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חוק המים ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ק ר ן האיזון
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  124ד 159לחוק המים ,תשי״ט—1959
עם מועצת המים ,אני מתקין תקנות אלה:
מועצה מייעצת
?קר!

ולאחר התייעצות

)א( לקרן האיזון )להלן — הקרן( תהיה מועצה מייעצת )להלן — המועצה( בת
.1
תשעה חברים שתמונה על ידי שר החקלאות ,בהרכב זה:
)(1
)(2
)(3

נציג משרד האוצר!
נציג משדד החקלאות ?
נציג משרד הפנים!

) 6 (4נציגי ספקים וצרכנים אשר ייבחרו מבין חברי מועצת המים ,בשים לב
להרכב מועצת המים לפי סעיף ) 126ג( לחוק.
)ב( יושב ראש המועצה ייבחר על ידיה מבין חבריה.
תפסיד המועצה

כ י נ ו ס וסדרי
עבודה של
המועצה

תפקיד המועצה לדון ולייעץ בכל הקשור בניהולה ופעולותיה של הקרן ,לרבות
.2
תקציבה.
המועצה תכונס על ידי היושב ראש לפחות ארבע פעמים בשנה ,או לפי דרישת שליש
.3
מחבריה,׳ סדרי עבודתה של המועצה ייקבעו על ידיה.

טועדי
ת׳«?ומ של
היט? איזו!

תשלומי היטל האיזון על ידי הספקים והמפיקים ייעשו ,על פי דרישת תשלום כללית
.4
שתישלח בתחילת שנת התקציב ,בשיעורים שווים אחת לחדשיים ,החל מהחודש אשר צויין
בדרישה; באמצעות בנקים שיצויינו בדרישת התשלום.

גק׳עה ?פטור
מה י ט?

)א( ספק או מפיק רשאי להגיש בקשה לפטור מהיטל האיזון ,לא יאוחר מתשעה .
.5
חדשים לאחד גמר שנת הכספים עבורה הוטל ההיטל.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( רשאי ספק או מפיק המבקש פטור מהיטל
איזון שהוטל עליו עבור שנות הכספים שקדמו לשנת הכספים  ,1964/65להגיש את בקשתו
לקרן לא יאוחד משלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות )להלן — יום
הפרסום(.
)ג( המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הוצאותיו לאספקת המים לצרכנים
או א ת הוצאות ההפקה העצמית שלו! ראה נציב המים צורך לדרוש מן המבקש מסמכים
נוספים לביסוס בקשתו לפטור מהיטל ,יודיע על כך למבקש ,אשר יגיש את המסמכים שנדרשו
ממנו לא יאוחר משלושה חדשים מיום הדרישה ,אם לא קבע נציב המים בהודעתו מועד
מאוחר יותר.

בק׳שה ?הענקה

ספק או מפיק הזכאי להענקה יגיש לקרן את בקשתו להענקה ל א יאוחר מיום האחד
.6
במרס שלפני תחילת שנת הכספים עבורה מבוקשת ההענקה ויצרף לבקשתו מסמכים המוכי־
חים את אומדן הוצאותיו לאספקת מים לצרכנים או את אומדן הוצאות ההפקה העצמית שלו.
1
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ס״ח  ,288תשי״ט ,עמ׳ .166
קובץ התקנות  ,1789ג ׳ בח׳עון ת׳עכ״ו28.10.1965 ,

)א( ספק או מפיק ,שתוצאותיו לאספקת המים לצרכנים או הוצאות ההפקה העצמית
.7
שלו חרגו תוך שנת הכספים בצורה בלתי צפויה מן האומדן שנערך על ידיו לפני תחילת
שנת הכספים ,יהיה רשאי להגיש בקשה להענקה או לתקן את בקשתו שהוגשה כאמור בתקנה
 ,6לא יאוחר מתשעה חדשים מתום שנת הכספים עבורה מבוקשת ההענקה.

בסשות ?הענסה
במסרים
מיוחדים

)ב( לבקשה שהוגשה כאמור בתקנת משנה )א( יצורפו.נימוקים בכתב אשר יפרטו
את הסיבות שהביאו להגשתה כאמור וכן מסמכים המוכיחים את הוצאות המבקש לאספקת
המים לצרכנים או את הוצאות ההפקה העצמית שלו.
)ג( דאה נציב המים צורך לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים לביסוס תביעתו להע
נקה׳ יודיע על כך למבקש ,אשר יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו לא יאוחר משלושה
חדשים מיום הדרישה ,אם לא קבע נציב המים בהודעתו מועד מאוחר יותר.
)ד( שוכנע נציב המים מן הנימוקים המפורטים בבקשה כי לא היה ביכולתו של
המבקש להגיש את הבקשה ׳להענקה במועד האמור בתקנה  ,6יקבע הנציב את ההענקה
למבקש לאותה שנה ,והענקה זו תשולם למבקש בשנת הכספים שלאחד השנה בה נקבעה
לו ההענקה כאמור.
הגיש ספק או מפיק בקשה להענקה לאחר המועד האמור בתקנה  ,6רשאי נציב המיס
.8
לקבוע אם זכאי המבקש להענקה לשנה עבודה מבוקשת ההענקה וכן יקבע הנציב א ת שיעוד
ההענקה הסבירה המגיעה למבקש לאותה שנה ואת מועד תשלומה! אולם מועד זה לא יהיה
מאוחר משנת הכספים שלאחר השנה בה הוכרה ההענקה כאמור.

בסשה להענסה
שהוגשה ב א י ח ו ר

)א( ספק או מפיק המבקש הענקה עבור שנת כספים שקדמה לשנת הכספים
.9
 ,1965/66יגיש את בקשתו לקרן לא יאוחד משלושה חדשים מיום הפרסום.

הענסה עבור
שנים סודמות

)ב( המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המוכיחים את הוצאותיו לאספקת המים ל צ ת ד
נים או את הוצאות ההפקה העצמית שלו * ראה נציב המים צורך לדרוש מן המבקש מסמכים
נוספים לביסוס בקשתו להענקה ,יודיע על כך למבקש ,אשר יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו
לא יאוחד משלושה חדשים מיום הדרישה.
)ג( הכיר נציב המיס בהענקות כאמור בתקנת משנה )א( ,יקבע את המועד לתשלום
ההענקה ,אולם מועד זה לא יהיה מאוחד משנת הכספים שלאחד השנה בה הוכרה ההענקה
כאמור.
)א( על חשבון ההענקה תשלם הקרן לספק או למפיק ,במשך שנת הכספים עבודה
.10
מבוקשת ההענקה ,סכום שלא יעלה על שבעים וחמישה אחוזים מההענקה המבוקשת שהוכרה
כסבירה על ידי נציב המים לאותה שנה.

תש15םע5
השבוז ההענסה

)ב( למפעלים קיימים תיבחן סבירות ההענקה המבוקשת בשים לב לתחשיביס
ולנתונים מהשנים הקודמות.
)ג( התשלום על חשבון ההענקה כאמור ,יחושב לפי הכמויות שהופקו או סיפקו כדין,
ובלבד שהסכום שישולם לספק או למפיק על חשבון ההענקה ,לא יעלה על הסכום הקבוע
בתקציב הקרן לאותו ספק או מפיק.
)ד( נציב המים דשאי לקבוע שיעורי תשלום על חשבון הענקה השונים מן האמור
בתקנת משנה )א( לגבי מפעלים אשד אינם מקבלים הענקה עבור הוצאות שירותי הון
כמשמעותו בכללי המים )היישוב דמי מים( ,תשכ״ב—) 1961להלן — הוצאות שירותי הון(.
2

ס״ת  ,1240תשכ־׳ב ,עמי  : 981ס״ת  ,1587תשכ״ד ,עמ׳ .1359
סוב } התסנות  .,1789בי בחשוז תשב״ו28.10.1965 ,
,
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םדדי תשלוט
על חשבו!
הענקה

) .11א( הענקות שהוכרו על ידי נציב המיט ישתלמו ישירות על ידי הקרן ,אחת לחד־
שיים החל מחודש יוני ,לספק או למפיק הזכאי להן ,בהמחאת דואר ,בשיק ,על ידי זיכוי
חשבונו אצל הקרן או בדרך אחרת שיורה נציב המים.
)ב( על הספק להציג ,לפני קבלת ההענקה ,מסמכים המוכיחים להנחת דעתו של נציב
המים ,שדמי המים שנגבו על ידיו הוקטנו בשיעור ההענקה.
)ג( נציב המים רשאי לקבוע מועדי תשלום קצרים יותר מן האמור בתקנת משנה
)א( ,לגבי מפעלים אשר אינם מקבלים הענקה עבור הוצאות שירותי הון.

שיעור
ההענקות

) .12א( סכומי הענקה שישולמו לספקים ולמפיקים מהקרן יהיו בשיעור היחס שבין
הכנסות הקרן בפועל בשנת תקציב לבין הכנסותיה המשוערות באותה שנה.
)ב( סך כל הסכומים שישתלם מדי פעם על ידי הקרן על חשבון ההענקות לא יעלה
על שבעים וחמישה אחוזים מהסכומים הנמצאים בידיה למעשה.

עריכת חשבון
סופי

) .13א( לאחר סוף שנת תקציב יגיש נציב המים לספק או למפיק חשבון כולל על היטלי
האיזון שהוטלו עליו או הענקות אשר קיבל ן שילם ספק או מפיק לפי החשבון מעל למגיע
ממנו ,יוחזר לו העודף ולא יירשם על חשבון חובו לשנה שלאחריה אלא בהסכמתו! קיבל ספק
או מפיק הענקה הפחותה מהסכום המגיע לו כדין ,ישולם לו ההפרש בתשלום אחד ,ולא יצורף
להענקות של השנה שלאחריה.
)ב( תשלומי הקרן להחזרת סכומים שנגבו מעל למגיע ,או להשלמת הענקות ,קודמים
למתן הענקות שיש לשלמן בשנת התקציב החדשה.

בקורת רואה
יוושבוו

 .14תוך ששה חדשים מתום שנת התקציב תגיש הקרן את מאזניה וספריה לבקורת של
רואה חשבון שייקבע על ידי שר החקלאות לאחד התייעצות במועצה.

ניהול הקר!

) .15א( נציב המים יקבע את צורת תקציבה של הקרן ,טפסיה ומסמכיה ,וכן מי שיהיה
דשאי לחתום עליהם ולהתחייב בהם בשם הקרן.
)ב( תקציב הקרן ,חשבונותיה ,מסמכיה וספריה ינוהלו על ידיה בנפרד מאלה של
נציבות המים ,אולם רשאית היא להשתמש בשירותיה ועובדיה של נציבות המים לביצוע
תפקידיה.

ביטול

.16

תקנות המים )קרן האיזון( ,תשכ״ב— — 1962בטלות.

משם

.17

לתקנות אלד .ייקרא ״תקנות המים )קרן האיזון( ,תשכ״ו—1965״.

3

ג׳ בתשרי תשכ״ו) 29בספטמבר (1965
) <חמ (73769
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חיים גבתי
שר החקלאות

ק״ת  4283תשכ״ב ,עפו׳ .1529

? miהתקנות  ,1789ב׳ בחשין תשב׳׳ו26.10.1965 ,

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת שיעור ה י ט ל ואופן ח י ש ו ב ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
אני מצווה לאמוד:
בתוספת לצו־שעת־חירום )שיעור תשלוט חובה( ,תשכ״ה—) 1964להלן — התוספת(,

.1

2

במקום הפרטים  445,444,443ד 446יבוא:
טור א׳

ט ו ר ב׳

ט ו ר ג׳

הפרט

הפרק או
הפרט של
תעריף המכס

התיאור

443

/

444

״ * '
לתוספת

ט ו ר ה׳

טור ד׳

ט ו ר ו׳

ההיטל

44.03

עץ ,ב צ ו ר ת ו הגסה ,בין אם ה ו א מ ק ו ל ף ובין אם
לאו ,א ו אם עובד בצורה הגסה בלבד ,למעט
עץ שםיווגו ל פ י פ ר ט ) 44.03א( א ו ) ב > לתעריף
ה מ כ ס א ו עץ צפצפה המיועד לתעשיית
גפרורים :

היחידה

בלירות

לפי ער ד

המטרה

)א(

עץ אוזיגו

טונה

72

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מ ח י ר אחיד

)ב(

עצי מהגוני ,ספלי ,טיאמה ,אגבה ,אנדונג

טונה

87

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מחיר אחיד

)ג(

עצי מרסווה ,מרנטי

טונה

64

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מחיר אחיד

)0

אחרים

טונה

105

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מ ח י ר אחיד

44.04

עץ מ ש ו ב ב א ו מ ש ו ב ב למחצה שלא ע ב ר עיבוד
נוסף:

)א(

עץ אוזיגו

טונה

72

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מ ח י ר אחיד

)ב(

עצי מהגוני ,ספלי ,טיאמה ,אגבה ,אנדונג

טונה

87

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מחיר אחיד

)ג(

עצי מרםווה ,מרנטי

טונה

64

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מחיר אחיד

)י(

אחרים

טונה

105

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מ ח י ר אחיד

445

44.14
)ט()(2

ל ו ח ו ת לעשיית לבידים ש נ ת ק ב ל ו ע״י קילוף

מ״ק

102

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מ ח י ר אחיד

446

44.15

עץ ל ב ו ד

מ״ק

126

ה ס ד ר ת הביקוש,
קיום מחיר אחיד

,2

תחילתו של צו זד .היא ביופ ו׳ בחשון תשכ״ו) 1בנובמבר .(1905

תחילה

,3

לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חימם )שיעוד תשלום חובה( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ו—1965״.

השם

י״ז באלול תשב״ה ) 14בספטמבר (1965
)חם (74049

1
2

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המסחר והתעשיה

ס״ח  ,434תשכ״ד.175 ' 0 9 ,
יו״ת  ,1687תשנ״ד ,עמ׳ .54

»ובץ התמנות » ,178ב׳ בח׳«וו .ת׳«נ״ו28.10.1965 ,
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר פ י ק ו ח על ב נ י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
1957
תיקווסעי!*2

אני מצווה לאמור:

בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקוח על בניה( ,תשכ״ה—, 1965
.1
במקום סעיף ק ט ן ) ג ( יבוא:
2

״)ג( השד רשאי למנות לחבר הועדה ממלא מקום קבוע ,בדרך האמורה בסעיף
קטן )ב(•
)ד( הודעה על הרכב הועדה ,שמות ממלאי מקום חבריה ועל מענה תפורסם
ברשומות.״
השם

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקוח על בניה( )תיקון( ,תשכ״ו—

.2
1965״.

י״חבתשריתשכ״ו) 14באוקטובר(1965
) ח מ

לוי אשכול
שר השיכון

( 7 4 1 1 3 7

ם״ח  ,240תש י״ח ,עמי .24
ק״ת  ,1677תשכ״ה ,עמ׳ .1290

1
2

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר נ ט י ע ת עצי פרי וגפן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 1957י ,אני מצווה לאמור:
תיקו! סעי!־!

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר נטיעת עצי פרי וגפן( ,תשכ״ג—

.1

 , 1963בהגדרת ״עצי פרי״ ,במקום ״וגפן״ יבוא ״גפן ופקך.
2

השם

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר נטיעת עצי פרי וגפן(

.2

)תיקון( ,תשכ״ו—1965״.
ג׳ בתשרי תשכ״ו) 29בספטמבר (1965

חיים ג בתי

<חמ (741126

שד החקלאות

1
2
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ם״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ק״ת  ,1406תשכ״נ ,עפ׳  ;846ק״ת  ,1444תשב״ ג ,עמ׳ .1430
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשנ׳ץ2840.1965 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
 צ ו ב ד ב ר ייצור מ ס פ ו א ו ה ס ח ר כ ובתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15 ,5׳  38ו־ 43לחוק דפיקות על מצרכים ושירותים.
תשי״ח— , 1957אני מצווה לאמוד:
ג

בסעיף 10א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( ,תשכ״ד—

.1

) 1964להלן — הצו העיקרי( ,בסעיף ק ט ן ) ב (  ,במקום פרט ) (3יבוא:
2

״)(3
.2

,

הרכב מוצר המספוא! ובתכשיר ויטמינים — יעודו״.

בסעיף  12לצו העיקרי ,במקום פרט ) (5יבוא:
,

״)(5

ת י ק ו ז

םעיי <

(1א

תיקח

סעיף! 12

הרכב המוצר! ובתכשיר ויטמינים — יעודו״.

.3

בסעיף  17לצו העיקרי ,אחרי ״הרכבו״ יבוא ״יעודו״.

.4

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( )תיקון(,

תיקוז
סעיף!17.

השם

תשכ״ו—1965״.
ג׳ בתשרי תשכ״ו) 29בספטמבר (1965
>
) ח מ

חיים ג ב תי
שר החקלאות

740031

ס״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ק״ת  ,1532תשכ״ד ,עט׳  ; 602ק״ת  ,1655תשכ״ה ,עמי .498

חוק המים ,תשי״ט—1959
כ ל ל י ם ב ד ב ר שימוש ב מ י ם לצרבי ב י ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק המים ,תשי״ט— /1959ולאחד התייעצות עם
מועצת המים ,אני קובע לאמור:
בסעיף  1לכללי המים )אביזרים לצרכי בית( ,תשכ״ד—) 1964להלן — הכללים
.1
העיקריים( ,בהגדרת ״אביזר בית״ ,לאחד ״לצריכת מים ביתית״ יבוא ״וציבורית״.
2

בסוף סעיף  2לכללים העיקריים יבוא :״ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת להודי
2
אות למיתקני תברואה שמונתה על ידי שר הפנים ושר הבריאות״.

תיקי! סעיף 1

,

תיקו! םעי!*׳2

.3

בסעיף  3לכללים העיקריים ,במקום ״כל מבנה״ יבוא ״כל מבנה ,מקום ציבורי״.

תיקוןס י!־3

.4

לכללים אלה ייקרא ״כללי המים )אביזרים לצרכי בית( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

ה ׳ ־ ! ם

י״ב בתשרי תשכ״ו) 8באוקטובר (1965
,
 3 7 6 3ז (

) ח מ

1
2

,

ע

חיים ג ב ת י
שד החקלאות

ם״וו  ,288תשי״ט ,עט׳  ; 169ם״דו  ,459תשכ״ה ,עמ׳ .191
ק״ת  ,1563תשכ״ד ,עמ׳ .1032

קוג׳ו התקנות  ,1789ב׳ בחשו! ת׳עכ״ו?8.10.1965 ,
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חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרוכה״(,

תש״ד—1960

צו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מםוג ״ מ ת ר ו פ ה ״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמפותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ד—
 1960אני מצווה פי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשבת רישום המקרקעין
של חיפה פמקרקעין מסוג ״מתרופה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם ל פ ך
תופפת
הנוש

12263

החלקה

שטת החלקה
במטרים מרובעים

83

8,183

1,561
דב יוסף
שר המשפטים

י״א בתשרי תשכ״ו) 7באוקטובר (1965
)חט (70130
1

השמח להמרה
במטריט מרובעים

ם׳׳ח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,

תשכ״ג—1963

הכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמפותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשפ״ג— , 1963ולאחר
ג

התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמוד:
השטח המהווה חלק מחלקה  3בגוש רישום קרקע  7939והנמצא ליד הדסים ,דרום־
.1
מזרחה מנתניה ,ואשר גבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש ,41/5/הערוך בקנה מידה
 1:2500והחתום ביום ה׳ בתשרי תשכ״ו ) 1באוקטובר  (1965ביד שד הפנים ,הוא שמורת
טבע.

הכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקים
י ׳
ש ל

 ,ת

העתקים מהתשדיט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפגים ,ירושלים ,במשרד
.2
הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר שרונים,
נתניה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

!  8י י ט

לקהל,
3

n

&

D

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )הדסים(,תשכ״ו—1965״.

.

ה׳ בתשרי תשכ״ו) 1באוקטובר (1965
)חט (76570
1

150

חיים משה שפירא
שר הפנים

פ״ת  ,404תשכ׳׳נ ,עט׳ .149
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשה תשב״ו28.10.1965 ,

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
א כ ר ז ח על ת ק ן ר ש מ י
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
התקן הישראלי ״ת״י —339תמוז תשכ״ד )יוני  + (1964מיכלי זכוכית לסיפונים״

.1

תקן רשמי.

ה ו א

i

התקן האמור הופקד—

.2

)(1

אביזר ,על תקז
כתקז רשמי

• ששומות הפסדת

במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה ,76

ה ת ק

'

תל־אביב־יפו}
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,דחי אגרון ,30
ירושלים $
)(3

במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה

 ,76תל־אביב־יפוז
)(4

במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות

 ,82חיפה i
)(5

במכון התקנים הישראלי ,רח׳ בני־ישראל ,רמת־אביב ,תל־אביב־יפו;

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכחד .זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

.3

אכרזה התקנים )תקן ישראלי —339טבת תש״ך )ינואר (1960
.4
לסיפונים( — תשכ״א— — 1960בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

—

תחילה

מיכלי זכוכית

ביטול

2

לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי —339תמוז תשכ״ד )יוני — (1964
.5
מיכלי זכוכית לסיפונים(,תשכ״ו—1965״.
י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965

1
2

השם

מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

ם״ח  ,116תשי״ג ,עמי .30
ק״ת  ,1155תשב״א ,עט׳ .1874

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו ה ק נ י י ה מ ם ׳ 707
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 ,* 1939הסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:
2

1
2

ע״ר  ,1930תום׳  1מס׳  ,923עט׳ .79
ע״ר תש״ח ,תום' א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

סוב״ז חחסנות  ,1789ב׳ בחשה תשכ״ו28.10.1965 ,
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צו הקנייה מס׳  68שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1231מיום  29.10.42יבוטל במידה שהוא
.1
חל על  2מתוך  8חלקים מרכושו של יוסף הלפרן מקודם מרמת־גן )מס׳ סידורי  (12באשד
החלקים האמורים מגיעים לליאון ווינברג וליוסף ווינבדג לפי צו ירושה.
צו הקנייה מס׳  297מיום  31.1.47שפורסם בעתון הרשמי מם׳  1556מיום  20.2.47יבוטל
.2
במידה שהוא חל על רכושה של ריטה אברהם מבוקרשט )מס׳ סידורי .(1,11
תחילתו של צו זה היא ביום ט״ז בתשרי תשכ״ו) 12באוקטובר .(1965

.3

יהודה קודט־שן
הממונה על רכוש האויב

ט״ז בתשרי תשכ״ו) 12באוקטובר (1965
)חט (72010

מ ד ו ד

מ ק ו מ י

ל ש ל ט ו ן

פקודת העיריות
צו ב ד ב ר ע ב י ר ו ת ק נ ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לפקודת העיריות
תימה חלק י׳

אני מודיע ומצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנם( ,תשכ״ב—1962
.1
הראשונה( ,בחלק ד׳ ,אחרי פרט  1יבוא:
״ .2חוק עזר לאשקלון
תשי״ח—1958

)הוצאת

אשפה(,

3

)2א()ב()ג()3,א(,
)ב( )ג(4 ,

 .3חוק עזר לאשקלון )העמדת רכב וחנייתו(,
תשכ״ב—1962
ת י ק ח חלק ט׳׳ ו

,2

5

)5א()ב()7,6 ,א()11 ,א(
)ב()ג()ד()12 ,12 ,ב(

4

5״

בחלק ט״ו לתוספת הראשונה ,במקום פרטים  1עד  7יבוא:
״ .1חוק עזר לעכו
תשי״ב—1952

)ניקוי

בורות

שופכין(,
)3,2ב(

5

 .2חוק עזר לעכו
תשי״ד—1953

) 2א(

5

 .3חוק עזר לעכו )מפגעי תברואה( ,תשי״ז—
 1956ז

)5 ,4ג( 8 ,עד 10

5

 .4חוק עזר לעכו )שמירת הנקיון ואיסור העי־
שון( ,תשי״ח—1958

 2עד)6,5ב(

5

5

)רשיונות

לאופניים(,

6

8

1
2
3
4
5
6
7
8
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2

)להלן — התוספת

דיני טדינת ישראל ,נוםח חדש  ,8תשכ׳׳ד ,עט׳ .197
ק׳׳ת  ,1366תשכ״ב ,עט׳  ; 2690ק״ת  ,1464תשכ״נ ,עמ׳  ; 1711ק״ת  ,1616תשכ״ד ,עט׳ .1749
ק״ת  ,800תשי״ח ,עט׳ .1449
ק״ת  ,1343תשכ״ב ,עט׳ .2334
ק״ת  ,278תשי׳׳ב ,עט׳ .1053
ק״ת  ,406תשי״ד ,עט׳ .192
ק״ת  ,664תשי״ז ,עט׳ .608
ק׳־ת  ,806תשי״ח ,עט׳  ; 1560יד ת  ,1292תשכ״ב ,עט׳ .1678
קובץ התמנות  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965 ,

.5

חוק עזר לעכו)מודעות ושלטים( ,תשכ״א—
)2א( 5 ,עד ) 9 ,7א(

1961

9

5

 .6חוק עזר לעכו )שימור רחובות( ,תשכ״ב—.
)2א()ב()ג(,4,

1962

10

 .7חוק עזר לעכו
תשכ״ג—1963

)העמדת רכב וחנייתו(,

)8 ,5א(

5

1 1

)5א()ב()7 ,6 ,א(׳ ,8
.8

חוק עזר לעכו )רוכלים( ,תשכ״ג—1963

.9

חוק עזר ל ע כ ו ) פ ת י ח ת כתי עסק וסגירתם(,
תשכ״ד—1964

1 2

1 3

 ) 11א ( ) ב (

5

 2עד 19,12,11,9
)2א()ב()ג()ד(,
)3א()ב(

5
5״

 .3י בחלק ט״ז לתוספת הראשונה ,במקום פרט  1יבוא:
״ .1חוק עזר לפתח־תקוה )הגנה על הצומח(,
תשכ״ד—14 !964
.4

תיקון חלק ט״ז

 2עד 9
תיקון חלק י״ט

בחלק י״ט לתוספת הראשונה ,במקום פרט  2יבוא!
״ .2חוק עזר לרחובות
תשכ״ד—1964

)הגנה על הצומח(,
2עד)6א(7,עד9

1 5

.5

5״

בחלק כ׳ לתוספת הראשונה ,אחדי פרט  13יבוא:
״ .14חוק עזר לדמת־גן )שמירת שטחים צ י ב ד
ריים( ,תשכ״ד—1964
1 6

תיקון חלק כ׳

)4 *3 ,2א()ב()ג()ד(,
)6 ,5א( 7 ,עד ) 10א(,
) 12 ,11א(

אחרי חלק כ״ב לתוספת הראשונה יבוא:
״חלק כ״ג — רמלה:

.6

)רשיונות

הוספת
חלק כ״ נ

 .1חוק עזר לרמלה
תשי״ג—1953

)2א(

לאופניים(,

 .2חוק עזר לרמלה )שמירת הנקיון ואיסור
• העישון{ ,.תשי״ח—1957

 2עד ) 7,4ב(

1 7

1 8

 .3חוק עזר לרמלה )מפגעי תברואה( ,תשי״ט—
19 1958

:

5״

) 10ג()ה()ו()ז(
)ט()טו(

ק״ת  .1111תשכ״א  ,עט׳ .1100
ק״ת  ,1308תשכ״ב ,עט׳ .1880
ק״ת  ,1406תשכ״נ ,עמ׳ .868
ק״ת  ,1448תשכ״נ ,עמ׳ .1485
ק״ת  ,1614תשכ׳׳די ,עמ׳ .1720
ק״ת  ,1616תשכ״ד עט׳ .1750
ק״ת  ,1394תשכ״ד ,,עט׳ .1418
ק״ת  ,1609תשכ׳׳ד ,,עמ׳ .1641
ק״ת  ,337תשי״נ ,עמ׳ .665
ק״ת  ,748תשי״ח ,עט׳ .250
ק״ת « ,83תשי״ט ,עט׳ .165

<ןובץ התקנות  ,1789כי׳ •׳בחשו! ת׳עכ״ו28.10.1965 ,
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 .4חוק עזר לרמלה
תשכ״א—1961

)2א()9 ,א(

5

)מודעות

ושלטים(,

 .5חוק עזר לרמלה )פתיחת בתי עסק וסגיר־
תם( ,תשכ״ג—! 1963
׳

)2א()ב()3 ,א()ב()ג(,
)4א()ב()5,א()ג(

5

 7 ,3 ,2עד 12 ,11 ,9

"5

2 0

2

לרמלה

 .6חוק עזר
1964

)רוכלים(,

תשכ״ה—

2 2

השם

לצו זה ייקרא ״צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

.7

י״דבתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965

;

ח י י ם מ שה י ש פ י ד א
שר הפנים

< ח מ ( 8 0 7 8

אני מסכים.
ד ב יוסף
שר המשפטים
"י ק״ת  ,1105תשב״א ,עט׳ .1004
ק״ת  ,1479תשב״נ ,עמי .1974
ק״ת ,1650תשכ״ה ,עמ׳ .415
2 1

2 2

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת מ פ ע ל ו ת ־ א פ ק
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ׳ אני מצווה לאמור:
1

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

החלפת

.1

בת^״"'
הראשונה

במקום פרט )לה( יבוא:

2

״)לה(
מפעלות־אפק
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור מפעלות־אפק הערוכה בקנה מידה של 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ד בתשרי תשכ״ו ) 10באוקטובר  ,(1965שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה
האזורית מפעלות־אפק ,פתודתקוה.
טור ב'
גושים וחלקות רישום ?ר?ע

ט ו ר א׳

גבעת־השלושה

1
2
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הגושים:

 7526 ,7525 ,6331 ,6329בשלמותם ?  4253פרט לחלקות
 20עד  29,26וחלק מחלקות  35 ,34 ,28כמםומן במפה.

ד י נ י מ4ינת ישראל ,נוסח חירש  ,9תשצ״ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  * ; 1256׳ ת  ,1004תש״ד ,ע»׳  ,• 992ק״ת  ,1020תש״ד ,עפ׳ 4806
קובץ התקנות • ,1789ב׳.בחשו! תש5׳׳ו28.10.1965,,

טור ב'
נושים וחלקות רישום < ו »

טור א/

חלקי הגושים 4255 ,4252 :עד  6347 ,6330 ,4258כמסומן במפה < .6311
 6312הנמצאים מזרחית ממסילת הברזל חיפה־לוד.
החלקות:

חלק מחלקה  26בגוש  7524כמסומן במפה.
חלק מאדמות הפר־קאסם וכפר־ברא במםומן במפה;

גני־יהודה

הגוש:

 6499בשלמותו.

חלקי הגושים 6686,6683 ,6502,6500,6498 :עד  ,6691כמםומן במפה.
גת־רימון

הגוש:

חגור

הגושים:

 6718פרט לחלקות  83 ,36עד  90וחלק מחלקה  37כמסומן
במפה.
 7523בשלמותו!  7508פרט לחלקות  1עד  18 ,3וחלק
מחלקות  17 ,8 ,4המסומן במפה!  7509פרט לחלקות ,10
 12וחלק מחלקות  13 ,7 ,1כמסומן במפה!  7522פרט
לחלקות  26עד  41,39וחלק מחלקה  1במםומן במפה ו
 7524פרט לחלק מחלקה  26המסומן במפה.

חלק הגוש:

 7521הנמצא מזרחית למסילת הברזל חיפה־לוד.

החלקות:

חלק מחלקות  23,20בגוש  7507המסומן במפה.
חלק מאדמות חירבת חודיש ,כפד־ברא והפר־קאסם כגר.,
סומן במפה.
חלק מאדמות חירבת חוריש וחלק מאדמות בפד־קאםם
המסומן במפה! החלק הצפוני—מזרחי של הגוש 4252
במםומן במפה.

חורשים

הפד־סידקין

הגושים:

 4050,4049בשלמותם.

חלקי הגושים:

 4051,4048המסומן במפה.

החלקות:

מגשימים

 14.וחלק מחלקות  13,7,6בגוש  4264המסומן במפה ן 39
ע ד  45 ,43בגוש  11! 4266עד  24,19עד  28 ,26עד ,34
 42 ,39עד  47 ,44ע ד  52וחלק מחלקות  41 ,23 ,20בגוש
 6320המסומן במפה.

הגוש:

 6726בשלמותו.

חלקי הגושים:

 ,6725,6724המסומן במפה.

החלקות:

 7עד  21 ,10עד  ,36וחלק מחלקות  18עד  20הנמצא
מערבית להביש לוד—חיפה וחלק מחלקות ) 55 ,53דר־
הים( בגוש  7 !6290עד  10בגוש  1 !6293ע ד  7וחלק
מחלקות ) 32נחל() 37 ,דדך( ,בגוש 19,16,15,1 !6295
ע ד  27וחלק מחלקות  ,9 ,7 ,4 ,3ך ,18 ,1בגוש 6227
המסומן במפה! 125 ,119 ,91ע ד  154 ,140עזי  160וחלק
מחלקות ) 123 ,120 ,118 ,117 ,116דרד(,142 ,141,124 ,
 153בגוש  6711המסומן ב מ פ ה !  6עד  52,17וחלק מחלקה
 5בגוש  6296המסומן במפה.

קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשג״ו28.10.1965 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישופ קרקע

ט ו ר א׳

מעש

נחשונים

הגושים:

 6721,6719בשלמותם.

החלקות:

 1עד  41,31וחלק מחלקה ) 42דרך( בגוש  1! 6289עד ,6
החלקים מחלקות  11עד  17הנמצאים מערבית לכביש
פתח־תקוה׳ וחלק מחלקה ) 55דרך( בגוש  1! 6290כגוש
 1! 6391עד  67,4עד  79וחלק מחלקה  60הגובל בחלקה
 4בגוש  69 ,16 !6717עד  77וחלק מחלקה ) 12דרך(
בגוש  3 ! 6720עד  16 ,11,10 ,5עד  24 ,19עד  26וחלק
מחלקה ) 29דרך( בגוש  1! 6723עד  14 ,11עד,28 ,16-
 35,29וחלק מחלקות  36 ,30 ,27,17,12בגוש  6724כמ־
סומן במפה.

הגושים:

 4052בשלמותו!  4053פרט לקטע דרומית לקו מהפינה
הדדומית־מעדבית של חלקה  3בגוש  4061עד הפינה
הדרומית—מזרחית של חלקה  22בגוש  4054 ! 4054פרט
לחלקות  13עד  19 ,16עד  ,21והחלקים מחלקות 18 ,17
הנמצאים מזרחית לחלקות  19,16עד  4267 ! 21פרט לחל־
קח  2וחלק מחלקות ) 3,1דרך( כמסומן במפה.

חלקי הגושים:

 4051,4048כמםומן במפה.

החלקות:

 28עד  ,34חלק מחלקה ) 26נחל( וחלק מחלקות 27 ,1
כמסומן במפה!  1עד  3בגוש  1! 4061וחלק מחלקה 41
)דרך( בגוש  ! 4062חלק מחלקות  28עד  33בגוש 4266
כמסומן במפה.
חלק מאדמות רנטים ומגדל אפק <מג׳דל יבא( כמםומן
במפה.

סביון

הגושים:

 6722בשלמותו!  6723פרט לחלק הנמצא בתחום הישוב
מעש!  6725פרט לחלק המזרחי הנמצא בתחום הישוב
מגשימים ופרט לחלק מחלקה  24כמסומן במפה • • • .־

חלקי הגושים 6686 ,6502 ,6500 ,6498 ,6683 :עד  6695 ,6691כמסומן
במפה.

עינת
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החלקה:

 11בגוש .6720

.הגושים:

 4260עד  4269 ,4268 ,4263בשלמותם!  4256עד 4258
פרט לחלקים הנמצאים בתחום הישוב גבעת־השלושה!
 4266פרט לחלקות  39עד  ,45,43וחלק מחלקות  28עד 33
כמסומן במפה!  4270פרט לחלקות  28עד  32וחלק מחל־
קות) 33דרך(.
קובץ התקנות • ,1789ב׳ נחשו! תעכ״ו5 ,ז>0ג28.10.

ט ו ו ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

החלקות:

 54 ,53 ,31 ,30 ,28 ,27וחלק מחלקה ) 14מסילת ברזל(
בגוש  8 » 4251עד  12וחלק מחלקה  7בגוש  4264המסומן
במפה <  2וחלקי חלקות ) 3,1דדך( בגוש .4267

הגושים:

 4248עד  6315 ,4254 ,4250ע ד  6318בשלמותם? 6314
פרט לחלקות .5,4,1

חלקי הגושים 6330 ,4255 :שאינם נמצאים בתחום הי?צוב ^בעת־השלו־
^ שה!  6312הנמצא מערבית למסילת הברזל חיפה—לוד ן
 6347המסומן במפה! 4251פרט לחלקות ,31,30 ,28 ,27
 54,53וחלק מחלקה ) 14מסילת ברזל(.

י

חלק מאדמות בפר־קאםם הנמצא מערבית למסילת הברזל
חיפה—לוד.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מפעלות־אפק ,תיקון(״
.2
תשה״ו—1965״.

השם

י״ד בתשרי תשב״ו) 10באוקטובר (1965
)חמ (8001

חייט משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ע ז ת ה
בתוקף םמבותי לפי סעיפים  1ד  2לפקודת המועצות המקומיות! ,אני מצווה לאמוד:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958

.1
במקום פרט )מא( יבוא:

2

פ

,

״)מא(
עזתה
בפרט זה ״מפד,״ — המפה של אזור עזתה הערובה ביןנה מידה  1:50,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום ה׳ בתשרי תשב״ו ) 1באוקטובר  ,(1965שהעתקים ממנה מופקדים

1
2

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עט׳ .256
ק״ת ז9ד ,תש י ״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1422תשב״ ג ,עט׳ .1106

קובץ מתקנות  ,1789ב׳.בחעח׳תשב״ו28.10.1965 ,

החלפת
ר

ט

<> °
א

בתוספת
הראשונה

במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה ע ל מחה הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה
האזורית עזתה ,מרכז עזתה על יד נתיבות.
טור א׳

טור ב׳

בית־הגדי
גבעולים
זמרת
זרועה
יושיביה
כפר־מימון
מלילות
סעד
שבלים
שובה
שוקדה
שרשרת
תקומה

השטח המסומן במפה באות א׳
השטח המסומן במפה באות ב׳
השטח המסומן במפה באות ג׳
השטח המסומן במפה באות ד׳
השטח המסומן במפה באות ה׳
השטח המסומן במפה באות ר
השטח המסומן במפה באות ז׳
השטח המסומן במפה באות ח׳
השטח המסומן במפה באות ט׳
השטח המסומן במפה באות י׳
השטח המסומן במפה באות י״א
השטח המסומן במפה באות י״ב
השטח המסומן במפה באות י״ג

השטחים המסומנים במפה באותיות י״ד ,ט״ו ,ט״ז ,י״ז.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עזתה ,תיקון( ,תשכ״ו-
.2
1965״ .י
ה׳ בתשרי תשכ״ו) 1באוקטובר (1965

חיים משה שפירא
שד.הפנים

)חמ (8001

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר מ ו ע צ ו ת מ ק ו מ י ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת המועצות המקומיות
תיקח סעי!־ 123

השט

אני מצווה לאמור:

בסוף סעיף  123לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950יווםף ״ובלבד שלא
.1
יעלה על עשרת אלפים לירות׳/
2

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

.2

כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965

חיים משה שפירא
שד הפנים

)וזמ (8011

1

־ ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,127תשי׳׳א ,עט׳  ; 178ק״ת  ,1219תשב״ב ,עמי .280

2
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קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965.,

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה המקומית קרית־אתא
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2,1ד  6לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה לאמור:
.1
יבוא:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(׳ תשי״א— ? 1950אחרי פרט )פ״ג(
״)פ״ד(

הוספת פרט׳ •
)פ״ד( לתופפת
הראשונה

המועצה המקומית קרית־אתא.

תאריו הקמתה:
; תחום המועצה:

ח׳ בחשון תשכ״ו) 3בנובמבר . (1965
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים 10254 :עד 10497 ,10257׳  11006 ,10501,10500 ,10498עד ,11152 ,11052
 11541עד  11606 ,11600 ,11599 ,11595 ,11594 ,11544עד ,11613 ,11609
 11626,11621,11620,11614עד  11628בשלמותם)
 10261פרט לחלקה ) 1כביש חיפה—שפרעם(!
קטע של גוש  10232הנמצא דרומית—מזרחית לכביש כפד־אתא—שפרעם
והכולל את הכביש!
הקטע הצפוני •של גוש  11616שגבולו הדרומי הוא קו ישר ,מהנקודה הנגד
צאת על הגבול המזרחי של הגוש במרחק  200מטר מהפינה הדרומית—
מזרחית של הגוש בכיוון הגבול המערבי של הגוש לנקודה הנמצאת 80
מטר מהפינה הדרומית—מערבית של הגוש עד הצד המזרחי של הכביש
ומשם דרומה לאורך גבולו המזרחי של הכביש עד גבול הגוש.
החלקות 1 :עד  13בגוש ! 10258
 4עד  71וחלק מחלקה  3שגבולה המזרחי הוא תעלת ניקוז בגוש ! 11120
 19עד  23בגוש !11611
 1עד  28,27,25בגוש ! 11612
 14וחלק מחלקות  4עד  6בגוש ? 11617
 16,15בגוש .11619
המועצה המקומית קרית־אתא תהיה חליפתן של המועצות המקומיות כפר־אתא וקרית־
.2
בנימין )להלן — המועצות המקומיות הקודמות( ,הן לזכויותיהן והן לחובותיהן ולהתחייבו־
יותיהן והן למעמדן לכל ענין אחר ,ובין השאר לענין ארנונות ,אגדות ,היטלים ,דמי השתתפות.
ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדין על ידי המועצות המקומיות .הקודמות ,וטרם נגבו.

המועצה
המקומית
קוית־אתא
חליפתו של
לפר־אתא.
וקרית־בניטין

בכפוף לאמור בסעיף  ,5הליך שהיה תלוי ועומד ;ערב תחילתו של צו זה לפני אחת
.3
מהמועצות המקומיות הקודמות או רשות מרשויותיה או לפני בתי דין שהוקמו על ידיה ,או
שאזור שיפוטם נקבע באופן הכולל את תחומה ,ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה המקומית
קדית־אתא או ברשות מרשויותיה או לפני בתי דין שהוקמו על ידיה או שאזור שיפוטם •נקבע
באופן הכולל את תחומה ,הכל לפי הענין.

המשכת
הליםים

1
2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עם׳  ;178ק״ת  ,1219תשב״ב ,עט׳ .280

סוב? התקנות  ,1789ג ׳ גחשו! תשג״ו28.10.1965 ,

159

אדם שהיה דשאי להגיש ,ע ר ב תחילתו של צו זה ,ערר ,ערעור או כיוצא באלה
.4
לרשות של אחת מהמועצות המקומיות הקודמות ,יהיה רשאי להגישם לפני דשות של המועצה
המקומית קרית־אתא! המועד האחרון להגשת ערר ,ערעור או ביוצא באלה כאמור יוארך
לשלושים יום נוספים.

עררים

בתי דיז
י "
? מ ס

3 5

1 3 , 1

תקציב

קיום חוקי
ע ז

י

בתי הדין למס עסקים של וזמועצות המקומיות כפר־אתא וקרית בנימין ,יהיו בתי הדין
,5
למס עסקים של המועצה המקומית קריודאתא.
התקציבים המאושרים האחרונים של המועצות המקומיות הקודמות יהיו ביחד התק־
.6
ציב המאושר של המועצה המקומית קדית־אתא לשנת הכספים .1965/66
חוקי העזר המפורטים בתוספת יחולו בתחום המועצה המקומית קרית־אתא עד

,7

שיבוטלו או ישונו על ידיה.

תחילה

.8

תחילתו של צו זה היא ביום ח׳ בחשון תשכ״ו ) 3בנובמבר .(1965

השם

.9

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )קרית־אתא( ,תשכ״ו—1965״.
תופפת
חוק עזר לכפר־עטא )היטל עינוגים( ,תש״י—) 1950
3

חוק עזר לכפר אתא )קביעת לוחיות מספרים בבנינים( ,תשי״א—! 1951
4

חוק עזר לכפר אתא )אגרת העברת מקרקעים( ,תשי״א—! 1951
5

חוק עזר לכפר אתא )מם עסקים מקומי( ,תשי״ג—( 1952
6

חוק עזר לכפר אתא )אגרת תעודת אישור( ,תשי״ג—! 1953
7

חוק עזר לקרית בנימין )עידוד השקעות הון( )פטור מתשלום ארנונה( ,תשי״ד—
; 1954
8

חוק עזר לקרית־בנימין)ביעור קוצים( ,תשי״ט—! 1958
9

חוק עזר לקריודבנימין)חזירים ובשר חזיר( ,תש״ך—1960

1 0

!

חוק עזר לכפר־אתא )הגנה על הצומח( ,תש״ך—! 1960
11

חוק עזר לכפר־אתא )הדברת עשבי בר( ,תש״ך—. !2 !960
חוק עזר לכפר־אתא )מניעת רעש( ,תש״ך—1960

1 3

!

חוק עזר לכפר־אתא )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תש״ך—! 1960
14

4
5
6
7
8
8
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4

160

ק״ת  ,89תש׳׳י ,עמ׳ .974
ק״ת  ,180חשי״א ,עמי .1158
ק״ת  ,190תשי״א ,עמי .1377
ק״ת  ,310תשי״נ ,עמ׳ .215
ק״ת  ,353תשי״ג ,עט׳ .899
ק״ת  ,430תשי״ר ,עט׳ .578
ק״ת  ,834תשי׳׳ט ,עט׳ •136
ק״ת  ,980תש״ד ,עט׳ .615
ק״ת  ,1008תש״ר ,עט׳ .1079
ק״ת  ,1008תש״ד ,עט׳ .1080
ק״ת  ,1008תש״ד ,עט׳ .1081
ק״ת  ,1014חש״ד ,עט׳ •1170
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשוז.ת׳עכ״ו28.10.1965 ,

ו
חוק עזר לכפר־אתא )הריסת מבנים מסוכנים( ,תש״ד—1960

1 5

ו

חוק עזר לכפר־אתא)שימור רחובות( ,תש״ך^. !6 1960
חוק עזר לכפר־אתא )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( ,תש״ך—1960
חוק עזר לכפד־אתא )מודעות ושלטים( ,תש״ך—1960
חוק עזר לכפד־אתא )מפגעי וערואה( ,תש״ד—1960

!

!

1 8

1 9

1 7

!

חוק עזר לכפר־אתא )הוצאת אשפה( ,תשכ״א—1 1960
20

חוק עזר לכפר־איתא )פיקוח על כלבים( ,תשכ״א—1960

2 1

חוק עזר לכפר־אתא )רשיונות לאופניים( ,תשכ״א—1960

!

2 2

חוק עזר לכפד־אתא )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א—1961

?

2 3

;

חוק עזר לקדית־בנימין)היטל סעד ונופש( ,תשכ״א—! 1961
24

חוק עזר לכפר־אתא)אספקת מים( ,תשכ״א—. 25 !961
חוק עזר לכפר־אתא)הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961

2 6

!

חוק עזר לכפר־אתא )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לקרית־בנימין)ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לכפד־אתא )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ב—1962

2 9

חוק עזר לכפד־אתא)הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—1963

2 8

!

!

!

חוק עזר לקרית־בנימין)פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ג—1963
31

2 7

3 0

!

?

חוק עזר לכפדיאתא)ביוב( ,תשכ״ד— 1964י ,
32

חוק עזר לכפר־אתא )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965

י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965
) ח מ

( 8 0 1 1

1
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1

2 2
2 3

2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2

3 3

ק״ת ,1017
ק׳׳ח ,1022
?׳׳ת ,1030
ק״ת ,1033
ק״ת ,1050
ק״ת ,1054
ק׳׳ת ,1054
ק״ת ,1073
ק״ת ,1166
ק״ת ,1168
ק״ת ,1188
ק״ת ,1190
ק״ת ,1190
ק״ת ,1194
ק״ת ,1252
ק״ת ,1488
ס״ת ,1520
ין״ת ,1602
ק״ת ,1726

33

.

חיים משה שפירא
שר הפנים

תש״ד ,עט׳ .1225
תש״ד ,עמי .1379
תש״ד ,עט׳ .1520
תש״ד ,עט׳ .1643
תשייר ,עמי .1909
תשכ״א ,עט׳ .22
תשכ׳׳א ,עט׳ .24
תשכ״א ,עמ׳ .408
תשכ״א ,עט׳ .2029
תשכ״א ,עט׳ .2079
תשכ״א ,עוט׳ .2594
תשכ״א ,עט׳ .2639
תשכ״א ,עט׳ .2640
תשכ״א ,עט׳ .2726
תשכ״ב ,עמ׳ .1141
תשכ״ג ,עמי .2095
תשכ״ר ,עמי .368
תשכ״ד ,עמי .1545
תשכ״ה ,עמי .2059

קובץ התקנות  ,1789ג ׳ בחשה תשב״ו28.10.1965 ,

161

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ב י ט ו ל ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ב פ ר ־ א ת א
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה לאמוד:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950פרט )י( — יבטל.

.1

ביטול
פ ר ט )י(
בתוספת
הראשונה

2

הקניית
מקרקעין

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית כפר־אתא ערב תחילתו
.2
של צו זה ,וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה,אותה שעה במקרקעין,
יוקנו למועצה המקומית קרית־אתא.

הקניית
טטלטלין

כל המטלטלין של המועצה המקומית כפר־אתא ,כל החובות שחבים לה וכל ההתחיי־
.3
בויות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועברו למועצה המקומית קרית־אתא.

תחילה

.4

תחילתו של צו זה היא ביום ח׳ בחשון תשכ״ו ) 3בנובמבר .(1965

השם

.5

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )כפר־אתא ,ביטול( ,תשכ״ו—1965״.

י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965
)חמ (8011

1
2

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,127תשי׳׳א ,עט׳  ; 178ק״ת  ,501תשט״ו ,עט׳  ; 631ק׳׳ת  ,756תשי״ח ,עמ׳ .500

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת כ פ ר ־ ת ב ו ר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות
.1
יבוא:

ן ן ח  5פ ת

פ ר ט )נז>
בתוספת

הראשונה

י

אני מצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950במקום פרט )נז(,
2

״)נז( המועצה המקומית כפד־תבור.
תאריד הקמתה :ה׳ בחשון תש״י) 28באוקטובר .(1949
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושים 17030 :עד  —17040בשלמותם!
 17001פרט לחלקות 5 28,24,22
 17002פרט לחלקות  23,5עד .36
דיני ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳  ; 178ק״ת  ,345תשי״נ ,עט׳ .791

162

קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשכ״ו28.10.1965 ,

החלקות:

.2

 16,15,11,9,7,5,4בגוש 5 15362
 4,3וחלק מחלקה ) 2ואדי( בגוש ! 15363
 1עד  8,5עד  19,12עד  24,21עד  26וחלק מחלקות  23,13,6בגוש 17003
כמםומן באות א׳ במפה של תחום המועצה ,הערוכה בקנה מידה 1 : 10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בתשרי תשכ״ו ) 1באוקטובר (1965
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על
מחוז הצפון ,נצרת־עילית ,ובמשרד המועצה המקומית )להלן — המפה( ן
 35,10עד  43 ,39וחלק מחלקה ) 42דרך( בגוש  17041כמסומן במפה ן
 127עד  130בגוש .17213״

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )כפר־תבוד ,תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

השם

ה/בתשרי תשכ״ו) 1באוקטובר (1965
חיים משה שפירא
שד הפנים

)חמ (8011

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ביטול ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ק ר י ת ־ ב נ י מ י ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950פרט )מ( — בטל,

.1

2

ביטול
פרט )מ(
בתוספת
הראשונה

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית קרית־בנימין ערב
.2
תחילתו של צו זה ,וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה
במקרקעין ,יוקנו למועצה המקומית קרית־אתא.

הקניית
מקרקעי!

כל המטלטלין של המועצה המקומית קרית־בנימין ,וכל החובות שחבים לה וכל
.3
ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועברו למועצה המקומית קרית־אתא.

הקניית
מטלטלי!

.4

תחילתו של צו זה היא ביום ח׳ בחשון תשכ״ו ) 3בנובמבר .(1965

תחילה

.5

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )קרית בנימין ,ביטול( ,תשכ״ו—1965״.

השפ

י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965
)חט (8011

1
2

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק׳׳ת  ,127תש!י״א ,עט׳  ; 178ס״ת  ,1346תשכ״ב ,עמי .2376

קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשוז תעב״ו28.10.1965 ,

163

פקודות המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת נ ת י ב ו ת
בתוקף סמכותי לפי םעיפיט  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  /אני מצווד .לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953במקום פרט )לו( ,

.1

3

2

יבוא:
״)לו( המועצה המקומית נתיבות!
תאריך הקמתה :ד׳ בניסן תש״ד ) 1באפריל ! (1960
תחום המועצה :השטח המותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה  1:5,000ודד
חתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בתשרי תשכ״ו) 1באוקטובר  ,(1965שהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה
המקומית ,נתיבות״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )נתיבות ,תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

.2

חיים משה שפירא
שר הפנים

ה׳ בתשרי תשכ״ו) 1באוקטובר (1965
)חמ (8031

1
2
3

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשב״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳  ; 1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עמ׳ .2489
ק״ת  ,1002תש״ד ,עמ׳  ; 955ק״ת  ,1418תשכ״נ ,עמ׳ .1039

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר להוד־השרון ב ד ב ר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות

מתקינה המועצה

המקומית הוד־השדון חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר ז ה -

.1

״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת!
״חדד״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדד 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 צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
! 1950
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
2

המסופקים לנכס!
״המועצה״ — המועצה המקומית הוד־השרון!
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות אדם אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
1
2
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ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי  ; 178ק״ת  ,1219תשכ׳׳ב ,עמ׳ .280
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשוז תשצ״ו28.10.1965 ,

״מפעל מים״ — 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״ ,״בנין״ ד״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א—!1950
״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
כמשמעותו בסעיף  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!
״נפח ב נ י ך — 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!
3

״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
)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.
)ג( בעד חיבור ,הדהבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש למועצה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת רשת
פרטית ,תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג( התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי,בעל הנכס ועל
חשבונו.
)ד( הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו
של המנהל.
)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של חדשת
הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה כאמור
תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

חיבור 5מפע5
מ י ם

רשת פרטית

עייר  ,1936תום׳  1מס׳  ,560עמי .1
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשכ״ו28.10.1965 ,
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)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באביזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באביזרים אחרים .הודה 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־מים או
אביזר או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
אגרת הנחת
צ ע י י י ת

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

אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת היקשה לפי סעיף ) 3ב(.

)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם ,אם הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי
תוספת הבניה או הבניה החדשה.
התקנת מד־מים

.5

)א(

המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב(

מד־המים הוא רכוש המועצה.

)ג(

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

)ד(
בתוספת.

צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגדת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

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

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

)ז(

היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא

בלבד.
פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.
)ח(

צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגרם הנזק

באשמתו של אחד מעובדי המועצה 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־מים כאמור ,ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.
אגרת

מים

)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת 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.
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קובץ ה ת ק נ ו ת  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ ו28.10.1965 ,

)ג( מצא המנהל כי מד־המיס איגו מדייק בדישום כמות המים ,דשאי הוא לפי
מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כנ*ות המים ,שמד־המים דשם אותה ,בתוספת
או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי המנהל מיזמתו
הוא ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים ,להודות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחד
המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים ,באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגדות
והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספד הכולל של
החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
בתוספת .כן דשאי המנהל להודות על חלוקה אחרת של התשלומיק 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 ,ואגדת המים תשולם על ידי כל צרכן
כזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
)ו( משמש מד־מיס אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילה
ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים ,רשאי המנהל להעריך
את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות 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 ,זולת אם הגיעו כל
הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחד.
)א( המועצה רשאית ,באישור שד הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

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

באישור המועצה דשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
.8
שיקבע ,להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המיס או
קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן
כאגרה או כדמי נזק כאמור.
אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת
.9
המועצה.
נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
.10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה,לכאורה לכך.
)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.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר
חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשג״ו28.10.1965 ,

)ג( דשת 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 קטן )ב(,
תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
ה פ ט

מ °
ת

י ט

)א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המיס או ברשת
.12
הפרטית ,רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או
מקצתה.
)ב(

השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־

תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
)ג(

חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,

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

)א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל ,נכס בשעות שבין 08.00
.13
ל־ 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; -

)ב(

)(3

למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!

)(4

לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או ; 12

)(5

לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה!

)(6

לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו

לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
שימוש במים

.14

)א(

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

)ב(

לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו אלא

לצרכי 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 באספקת
המים.
)ה(

לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי

תעשיה כימית או כיוצא בזה.
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)ו(

לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או כיוצא 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
המועצה.
)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 מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

נטיעות ציבוריות.
לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחד ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה או
.15
הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

מכידונפיפן
והעברתם

)א( חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
.16
היתד בכתב מאת המנהל.

חידוש חיבור
שנותק

1

)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר
.17
ממפעל המיס.

שמירה בפני
ויהום

)א( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש המועצה( דשאי 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 אחרי,דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון'או מסמך אחד 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 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 הנכס 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 — קנם  500לידות ,ובמקרה של עבירה
.20
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו
בדין או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ענשים

.21

חוק עזר למגדיאל )אספקת מים( ,תשכ״ג— — 1962בטל.

ביטול

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השדון)אספקת מים( ,תשכ״ו—1965״.

השם

4

ין״ת  ,1381תשכ״ג ,עמ׳  ; 187ל!״ת  ,1647תשכ׳׳ה ,עמ׳ .384
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תוספת
האגדה בלירות

.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג( )— ((1
ליחידת דיור
למגרש שטחו עד דונם
לכל  100מ״ר נוספים
לבתי עסק
לבתי חרושת

.2

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ד ) ג ( ( —
לכל מגרש ששטחו עד דונם
לכל מ״ד נוסף
לבנין — לכל מ״ד משטח הנכם

125
0.13
2

.3

אגדת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( —
עד ״%
למעלה מ־״  /עד ״1
למעלה מ־״ 1עד ״11/2
למעלה מ־״* 1עד ״2
למעלה מ־״2

50
55
65
80
160 ,

.4

אגדת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 5ט ( (

.5

אגדת מים )סעיף — (6
לשימוש ביתי עד  12מ״ק לחודש — לכל מ״ק
לכל מ״ק נוסף
לבתי עסק וחנויות — לכל מ״ק
למשקי עזר וגינות בהגבלה של  600מ״ק לכל  1000מ״ר לשנה —
לכל מ״ק
לחקלאות — לכל מ״ק
לשימוש תעשייתי — לכל מ״ק
לבניה— לכל מ״ק

.6

אגדת חידוש חיבור) ,סעיף  ) 11ד ( (

50
150
20
75
100

3

4

נתאשר.
י״ג באלול תשכ״ד 10).בספטמבר (1965

8

0.25
0.40
0.40

•

0.10
0.07
0.15
0.40
15

בנימין אבן
ראש המועצה המקומית הוד־השרון

)חש (82161

חיים משה שפירא
שר הפנים
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,פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקדמיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961
חוק עזר ל ח ב ל ־ א י ל ו ת ב ד ב ר ה ס ד ר ת ה ש מ י ר ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות * ,והסעיפים  3ו־ 16לחוק
הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תישב״א—) 1961להלן — החוק( ,מתקינה המועצה
האזורית חבל־אילות חוק עזר זה:
2

.1

בחוק עזר ז ה —

הגדרית

״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־אילות!
״ישוב״ — ישוב הנמצא בתחום המועצה ושעל תושביו חל צו השמירה!
״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף ! 2
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי״ח—. 1958
3

בכל ישוב תוקם רשות! וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה לפעול — ימלא
.2
הממונה על השמידה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי חוק

רשות השמירה

עזר זה.
.3

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

מ י נ ו י הרשות

.4

מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

הרכב הרשות

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

.6

הודעה על
ט י נ י

יי

'

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

ח ו ב ת השמירה

.7

הדשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

רשימת החייבים

.8

תושב הישוב חייב למלא אחרי הוראות הישוב בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לש0

י

בשמירה
בדיקה ר פ ו א י ת

קביעת כשרו לשמירה.
הדשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרישום
.9
ברשימה )להלן — השומר( לצאת לשמירה.

.10

השומר חייב למלא אחר הקביעה כאמור בסעיף ,9

הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו בתחום הי^וב הנוגע בדבר ,במשרד
.11
המועצה ובכל מקום ציבורי אחר שתודה הדשות.

קביעת מועדי

יי ** "
,

-1,

ח ו ב ת השומר
הצגת הרשימה

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
:סייח  ,346תשכ״א ,עמ׳ .169
ק״ ת  ,797תשי״ח ,עמ׳ .1256
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מסירת העי״!

.12

"י^ "

דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

0

תפקיד השומר

על אף האמור בסעיף 11׳ רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסי-

שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי ,להישאר על

.13

משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע
לשמירה.
ענשים

•השם

 .14העובד על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  300לירות ,ואם כבר הורשע בעבר
על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס  300לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל״אילות )הסדרת השמידה( ,תשכ״ו—1965״.

.15

נתאשר.
י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965

אבינעם סי נקל מן
ראש המועצה האזורית חבל־אילות

)חמ (82764

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק ע ז ר ל ט י י ב ה ב ד ב ר פ ת י ח ת ב ת י ע ס ק ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ר 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
ג

המקומית טייבה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית טייבה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״בית עסק״ — לרבות קיוסק ,בית מלאכה וכל מקום אחר שבו עוסקים במסחר ,למעט חנות
למכירת בשר ,בית אוכל ,בית מרקחת ,מלון או פנסיון!
״בית־אוכל״ — לרבות בית קפה ,מסעדה ,מחלבה ,מקום למכירת גלידה ומוצרי חלב ,מקום
הארחה שעליו ניתן או יש לקבל רשיון לפי פקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן( ,
2

למעט מלון או פנסיון!
״בעל״ — לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק או לבית אוכל ,לבית מרקחת
ולחנות למכירת בשר!
״קיץ״ — התקופה שמיום  1באפריל ועד  30בספטמבר!
״חורף״ — התקופה שמיום  1באוקטובר ועד  31במרס!
,,חג״ — יום מנוחה כאמור בפסקה ) (2להודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים .
3

1
2

3

!72

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
חוקי א ״ י  ,כרד ב; פרק קמ״ג ,עמי .1427
י״פ  ,356תשי׳׳ד ,עמי .1284
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ביום חששי של השבוע שאינו חל בערב חג לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח

.2

בית עמק.
3

,
ב י מ י ם

)(1

ש

א

ע

ם י ו ם ש

ש

יש

ל ןן

סגירת בתי
עסק ב י ו ם
w

ש ב ו ע

ל

א

י פ ת ח א

ך

ם

ןלא ,

ף

ש

ה ב

ע

ל

1,

פ

ת

ו

ח

_

:

סגירת בתי
עםק ב י מ י ם

מסגריה ,פחחיה ,נגדיה ,םנדלדיה או מקום תעשיה — בשעות שבין 19.00

אחרים

ובין ! 06.00
) (2חנות למכירת בדים ,גלנטריה ,כלי בית ,נעליים או חייטות בשעות שבין
 19.00ובין  07.00ובשעות שבין  13.00ובין  15.00בקיץ ,ובין השעות  12.00ובין
 13.30בחורף!
) (3חנות מכולת ,חנות למכירת ירקות או בשד — בשעות שבין  20.00ובין
 05.00ובשעות שבין  13.00ובין  15.00בקיץ ,ובין השעות  12.00לבין 13.00
בחורף!
)(4

מספרה או בית אוכל בשעות שבין  22.00ובין ! 06.00

) (5כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד ) — (4בשעות שבין 13.00
ובין  15.00וכן בשעות שבין  19.00ובין  07.00בקיץ ,ובשעות שבין  18.00ובין
 07.00בחורף.
.4

)א( לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת —

סגירת בתי
מרקחת

,

)(1

ביום הששי של השבוע!

)(2

בימים אחרים —
)א( בחורף בין השעות  20.00ובין  08.00ובין השעות  13.00לבין ! 15.00
)ב( בקיץ בשעות שבין  21.00ובין  07.00ובין השעות  13.00ובין .15.00

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו לפי
סדר תורנות בתי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוקחים  ,ואם
לא נקבע סדר תורנות כאמור ,לפי סדר תורנות שנקבע על ידי ראש המועצה.
4

הוראות הסעיפים  2ד ) 4א( ) (1לא יחולו על בית עסק או בית מרקחת שבעליהם
.5
הם כולם לא מוסלמים הסוגדים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.
העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים וחמישים לידות,
.6
ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה
אחדי שנמסרה ל ו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטייבה )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ו—1965״.

נתאשר.
ט״ז בםיון תשכ״ה ) 16ביוני (1965

ע ב ד א ל ר ח י ם ח א ג ׳ .איבר הים
ראש המועצה המקומית טייבה

<חמ (82922

חיים משה שפירא
שר הפנים
חוקי א׳׳י ,כרד בי ,פרק ק״י ,ע מ ׳  ; 1102ס״ח  ,424תשכ״ר ,ע מ ׳ .104

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965 ,

תחולה

ענשימ

השם

.

פקודת המועצות המקומיות
חוק ע ז ר ל ע ר ד ב ד ב ר מ ס ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,־ ,מתקינה המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

הגדרות

״המועצה״ — המועצה המקומית ערד(
״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ?
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן אוי מקצתן!
״עובד שכיר״ — למעט חניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי״ג—! 1953
״שנה״• — שנת כספים.
3

הטלת מ ט

)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
הקבוע בתוספת ,אולם אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק לפני  1באוק
טובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך ,ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
)ב(

העוסק באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

)ג( העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מס בעד עסק אחד בלבד ,והוא
העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המס ,לעסוק באותו מקום בעסק חדש ,ששיעור
המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים יום
מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
תשלום המס

)א( המס ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל והשני ב־ 1באוקטובר
.3
של השנה שבעדה מגיע המס.
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל ולפני  1באוקטובר ,ישלם את השיעור
הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באוקטובר
או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,ישלם את מחצית המס בתשלום
אחד תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

ס ט ־

י

,י

א ש

ו ת

)א(

.4

ה מ ו ע צ ה

1

2

3
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ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב —
) (1מכל אדם שהוא — לדעת ראש המועצה — עוסק ,שימסור לו תוך הזמן
הנקוב באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המס ,שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
שבידו על תשלום המס.

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ם״ח  ,128ת ש י ״ ג  ,עמ׳ .108

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,1789ב׳ בחשו! ת ש ג ״ ו 28.10.1965 ,

)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה׳ לכל מקום שבתחום המועצה,
כדי לברר אם עוסקים בו.
.5

אדם שעשה אחת מאלה
)(1

—

עבירות וענשים

לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ׳) 4א( תוך הזמן הנקוב בה!

) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
) 4ב(׳
דינו — קנס מאה לירות ובמקרה של עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשר לירות
בעד כ ל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת רא*«
המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.
.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

פטור.

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ׳יה ) 1באפריל .(1965

תחילה

הודאות סעיף  3לא יחולו על תשלום המם לשנת  1965/66והוא ישולם ת ו ך שלושים
.8
יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
.9

לחוק עזר זה ייקדא ״חוק עזר לערד )מס עסקים מקומי( ,תשכ״ו—1965״.

י " ' ־ ; .

הוראות מעבר

השם/

תוםפת
שיעורי ה מ ס ל ש נ ה
ת י א ו ר המלאכה או העסק

המט בלירות

אופטיקאי

100

אופניים ,אופנוע ותיקונים

100

אוטובוס

1000

אטליז

100

א ס פ ק ת מים

1000

ב י ת מלון

1000

ב י ת ח ר ו ש ת או ב י ת מלאכה או מ ו ס ך המעסיק
עובדים )כולל בעלים(
ל פ י היקף ביצוע
העבודה בלירות לשנה —
עד 30,000
ל מ ע ל ה מ־ 30,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 120,000
ל מ ע ל ה מ־120,000

200
750
1500
2000

חנות —
לסידקית מ מ ס ר י ה
לדגים ו ע ו פ ו ת
לרהיטים חדשים
לרהיטים משומשים
לכלי ב י ת וצרכי כתיבה
לצעצועים וצרכי כ ת י ב ה
ל פ י ר ו ת וירקות
למעדנים ודברי מתיקה
לבדים ,מוצרי פלסטיק ועור
להנעלה א ו להלבשה
לשעונים ו מ ז כ ר ו ת

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשג״ו28.10.1965 ,

ת י א ו ר המלאכה או העסק

המם בלירות

חנות —
למכשירי חשמל ,רדיו וכלי נגינה
למכשירי גז
מנהל ח ש ב ו נ ו ת
רואה ח ש ב ו נ ו ת
מאפיה או א ס פ ק ת ל ח ם
ביטוח ,סניף ,ס ו כ נ ו ת או סוכן
חייטים
מהנדס אדריכל
בנק או סניף ב נ ק שמספר העובדים ב ו —
1000
עד 5
1500
 6עד 10
2000
מ ע ל ל־10
בית ק פ ה או מסעדה שיש ב ה מ ק ו מ ו ת הארחה —
200
עד 20
400
למעלה מ־ 20עד 40
600
למעלה מ־ 40עד 60
בית מלאכה—
100
שעונים
100
נעליים
100
ת ק ר י ם במכוניות
100
מ כ ו נ ו ת תפירה
100
כריכת ספרים
100
דקורטור
100
ריהוט
100
וילונות ובדי ריפוד
100
החלפה ,השכרה ותיווך מ כ ת ו ת חקלאיות
100
7גג
100
100
100
150
500
100
100
150
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ת י א ו ר המלאכה א ו העסק

המס בלירות

א ס פ ק ת חשמל
ה ו ב ל ת משאות

1000
250

צבעי ,סייד
צלמ
קבלן או קבלן משנה ל פ י היקף ביצוע העבודה
בלירות לשנה —
עד 30,000
למעלה מ־ 30,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 120,000
למעלה מ־120,000

25
100

מספרה —
100
לנשים
100
לגברים
250
מ כ ו ל ת בסיטונות
100
מכולת בקמעונות
מכירת המרי בנין ,בלוקים ,מ ר צ פ ו ת וכיוצא באלה 200
100
מ כ י ר ת כלים וחמרים חקלאיים
100
מכבסת קיטור
600
קולנוע
100
קונדטוריה
100
קיוסק
100
רופא או מרפא שעיים
100
ר ו פ א כללי
100
רפד
100
רצען ב ה מ ו ת
100
רוכל ,פלפל ,כריכים ,גרעינים
50
ש ר ב ר ב לתיקונים בלבד
500
ת ח נ ת דלק עם סיכה
300
ת ח נ ת דלק בלי סיכה
300
תיירות

א ס פ ק ת גז לבישול ולחימום ל פ י מ ס פ ר הלקו
חות׳ ובלבד שכאשר ה ג ז מ ס ו פ ק למטבח
מ ש ו ת ף — יחשבו כ ל  5נ פ ש ו ת כלקוח אחד —
עד  1000ל ק ו ח ו ת —
ל כ ל  100ל ק ו ח ו ת או ח ל ק מהם
למעלה מ־ 1000ל ק ו ח ו ת —
ל כ ל  200ל ק ו ח ו ת נוספים או ח ל ק מהם
מוניות שירות
חשמלאי —
ל ת א ו ר ה בלבד
ל ת א ו ר ה וכוח
לתיקון מכשירי חשמל

ת י א ו ר המלאכה א ו העסק

המס בלירות

25

מ כ ב ס ה עד  2עובדים כולל בעלים
מוכר נפט
מ ו כ ר חלב
מוכר קרח
מכון מניקור וקוסמטיקה
מוסך למכוניות

100
200
100
100
50
50
50
100
200

נגריה ,ב ל י עובדים מלבד הבעלים ,ששטחה —
עד  40מ״ר
למעלה מ־ 40מ״ר

100
250

סיטונאי למשקאות א ו סיגריות
ס ו כ נ ו ת א ס פ ק ת דברי מזון
עורך דין
פחח

250
250
250
50

נתאשר.
כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965

50
50

200
750
1500
2000

פונדק
יצחק
ראש המועצה המקומית ערד

)חפ (84666

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לקדימה ב ד ב ר א ס פ ק ת מים
1

הגדרות

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ר 23לפקודת המועצות המקומיות * ,מתקינה המועצה
המקומית קדימה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

,1

״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת!
״חדד״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדר ששטח
רצפתו אינו עולה על  30מטר .מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה,
דינו כדיו חדר נוסף!
1
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ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9תשכ״ה ,ע מ ׳ .256

קובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965 ,

״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
; 1950
״מד־מיס״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 :המסופקים לנכס?
2

״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
ע ל 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 ,לאגידתם ,להעבויתם ,לאספקתם או להסדרתם ,למעט דשת פרטית!
״נכס״ ,״בניך ו־״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א—?1950
״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משדד ,בין שהותקן בו;ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית.
כמשמעותו בסעיף  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 בנכם והמשמש או המיועד לשמש לאספקת
מיס לנכס; למעט מד־מים?
״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 ה ג ג ! 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.
3

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא -ייעשו אלא על ידי המנהל.

חיבור
למפע? מ י ם

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
)ג( בעד-חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
,המבקש למועצה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
) (2הודאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
•

י •

־

•יי

י-

י

)ד( בעד הנחת קו מיס זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
2
3
4

לשת

ק״ת  ,127תשי״א ,עמי  ;178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמי .280
ע״ר  ,1936תופ׳  1מס׳  ,560עט׳ .1
ק״ת  ,1105תשכ׳׳א ,עמי .1029
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)ב( בקשה להיתר לפי 6עיף קטן )א( תוגש׳ בכתב כצירוף תכניות הרשת ז־׳מוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי העניו! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת רשת
פרטית ,תשולם למועצה אגרה 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 דשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיעדר בדיקה של הרשת
הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה כאמור
תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באביזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באביזרים אחדים .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־מים או
אביזר או גרס להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
אגרת הנחת
צינורות

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

אגדת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 3ב(.

)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם ,אם הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי
תוספת הבניה או הבניה החדשה.
התקנת
ט י

"

ט י פ

.5

)א(

המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב(

מד־המים הוא רכוש המועצה.

)ג(

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

)ד(

צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגדת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

בתוספת.
)ה(

,
במקום תשלום אגרת מד־מים ,צרכן רשאי להביא למנהל תוך  30יום מיום פרסום

חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו
הפרטית.
)ו(  ,הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן )ה( ישלם למועצה אגרת התקנת מד־מים
בלבד.
)ז(

היד .מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא

פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגרם הנזק
באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
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)ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמד־
המים ייבדק על ידי המנהל» בעד בדיקת.מד־מים כאמור ,ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.
)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מיס
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

אגרת מ י ם

)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת 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 ,בתוספת
או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו'.
) .ד( משמש מד־מים אחד נכס :המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי 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 המספד 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־מיס אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילה
ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים ,רשאי המנהל להעריך
את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
)ז( הורכבו מדי־מיס דורתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס ,והיה
הפרש ברישום ביניהם ,יחולק,ההפרש באופן שווה בין ,כל הצרכנים ,זולת אם הגיעו כל
הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
)א( המועצה רשאית ,באישור שד הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב(

אספסת מיש

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

באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
.8
שיקבע ,להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן
כאגרה או כדמי נזק כאמור.
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מועד התשלום

אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת
.9
המועצה.

אישור סכום

נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
.10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

ההוצאות

ניתוק החיבור

) .11א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
זה ,או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצודה אחרת ,או שפגע
במד־מים ,רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר
חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,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 לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה
במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב(,
תשולם אגדת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

הפםקת מים

) .12א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
הפרטית ,רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או
י
מקצתה.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה
תשלומים האחדים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק ,ללא תשלום.

רשות מ י ס ה

) ,13א( המנהל או מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 08.00
ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מ נ ת 
)!( להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים ,צינור,
או אביזרים ,או כיוצא בהם ,או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו(
לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לדעה או זיהום'של מים או פגיעה אחרת

)(2

במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!
)(3

למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחד לפי חוק עזר זה ז

׳) (4לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי'סעיף  11או ! 12
)(5

לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

)(6

לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
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)א(

.14

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

שימוש במים

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים,שברשותו אלא
לצרכי 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 באספקת
המים.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו(

לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או כיוצא 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
המועצה.
)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 מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

נטיעות ציבוריות.
לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לדשות אדם אחד ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה או
.15
הופסקה לו אספקת־ המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

מכירת מים
והעברתם

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
.16
היתד ב כ ת ב מאת המנהל.

חידוש ח י ב ו ר
שנותק

)ב( חיבור של דשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
לא .יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,כור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר
.17
ממפעל המים.
)א( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב
.18
1,
ק
1,
1,
ל ״!,ק
1,
בדרישה בכתב 1,
כ

צ

ד

כ

ן

א

ו

ב ע

ו

ש

ת

 3ד ט י ת

א ן

ב ע

מ מ נ ה ׳

א 1

ב

ב ע

א ן

מ ח ז י

ש

שטירה בפני

,

'יהי

0

דרישת
תיתונים

נכס ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב(

מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחדי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות .הביצוע.
מובץ התקמת80,ז ,1ב׳ בחשו! •תעצ״ו28.10.1965• ,
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מ ס י ר ת הודעות

ענשים

מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אס נמסרה
.19
לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים ,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 באחד המקומות האמורים ,או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה
בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
.20

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה

נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
ניטו?

.21

חוק עזר לקדימה )אספקת מים(,תשכ״א— — 1961בטל.

השם

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )אספקת מים( ,תשכ״ו—1965״.

4

,

שיעור האגרה
בלירות

תופפת
.1

.2

.3

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

100

לכל יחידת מלאכה ותעשיה

200

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ו ־ ) ג ( ( :
)(1

למגרש ששטחו עד דונם
לכל מ״ר נוסף
נוסף לזה לכל מ״ר שטח בנוי בכל קומה ,

)(2

לשימוש חקלאי לכל דונם או לכל חלק ממנו

250
0.25
1.50
150
כשיש מיתקז
מוכז להתקנת
מד־מים

אגרתמד־מים ) ס ע י ף  ) 5ד ( (

כ׳עאח מיתקן
מוכז להתקנת
מד־מים

מד־מים שקטרו —
65

130

) (2עולה על ״ %ואינו עולה על ״1

90

170

) (3עולד ,על ״ 1ואינו עולה על ״ 1 /

120

210

) (4עולה על י׳! ! /ואינו עולה על ״\ /2

150

250

) (5עולה על ״ 14ואינו עולה על ״2

190

290

) (6עולה על ״ 2ואינו עולה על ״3

250

350

350

450

) (1אינו עולה על ״%
ג

4

1

1

) (7עולה על ״ 3ואינו עולה על ״4
) (8עולה על ״ 4לפי חשבון שהגיש המנהל.
ק׳־ת  ,1105תשכ״א ,עמ׳ ו
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קובץ התקנות » ,178ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965 ,

.4

אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק ,הובלה והתקנה
)סעיף) 5ש((
.

.5

י

האגרה ב?יריח

10
האגרה ה מ י נ י מ ל י ת
בלירות

האגרה למ״ק
בלירות

אגדת מים )סעיף  — (6לחודש —
) (1לשימוש ביתי — לכל מ״ק
0.72

 3מ״ק ראשונים
0.24
 .ל־ 7מ״ק נוספים או חלק מהם
0.30
לכל מ״ק נוסף מעל ל־ 10מ״ק
לגבי דידה שהצפיפות בה עולה על  4נפשות
יינתן זיכוי כספי של  6אגודות לכל מ״ק
לתצרוכת העולה על  10מ״ק לחודש
) (2לשימוש במשק עזר וגינות נוי בהגבלה של,
 7.5מ״ק בחדשים אפריל—נובמבר לכל100 ,
0.08
מ״ד של הגינה המושקית ,או חלק מהם
) (3לשימוש חקלאי—-
0.053
לכל מ״ק
לשטח שיש לו חיבור זמני ולא שולמה עבורו
אגדת חיבור רשת פרטית ,לכל מ״ק —
0.007
תוספת של
,

)(4
)(5
)(6
.6

האגרה ב ל י ר ו ת

0.08
0.40
0.22

לשימוש בלולים ודפתות — לכל מ״ק
לבניה— לכל מ״ק
לתעשיה ,מלאכה — לכל מ״ק

5

אגדת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ד ( (

יוסף רוזנבד
ראש המועצה המקומית קדימה

נתאשר.
י״ג באלול תשכ״ה ) 10בספטמבר (1965
) ח מ (852206

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לקדימה ב ד ב ר ה ס ד ר ת השמירה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,והסעיפים  3ר 16לחוק
הרשויות המקומיות )הסדרת השמידה( ,תשכ״א—) 1961להלן — החוק( ,מתקינה המועצה
המקומית קדימה חוק עזר זה:
1

2

1
2

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ם״ח  ,346תשכ״א ,עמי .168

קובץ התקנות  ,1789ב׳ ב ח ש ה תשכ״ו28.10.1965 ,

!

,
ו

הגדרות

בחוק עזר זד— .
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!
״רשות״ — רשות השמידה שהוקמה לפי סעיף .2
לבל מונח אחד"תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א^. 1950-

רשות השמירה

בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות! וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה
.2
לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק
או על פי חוק עזר זה.

3

פ י נ ו י הרשות

.3

הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי

זבות בחידה למועצה.
הרכב הרשות
הודעה ע5
מינוי
ח ו ב ת השמירה
רשימת
החייבים
בשמירה
בדיקה
רפואית

שביעת מועדי
השמירה

.4

מספד חברי הדשות יהיה שלושה.

.5

המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות ,הרבבה

וכל שינוי בהרכבה.
.6

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

.7

הדשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

.8

תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בבל הנוגע

לבדיקות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.
.9

'הדשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום

ברשימה )להלן — השומר( לצאת לשמירה.

חובת השומר

.10

השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף .9

הצגת הרשימה

.11

הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו בתחום המועצה ,במשרד המועצה

ובכל מקום ציבורי אחר שתודה הרשות.
מ ט י ר ת העתי!
הרשימה

תפקיד השומר

.12

על אף האמור בסעיף  ,11רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור

לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.
.13

שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי ,להישאר על

משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הודאות הממונה על השמירה בכל הנוגע
לשמירה.

ענשים

השם

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  300לירות ,ואם כבד הורשע בעבר על
.14
עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס  300לידות.
.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )הסדרת השמירה( ,תשכ״ו—1965״.
יוסף רוזנבך
ראש המועצה המקומית קדימה

נתאשר.
י״ד בתשרי תשכ״ו) 10באוקטובר (1965
)חמ (852213

חיים משה שפירא
שר הפנים
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשג״ב ,עמ׳ .280
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפיה  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות
המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
בחוק עזר זד,

.1

—

מתקינה המועצה

הגדרות

י

״אביזרים״ ^ ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת!
״מזימים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס!
״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־טבעון!
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לעניו חוק עזר זה על
ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל המים״ — באד ,בריכה ,מעין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה ובן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים ,לאגירתם ,להעברתם ,לאספקתם או להםדרתם ,למעט רשת פרטית <
״נכס״ ,״בנין״ ר״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
! 1950
2

״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרה בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
״•כמשמעותו בסעיף  16לפקודת המועצות המקומיות )אספקת מים(! 1936 ,
3

״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.
״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת
קומתו הנמוכה ביותר ,ושטחו העליון של חגג בבנין שגגו שטוח ,ובבנין שגגו משופע —
צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתון של
הגג! ואם אין בבניך או בחלק קירות מכל הצדדים או גג ,החלל התפוס על ידי הבנ^ או על
ידי החלק האמור! ואס הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג והרצפה שמתחתיו!
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

חיבור
 5ט פ ע ?

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור דשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
1
2
3

ד י נ י מ ד י נ ת ישרא ,5נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .266
ק״ת  ,127חשי״א ,עט׳'.178
עיר  ,1936תום׳  1מס׳  ,560עט׳ .1

הובי! חתקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10.1965 ,
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)ג( בעד
המבקש למועצה
)(1
)(2

חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זד״ ישלם
מראש:
אגדה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

)ד( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל המים ישלם ,אם הוגדל
נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגרה בשיעור שנקבע בתוספת לגבי תוספת הבניה או
הבניה החדשה.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
רשת פ ר ט י ת

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתד 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 רשת
דשת פרטית ,תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג(

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

)ד(

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

של המנהל.
)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת
הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה כאמור
תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת דשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באביזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
ו

)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־מים או אביזר או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
אגרת הנתת
צינורות

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

התקנת
ט י

'

ט י ם

אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 3ב(.

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

מד־המים הוא רכוש המועצה.

)ג(

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

י )ד(

צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגדת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

בתוספת.
)ה( במקום תשלום אגרת מד־מים ,דשאי צרכן להביא למנהל תוך  30יום מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו
בדשתו הפרטית.
1
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)ו(

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

בלבד.
)ז( היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
פטור גם מאגרת התקנת מד־מימ.
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגרם
הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה 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־מים כאמור ,ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגדה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.
)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מיס
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המיס ,ובלבד שלא תפחת
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

א נ י ת מים

)ב( מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשד תקופה מםויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת 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־המימ 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 להודות 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 אחדים ,רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
מהצרכנים בכמות המיס ,שנרשמה על ידי מד־המים ,ואגדת המיס 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
את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
)ז( הורכבו מדי־מים דידתייס לבל 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.
<1ו3׳ו המקנות 1,1789׳ בחשה ו1ש3״ו28:10:1965 ,
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אספקת מים
לפי חוזה

.7

)א(

המועצה רשאית ,באישור שר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת

מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי החוזה.

פקדתות

מועד
התשלום

אישור סכום
ההוצאות

ניתוק
החיבור

באישור המועצה דשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה 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 אחרות — כל סכום המגיע מאת
הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.
.9

אגדת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת

המועצה.
נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
.10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
) .11א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
זה ,או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע
במד־מים ,דשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק א ת החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר
חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,16רשאי המנהל בכל עת לנתל את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי הענין .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
קטן )ב( ,תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

הפסקת אספקת
מים

)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.
)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגדות
והתשלומים האחרים 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.

רשות כניסה
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) .13א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 08.00ל־ 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 שבנסיבות נחוץ לעשותו(
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
במים או לברר א ת כמות המיס שסופקה לצרכן.
) (3למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה <
קובץ התקנות  ,1789בי• בחשו! תשכ״ו28.10-1965 ,

)(4
)(5
)(6

לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או 112
לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה ן
לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שחודשה על ידיו להשתמש בסמ
כויותיו לפי .סעיף קטן )א( .י
,14

)א(

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

שימוש כמים

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחד ישתמש במים שברשותו
אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג( לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר 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
באספקת המים.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או כיוצא בזה ,אלא
ברשות המנהל,
)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום המועצה.
)ח(

לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

)ט(

לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אביזר השייד למפעל המיס.

)י(

לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

)יא( לא יפתח אדם — פרט לעובד המועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
נטיעות ציבוריות.
לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
.15
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתד בכתב מאת המנהל.

מ כ י ר ת טי0
והעברתם

)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
.16
היתר בכתב מאת המנהל.
) ,ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( ,
רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

חידוש ח י ב ו ר
שנותק

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
.17
סביר ממפעל המים.

שמירה מ פ נ י
זיהום

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

דרישת

ב ע

)ב(

מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
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א ו

-

מ ח ז

ק

יזיסינימ

)ג( לא מילא ,מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
מסירת
הודעות

מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם
.19
נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד
או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוד 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 הנכס שבו
דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא
בשפה העברית.

ענשים

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

ביטול

.21

חוק עזר לקדית־טבעון)אספקת מים( ,תשכ״א— —*1961בטל.

השם

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון)אספקת מים( ,תשכ״ו—1965״.
תוםפת
האגרה בלירות

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף ) 2ג( ) (1ו־): ((3
) (1לכל מ״ד של שטח הבניה בכל קומה
לכל דונם קרקע או חלק ממנו
) (2הרחבת חיבור ,פירוק חיבור או התקנתו מחדש
לפי דרישת הצרכן —

7
100

30
75

עד ״2
למעלה מ*״2
.2
.3
.4

.5

אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של דשת פר
3
10

טית )סעיף  ) 3ב ( (
אגדת בדיקה של דשת פרטית )סעיף )3ד((.
אגרת הנחת צינורות )סעיף  ) 4א ( ( —
לנכס בשטח עד חצי דונם
לכל מ״ד נוסף

50
0.10
כשיש מיתקן
מוכ! להתקנת
מד־מים

אגרת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( .־
מד־מים שקטרו —
) (1אינו עולה על ״1
) (2עולה על ״! ואינו עולה על ״1
) (3י עולה על ״ 1ואינו עולה על ״11
) (4עולה על ״ \ \ ואינו עולה על ״{1
) (5עולה על ״* 1ואינו עולה על ״2
) (6עולה על ״ 2ואינו עולה על ״3
) (7עולה על ״ 3ואינו עולה על ״4
) (8עולה ״ — 4לפי חשבון שהגיש המנהל.

50
75
90
100
145
190
220

כשאי! טי!תק1
מוכ! ?התקנת
מד-מים

100
140
160
180
210
240
300

ק״ת  ,1088ח » ״ א  ,עמ׳ .703

199

קוב״ז התקנות  ,1789ב׳ בתשוו ת ׳ ^ ״ ו 88.104865 ,

האגרה בלירות

• .6אגרת בדיקת מד־מיס כולל דמי פירוק ,הובלה
והתקנה )סעיף  ) 5ט ( (

10

האגרה למ״ק
באגודות

.7

האגרה ה מ י נ י מ ל י ת
בלירות

אגדת מיפ )סעיף  — (6לחודש —
) (1לשימוש ביתי
 3מ״ק ראשונים
יעד  7מ״ק נוספים או חלק מהם
מעל ל־ 10מ״ק

35
35
50

) (2למשקי עזר וגינות מעובדים בהגבלה של 30
מ״ק לחודש בחדשים אפריל—נובמבר
לכל חצי דונם או חלק ממנו
לכל מ״ק מעל ל־ 30מ״ק לחודש בחדשים
אפריל—נובמבר לכל חצי דונם או חלק ממנו

25
50

)(3

לשימוש מסחרי או תעשייתי

30

)(4

לבניה

60

נתאשד.
א׳ באלול תשכ״ה ) 29באוגוסט (1965

1.05

י .ק ל ב ר ג
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

<חמ (82909

ח י י ם מש ה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר פ ת י ח ת ב ת י עסק וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ר 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־מלאכי חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי ן
״בית־עסק״ — חנות ,משדד׳ מחסן ,קיוסק ,בית מלאכה וכל מקום אחד שבו מתנהל עסק,
געשית מלאכה או מוחסנת סחורה ,למעט בית אוכל ,בית עינוג ,בית מרקחת ,מלוז או
פנסיון»
״בית־אוכל״ — בל מקום שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם בו במקום ,למעט
קיוסק ז
״בית־עינוג״ — כ ל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
הציבוריים» 1935 ,

הגדרות

2

* ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ע״ר  ,1935תוס׳  1מם׳  ,496עמי .49
2

קובץ התקנית  ,1789ב׳ בחשוז תעכ׳׳ו28.10,1965 ,

191

״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה ,תחילתה
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
במוצאי יום המנוחה ,וליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו
בשעה  05.00למחרת!
״פתוח״ — לרבות עשיית עסק ,מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור ,או
אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך!
״בעל״ — בעל בית עסק ,בית אוכל או בית עינוג ,לרבות שוכרו ,מנהלו או המחזיק בו.
3

ם נ י ר ת בתי
עסק ובתי
עינוג בימי
מנוחה

ס ג י ר ת בתי עםק
ב י מ י ם שאינם
י מ י מנוחה

.2

)א(

בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק.

)ב( ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח ולא ירשה בעל לפתוח בית עינוג.
)ג( בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף קטן )ב( לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח
בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך ללא תשלום.
.3

)א(

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל פתוח —
) (1חנות לממכר מזון:
בקיץ — בשעות שבין  19.30לבין  06.00ובשעות שבין  13.30לבין ? 15.30
בחורף —בשעות שבין  19.00לבין  06.00ובשעות שבין  13.30לבין ! 15.30
אולם ביום ה׳ בשבוע מותר לפתוח חנות לממכר מזון בשעות שבין  06.00לבין
! 20.00
)(2

קיוסק לממכר ממתקים ,גלידה ,סיגריות ,עתונים או משקאות לא משכרים,

למעט קיוסק הנמצא בחנות לממכר מזון — בשעות שבין  24.00לבין 106.00
)(3

חנות לממכר פרחים — בשעות שבין  21.00לבין ! 06.00

)(4

בית מלאכה — בשעות שבין  19.00לבין ! 06.00

) (5בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד ) — (4בשעות שבין  19.00לבין.
 06.00ובשעות שבין  13.00לבין ) 15.30
אולם בכל אחד מהימים כ״ו ,כ״ז וכ״ח באלול! ח׳ ,י״א ,י״ב ,וי״ג בתשרי ¡ ז׳
באדר עד ט״ו ב ו ! י״א ,י״ב וי״ג בניסן! בי ,ג׳ וד׳ בסיון ,מותר — אם אינו חל
בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה .22.00
)ב( במוצאי ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק שלא פורט
בסעיף ק ט ן ) א ( ) (2א ו ) . ( 3
)ג( בתקופה שמיום  1ביולי עד  31באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח
חנות ,למעט חנות לצילום ,בימים ב׳ וג׳ בשבוע בשעות שבין  14.00לבין .06.00
)ד( בסעיף ז ה 
״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול!
.
״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.
ס ג י ר ת בתי
אוב? בימי
מנוחה

.4

)א(

ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית

אוכל.
)ב( בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף קטן )א( לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח
בית אוכל—
)(1

שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה!

עייר תש׳׳ח ,תום׳ א' מס׳  ,4עמ׳ .12

192

שובץ התקנות  ,1789ב׳ בחשו! תשב״ו28.10-1965 ,

י

שלא פורט בפסקה ) — (1בשעות שבין  22.00לבין  10.00ובשעות שבין

)(2

 15.00לבין סוף יום המנוחה.
בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל בשעות

 .5י) :א(

סגירת בתי

שבין  24.00לבין .05.00
^

ב

י

מ

י

!י־״נ״יימ
ט

ש

א

י

נ

ם

י

מ

,

מ

נ

ו

״

ה

1,

י

א

פ

ת

ח

א

ד

ם ן1,

א

י

ד

ש

ה

ב ע

1,

ל

פ ת ן ח

ב

י

ת

ע

י

נ

ו

,

ג

שאינם יעי
מנוחה

בשעות שבין  24.00לבין .08,00

.6

)א(

הוראות סעיפים  2ד  4לא יחולו על בית עסק ,בית עינוג או בית אוכל שבעליו

תחולה

אינו יהודי ,הסוגד אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.
1

)ב( הוראות סעיפים  4ר ) 5א( לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
פנסיון ,אכסניה או כל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את דברי האוכל
או את המשקאות בו במקום.
.7
•8

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

עונשי!

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקוייודמלאכי )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ו—

השם

1965״.
נתאשר.
ד>׳ באב תשכ״ה ) 3באוגוסט (1965
) ח מ (853110

ד ו ד עב ודי
ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי
,.

.

/

זרח ורהפטיג
שד.הדתות
ממלא מקום שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק ע ז ר ל ר מ ת נ ג ב ב ד ב ר ה ד ב ר ת מזיקים
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
ג

האזורית דמת־נגב חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב ?
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון?
״מזיק״ — כל אחד מאלה :חלזונות ,עשבי בר ,טוואי התהלוכה של האורן ,זבוב ים התיכון,
נברנים ,קרציות הבקר ,יתושים ,זבובי בית!
1

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9ת ש נ ״ ה  ,עמי .256

סובין ה ת ק נ ו ת  ,1789ב׳ בחשו! ת ש ג ״ ו 28.10.1965 ,

הגדרות

״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית וכין פרטית ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו ?יפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

חובה להדביר
מזיקים

.2

הוראות
להדברת מזיקים

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

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

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
ה ד ב ר ה על י ד י
המועצה

םמכות דאש
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי .חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני מש
פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עבירות וענשים

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואפ עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ר,ש&

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב )הדברת מזיקים( ,תשכ״ו|1965-״.

נתאשד.
כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965

חגי אבריאל
ראש המועצה האזורית רמת־נגב

) ח מ (851812

חיים משה שפירא
שר הפנים

194
המחיר  104אגורות

קובי! ה ת ק נ ו ת  ,1789ב׳ בחשו! ת ש ג ״ ו 28.10.1965 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

