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קובץ התקנות
י״ז באדר וזשכ״ט

2356

 7בטרם 1969
עמוד
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חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,חשי״ט 959-ו ]גוסח משולב[
תקנות

בדבר טיפול רפואי בנכים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ד 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—1959
]נוסח משולב[! ,אני מתקין תקנות אלה:
החל9ת מ ק ״ ז !

במקום תקנה  1לתקנות הנכים )טיפול רפואי( ,תשיי׳ד—1954

.1

)להלן — התקנות

2

העיקריות( ,יבוא:
״י ייי
זג

מ

.1

בתקנות אלה —

״קצין תגמולים״ — לרבות כל פקיד שנתמנה על ידי קצין תגמולים כפקיד
רישום ראשי;
״מוסד״ — בית חולים ,בית הבראה ,מרפאה ,בית מרקחת ,מעבדה או
שירות למתן עזרה רפואית•,
״מוסד מוסמך׳ — מוסד או רופא שראש אגף השיקום במשרד הבטחון
)להלן — ראש האגף( קבעם כמוסד מוסמך לענין תקנות אלה!
״תותבת״ — כל אבר מלאכותי של גוף אנוש וכל חלק מאבד כזה!
״מכשיר עזר רפואי״ — נעליים אורתופדיות ,קביים ,מקלות ,רצועות,
גרביים או חגורות אלסטיות ,חגורות שבר ,משקפיים ,מכשירים להג
ב ר ת השמיעה ,לרבות הסוללות המפעילות אותם ,גרביים לגדמים,
ולרבות כל מלבוש מיוחד הדרוש עקב השימוש באחד המכשירים
האלה!
״מכשיר תנועה״ — כסא על גלגלים!
 .״נכה המקבל גימלה״ — נכה המקבל תמורה כספית לתקופה מםויימת לפי
אחד או יותר מן החוקים הבאים )להלן — חוקי הגימלאות(:
) >1חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ח—1968

3

ו

)(2

חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—! 1954

)(3

חוק שידות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי״ד—

4

¡ 1954
5

)(4

חוק שידות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו—! 61955

)(5

חוק הגימלאות לנפגעי ספר ,תשי״ז—. ! 1956

)(6

חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז—! 1957

7

8

ס״ח  ,295תשי״ט ,עמ׳ .276
ק״ת  ,430תשי״ד ,עמ׳  ; 500ק״ת  ,537תשט״ו ,עמ׳  ; 1268ק׳׳ת  ,967תש״ד ,עמ׳  ; 358ק״ת  ,1019תש״ך ,עמ׳
 ; 1266ק״ת  ,1320תשכ״ב ,עמי  ; 2042ק״ונ  ,1456תשכ״ג ,עמי  ¡ 1594ק״ת  ,1495תשכ״ד ,עמ׳  ; 30ק״ת ,1609
תשכ״ד ,עמ׳  ; 1634ק״ת  ,1612תשכ״ד ,עמ׳ .1668
ס״ח  ,137תשי״ד ,עמי .6
ס״ח  ,147תשי״ד ,עמי .76
סייח  ,163תשי״ד ,עמ׳ .179
ס״ח  ,188תשט״ו ,עמ׳ .135
ס״ח  ,213תשי״ז ,עמ׳ .22
ס״ח  ,266תשי״ז ,עמ׳ .103

1

2

3

4
6
i

7

8

\
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קובץ התקגות  ,2356י״ז באדי תשכ״ט7.3.1969 ,

״גימלה:יומית״ — םכוט התמיכה הכמ&ית שנכה המקבל גימלה מקבל לפי
חוקי הגימלאות כאשר סכום זה מחולק במספר ימי התקופה שבעדה
ניתנת התמיכה!
״תגמול יומי של נכה״ —
) (1לגבי נכה המקבל גימלה — סכום המצטרף מהגימלה היומית
והחלק השלושים מהתגמול התדשי המגיע לנכה האמור לפי החוק;-
)(2

לגבי נכה אחר — החלק השלושים של התגמול החדשי המגיע

ל ו לפי החוק!
״תגמול יומי בעד טיפול רפואי״ —
) (1אס הנכה אינו מקבל תגמול חדשי יעל פי החוק — סכום
השווה לתגמולו היומי המלא של טיפול רפואי!
) (2אם הנכה מקבל תגמול חדשי על פי החוק או אם הוא מקבל
 .גימלה — סכום השווה להפרש בין תגמולו היומי המלא בעד
טיפול רפואי לבין תגמולו היומי;
״תגמול חדשי בעד טיפול רפואי״ — כפי שנקבע לגבי הנכה בפרק
החמישי ,סימן א׳!
׳ ״תגמול יומי מלא בעד טיפול רפואי״ — החלק השלושים של התגמול
החדשי בעד טיפול רפואי!
״עובד חדשי״ — נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר חדשי או
התעסקות עצמאית!
״עובד יומי״ — נכה שעבודתו הרגילה היא עבודה בשכר יומי ^
״עבודה רגילה של נכה״ — עבודה או התעסקות עצמאית של נכה המש־
משת לו כרגיל מקור להפקת הכנסה עיקרית למחייתו ולמחיית בני
משפחתו?
״ביטול מעבודה של נכה״ — ביטול מעבודה רגילה של נכה ,בין אם ביטול
מלא ובין אם ביטול חלקי ,בגלל הצורך בטיפול רפואי או בגלל מצב
רפואי המונע בעד השמתו בעלודה ,שאושר לנכה על ידי רופא מוסמך
ראשי או מקומי ,ו־״נכה מובטל״ או ״הבטלת נכה״ יתפרשו לפי זה;
״יום ביטול מלא״ — יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה מעל לחמש
שעות;
״יום ביטול חלקי״ — יום שבו הובטל נכה מעבודתו הרגילה משלוש עד
חמש שעות:
״נכה במוסד״ — נכה השוהה לרגל טיפולו הרפואי במוסד המספק לו
כלכלה על חשבון המדינה!
״נכה משוקם״ — נכה שהיה בטיפול רפואי ובתוך הטיפול הרפואי סודר
או הסתדר בכוחות עצמו בעבודה רגילה ועסק בה במשך שנה אחת
לפחות לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה .14״
קובץ התקנות  ,2356י״ז באח־ תשכ״ט7.3.1969 ,

מחלפה
תי,נה14א

במקום תקנה14א לתקנות העיקריות יבוא:
.2
״שיעוד ה » » י י  14א) .א( התגמול החדשי בעד טיפול רפואי של נכה שהוראות תקנה
לטיפול רפואי

,

<

 14חלות לגביו יהיה שווה —
) (1לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
 14לא עבד עבודה רגילה — ל־ 80%מסך כל המשכורת המש
תלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ט״ של הדירוג
האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה!
) (2לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
 14עבד עבודה רגילה — לסכום הכנסתו הרגילה אולם לא יפחת
מהסכום שנקבע בפסקה ) (1ולא יעלה על סכום המקסימום
שנקבע על ידי שר העבודה בתקנות לעניו סעיף  8לחוק שירות
מילואים )תגמולים(׳ תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ !
) (3לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה
 14היה נכה משוקם — לסכום המצטרף מהכנסתו הרגילה ומ־
תגמולו החדשי המגיע לו לפי החוק אולם לא יפחת מהסכום
שנקבע בפסקה ) (1ולא יעלה על סכום המקסימום שנקבע על
ידי שר העבודה בתקנות לענין סעיף  8לחוק שירות מילואים
)תגמולים( ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ ן
) (4לגבי נכה המובטל יום ביטול חלקי — ל־ 50%מהסכום
שנקבע בפסקה ) (1בנוסף לתגמולים החדשיים שהוא מקבלם
לפי החוק.
)ב( בתקנה זו ״הכנסה רגילה״ — סכום ההכנסה החדשית הגבוהה
ביותר תוך תקופת שלושת החדשים שקדמו ליום היות הנכה זכאי לתג
מולים לפי תקנה .14״
9

החלפת תקנה
14כ

במקום תקנה 14ב לתקנות העיקריות יבוא:
.3
״י««לי יי- -יי 14ב .אם הוכח שמעביד ממשיך לשלם שכר עבודה לנכה מובטל הזכאי
לתגמולים בעד טיפול רפואי לפי תקנה  ,14יהיה קצין התגמולים רשאי
להורות על החזרת השכר ששולם לנכה למעביד עד לגובה סכום התגמו
לים המגיעים לנכה בעד טיפול רפואי.״.
פ

נ

ל מ ע ־  :י י

תקנה 14ג לתקנות העיקריות — בטלה.

ריטול תקנה
14נ

.4

החלפת תקנה 15

במקום תקנה  15לתקנות העיקריות יבוא:
.5
״המגמיי י״״ ) .15א( נכה במוסד שהוא רווק ,יופחת סך תגמוליו לכל יום של שהותו
במוסד ויועמד על  75%מהתגמול היומי בעד טיפול רפואי ,ובלבד שלנכה
ב ־ י ־ י

המקבל גימלה לא ישולם תגמול.
)ב( הוראת תקנת משנה )א( לא תחול על נכה שתקופת שהותו
במוסד אינה עולה על  14ימים רצופים.״
.6

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

כ״ט בשבט תשכ״ט ) 17בפברואר (1969
)חמ (73103

משה דיין
שד הבטחון

ס״ח  ,298תשי״ט ,עמ׳ .306
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קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,תשכ״ד 963-ן
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה נ ו ה ל ב פ נ י ו ע ד ת ק נ ס ו ת ו ו ע ד ת ע ר ר לענין ק נ ס ו ת
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  72לחוק המועצה  ?.ענף הלול )ייצור ושיווק( ,תשכ״ד—
1

 ,!1963אנו מתקינים תקנות אלה:
בתקנות המועצה לענף הלול),ייצור ושיווק( )הנוהל בפני ועדת קנסות וועדת

.1

תשכ״ה—1964

2

ע ר ר

(

׳

היי,מ תקנה 8

)להלן — התקנות העיקריות( ,בכותרת השוליים לתקנה  ,8במקום ״לנאשם״

יבוא ״לנתבע״.
.2

בכותרת השוליים לתקנה  11לתקנות העיקריות ,במקום ״הנאשם״ יבוא ״הנתבע״.
לתקנות אלה ייקרא,״תקנות המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )

.3

ן ז נ ו ה

ל

ב פ נ י

ו

ע

היל,מ תקנה 11
ד

ת

השפ

קנסות וועדת ערר( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.
כ״א בשבט תשכ״ט ) 9בפברואר (1969
)חמ (739993

1
2

זאב שרף

חיים גבת י

שר המסחר והתעשיה

שר החקלאות

ס״ח  ,409תשכ״ד ,עמ׳ .12
ק״ת  ,1645תשכ״ה ,עמ׳ .327

פקודת הרוקחים
תקנות

הרוקחימ

בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לפקודת הרוקחים

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הרוקחים )להלן — התקנות העיקריות( ,האמור בתקנה  5יסומן ״)א(״
.1
ואחריה יבואן
2

תי־ומת?נה'5

״)ב( נבחן שלא עבר בהצלחה א ת הבחינה האמורה בתקנת משנה )א( ,רשאי
להיבחן בבחינה שתיערך בירושלים בחודש יוני שלאחריה.״
האמור בתקנה  6לתקנות העיקריות יסומן ״)א(״ ואחריה יבוא:

.2

היקה הל,נה 6

״)ב( הרוצה להיבחן ,כאמור בתקנה )5ב( ,יודיע על כך במכתב רשום אל
המנהל לא יאוחר מיום  31באפריל שלפני מועד הבחינה.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרוקחים )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

.3

ל׳ בשבט תעיכ״ט ) 18בפברואר(1969
) ח מ  7 3 3 4י (

1
2

השפ

ישראל ברזילי
שר הבריאות

חיקי א״י ,כרך בי ,פרק ק״י ,עמי .1002
חוקי א״י ,כ ר ו גי ,עמ׳  ; 2007ק״ת תש״ט ,עמ׳  ; 192תשכ״ו ,עמי .407

קובץ המקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,
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פקודת בריאות העם1940 ,
ת ק נ ו ת בדבר הודעות ע ל מ ח ל ו ת מידבקות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת בריאות העם ,! 1940 ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפה הקנה

במקום תקנה  4לתקנות בריאות העם )הודעות על מחלות מידבקות( ,תשכ״א—

.1

 1961־ )להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
״

ה י י ע ה

קולקטיבית ע י
ל מחלה מחלל ,ג׳

־

החלפה טופפ
 5גתופפת

.2

.4

)א(

הודעה על כל מחלה המפורטת בחלק .ג׳ של הרשימה תימסר
,י

למספר המקרים של כל מחלה בטופס מס׳  5שנקבע בתוספת.
)ב( בכל מקדה של התפרצות הרעלה ממזון ,או התפרצות כתוצאה
ממחלה אחרת ,תימסר ,בנוסף להודעה בטופס מס׳  ,5הודעה טלפונית אל
לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית הנוגעת בדבר.״

בתוספת לתקנות העיקריות ,במקום הטופס מם׳  5יבוא:
״עז0ס מס׳ 5
מדינת ישראל
משדד הבריאות
הודעה

מ ר ו כ ז ת ) ק ו ל ק ט י ב י ת ( ע ל מ ח ל ו ת 'כזידבקות
המרפאה

הנפה.

תאריו
מספר המקרים )חלוקה לפי גילים(

שם המחלה

שם הישוב
או המוסד

כל הגילים ביחד

0

1

2

3

4

+ 15 14-10 9-5

הגיל
לא ידוע

חצבת
)Measles (Morbilli
שעלת
Whooping Cough
אדמת
Rubella
הרעלת מזון *
Food poisoning
התפרצויות אחרות *
Other Outbreaks
הערות.

חתימת הרופא
1

שם ומען הרופא באותיות ברורות

ע״ר  ,1940תום׳  1מס׳  ,1065עמ׳  ; 191ע״ר תשי״ט ,תום׳ א׳ מס׳  ,48עמ׳ .169
ק״ת  ,1098תשכ״א ,עמי .878

2

996

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

'! .1הודעה זו יש לשלוח אחת לשבוע ללשכת הבריאות הקרובה.
 .2מקרי,מודת• יש לרשום בסוגריים ליד מקרי המחלה.
 .3על התפרצויות של ״הרעלת מזון״ ועל ״התפרצויות אחרות״ יש להודיע ,נוסף על ההודעה
בכתב ,גם בטלפון ללשכת הבריאות הקרובה.
נא לקפל את הטופס כפי שמסומן מעבר לדף ולהשלים את המען ע״י הוספת שם העיר:״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם )הודעות על מחלות מידבקות( )תיקון(,
,3
תשכ״ט—1969״.
ר׳ ג ז ׳ ב י ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

נתאשר.
כ״ח בשבט תשכ״ט ) 16בפברואר (1969
)וומ (77351

י ישראל ברזילי
שר הבריאות

פקודת נויאות העם 940 ,ו
צו בדבר רשימת מחלות מידבקות
בתוקף ׳סמכותי לפי סעיף 11א לפקודת בריאות העם1940 ,

אני מצווה לאמור.:

רשימת המחלות המידבקות שבתוספת השניה ל פ ק ו ד ה תשונה ,ובמקום חלק ג׳
.1
שברשימה האמורה יבוא:
2

״חלק ג ׳ :

מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית

בחלק זה׳ ״התפרצות מחלה״ — הופעת שני מקרי מחלה או יותר שיש לשער כי
נגרמו על ידי מקוד א ח ה
.1

חצבת

.2

שעלת

.1
.2

Morbilli
Whooping Cough

.3

אדמת

.3

Rubella

.4

הרעלות ממזון
)כל הצורות(

.4

Food Poisoning
)(ail forms

.5

התפרצויות של
מחלות שאינן

 Outbreak of diseases not included״5
in Part B of this schedule.

כלולות בחלק ב׳
לצו זה ייקרא ״צו בריאות העם )מחלות מידבקות( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

.2

כ״ח בשבט תשכ״ט ) 16בפברואר(1969
ג ( 7 7 3 5

m

1
2

ישראל ברזילי
שד הבריאות,

ע״ר  ,1940תוס׳  1מס׳  ,1065עמ׳  ; 239ע״ר חשי״ט ,תוס׳ א׳ מס׳  ,48עמי 169
ק״ת  ,1080תשכ״א ,עמ׳  ; 555ק״ת  ,1098תשכ׳׳א ,עמ׳ .884

קיבץ מתקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

חוק מסי מכס ובלו

)שימי

תעריף( ,חש״ט 949-ן

ה ח ל ט ו ת ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת מ כ ס א ו ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
מחליטה

בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט—1949

הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מם׳
) (87תיקון( ,תשכ״ט— , 1968שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהייתה
2

פטורה ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר .(1969
קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

)חמ (72801

ס״וז  ,19תש״ט ,עמ׳  ; 154מ״ח  ,303תש״ך ,עמי .18
ק״ת  ,2329תשכ״ט ,עמי .645

1

2

בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ,< 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
) (88ביטול( ,תשכ״ט— , 1968שכתוצאה מהן מוגדל מכם אד מוטל מכס על סחורה שהיתה
2

פטורה ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר .(1969
קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

) ח מ ( 7 2 8 0 1

1
1

סייח  ,19תשייט ,עמ׳  ; 154סייח  ,303תש״ך ,עמי .18
ק״ת  ,2329תשכ״ט ,עמי .646

בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
ג

הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
 ,(97תשכ״ט— , 1968שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה
2

ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר .(1969
קדיש
<

חמ 72801

1
2

>

לוז

יושב ראש הכנסת

סייח  ,19תשייט ,עמי '; 154ם״ח  ,303תש״ו ,עמי.18.
ק״ת  ,2329תשכ״ט ,עמי .632

קובץ מתקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

חוק מסי מכס ובלו )שימי תעריף( ,תש׳׳ס1949-
ה ח ל ט ו ת ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת מ כ ס א ו ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
1

הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
 ,(98תשכ״ט— 1968־ ,שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה
.

ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר . .(1969

m

m

2

קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

a

ס״ח  ,19תש״ט ,עה׳  ; 154ס״ח  ,303תש״ד ,עמי .18
ק״ת  ,2329תשכ״ט ,עמי .638

בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , ,1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
 ,(100תשכ״ט— , 1968שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה
י י
ממנו.
1

2

:נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר .(1969

:

קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

) ח מ ( 7 2 8 0 1

סייח  ,19תש״ט ,עמי  ; 154ס״ת  ,303תש״ך ,עמי .18

תקמת־שעח־חירום )תשלומי חובה( ,חשי״ח958-ו
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— , 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חידום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(7
תשכ״ט— < 1968שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
1

נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ט ) 20בפברואר .(1969
)חמ (74049

1

ס״ח תשכ״ד ,עמ׳  ; 175תשכ״ז ,עמ׳ .21

קובץ מתקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

קדיש

לוז

יושב ראש הכנסת

לשלטון מקומי

מדוד

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר מ ו ע צ ו ת אזוריות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ! ,אני מצווה לאמור:
ה ח י  8מ

ם ע

י1

6 8

במקום סעיף  68לצו המועצות

.1

המקומיות

)מועצות

אזוריות(,

תשי״ח—1958

2

)להלן — הצו העיקרי( ,יבוא:
) .68א( המועצה רשאית להטיל בתחום המועצה או בכל חלק ממנו את
האתונות ,האגרות ,ההיטלים ודמי ההשתתפות )לכולם ייקרא להלן —
מסים( שמועצה רשאית להטילם לפי הפקודה ,למעט ארנונה המוטלת על
בעלים בלבד.

״»פיפ ושייו»פ

)ב( לא הטילה המועצה לשנת כספים פלונית ארנונה ,תשולם
בתחום המועצה באותה שנה הארנונה בשיעורים ובמועדים שנקבעו לשנת
הכספים הקודמת; לענין סעיף קטן זה ,רואים את הארנונה שתשולם
כאמור כאילו הוטלה לאותה,שנת כספים שבה תשולם.
)ג( החליטה המועצה להטיל מס ,ישלם לה הועד המקומי של כל
ישוב את הסכום הכולל של המס המוטל על כל הנכסים או על האנשים
שבתחום הישוב ,ואולם רשאית המועצה לקבוע ,בהתייעצות עם הועד
המקומי הנוגע בדבר ,שבישוב פלוני ישולמו לה כל מסי המועצה ,או מסים
מסויימים שבהם ,במישרין על ידי החייב ב ה ם ! קבעה כך ,יהיה הועד
המקומי פטור מתשלום.״
היולפי* פעי!־ «8א

במקום סעיף 68א לצו העיקרי יבוא:

.2

״״ יעי י « י
ח

8

ע י ארנונות

8ה

68א) .א( החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה תתקבל לא יאוחד
,
,
,
מיום  1במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רואים החלטה בדבר הטלת
ארנונה לשנת הכספים  1968/69שנתקבלה עד יום ג׳ במיון תשכ״ח )30
במאי  — (1968כהחלטה שנתקבלה למועד לאותה שנת כספים.״

ה

מ

פ

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

.3

י״דבשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969
) ח מ( 8 0 0 1

1
2

1000

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מדינת ישראי ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ ¬256
ק׳׳ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1152תשב״א ,עמ׳  ; 1844ק״ת  ,1248תשכ״ב ,עמ׳  ; 1067ק״ת ,1272
תשכ״ב ,עמי  ; 1391ק״ת  ,2200תשכ״ח ,עמ׳ .1091

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ב א ק ה אל״גרבייה בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה
המועצה המקומית באקה אל־גרבייה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—

.1

״אבזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת;
״חדד״ — חדד ששטח רצפתו אינו עולה על  30מטר מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע
או חלק מזה ,דינו כדין חדד נוסף;
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית• לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס ו
״מועצה״• — המועצה המקומית באקה אל־גרבייה;
״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה ,לרבות אדם אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם;
״מפעל המים״ — באר ,בריכה ,מעיין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים,לאגירתס ,להעברתם ,להספקתם או להםדדתם ,למעט רשת פרטית ז
״נכס״ ו־״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—; 1950
2

״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משרד ,בין שהותקן,בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )אספקת מים(; 1936 ,
3

״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה;
״רשת פרטית״ — א מ ר  ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
וכן כ ל 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 הגג בבנין שגגו שטוח ,ובבנין שגגו
משופע — צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
התחתון של הגג; ואם אין בבגין או בחלק קידות מכל הצדדים או גג ,החלל התפוס
על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין
הגג והרצפה.שמתחתיו;
״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לא
.2
ייעשו אלא על ידי המנהל.
!

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

3

דיני מדינת ,ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳ .280
ע״ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,560עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,2356י׳׳ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש למועצה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,וכן
)(2

הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
ישי* י ׳ ־
8

, 8

)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.

1

)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין  1בעד 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 דשאי 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 רשת פרטית ,תיקונה או שינויה ,אלא באבזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באבזרים אחרים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין ,או מנע את פעולתו התקינה של
מד־מים או אבזד או גרם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
.4

אגרת הנחת
צינורות

)א(

בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —

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

י«? י*»י־
ג

מיט

.5

)א(

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

ובשעת הצורך דשאי 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.
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)ד( צרכן ישלם למועצה אגדת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו׳
בתוספת.
)ה( במקום תשלום אגרת מד-מים ,רשאי צרכן 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( היה 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.
)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.
)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 שנק:1עה 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־המיס 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 ,להודות על חלוקת האגדות או כל תשלום אחד
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 דשאי 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 כ ל צרכן
בזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
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)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
המיס שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
)ז( הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מיס 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.
אםפקת מים
"י"""

)א( המועצה רשאית ,באישור שר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
.7
מיס ולקבוע בותנאים.
)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.

פיןדונות

באישור המועצה רשאי 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.

מועד התשלופ

אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת הדרישה לכך
.9
מאת המועצה.

אישור פגופ
החמאות

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

ניתוק החיגור

) .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 מסידת ההתראה,
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתד חלקי
הרשת הפרטית או מפעל המיס.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,16רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במדימים כאמור ,הכל לפי העניו .בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
ק ט ן ) ב (  ,תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

תשלומים 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.
.13

)א(

המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00

ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מנת —
) (1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים. ,צינור.
או אבזרים ,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 ז

)ב(

)(3

למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;

)(4

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

)(5

לבדוק אם קויימו הוראות 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 ( .
)א(

.14

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

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
אלא 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 מיס ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס

לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרוס לזוהמה או להפרעה באס־
פקת 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 לצדכי 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 אחדים.
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)ט( לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אבזרי 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.
מגירת מים
והעברתם

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

חידוש חיבור
שנותק׳

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

שמירה בפני
זיהופ

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

דרישת תיקונים

) .18א( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב
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.
)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.

מפירת הודעות

 .19מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרו
לידי האדם שאליו הם מכוונים ,או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגי¬
לים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם
הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או על הנכס שבו הם דנים או נתפרסמו בשני
עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשיפ

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

ניטול
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לגבעת־ שמואל בדבר מפגעי תברואה
בתוקף סמכותה לפי םעיפימ  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
המקומית גבעת־שמואל הוק עזר זה:
ג

•1

בחוק עזר זה—

יי

״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולמ או לאגירתם
של צואים ,דלוחים ,שפכים ,או כל פסולת של נוזלים אחריפ ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחד הבנוי אבן ,לבנים או כל חומר אחר ,לרבות ביב או
תעלה!
״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחר ,או לניקוזס של קבוצה של
בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
שעליהם ,לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי ,וכולל אבזרי הביוב,
מחסומים ותאי בקרה ן
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אבזרי הביוב ,מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם ,ולמעט ביב פרטי;
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את כל הקבועות ,המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואבזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי
או בביב ציבורי ,בודות שפכים ,וכולל גם המיתקן לחימום מים ומערכת אספקת המיס
על כליה ,ציגורותיה ואבזריה 5
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה או היה זכאי
לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח,
בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר
משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים ו
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבנה חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם
מצויים בסביבתו ?
״ליקוי״ ,לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אס היה קייס מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחד זמן;
״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־שמואל!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או חלק מהם כשוכר או בבל אופן אחר ,למעט
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון ו
״תברואך — רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה ,מהנדס התברואה של
המועצה או כל פקיד מועצה אחר ,שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן ן
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256

קובץ התקנות  ,2356י׳׳ז באדר תשנ״מ7.34969 ,

״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטייט!
״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים ,תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ־
עותו בחוק עזר זה;
״בעלי־חייבד — כל בעלי־חייט ,לרבות דגים ו
״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משדד הבריאות.
מפג

עי

פ

2

״מפגע״ —
) (1העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
מטיפוס מאושר .בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
ציבורית!
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק או אין הם מתאימים כל צרכם מפאת
גדלם ,איכותם ,מצבם ,מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת ,שאינה מניחה דעתו
של התברואן!׳
) >3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תרים ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן,
מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור ,מיתקן תברואה ,שהוא לקוי בכללו או
בחלקו ,באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח ,במידה ,שלפי
דעת התברואן ,יש בכך משום נזק לבריאות ,אם בבנין עצמו ,או בבנין סמוך ?
) (4החזקת נכסים בצורה או באופן אשר ,לדעת התברואן ,מזיקה או עלולה
להזיק לבריאות!
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת התברואן ,עלולה להזיק לבריאות ,וכן
שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!
) (6העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים ,וכן קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התבדואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
לניקוזם היעיל של הנכסים ,וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— , 1965או שלא לפי תנאי ההיתר
ואשר ,לדעתו של התברואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
2

) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום ,או
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או ,שלדעת התברואן ,אינו קבוע כהלכה!
) (8כל סעיף או צינור שפכים ,צואים או דלוחים ,שנקבעו בתוך הבנין או
מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום ,אשר לדעת התברואן ,הנו מתאים!
) (9בריכה ,חפירה ,מחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או חצר שהם
במצב מזוהם או ,שלדעת התברואן ,עלולים להזיק לבריאות!
)(10

באר ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים ,אשר לדעת

התברואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות
יתושים בהם!
9 8״ח  ,467ח׳ן!3״ה ,עמי .307
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) (11תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויידיכ! במכסה
ברזל או בטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלולים לגרום להתפתחות
יתושים בהם!
) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא בקרה ,כוך
או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או נוזלים
שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,אסלה
או של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
) (14השימוש בצינור ,או כל מוליך אחר ,המוליך מי גשמים כצינור שפכים
או דלוחים או לשפיכת כל חומר אחר שהוא ,לדעת התברואן ,עלול לגרום
להצטברות זוהמה בתוכו או בקרבתו!
) (15כל צינור או מוליך אחר למי גשמים הקשור במישרין או בעקיפין עם כל
צינור׳ צינור דלוחים או תעלת שפכין!
) (16הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר ,לדעת
התברואן< גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בסביבתו! .
•)(17׳ הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקים של כלי
רכב ,זבל ,נוצות.או פסולת אחרת אשר ,לדעת התברואן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות!
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבניו ,לדעת התברואן ,או מעשנה בבנין
שהיא שבורה או לקויה ,או שאינה גבוהה למדי ,או שהיא פולטת עשן באופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (19תנור ,אח ,קמין ,או כבשן בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
ואשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם על ידי
כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור או הביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים
או בחצר ,בכל קומת בנין או דירה ,באופן המזיק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (21תליית כבסים ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ובמרפסות ובכל מקום
הפוגה לרחוב ,או גרימה לטפטוף המים לרשות שאינה רשותו של תולה הכבסים!
) : (22בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
קים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות ,לדעת
התבדואן!
) * (23כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה
או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או עלולים לגרום נזק לבריאות ,לדעת
התברואן!
) (24החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול
התבדואן!

להזיק לבריאות ,לדעת

) ! (25מבנה הגורם או העלול לגרום לשדיצת חולדות ,עכברים או חרקים וש
רצים אחרים בו או להתפתחותם!
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) (26שטח אדמה שאינו גדוד במידה מספקת ,לדעת התברואן ,והעלול לשמש
להצטברות אשפה או פסולת!
) (27עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעובדים ושבים $
) (28גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (29הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית ,או מבחינה אחרת!
) (30שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה;
) (31הנחת כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומר אחר ברשות
הרבים.
פ»»יוי* .
' י '
י ן ־ י

י

א

)א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
,3
לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( התבדואן רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תברואה אחר ,ואם ימצא
צורך בכך ,רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן .תברואה אחד ,בין בעצמו או על ידי עובדי
המועצה ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־ 24שעות
לפני ביצוע עבודה כזאת ,ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה
עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה ,וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התב־
רואן האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה .מצא פגם כל שהוא ,יתן לבעל הנכם או
למחזיק בנכם ,לפי הוראות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד
שיקבע לכך.

אחיי״! להילוק

י "*

8 9

)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
.4
נגד אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי אפשר
למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסים׳ לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן ,לסלק את
המפגע.
)ב(! מפגע אשר ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו ,במיתקני
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדיירים שבנכס ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אס בעל הנכסים נעדר
מך הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוחו ,חייב המחזיק באותם הנכסים ,לאחר
שנדרש על ידי התברואן בכתב ,לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים הם כולם יחד או כל אחד
מהם לחוד ,לסלק את המפגע ,ויהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם
בלבד.

י פ י י

»»»'

) .5א(' התבדואן דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע ,לפי
הודאות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו
בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( :ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
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)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הורעו! על כד כאמור לעיל ,חייב לקייפ את תנאי
ההודעה לכל פרטיה.
.6

\

לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התבדואן לפי סעיף  5או
,

,

ב

י

צ ע

ע ב ו ד ד

,

,

פילוס ה8םג»

על ידי המועצה

מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה לבצע
א ת העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם
אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד,
.7

'

דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו ,או בדבר העבודות ןיך-,
•

<

!

'

,

המדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.
.8

)א(

בעל בנין ,שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכך על ידי התברואן,

החלפמ

הו!3רואן

חיכו!*

להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבניו העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.
) 0בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקמן בנכסים ובסביבתם
באופן המניח את דעת התברואן ,וכן לנקות ולסלק כ ל זוהמה׳ פסולת ,זבל ,דומן או אשפה
אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב להקים
בית כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי,שרטוט דוגמה של משדד הבריאות ,במקום שיקבע
התבדואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב ,לאחר גמד העבודות ,לבער ול&לק את כל
הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.
) .9א(' מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה בדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם ההודעה
נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה *
אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.

»פירה הידעימ

)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ,יראו
אותה כאילו נערכה כהלכה ,אס נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסי^
ללא כל שם או תיאור נוסף.
.10

כל אדם העושה אחד מאלה:
)(1
)(2
)(3

מפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזד זה ן

עגירוהוענשיפ
י

.

מכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה <
מניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

) (4עושה צרכיו או משתין ברשות הרבים ,במקום ציבורי ,בחדר מדרגות או
בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה 5
)(5

יורק ברחוב או במקום ציבורי!

קובץ התקנות » ,2356׳׳ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,
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מטיל נייר ,אשפה ,נוצות או כל פםולת אחרת ברשות הרבים או בבניו

)(6

ציבורי!
שופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים ,או מניח למים או לנוזלים

). (7

אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים <
) (8שם ברחוב בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים ,חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!
) ¡ (9משליך ברחוב קליפות ,פירות ,ירקות ,נבלות בעלי חיים או חלקיהן ,או
פסולת מזון כל שהיא ?
רוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

)(10
)' (11

נובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחדים לאשפה ז

)(12

מאכיל בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב!

)(13

:

חולב בהמות בית ברחוב!

) (14שוחט בעל חיים או מורטו ברשות הרבים ,בחצר או בחדר מדרגות או
,

על גג מבנה t
) (15אינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות על פי חוק עזר זה!

דינו — קנס  100לירות ,ואם עבד על הוראות סעיף ) 5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויו
תיה לפי סעיף  6והיתד ,העבירה נמכשת ,דינו — קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת
העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
חוק עזר לגבעת־שמואל )מפגעי תברואה( ,תשי״ח— 1958י• — בטל.

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל )מפגעי תברואה( ,תשכ״ט—1969״.
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נתאשר»
ב׳ בשבט תשכ״ט ) 21בינואר (1969

ח׳ ב ו נ ה
ראש המועצה המקומית גבעת־שמואל

)חמ (816802

חיים משה שפירא
שר הפנים

3

ק״ת  ,788תשי״ח ,עמ׳ .1091
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לעמק־ לוד בדבר הוצאת אשפה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
האזורית עמק־לוד חוק עזד זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־לוד!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו בכתב לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ,ובן אדם שהמפקח
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן <
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח ,כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכד־משנה ששכר נכסים
לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון ?
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן ,צדיפון ,בדון ,פחון ,אוהל ,או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמש־
תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחד ולמעט בית
מלאכה או אורווה ?
״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
 ..ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית־המלאכה!
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו
יחד עם האורווה!
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אפר ,פירות
או ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ,ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך
או אי־נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמרי בנין!
״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!.
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.
)א( בעל בנין חייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
.2
לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.
)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לכלי אשפה.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או המרי בנין,
;

)א(

.3

המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל אד לפסולת,

לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישה בכתב מאת
המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ד ,,עמי .256
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)ב( לא ישים אדם זבל או פםולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמדי בנין.
;

העברת אשפה

לא יוביל אדם ,פרט למפקח ,ולא יעביר בשום דרך — אשפה ,זבל או פסולת מבנין,
.4
מאודווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתד מאת ראש המועצה.

ממן הימר

)א( :ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו ,להתלותו או
.5
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב( בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
) (1השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת!
) (2המקומות שאליהם יובלו ויודקו אשפה ,זבל או פסולת!
) (3דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם!
) (4תקופת ההיתר.
!

»כות כניפה
לפועלי ה»ועצה

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

פמכויות המפקח

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

»פירת הודעומ

עונשין

גימול

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם 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 ההודעה במקום בולט
על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם עבר על
.9
הוראות סעיפים  2או  3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ד ) ב ( והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
.10

חוק עזר לעמק־לוד )הוצאת אשפה( ,תשי״ד— — 1953בטל.

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד )הוצאת אשפה( ,תשכ״ט—1969״.

2

נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969

דוד דוידוביץ
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

)חמ (84657

חיים משה שפירא
שר הפנים
2

1016

ק״ת  ,413תשי״ד ,עמ׳ .276
קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ע מ ק ־ ל ו ד • ב ד ב ר ניקוז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות

מתקינה המועצה האזר

דית עמק־לוד חוק עזר זה:
כי8ול

.1

חוק עזר לעמק־לוד )ניקוז( ,תשי״ט—1959

.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד )ניקוז( )ביטול( ,תשכ״ט1969-״.

2

 -בטל.

נתאשר.
כ״ב בשבטיתשכ״ט ) 10בפברואר (1969

השפ

דוד דוידוביץ
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

)חמ (85659

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,934תשי״ט ,עמ׳ .1825

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לרימה בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות

וסעיף  3לפקודת הרשו

יות המקומוית )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית דיינה חוק עזר זה:
2

בחוק עזר זה —

.1

"ייי"

״המועצה״ — המועצה המקומית דיינה ן
״עסק״ — עסק או מלאכה מן המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״שנה״ — שנת כספים.
)א( כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה ,בשיעוד
.2
הקבוע בתוספת! אולם אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או אם חדל לעסוק;לפני 1
באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך ,ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

הפלת ה»פ

)ב( העוסק בעסק אחד במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמ׳  ; 115פ״ח  ,485תשכ״ז ,עמ׳ .2

קובץ התקנות  ,2356י׳׳ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

1017

)ג( העוסק בעסקים שונים במקום אחד׳ ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המם ,לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים
יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
1

*׳ יי
8

8 8 ( 18

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

1908

י י " ייי*

.4

)א(

ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

המועצה

) (1מכל אדם שלדעת דאש המועצה עוסק ,שימסור לו תוך הזמן הנקוב
באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המם ,שימציא לו תוך הזמן הנקוב כל קבלה
שבידו על תשלום המם.
)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי
לברר אם עוסקים בו.
״ ״י״* יע יי
8

ינש

.5

אדם שעשה אחת מאלה:
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן הנקוב
בה?
)(2

הפריע לראש המועצה או מנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

) 4ב(׳
דינו — קנס עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נ מ ש כ ת — ק נ ס נוסף שתי לירות בעד כל יום
שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי
הרשעתו.
.6

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

תחילה

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכי׳ח ) 1באפריל .(1968

הוראות מעבר

.8

הוראות סעיף  3לא יחולו על תשלום המס בשנת  1968/69והוא ישולם תוך שלושים

יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

.9
1018

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדיינה )מס עסקים מקומי( ,תשכ״ט—1969״.

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

תוספת
שיעורי המס גלידות לשנה
בתוספת זו:
״סוג א׳ ״ ,״סוג ב׳ ״ ו־״סוג ג׳ ״ — הסוגים שנקבעו על ידי ממועצה לעניו חוק
עזר זה:
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אוטו משא ,בטונות מעמם —
עד 2
למעלה מ־ 2עד 5
למעלה מ־ 5עד 10
למעלה מ־10
אטליז
אריגה במכונה

20
25
75
90
15
6

בית בד —
בעל ריחיים אחד
בעל  2דיחיים
בית דפוס
בית מלאכה לבלוקים
בית מרקחת

25
50
40
50
70

בית קפה —
בלי בר
עם בר
עם מכשיר טלוזיזיה ,תוספת
בית ספר לנהיגה
בנאי
בנק או סניף של בנק
גלנטריה

30
70
30
35
30
300
20

דיר —
חזירים ,לכל ראש
עזים ,לכל ראש
כבשים ,לכל ראש

8
1
1

הובלה —
גמלים ,לכל ראש
סוסים ,לכל ראש
פרדים ,לכל ראש

10
1
2

חנות —
בגדים משומשים
בשר
דגים
חומוס או ,פולים
חלב ,מוצרי חלב
חמרים וכלי בנין
ירקות ופירות —
בקמעונות
בסיטונות
כל בו
כלי חרסינה
קיבץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

15
15
15
15
15
25
10
20
40
15

תיאור המלאכה או העסק

חנות —
כלי זכוכית
כלי מטבח
לחם
מכולת בסיטונות
מכולת בקמעונות —
סוג א׳
סוג ב׳
סוג ג׳
מכשירי חשמל
מקלטים
ממתקים
משקאות משכרים —
בסיטונות
בקמעונות —
לשתיה במקום
לשתיה מחוץ למקום
נעליים
נפט —
בסיטונות
בקמעונות
סיגריות
ספרים וצרכי כתיבה
פלאפל
רהיטים משומשים
שמנים ומוצריהם —
בסיטונות
בקמעונות
חשמלאי או תיקון מכשירי חשמל
חרש נחושת
טחנת קמח
טייח
טפסן
טרקטור —
עד  35כ״ס
למעלה מ־ 35כ״ם
כוורות ,לכל כוורת
לול שמספר המטילות בו —
מ־ 50עד 100
מ־ 101ומעלה
מאפיה
מגהצה

המס בלירות

15
15
5
100
25
20
15
25
40
15
100
50
20
25
75
10
15
10
5
20
25
10
20
15
50
20
25
25
50
—.50
10
15
15
15

1019

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

מגרסה
ממרה
מהנדס
מונית
מוסך
מזנון
מסעדה
מחצבה
מכונאי

25
20
50
40
50
10
30
250
30

מלון או פנסיון שבו חדרים —
עד 3
למעלה מ־3
מסבנה

30
50
50

מסגריה —
מונעת בכוח מיכני
שאינה מונעת בכוח מיכני
מספרה
מערבל בטון ,השכרה
מצבעה
מצחצח נעליים
מרצף
מתפרה
מתקן נעליים
מתקן שעונים

50
20
15
20
15
5
25
10
5
15

נגר —
לבנין
לרהיטים
לתיקונים
נפח
סיד ,ייצור ומכירה
סייד

30
50
15
10
25
25

תיאור המלאכה או העסק

סנדלר
סתת
עורך דין
פחם עין ,למכירה
פחח
צבע
צורף
צלם

המס בלירות

20
25
50
25
5
20
20
15

קבלן
לבנין
לכבישים
ליציקה ותיקון גגות
לעבודות אחרות
רופא כללי
רופא וטרינרי
רפד
רפת ,לכל ראש בקר
רצעו
רתך
שירותי אוטובוסים
שען
שרברב

50
50
20
30
50
25
15
5
25
20
300
15
10

-

שיווק בסיטונות של —
סיגריות
קמח ,אורז וסוכר
ממתקים
המרי ניקוי
זבלים כימיים
כלי מטבח
גזוז ומיץ
תחנת דלק
תיקון והשכרת אופניים

30
75
50
20
30
20
50
150
10

נתאשר.
י״ד בשבט תשב״ט ) 2בפברואר (1969
) ח מ ( 8 5 4 7 5 0

ראג׳ח טאטור
ראש המועצה המקומית דיינה

חיים משה שפירא
שר הפנים

1020

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

פקודת המועצות המקוממת
חוק עזר לקרית־ים בדבר צעצועים מסו־כניבז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה ה מ ק ד ל
מית קרית־ים חוק עזר זה:
1

,1

הגייוי*

בחוק עזר זה—

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים i
״מפקד יחידת הכבאים״ — מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאים שתחום המועצה כלול
בתחום פעולתה»
״פקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות פקח לענין חוק עזר זה •,
״צעצוע.מסוכן״ — אחד מאלה:
)(1

כלי או חפץ הפולט וזורק גוף ,אש או נוזל או גורם להדף אויר מסוכן ן

) (2אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדם ן
)(3

צעצוע שיש בו כדי לגרום :
)א(

!

נזק גופני או נזק לחושים ז

)ב( הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע ,גירוי ,עיטוש ,רעש
בלתי סביר או זיהום א ר ד ז
)  0התלקחות של אש ו
)ד(

בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז ק ה ל ,

) (4צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריה אמיתי עלול השימוש בו להביא
לבהלת הציבור.
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים ,במכירתם או בהשכרתם ,בין כעסק נפרד
•2
ובין כחלק מעסק אחד ,ולא יחזיק בהם׳ אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם
לתנאי ההיתר.
לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי ,אלא על פי היתר לכך מאת ראש ה מ ד
.3
עצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
.4

ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם מפקד הכבאים ,ל ת ת היתר ,לקבוע את
.5
תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.
.6
1

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתן,

ז ר

ל

ת

א

ם

נ

ק

ב ע

ב

ן

ה8עית
צעציעיפ
מפונגים

צקשה ימתן
היתר

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

מ ן ע ד

ייצור צעצועים
מפופניפ,
מכירתם
והעפרתפ

מ ן ק ך מ

,

ן ן ן ר

מתו היתר
ותנאיו

?8י»מ היתר

דיני מדינת ישראי ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

1021

.7

אגרד.
508

ייי׳"

1

״ י י ה

בעד מתן ההיתר תשולם למועצה אגרה בסד שלוש לירות.
)א( פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו

.8

כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב(! לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
עינשי

'

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לידות ,ובמקרה של עבירה
.9
נמשכת — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין או אחדי
שנמסרה ל ו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

גי»מי

,10

חוק עזר לקרית־ים )צעצועים מסוכנים( ,תשי״ט— — 1959בטל.

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״ט—1969״.

2

בנימין אפרת
ראש המועצה המקומית קרית־ים

נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969
)חמ (852416

חיים משה שפירא
שר הפנים

2

ק״ת  ,935תשי״ט ,עמ׳ .1955

תיקון טעות דפוס
בצו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳  ,(12שפורסם בקובץ התקנות  ,2348תשכ״ט,
עמ׳  ,922בסופו ,במקום ״שר האוצר״ צ״ל ״שר המסחר והתעשיה״.

1022
המחיר  96אגורות

קובץ התקנות  ,2356י״ז באדר תשכ״ט7.3.1969 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

