לא ינהל אדם מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם
.4
לתנאי הרשיון.
)ב(

הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריה והוא דשאי לתתו ,לסרב לתתו ,לבטלו

או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם׳ לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש לעיריה ,לפני קבלתו ,אגרה המחושבת לפי
שיעור של מאה לידות לדונם משטח מקום החניה.
)ה( ראש העידיה דשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
)ו(

רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן דק בהסכמת המפקח על ,התעבורה

ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.
איסור חניה

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה דכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש
.5
העיריה לפי סעיף  2והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים( ,תשכ״א—
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קובץ התקנות  ,1733י׳ בטיח תשכ׳׳ה10.6.1965 ,

/

) 1961להלן — ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם,
או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.
)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה ,אלא —
) (1אס הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם,שם הותרה על ידי ראש העידיה!
) (2בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש שטחים
מסומנים כאלה!
) (3בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום 5
) (4כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת
אחת.
4

לא יעמיד אדם בדרך רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא על שולי
.6
^
1,
הדרך מצד ימין ,ובאין אפשרות לכך — סמוך ככל ה א פ ל
לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב
למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.
ש ר

ש פ ה

ה י מ נ י ה

ש

״ כ ב י ש ׳

ו א

א

)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתר מאת
.7
ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

רכב
שנתק5ס5

מוניות

)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
| )ג( היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש העידיה בהסכמת המפקח
על התעבורה.
)ד( היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו, .
)ה( משהוחלט לתת היתר ,ישלם המבקש לעידיה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש לירות
לכל מונית שהחנייתה־ מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר  30ביוני ,תופחת האגרה
בשלוש לידות.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר
או לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת
נוסעים או להורדתם ,אלא —
) (1אם המונית הוזמנה על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע! או
)(2

אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

)א( לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך ,אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן
.8
על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספדו של קו האוטובוסים או הודעה
שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם אוטובוס ,במקום כאמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד
או להעלות נוסעים .הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג(

אוטובוסים

לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור וכל

עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.
ראש העידיה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף

.9

תמרורים

 2על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.
4

ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמי •1528

קיבין התקנות  ,1733י׳ בסיי! תשכ״ה10.6.1965 ,
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ריתוק רכב
למקום חניה

)א( ראש העידית י רשאי לציין על גבי תמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את מספרי
.10
הרישום וסימני הרישום של הרכב המותר בעמידה במקום חניה מסויים.
)ב( ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן)א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו מקום
חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

אגרת הסדר

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר ,אלא אם שילם אגרת הסדר
.11
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מזמן שעבודו שילם ובתוך התקופה
המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגדה נוספת בעד זמן החניה
הנוסף.
)ג( שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן )א( יצויינו בהודעת ראש העידיה
שתפורסם במקום החניה המוסדר.
)ד( האגרה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים ,או באופן אחר שיקבע ראש
העיריה.
)ה( סודרה החניה באמצעות מכשירים מימיים ,תוכנס האגדה למכשיר המימי
במטבע או בתווית מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

טיפול במכשיר
במקום חניה
מוסדר

לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם
.12
למטרתו.

כמנויות פקח

)א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל ,מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
.13
לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשים

.14

גיטול

.15

השם

.16

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות.
חוקי עזר לנתניה )הסדרת חנייתן של מרכבות( — 1941 ,בטלים.
5

:

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ה—1965״.

תופפת
שיעור האגרה

)סעיף )11א((
 .1במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים מיכנייס — לכל
— 5
רכב — לכל חצי שעה או לחלק מחצי שעה
 .2במקום חניה מוסדר על ידי סדרן — לכל רכב — לשעה
15
הראשונה או לחלק ממנה
12
לכל שעה נוספת או לחלק ממנה
30
לכל מכונית משא — לחודש מראש
15
לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
7.50
לכל אופנוע — לחודש מראש
נתאשר.
י׳ באייר תשכ״ה ) 12במאי (1965
)חמ (886007

ח י י ם משה ש פ י ר א
שד הפנים

אגורות
אגורות
אגורות
לירות
לירות
לירות

עובד בן־עמי
ראש עירית נתניה
אני מסכיט.
ישראל בד־יהודה
שר התחבורה

ע׳׳ר  ,1941תום׳  2מס׳  ,1096עט׳!
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לדימונה בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה הועדה הממונה למלא תפקידי המועצה המקומית דימונה חוק עזר זה:
1

2

בחוק עזר ז ה —
.1
,,אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,

 ,הנירית

תשכ״א—! 1961
3

״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה ,תשכ״א—! 1961
״מפקד המשטרה״ — מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל ,לרבות אדם שמפקד המשטרה
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף ! 2
״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף *3
״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק
ריווח!
,,המועצה״ —המועצה המקומית דימונה!
״פקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
בולן או מקצתן;
״רחוב״ — דרך כמשמעותו בפקודת התעבורה ,הנמצאת בתחום המועצה ,לרבות חלק
מרחוב!
״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים!
״תמדוד״ — במשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה ,תשכ״א—.1961
בהסכמת המפקח על ,התעבורה ,ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,רשאי ראש
.2
^
^
^
המועצה לאסור ,להגביל ו ל ד  ,י
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סמכות להסדיי
חניית רכב

רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב ,וכן
לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר
בחניה בבת אחת באותו מקום.
)א( ראש המועצה רשאי — לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקך

.3

המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרו או

טסוםחניח
מ י ם י ר

באמצעות מכשירים מיכניים.
)ב(

סודרה החניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית

להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
1
2
3

ע״ר  ,1941חום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמי .173
?״ת  ,1128תשכ״א ,עמי .1425

קובי! התקנות  ,1733י׳ בסיו! תשכ״ה10.6.1965 ,
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)ג( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,חייב אדם• המעמיד רכב במקום
החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים ,מול המכשיר המסונף
לאותו שטח ,ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.
)ד( הותקנו במקום חניה שלטים ,סימנים וכיוצא באלה ,חייב אדם המעמיד רכב
באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל של
טים ,סימנים וכיוצא באלה.
)א( לא ינהל אדם מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם
.4
לתנאי הרשיון.

מקום חניה
פ ר ט י

)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתתו ,לבטלו או להת־
לותו ,וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה המחושבת
לפי שיעור של  80לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.
)ה( ראש המועצה דשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה
ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה.
א י ט

יי

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב ברחוב במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש
.5
המועצה לפי סעיף  ,2והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים(,
תשכ״א—) 1961להלן — ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או
להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

ח נ י ה

4

)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה ,אלא —
) (1אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה!
) (2בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
שטחים מסומנים כאלה}
)(3

בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;

)(4

כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת

אחת.
יצג עגחסי??

מי

לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא סמוך ,ככל
.6
האפשר ,לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים
להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב
יתוקן או יועבר ללא דיחוי.
.7

נ י י ״

'" :
:

.

)א(

לא יחנה אדם מונית במקום חגיה שנקבע כתחנת מוניות ,אלא על פי היתד מאת

ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
לבטלו או להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג(

היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח

על התעבורה.
)ד(
4
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היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו.

ק״ת 1128״ תשב״א ,עמ׳ .1528
קובץ התקנות  ,1733י׳ בפיח תשכ״ה10.6.1965 ,

)ה( משהוחלט לתת היתר,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש לירות
לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר? ניתן ההיתר לאחר  30ביוני ,תשולם מחצית האגרה
כלבד.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור ,יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר:
או לפקח על פי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים
או להורדתם ,א ל א 
)!( אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע < או
)(2

אם לא הוצעה הסעה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

)א( לא יעמיד אדם אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן
.8
על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה
שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד
או להעלות נוסעים ,הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה! אדם אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד
היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.
ראש המועצה יציין כל מקום חניה ,וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבע לפי סעיף
.9
 ,2על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה".

המדורים

)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את מספדי
.10
הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויים.

ריתוק רכב
?מקום תניח

)ב( ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ,באותו
מקום חניה ,רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.
)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה דכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם אגרת הסדר
.11
בהתאם לשיעורי האגדה הנקובים בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חגיה מוסדר למעלה מהזמן שעבודו שילם ובתוך
התקופה המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד
זמן החניה הנוסף.
)ג(  .סודרה החניה על ידי סדרןדת^וולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים ,או באופן
אחר שייקבע על ידי ראש המועצה.
)ד( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,תוכנס האגרה למכשיר; המיכני•
במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.
קובץ התקנות  ,1733י׳*פיו( תשכ״ד״ 10.6.1865
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טיפול במכשיר
במקוט חניה
מוסדר
סמכויות ?8ת

 .12לא יקלקל אדם מכשיר מכני שהועמד במקום חניה מוסדד ולא יטפל בו שלא בהתאם
למטרתו.
) .13א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשיט

.14

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות.

השם

.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ה—1965״.

תופפת
)סעיף )11א((

אגרת הסדר
שיעור האגרה

בעד חניה במשך שעה או חלק ממנה

 20אגורות

מ ש ה א בי ע ם
יושב ראש הועדה הממונה למלא
תפקידי המועצה המקומית דימונה

נתאשר.
ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
)חמ (819210

חיים משה שפירא
שר הפנים

אני מסכים.
ישראל בד־יהודה
שר התחבורה

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר למנשה •בדבר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות - 1941 ,וסעיף  77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
1

2

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים ,שאינם מונעים בכוח מיכני;
״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
1
2
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמ׳ ,173
קיבץ התמנות  ,1733י׳ בטיח תשכ״ה10.6.1965 ,

״תושג״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!
״בוחן״— אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־
.2
תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית
לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.
)ב(

רשיו!
?אופניים

העובד על הודאות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנס חמישים לירות.

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה ,והוא רשאי
.3
ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן )ב( ,או לסרב לתיתו.

ר מ ה ?מת!
י׳״יי'

)ב( לא יינתן רשיון ,אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים בפנס אור
קדמי ,במחזירור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית ,בפעמון ובמעצורים תקינים.
)ג(

התעודה האמורה בסעיף קטן)ב( תינתן חינם.

)ד(

תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.

)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של לירה אחת ,אולם אם ניתן הרשיון
אחדי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
)א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחיודמספר ,וכן יחליף כל לוחית־מספר
.4
מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.
)ב(

?וחיות-מםפר

בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה אגרה של לידה אחת.

.5

חוק עזר למנשה )רשיונות לאופניים( ,תשי״א^ — 1951-בטל.

ביטו5

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ה—1965״.

השפ

3

 .נתאשר.
י״ז אייר תשב״ה ) 19במאי (1965

י .מ נ ח ם
ראש המועצה האזורית מנשה

)חמ (83901

חיים משה שפירא
שד הפנים

3

אני מסכים
ישראל בר־יהודה
שד התחבורה

?״ת  ,162תשי״א ,עמ׳ .1414

קובץ התקנות  ,1733י׳ בכיי! תישכ״ה10.6.1965 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר למצפה־רמון ב ד ב ר ה ו צ א ת א ש פ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ? 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מצפה־רמון חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית מצפה־רמון ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר.זה ,וכן אדם שהמפקח
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן:
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח ,כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסים
לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן ,צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל ,או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמש
תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצודך אחד ולמעט בית
מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית־המלאכה)
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו
יחד עם האורווה ן
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שבדי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אפר ,פירות
או ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ,ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך
או אי נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמדי בנין ז
״זבל״ — גללי בהמה ושאר,אשפה של האורווה!
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.
כ  5י

א

׳

!8פה

)א(

.2

בעל בנין חייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע

לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן
שיקבע•
)ב(

לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
)ג(
נ

?י ק י

״ 5

)א( המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
.3
לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
1
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לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או חמרי בנין.

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מט׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1733י׳ בטיח תשכ״ה10.6.1965 ,

וחייב הוא להחזיק& במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכלי לפי דרישה בכתב מאת
המפקח ובתור הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.
)ג(

לא ישים אדם לתוך כלי קיבול ,אשפה או חמדי בנין.

לא יוביל אדם ,פרט למפקח ,ולא יעביר בשום דדך — אשפה ,זבל או פסולת מבנץ,
.4
י מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.
)א( ראש המועצה רשאי לתת היתד לפי סעיף  ,4לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו או
.5
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
) :ב( בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
)(1

השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת ו

)(2
)(3
)(4

המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל או פסולת!
דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם
תקופת ההיתר.

העברת אשפה
טתו היתר

)א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין ,אורווה
.6
או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל בנין ,אורווה או בית מלאכה ,או המחזיק בהם ,יאפשר לפועלי המועצה
לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסיף ולהוציא אשפה ,זבל או
פסולת ללא הפרעה.

זכות מיסה
5פוע5י המועצה

)א( המפקח רשאי להיכנס לכל בנין ,אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
.7
נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או 3׳ רשאי
ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

סמכויות המפקח

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם,
לפחות ,הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתיים לירות ,ואם עבר על
.9
הוראות הסעיפים  2או  ,3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 7ב( והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשיט

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון)הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—1965״.

השם

נתאשר.
אורי וולטש
ז׳ באייר תשכ״ה ) 9במאי (1965
ראש המועצה המקומית מצפה־רמון
)חמ (840805
חיים משה שפירא
שר הפנים
קוביז התקנות  ,1733י׳ בםיח תשכ׳׳ה10.6.1965 ,

2193

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
)סעיף (5

הודעה על החלטת המועצה המקומית אום אל־פחם בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית אום אל־פחם
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור של  20אחוז
על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא שולם תוך
ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

החלטות המועצה המקומית אום אל־פחט בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
בקובץ התקנות  ,1110תשכ״א ,עמ׳  ,1098ובקובץ התקנות  ,1246תשכ״ב ,עמי  — 1055בטלות
בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
נתאשר.
י״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי (1965

וג׳יה פיאד מחאג׳נה
ראש המועצה המקומית אום אל־פחם

)דונו (81161

חיים משה שפירא
שד הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳  ; 119ם״ח  ,410תשכ״ד ,עט׳ .24
ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עט׳ .115

תיקון מעות דפוה
בחוק עזר לקרית־גת )שווקים( ,תשכ״ה— ,1965שפורסם בקובץ התקנות ,1726
תשכ״ה ,עמ׳  ,2067בתוספת השניה ,בכותרת ,במקום ״סוג הבחירות״ צ״ל ״סוג הסחורות״.

2194
המחיר  72אגורות

ק ונץ התקנות  ,1733י' נסיו! תשב׳׳ה10.6.1965 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

