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1803 . .  אכרזה על שמורת טבע (מערת התאומים), תשב״ז—1967 . . .

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לירושלים (אגרת תעודת אישור), תשכ׳׳ז—1967 . . . . 1804
 חוק עזר לג׳לג׳וליה (אספקת מים), תשכ״ז—1967 . . . י . . . 1805
1813 . . .  חוק עזר לרעננה (הדברת מזיקים), תשכ״ז—1967 . . .



 חוס הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17׳ 38 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י, אני
ן תקנות אלה:  מתקי

 תיהו! תשנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2

 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (א) —
 (א) בהגדרת ״שיעור הפגיעה״, במקום ״מפעל פלוני״ יבוא ״מפעל גדול״?

 (ב) בהגדרת ״שיעור הפגיעה הממוצע״, במקום ״במפעלים שסווגו באותו
 סעיף הסיכון״ יבוא ״במפעלים גדולים המשלמים אותו שיעוד דמי הביטוח״!

א: בו ) אחרי הגדרת ״שיעור הפגיעה הממוצע״ י ג ) 
 ״ ״מפעל גדול* — מפעל המעסיק בממוצע לחודש בתקופת האיזון 25

 עובדים לפחות!

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״במפעל פלוני״ יבוא ״במפעל גדול״, והמלים ״על פי
 בקשת המעביד״ — יימחקו!

א: בו ת משנה (ד) י  (3) במקום תקנ

 ״(ד) המוסד יחליט על הפחתה או הגדלה של דמי הביטוח כאמור בתקנת משנה
 (ב) תוד חמישה עשר חדשים מתום תקופת האיזון,• החליט המוסד על הפחתה
 בדמי הביטוח, תבוצע ההפחתה תןיך שלושה חדשים מתאריך ההחלטה, תוך מתן
 עדיפות בטיפול למפעל שמעבידו הגיש למוסד בקשה להפחתה ן חייב המעביד
ב דמי הביטוח של  דמי ביטוח, דשאי המוסד לקזז את סכום ההפחתה כאמור מחו

i המעביד.״ 

 (4) תקנת משנה (ה) בטלה.

 תיהוז תשנה 43 2. בתקנה 43 לתקנות העיקריות, בסופה, יבוא:

 ״אירעה הפגיעה בנסיבות בהן אין אפשרות למלא אחר הוראות תקנה 40, תאושר
 גם תקופת אי כשרו של הנפגע לעבודתו או לעבודה מתאימה אחרת על ידי

. ך י נ  המעביד, הטייס, המפקד או רב החובל, לפי הע

(1 באפריל 1967). ז  תחילה 3. תחילתה של תקנה 1 היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״

 השפ 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון),
 תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג 8 במרס 1967) י ) ז ״  כ״ו באדר א׳ תשכ
< שר העבודה 7 5 0 3 0 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ד, עמי 6.

 2 ק״ת 440, תשי׳׳ד, עמי 650 ; ק״ת 1917, תשכ״ו, עט׳ 2642.

 1792 סוב׳! התקנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23.3,1967



 פקודת בתי הדואר

 : תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ

, ובאישור ועדת הכםפיפ של מכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
 אני מתקין תקנות אלה:

״ ק י  1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־לארץ), ת
־ ס י ת א: ה בו , במקום הפרט ״וטיקךקריה״ י  תשכ״ד—21964

. ״ Í 0 . 3  ״וטיקן־קריה 7.810.71 0.71 0.24 5

asan 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־ 
 לארץ) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—1967״.

י ב ע ר ־ ש י ה ו ע ש י ר א ל ש  א< באדר ב׳ תשכ״ז(13 במרס 1967) י
מ שר הדואר 6 0 0 ׳ מ ז ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ו, עמ׳ 1155 ; ם״ח 463, תשב״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עמ׳ 709 : ק״ת 1937, תשכ״ז, עט׳ 40.

 • פקודת העיריות

ם י מ י י ו ס ם מ י כ מ ס ה על מ מ י ת ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

י מתקין תקנות אלה:  . בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 203 ו־347 לפקודת העיריות אנ

, במקום תיקון תקנה 2  1. בתקנה 2 לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מםויימים), תש״ך—1959 2
 ״שלושת אלפים לירות״ יבוא ״עשרת אלפים לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ;,תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימיס) (תיקון), השם
 תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ל׳ באדר א׳ תשכ״ז (12 במרס 1967) ח
) שר הפנים 7 6 5 0 0 מ 1 ח ) 

ת ישרא5, נוסח חדש 8, תשכ׳׳ד, עט׳ 197. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 970, תש״ד, עט׳ 400.

 קובץ התקנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23.3.1967 1793



 פקודת העיריות
 פקודת המועצות המקומיות

ת ו י מ ו ק ת מ ו י ו ש ב של ר ו י ח ר ט ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף •סמכותי לפי סעיפים 199 ר347 לפקודת העיריות / וסעיף 10א לפקודת המוע
, אני מתקין תקנות אלה:  צות המקומיות 2

 1. ראש רשות מקומית, גזברה או עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך לא יחתמו על שטר
 חוב בשם הרשות המקומית אלא אם הוא ערוך לפי טופס א׳ בתוספת, רשום בספר שטרות

 לפרעון שלפי טופס ב׳ בתוספת וכן בכרטיס פרעון שטרות שלפי טופס ג׳ בתוספת.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (רישום שטרי חוב), תשכ״ז—1967״.

 חתימה ע5
ת  עטרו

 השם

. . בת.  שטר זה הוצא ?חו

 סעיף*

1 9 — /  תקציב —

 ובהתאם לחוזה/להזמנה

ם. ו  מי

 פטור ממם בולים

 א ג׳ 5״ י

19. 

 תופפו[
 (סעיף 1)

 טופפ א׳

 שטר חוב

 אנו מתחייבים לשלם נגד שטר זה

 לפקודת ביום.

 סר

 התשלום בבנק

 התמורה קבלנו ב־.

 מם׳

 תאריד

 הסכום במלים \

תמת:  חו

 ראש הרשות גזבר הרשות

ת ישראל, נוסח חרש 8, תשכ״ז, עט׳ 197. נ  דיני מדי

ו ב׳ תשכ״ו, 23.3.1967.  1794 קובי{ התקנות 2016, י׳׳א באר



 טופפ ג׳
 םפר שטרות לפרעון

 יף
ן חובה זכות  מס׳ השטר תאריך לפקודת זמן לפרעו

 חודש
 הפרעון

י  י

• • 

 ס״ה להעברה

 קובי! התקנות 2016, י״א באדר ב' תשב״ו, 23.3.1967



 ו
 שנה תורש

. ן  מס׳ החשבו

 .19 דף

 טופם ג׳

 כרטיס פרעון שטרות לחודש.

ת יתרה כו  ז
 מס׳

v 
 מס׳ השטר תאריר לפקודת זמן לפרעו! חובה

 י׳ •

/ 

 פ״ה להעברה

א ר י פ ה ש ש י מ ט י י  ח
 שד הפנים

6 במרס 1967) ) ז ״  ב״ו באדר א׳ תשכ

 1796 קובץ התקנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23.3.1967



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב : צ [ • 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
ר:  הכנסה), תשט״ז—1956/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

ס ט ״ י י  1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק לפיתוח ולמשכנתאות ^
 לישראל בע״מ, בסכום כולל של 2.5 מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות
י פרוספקט  לפדיון מוקדם החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות* ושהוצעו לציבור על פ
 מיום כ״ה באדר א׳ תשכ״ז (7 במרס 1967), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה
 מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת

.  מס הכנסה 2

ר ממם הכנסה) (מס׳ 19), תשכ״ו—1967״. השם (פטו ן ו  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

ד י פ ס ס ח נ  פ
ד האוצר  ש

7 במרס 1967) ) ז ״  כ״ה באדר א׳ תשכ
 (חמ 72650)

 1 ם״ח 201, ת׳עט״ז, עט׳ 52,

ת ישראל, נוםח חדש 6, עט׳ 120. נ  2 דיני מדי

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),1939
ד , ^ ח ו י ן מ ו ת ללא רשי ו ר ו ח א ס ו צ ו •בדבר י  « צ

יהיצוא והמכס (הגנה),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא׳
, אני מצווה ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—•1948 2 ד ) 2 , וסעיפים 14 (א) ר  1939 ג

ר:  לאמו

ח ס י  1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב— ת
ן - הצו העיקרי) - הדאשונה (להל 3 1962 

 (1) במקום פרטים 81 — 88 יבוא:
 ״81. אריגי כותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה הגדולה

 82. אריגי צמד
 83. מעילי גשם, למעט מכותנה

 84. מעילי גשם, למעט מכותנה
 85. בגדי־ים, למעט מכותנה .

 86. מוצרי הלבשה מצמד ובדים סינתטיים
 87. גרבי ניילון, סטדץ׳ וצמד

 88. מוצרי טריקו מצמר וחמרים סינתטיים.״

 * ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 968, עט׳ 137.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1310, תשכ״ב, עט׳ 1901.

 הובץ החסנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23:3.1967 1797



 (2) אחדי פרט % יבוא:

 ״97. מוצרי סריגה מכותנה למעט לארצות הברית של אמריקה

 98. מעילי גשם מכותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה
 הגדולה

 99. בגדי ים מכותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה
 הגדולה

 100. מוצרי הלבשה מכותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לברי
 טניה הגדולה

 101. גרבי כותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה הגדולה

 102. מוצרי טריקו מכותנה, למעט לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה
 הגדולה.״

 היסח 2. בתוספת השניה לצו העיקרי —
 התוספת

, (1) במקום פרטים 8 עד 13 יבוא: ד י נ 8 -  ה

 ״8. מוצרי סריגה מצמר וחוטים סינתטיים

 9. מעילי גשם למעט מכותנה

 10. בגדי־ים, למעט מכותנה

 11. מוצרי הלבשה מצמד, ובדים סינתטיים

 12. גרבי ניילון, םטרץ׳ וצמר

 13. מוצרי טריקו והמרים סינתטיים״.

 (2) אחרי פרט 17 יבוא:

 ״18. מוצרי סריגה מכותנה

 19. מעילי גשם מכותנה

 20. בגדי־ים מכותנה

 21. מוצרי הלבשה מכותנה

 22. גרבי כותנה

 23. מוצרי טריקו מכותנה.״

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 2),

 תשכ״ז—1967״.

ף ר ב ש א  ל׳ באדר א׳ תשכ״ז(12 במרס 1967) ז
 »0 740807) , שר המסחר והתעשיה

 השם

 1798 קובץ התקנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23.3.1967



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

ז קו י ת נ ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 *,
ר:  ולאחר התייעצות עפ שר הפנים, אני מצווה לאמו

 1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 ־־, תייייז
 התוספת

 בפרט 3, בטור ג׳ —
 (1) בפסקה ״א) נציגי הרשויות המקומיות״, במקום ״1. מועצה אזורית

 נעמן 6״ יבוא ״1. מועצה אזורית נעמן 5״ ;
 (2) בפסקה ״ג) נציגי בעלי קרקעות לפי סעיף 11 (ד) לחוק״, במקום ״1״

 יבוא ״2״.
 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקוןעמס׳ 2), , השט

 תשכ״ז—1967״.

ם ג ב ת י י י (8 במרס 1967) ח  כ״ו באדר א׳ תשכ״ז
 שר החקלאות

 1 ס״ח 236, תשי״ח, עמ׳ 4.

 2 ק״ת 979,.תש״ד, עמי 587: ק״ת 1464, תשכ״ג, עמי 475.

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״, )תש״ר 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרה ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של
 באר־שבע במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.
 תוספת

 שטח יהח?קה השטח ?המרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

 90 " בשלמות
 250 בשלמות
 518 בשלמות
 19 בשלמות
 9 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 הגוש הח?סה

68 40002 
69 40002 
70 40002 
71 40002 
73 40002 

(7 במרס 1967) ז  כ״ה באדר א׳ תשכ״
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960

״ י ר י מ ״ -לסוג ״ ה מ ו ר ת מ ג ״ ו ן מס י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרה ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי שטח של 168 מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה 628 בגוש
 6111 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מם׳ 10042 מיום 2 במאי
 1957 במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

7 במרס 1967) ) ז ״  כ״ה באדר א׳ תשכ
י ע ק ב ש׳ ש פ י ד א (701 s 0 m 

 שר המשפטים

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה מ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ח ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של

 דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו־
 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 הנוש החלקה שטח להחלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעיט

 6497 88 801 בשלמות
 6497 י 113 7120 בשלמות
 6497 142 1862 בשלמות
 6497 161 1920 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
ד המשפטים  ש

 א׳ באדר ב׳ תשכ״ז(13 במרס 1967)
 (חמ 70130)

.2JD 3 ם״ח , תש״ד, עמי 1 6 1 
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

ני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״), תש״ך—  ^ בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של  1960 ג
/ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו  דרום וסביבות תל־אביב כמקרקעין מסוג ״מתרוכה׳

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובע יפ

 בשלמות
 בשלמות
 בשלמות

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

8109 
762 
896 

 י, גוש החלקה

39 6490 
55 6490 
65 6490 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 א׳ באדר ב׳ תשכ״ז(13 במרס 1967)
 (חמ 70130) י

 1 ס״ח 316, חש״ד, עט׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

- ך ״ ש ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 '1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 חיפה, במקרקעין מסוג ״מחרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 .תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

2628 
364 

 שטח ׳החלקה
 במטרים מרובעים

16896 
1821 

 החלקה

137 
168 

 הגוש

11563 
11564 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 א׳ באדר ב׳ תשכ״ז(13 במרס 1967)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ה עט׳ 92.

 קובץ התקנות 2016! י״א באדר ב׳ תשכ״ז; 23.3,1967



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

י מ ה על גן לאו ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 *,
ר:  אני מכריז לאמו

 1. השטח, כ־5 ק״מ דרומית־מערבית מגשר, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט
 מם׳ ג/23/2, הערוך בקנה מידה 1:10.000 והחתום ביום י׳ באדריא׳ תשכ״ז (20 בפברואר

 1967) ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
ן  הממונה על מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בית־שאן, וכל המעוני

 בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כב הירדן), תשכ״ז—1967״. כו ) מי  3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאו

 אכרמז
 על «

 לאומי

 הפקדת
 העתקים של

 התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י׳ באדר א׳ תשכ״ז(20 בפברואר 1967)
 (חמ 76570)

 ם״ח 404, תשכ״ג, עמי 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

ע ב ת ט ר ו מ ה על ש ז ר כ  א

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

 1• השטח, על יד אודים, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/41/8, הערוך
 בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום י׳ באדר א׳ תשכ״ז (20 בפברואר 1967) ביד שר הפנים,

 הוא שמורת טבע.

 2, העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף־השרון, שפיים,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזד׳ זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (אודים), תשכ״ז—1967״.

ה על ח נ  א
 שמורת טבע

 הפקדת
 העתקים של

 התשריט

 השם

, א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י׳ באדר א׳ תשכ״ז(20 בפברואר 1967)
 (חמ 76570)

 ם״ח 404, תשנ״ג, עמי 149.

 1802 קו^ץ התקנות 2016, י״א באדר ב׳ תשכ״ז, 23.3.1967



• חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963  י

 . • אכרזה על שמורת טבע

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיימ ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 ג

 התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

ד געש, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/41/11, הערוך בקנה אכרזה ע5  1. השטח על י
א ׳־מורת טבע 1 ן ׳ ן מ י נ פ 1 ד ד ד ש י ) ב 1 9 6 ד 7 א ת ב פ  מידה 1:2500 והחתום ביום י׳ באדר א׳ תשכ״ז (20 ב

 שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת
5 ט ׳ התשרי מ י י פ ׳ ש ז י  הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף־השי

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע (געש), תשכ״ז—1967״. השט

א ר י פ ה ש ש ם מ י י 2 בפברואר 1967) ח 0 ) ז " כ ש / ת י א ד א  י׳ ב
 >חט 6570ז< שר הפגים

 1 ס״ח 404, תשב״ נ, עמי 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 אכרזה על שמורת טבע

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

ד זנוח, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ש/11/11, הערוך בקנה  1. השטח: על י
 מידה 1:5000 והחתום ביום י׳ באדר א׳ תשכ״ז (20 בפברואר 1967) ביד שד הפנים, הוא

 שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, מטה יהודה, ירושלים,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (מערודהתאומים), תשכ״ז—1967״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י (20 בפברואר 1967) ח  י׳ באדר א׳ תשכ״ז
 (חט 76570) שר הפנים

 אכרזה ע5
 שמורת טבע

 הפקדת
 העתקים ש5

 התשריט

1803 

 1 ס״ח 404, תשכ״נ, עט׳ 149.
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י מ ו ק ד לעזלטון מ ו ד  מ

 פקודת העיריות
ר י ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ם ב רושלי ר לי ז ק ע ו  ח

ן — הפקודה), מתקינה ל ה ל )  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר251 לפקודת העיריות 1
: ה  מועצת עירית ירושלים חוק עזר ז

ת 1, בחוק עזר זה— , י י י ג  ה
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה!

 ״העיריה״ — עירית ירושלים!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן.

 מת! תעודה 2. ראש העיריה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק מתעודה.

 אנדה 3. המבקש מאת ראש העיריה תעודה ישלם לקופת העיריה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת.

? 4. חוק עזר לירושלים (אגרת תעודת אישור),תש״י—1950 2 — בטל. יטו  נ

 השט 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1967״.

ת פ ס ו  ת
 (סעיף 3)

 (1) היתר. התעודה דרושה על פי סעיף 324 לפקודה, לענין —
 העבדת דירה

 העברת נכס אחר

 (2) היתה התעודה דרושה על פי סעיף 39 לחוק מם שבח מקרקעין,
—  תשכ״ג—1963 3

 לירות

10 
15 

ם י נ ש  ל
ד 1 5  ע

 מעל 1 עד 3 10
 מעל 3 עד 7 25
 מעל 7 עד 14 35
 מעל 14 45

ש ו ר  מ׳ פ
 ממלא מקום ראש עירית ירושלים

 נתאשר.
 י׳ באדר א׳ תשכ״ז(20 בפברואר 1967)

 (חמ 878019)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עמ׳ 197.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 77, תש״ י, עמ׳ 664 ; ק״ת 630, תשי׳׳ז, עמ׳ 46.

 3 טייח 405, תשנ״נ, עמ׳ 156.
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב לי ו ׳ לג ׳ ר לג ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
: ה  המקומית ג׳לג׳וליה חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת ן

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס!

וליה!  ,;מועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה

 . על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם ז

ר, מנוע, ו נ צי  ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, 1
 . משאבה וכן כל מבנה, -מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מיס, לאגידתס, להעברתם, לאספקתם או להםדרתם, למעט רשת פרטית ו

!  ״נכס״ ו־״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—41950

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה. במשק בית, שטיפה וניקוי של בית ,מגורים או
דר צרכי בית  'משדד, בין שהותקן בו בדז ובין שלא: הותקן, למעט הצרכים שאינם בג

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (מים), 1936 3 ו

 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״דשת פרטית״ — אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
ועד לשמש לאספקת מים  וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המי

 לנכס, למעט מד־מים!

ן והשטח העליון של רצפת ד — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבני י נ  ״נפח ב
 קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובב,נין שגגו משופע —
ן של  ,צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו התחתו
ן ! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבני ג  הג
 או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג והרצפה

! ו  שמתחתי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 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.

ת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י מדי נ  1 די

; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280. 1 ז  2 ק״ת 127, תשי״א, עמי 8

 3 ע״ר 1926, תום׳ 1 טס׳ 560, עט׳ 1. ,
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 (ג) בעד חיבור׳ הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה 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.

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא

 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
! בעד ההיתר׳ פרט להיתר להתקנת רשת ן י  או תכנית השינוי או התיקון׳ הכל לפי הענ

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ג) התקנת הרשת הפרטית׳ שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם ועל

 חשבונו.
על חשבונו, להנחת דעתו  (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ו

 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.
יה'אלא באביזרים ו נ  (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שי

 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 אבזר

 או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזס או לזיהומם.

 אגרת הנחת 4, (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 י י י נ י  צ

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
ן או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי  נפח הבני

 תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 התקנת 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מיס בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,

פ ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו. י מ ' י  מ

 (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 אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיום
 פרסום ארק 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.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנד״ל כי מד־המיס 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.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, דשאי 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
דו ובין  .חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על י
 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־מימ 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־המימ, ואגדת המים תשולם על ידי כל.צרכן

 כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מיס זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.
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 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם, והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אס הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 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.

 אספקת מים
 לפי חוזה

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות 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

 כאגדה או כדמי נזק כאמור.

 פקדונות

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

 מועד התשלום

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

 אישור סכום
 ההוצאות :

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים/ השתמש בהם לדעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתד

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
ת לנתק את החיבור.  לסעיף 16, רשאי המנהל בכל ע

 (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

, תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת. ( ב ) ן ט  ק

 ניתוק החיבזד

 12. (א) בשעת דגירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית׳ רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המיס כולה

 או מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

ם י  ,הפסקת מ
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 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המיט 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־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביו/יעל מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
 או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו ז

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מיס או פגיעה אחרת
 במים או לברד את כמות המים שסופקה לצרכן ?

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה ז

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 11 או 12 >

 .(5) לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה ן

 (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 בסמ
. ( א ) ן ט  כויותיו לפי סעיף ק

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא 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 באס

 פקת מים.

 , ,(ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערבות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הדמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

 י (ז) לא ישתמש אדם במים לצדכי 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 אחרלם.

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

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
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 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — בדז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

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

 מכירת מימ
 !העברתם

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

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

 חידוש חיבור
 שנותק

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

 שמירה בפני
 זיהום

 18. (א) 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.

 דרישת
ים נ  תיקו

 19. מסירת 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 הרגילים
 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.

רת הודעות  מסי

 20. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 ענשים

— בטל.  ביטו5 21. חוק עזר לג׳לג׳וליה (אספקת מים), תשכ״ד—1964 4

 השט 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה (אספקת מים), תשכ״ז—1967״.

 ק״ת 1614, חשכ״ד, עמי 1721.
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 האגרה בלירות

 תופפת

 1. אגרת חיבור לרשת פרטית (סעיף 2 (ג) (1)) :

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 60

 (2) הרחבת חיבור, פירוק או התקנתו מחדש
:  לפי דרישת הצרכן

ד ״2 50  ע
 למעלה מ־״2 100

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להסדתה של רשת פרטית
10 / ( ( ב  (סעיף 3 (

10 ( ( ה  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (
( ( ג )  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ד

 (1) לבניה —
 לכל מ״ר של שטח המגרש 0.30

 ונוסף לזה —
 בבגין מגודימ — לכל מ״ד של שטח הבניה לכל קומה 1.40
 בבניו שאינו מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה 1

 (2) לחקלאות —
 לכל דונם או חלק ממנו 150

 כשיש מיתקן כשאיז מיתסז
 מוכן להתקנת מוכז להתקנת

 מד־מים מד־מים

: ( ( ד  5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (

 מד־מיס שקטדו —

 (1) אינו עולה על ״% 50 100

- עולה על ״% ואינו עולה על ״1 75 140 (2) 

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״11/2 120 . 200

 (4) עולה על ״11/2 ואינו עולה על) ״2 150 240

 (5) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 220 300

 (6) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 320 450
 (7) עולה על ״4 — לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האנרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה ודר

10 ( ( ט  תקנה (סעיף 5 (
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־ ־  (א) מקום שהותקן מד־מים — ־
 (1) לשימוש ביתי

 3 מ״ק ראשונים 18 0.54
 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם 18
 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 25
 מעל 16 מ״ק, לכל מ״ק 35

: י ו  (2) לגינות נ
 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת, בהגבלה של 10 מ״ק לכל 100
 מ״ר או חלק מהם, בין החדשים אפ

ר 10 ב מ ב ו נ — ל י  ר
 (ב) במקום שאין אספקת 'מלם במדידה
 נפרדת, בהגבלה של 10 מ״ק לכל 100
 מ״ד או חלק מהם, בין החדשים אפי

 דיל—נובמבר — מעל 10 מ״ק 10
 מעל להגבלה בסעיפים קטנים (א)
) תיווסף הכמות לפרט 7 (א)(1) ב )  ר

 לשימוש ביתי.
 (3) למוסדות 18 1.80

 (4) לחנויות, לעסקים, למלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 18 3.50
 (5) לתעשיה, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה

 של המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 15
 מעל הכמות המוקצבת 30
יה 50  (6) לבנ

 (7) לחקלאות —
 בגבולות הכמות המוקצבת 7.5
 מעל הכמות המוקצבת 15

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים —
 לשימוש ביתי —

 לחדר דאשוו 2.75
 לכל חדר נוסף 1.75

) האגרה בלירות ( ך ף ״ ( י ע ס ) ר ו ב י  8. אגרת חידוש ח

10 
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 י״ב באדר א׳ תשכ״ז(22 בפברואר 1967) ראש המועצה המקומית ג׳לג׳וליה
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 הגדרות

 חובה להדביר
 מזיקים

 פקודת המועצות המקומיות

ם י ק י ז ת מ ר ב ד ר ה ב ד ה ב נ נ ע ר ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה• המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקו

: ה ד ז  המקומית רעננה חוק עז

 1. בחוק עזר זה —
ו - אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הי י  ״בעל נכסינו״ •
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
ו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את נ נ  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
ה! נ  ,,המועצה״ — המועצה המקומית רענ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
ן! ו  בבית מלון או בפנסי

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,  ״מזיק״ — כל אחד מאלה
ת!  נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי בי

 ״נכפים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, בולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

ף 2 ?חרבך״ י ע ז ת נ י א ר י ל ה ר ע ב ע ם ש ד ת א א ב מ ת כ ה ב ע ד ו ה ש י י ר ד  3. (א) ראש המועצה דשאי ל
יקים  להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים מז

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

. ( א ) ן  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קט

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה

 ם לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות הדברה על ידי
ת המועצה  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע א

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ש א ר ת ו כ ט ת לבדקם, לבקרם ם מנ י  5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברד אס קויימו הוראות חוק זה.

 (ב) לא יפריע אדם ?1ראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

נת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די
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 מסירת הודעות 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין 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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו,— קנס 500 לירות, ואם עבר על הודאות

 סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבידה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 ביטול 8. בטלים:
ן  (1) חוק עזר לרעננה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״ג—1962 2

!  (2) חוק עזר לרעננה (הדברת עשבי בד), תשכ״ג—1962 3
!  (3) חוק עזר לרעננה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ג—1963 4

 השפ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (הדברת מזיקים), תשכ״ז—1967״.

י ק ל נ ו  נתאשר. י׳ ש ק
 כ״ט בטבת תשכ״ז(11 בינואר 1967) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 854224)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 1381, תשב״ ג, עמי 204.
 ק׳׳ת 1371, תשב״ ג, ע0׳ 64.

 ק״ת 1411, תשכ״נ, עמ׳ 952.
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
1814 

 המחיר 72 אגורות


