
 רמתמות

 קובץ התקנות
׳ באליל תשכ׳׳ן 2106 14 בספטמבר 1967  ט

 עמיד

ות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים והיבשה לחוץ־לארץ) (תיקון  תקנ
3258 . . . . . .  מס׳ 3), תשכ״ז—1967 . .

ות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ)(תיקון מס׳ 3),  תקנ
61a3 . . . , . . , . , י י — 1 9 6  תשכ״ז , 7

ות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם  תקנ
תו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ״ז—1967 3265  מסמכו
, תשכ׳׳ז—1967 . 3265 ת מסויימים של בנק ישראל)(ביטול) ו ח ״ ו  תקנות־שעת־חידום (אי־פדסום ז
ספת הראשונה) (תיקון), תשכ״ז—1967 . . 3266  צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתו
ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 44), תשכ״ז—1967 . . . . 3266  צו לעידוד החסכו
3267 . . . ן (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 45), תשכ״ז—1967 . .  צו לעידוד החסכו
ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 46), תשכ״ז—1967 . . . . 3267  צו לעידוד החסכו
3268 . . . . ן מס׳ 3), תשכ״ז—1967 . קו תי ) ר) פטו  צו מס נסיעות חוץ (
 צו־שעת־חירופ (שיעוד תשלום חובה) (תיקון מס׳ 25), תשכ״ז—1967 . . . 3269
 צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 26), תשכ״ז—1967 . . . 3269
3270 . . . . - ." רי  צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מי

 מדור לשלטון מקומי
3271 
3278 
3280 
3284 
3292 
3297 
3299 
3300 

ק עזר לצפת (אספקת מים), תשכ״ז—1967  חו
 חוק עזר לאזור (ביוב), תשכ״ז—1967

 חוק עזר לבאר־טוביה (סלילת רחובות), תשכ״ז—1967
 חוק עזר לבאר־יעקב (אספקת מים), תשכ״ז—1967
 חוק עזר לגזר (מפגעי תברואה), תשכ״ז—1967 .

 חוק עזר לעמק־חפר (פיקוח על כלבים), תשכ״ז—1967
ן מס׳ 2), תשכ״ז—1967 ו ק תי ) ם)  תוק עזר לפרדס־חנד, (אספקת מי

 החלטת המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה בדבר קנס פיגורים
 תיקון טעות דפוס



 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ . ^ •

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק א׳ לתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים וה
 יבשה לחוץ-לארץ), תשכ״ד—1964 2 —

 עד 1 למעלה למעלה ?מעלה
 מ־1 ט־3 מ־5 :

 עד 3 עד 6־ עד 10

 (1) במקום הפרט ״אוסטריה״ יבוא:
 ״אוסטריה 3.38 4.36 5.83 9.95״

 (2) במקום הפרט ״אירלנד״ יבוא:
 ״אירלנד 3.43 4.51 6.17 10.88״

 (3) במקום הפרט ״אנגולה״ יבוא:
 ״אנגולה 4.66 6.08 7.99 13.92״

 (4) במקום הפרט ״אנטילים הולנדיים״
 יבוא: ״אנטילים הולנדיים (כולל
 ארובה בונייר, קורסאו, סבא, סט׳

 אויסטאש וסט׳ מרטן) 3.92 5.19 6.96 12.20״
 (5) במקום הפרט ״אפגניסטן״ יבוא:

 ״אפגניסטן 6.22 7.45 9.02 16.32״
 (6) במקום הפרט ״בורמה״ יבוא

 ״בורמה 4.85 6.53 8.69 15.02״
 (7) במקום הפרט ״גיברלטר״ יבוא:

 ״גיברלטר 3.43 4.46 6.03 9.60״
 (8) במקום הפרט ״גרמניה-רפובליקה

 דמוקרטית״ יבוא:
 ״גרמניה רפובליקה דמוקרטית 3.23 4.21 5.68 9.80״

 (9) במקום הפרט ״הודו לרבות בהוטן״
 יבוא: ״הודו לרבות בהוטן 5.25 7.95 11.33 18.06״

 (10) במקום הפרט ״הונג קונג״ יבוא:
 ״הונג קובג 3.92 5.55 7.71 13.75״

 (11) במקום הפרט ״וייטנאם הדרומית״
 יבוא: ״וייטנאם הדרומית 4.36 5.99 8.10 14.33״

 (12) במקום הפרט ״זמביה״ יבוא:
 ״זמביה 4.36 6.72 9.81 15.90״

 (13) במקום הפרט ״טורטולה (ווירג׳ין
 הבריטית) יבוא:

 ״טורטולה (ווירג׳ין הבריטית) 5.98 8.67 12.05 20.48״

 1 חוקי א״י, כרד ב׳ פרס קט״ו, עמ׳ 1155 ; ס״ח 463, תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 1339, תשכ״ד, עמ׳ 691ת׳, 1769ק״ת ; 8כ״ד״ עמי 2669 ; ק״ת n&3"n ,1772, עמי 2179 ; ק״ת 1844,

 ת׳טכ״ו, עמ׳ 974 ; ק״ת 1937, תשכ״ז, עמי 49.

967i4.9i , ט׳ באלול תשכ״ז, 2106קובץ התקנות 



 עד 1 למעלה למעלה למעלה
 מ-1 מ־8 מ־5

 עד 3 עד 6 עד 10

 (14) במקום הפרט ״טורקיה״ יבוא:
 ״טורקיה 2.84 3.68 5.05 8.33״

 (15) במקום הפרט ״טימור הפורטוגלית״
- יבוא: ״טימור הפורטוגלית 4.36 6.43 8.39 14.92״

 (16) > במקום הפרט ״יפאן למעט איי דיו
 קיו לאיי דיו קיו, בלבד״ יבוא:

 ״יפאן א. לאיים הונשו, קיושו,
 שיקוקו והוקאידו 4.41 6.13 8.34 14.53

 ב. לאיי ריו קיו בלבד 4.61 6.38 6.74 15.66״
 (17) במקום הפרט ״מאוריציוס לרבות איי

 רודריגז יבוא:
 ״מאוריציוס לרבות איי רודריגז

 וצ׳גוס 4.51 6.48 9.52 14.78״
 (18) במקום הפרט ״מלטה״ יבוא:

 ״מלטה 3.48 4.51 6.08 10.29״
 (19) במקום הפרט ״מקאו״ יבוא:

 ״מקאי 4.85 6.67 9.03 16.25״
 (20) במקום הפרט ״מרכז אפריקנית —

 רפובליקה״ יבוא:
 ״מרכז אפריקנית — רפובליקה 3.82 5.05 7.01 12.40״

 (21) במקום הפרט ״ניקרגואה״ יבוא:
 ״ניקרגואה 5.68 7.69 10.73 17.45״

 (22) במקום הפרט ״נפאל״ יבוא:
 ״נפאל 5.30 7.90 11.19 18.35״

 (23) במקום הפרט ״סומאליה —
 הבריטית לשעבר

 האיטלקית לשעבר״ יבוא:
ני(הב  . ״סומאליה א. האזור הצפו

 ריטי לשעבר) 4.51 6.08 8.15 14.63
 ב. האזור הדרומי

 (האיטלקי לשעבר) 4.85 6.57 8.74 15.61״
 (24) במקום הפרט ״סורינאם״ יבוא:

 ״סורינאם 4.95 6.47 8.53 15.39״
 (25) במקום הפרט ״סנט וינצנט״ יבוא:

 ״סנט וינצנט 5.59 7.35 10.09 15.58״
 (26) במקום הפרט ״סיישל״ יבוא:

 ״סיישל(כולל מהד, ואמירנט) 4.66 6.77 9.91 15.85״
 (27) במקום הפרט ״סין הלאומנית(ד)״

 יבוא: ״סין הלאומנית(ד) 5.15 6.92 9.32 16.30״

 קוביו התקנות 2106, ט׳ באלול תשכ״ז, 14.9.1967



 עד 1 למעלה למעלה .למעלה
 מ־1 מ־3 מ־ס

 עד 3 עד 6 עד 10

 (28) במקום הפרט ״סלומון״ יבוא:
 .״סלומון (כולל סנטהקרוז, בוקה

 ובוגינוויל) 4.51 6.97 10.25 17.81״

 (29) במקום הפרט ״עדן, דרום ערב פדר-
 רציה״ יבוא: י .

 ״עדן, דרום ערב פדרציה 3.29 4.57 6.33 11.15״

 (30) במקום הפרט ״פיטקרן(איים)״ יבוא:
 ״פיטקרן (איים) 4.27 6.04 8.29 14.92״

 (31) במקום הפרט ״פיליפינים״ יבוא:
 ״פיליפינים 4.32 6.33 8.78 14.48״

 (32) במקום הפרט ״פרו״ יבוא:

י 5.10 6.42 8.18 13.28״ \. ר פ  ״

 (33) במקום הפרט ״קונגו לאופולדוויל״
 יבוא:

 ״קונגו קינשאסה א. פרט לחבלי
 קטנגה, קיוו
 ודרום מזרח

 קסאי; 4.46 6.32 8.72 15.68

 ב. לחבלי קטנ-
 גה, קיוו וד

 רום מזרח
 קםאי בלבד 5.15 5.25 9.85 18.03״ :

 (34) במקום הפרט ״קוריאה הדרומית
 יבוא: ״קוריאה הדרומית 4.46 6.23 8.54 15.27״

 (35) במקום הפרט ״קמבודיה״ יבוא:
 ״קמבודיה 4.41 6.13 8.34 14.78״ !

 (36) במקום הפרט ״תאילנד״ יבוא:
 ״תאילנד 4.85 6.48 8.59 14.82״

 (37) בסוף חלק א׳ תיווסף הערה זו:

 ״(ד) כולל האיים פורמוזה, פנגן, קמוי, מטסו(למטסו חבילות עד 3 ק״ג בלבד)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים
 והיבשה לחוץ-לאדץ)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ז—1967״.

י ב ע ר ש - ו ה י ע ש ל י א ר ש (3 בספטמבר 1967) י  כ״ח באבתשכ״ז
 >חמ 76004) שר הדואר

 קובץ התקנות 2106, ט׳ באלול השב״1, 14:9.1967



 פקודת בתי הדואר
ר לחיץ־לארץ א ו ד י ה ת ו ר י ל ש ר תעריפיכ! ש ב ד ת ב ו נ ק  . ת

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתייהדואר

— , תשכ״ד—1964 2 ח התוספת :1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחירלארץ) ק י  ת

י ר ו ת ש  ה

׳ ג י ק ה ב ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ

 למעלה
 מ־94
 עד 10

 למעלה
 מ־9

 עד 91

 למעילה
 פדן8
 עד 9

 למעלה
 מ־8

 עד *8

 למעלה
 מ־וד
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד {7

 למעלה
6  מ־|
 עד 7

 למעלה
 מ־6

 עד 61

 למעלה
 מ־54
 עד 6

 למעלה
 מ־5

 עד 54

 למעלה
 מ־ן4
 עד 5

 למעלה
 מ־4

 עד 44

 למעלה
 מ־34
 עד 4

 למעלה
 מ־3 י
 עד 34:

ה ל ע מ  ל
 מ־24
 עד 3

 למעלה
 מ־2

2J עד 

 למעלה
 מ־14
 עד 2

 למעלה
 מ־1

 עד 14

 למעלה
 מי4
 עד 1

 עד 4

ץ ר א  ה

ת . לירות לירות רו ת לירות לירות לי רו ת לירות לירות לירות לי רו ת לירות לי רו ת לירות לירות לי רו ת לירות לירות לירות לי רו ת לי ו ר י  ל

 3.97 5.34 7,50 8.87 10.24 11.61 14.26 15.63 17.00 18.38 22.69 24.06 25.43 26.80 28.18 29.55 30.92 32.29 33.67 35.04״
ם הפרט ״אוסטריה״ ו ק מ  1) ב

: ״אוסטריה א ו ב  י י

— _ — — — — — — — 59.78 54.30 48.81 43.32 36.56 31.07 25.58 20.09 13.82 8.33 
ם הפרט ״אינדונסיה״ ו ק מ  2) ב

: ״אינדונסיה א מ  י

 30.63 32.15 33.67 35.18 36.70 38,22״

i 
! 

29.11 27.59• 26.07 24.55 20.09 18.57 17.05 15.53 12.74 11.22 9.70 8.18 5.88 4.36 
ם הפרט ״בולגריה״ ו ק מ  3) ב

: ״בולגריה א ו ב  י

 7.01 11.66 17.10 21.76 26.41 31.07 37.00 41.65 46.31 50.96 58.56 63.21 67.87 72.53 77.18 81.84 86.49 91.15 95.80 100.46״
ם הפרט ״בורונדי״ ו ק מ  4) ב

: ״בורונדי א ו ב  י

 7.30 11.52 16.51 20.73 24.94 29.16 34.65 38.86 43.07 47.29 54.44 י 58.66 62.87 67.09 \ 71.30 ,• 75.51 -י 79.73 83.94 , 88.16 92.37״
ם הפרט ״בורמה״ יבוא : ו ק מ  5) ב

 ״בורמה

 105.11 111,48 117.85 124.22 130.59 136.97״
 ו
i 
i 
 ו

98.74 92.37 86.00 79.63 70.32 63.95 57.58 51.21 43.56 37.19 30.82 24.45 17.30 10.93 
: א ו ב ם הפרט ״ברזיל״ י ו ק מ  6) ב

 ״ברזיל

 7.60 12.35 18.38 23.13 28.37 33.13 39.64 44.40 49.64 54.39 62.58 67.33 72.57 77.33 ! 82.57 87.32 92.57• 97.32 102,56 107.32״
: א ו ב ך י ו ב א ג ם הפרט ״  7) במקו

 ״גאבוז

 4.66 6.96 10.05 12.35 14.65 16.96 20.53 \ 22.84 25.14 27.44 31.71 34.01 36.31 38.61 יי 40.92 43.22 45.52 47.83 50.13 52.43״
ם הפרט ״גיברלטר״ יבוא  8) במקו

 ״גיברלטר

 34.11 • 5̂.77 37.44 39.10 40,77״
> 

.32.44* 30.77 29.11 27.44 25.78 21.17 19.50 17.84 16.17 13.23 11.56 9.90 8.23 5.78 4.12 
ם הפרט ״גרמניה המזרחית  9) במקו

: ״גרמניה המזרחית א ו ב  י

1 105.60 110.50״ .̂21 95.31 89.92 85.02 79.63 74.73 69.34 64.44 56.11 51.21 45.82 40.92 34.25 29.35 23.96 19.06 12.89 
ם הפרט ״וייטנאם הדרומיונ״ ו ק מ  10) י

: וייטנאם הדרומית 7,99 א ו ב  י

"96.( fe\ 92.76 8T.42 g 4 U ד 8 , 8 

'1 

0 75.51 \ 70.17 66.89 61.55 58.27 49.00 45.72 40.38 37.10 29.65 26.36 21.02 17.74 11.07 7,79 
: א ו ב  11) במקום הפרט ״זמביה״ י

 ״זמביד.

״ « . 2 8 22.49 21.71 20.92 20.14 19.36 

j 

18.57 17.79 17.00 16.22 12.74 11.96 11.17 10,39 8.38 7.60 6.81 6.03 3.77 2.99 
 12) במקום הפרט ״יוון״ יבוא

 ״יוון

 1 הוקי א'״י, כדר ב׳ פרק קט״ו, עמ׳ s115 ; ם״ח 387, תשב״נ, עמ׳ 44 ; ם״ח , 463תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 1539, ת׳2נ׳׳ד, עט׳ 700 ; ק״ת 1634, ת&כ״וז, עט׳ 143 ; ק׳׳ת 1917, תשכ״ו, עט׳ 2643 ; ק״ת 1937,

3261—3262 

 תשב״ז, עמי 41 ; ק״ת 2007, ת׳»כ״ז, עמ׳ 1067.

 קובץ התקנות 2106, ט׳ באלול ת׳צ&כ״ז, 14.9.1967



 ה ש י ו! ו ת

ג ״ ק ה ב ל ק ש מ ה ל ל י ב ח ח ו ל ש  מ

 למעלה
 מ־94
 עד 10

 למעלה
 מ־9

 עד 94

 למעלה
 מ־84
 עד 9

 למעלה
 מ־8

 עד 84

 למעלה
 מ־74
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד 74

 למעלה
 מ־64
 עד 7

 למעלה
 מ־6

 עד 64

 למעלה
 מ־54
 עד 6

 למעלה
 :!' מ־5

 ן עד 54

ת לירות לירות לירות לירות רו  ;לירות לירות לירות לירות לידות < לי

 ז 51.80 55.82 59.83 63,85 67.87 71.89 75.91 79.92 83.94 87.96״

"140.64 133.98 127.31 120.65 113.98 107.32 100.65 93.99 87.32 80.66 
 ו •י

 86.74 92.86 98.99 105.11 111.24 117.36 123.49 129.61״

"41.65 39.94 38.22 36.51 34,79 33.08 31.36 29.65 

"102.42 97.66 92.91 88.16 83.40 78.65 73.90 69.14 

 82.72 88.40 94.09 99.77 105.46 111.14 116.82 122.51״

 55.13 58.80 62.48 66.15 69.83 73.51 77.18 80.86״

"109.28 104.13 98.99 93.84 88.70 83.55 78.41 73.26 

 69.39 74.14 78.90 83.65 88.40 93.16 97.91 102.66״

"109.28 104.18 99.09 93.99 88.89 83.80 78.70 73.60 

"109.33 104.23 99.13 94.04 88.94 83.85 78.75 73.65 

80.61 

27.93 

64,39 

77.03 

51.45 

68.12 

64.64 

68.51 

 למעלה
 מ־44
 עד 5

74.49| 

I 

26.22 

59.64 

71.35 

47.78 

62.97' 

 לירות

44.84 

71.55 

65.66 

56.84 

21.76 

51.94 

62.23 

50.47 

41.16 

55.37 

59.88?. 52.19 

63.41 

68.56 63.46 

55.37 

55.57 

 למעלה
 מי4

 עד 44

 למעלה
 מ־34
 עד 4

 למעלה
 מ־3

 עד 34

 למעלה
 מ־24
 עד 3

 למעלה
 מ־2

 עד 24

 למעלה
 מ־14
 עד 2

ת רו ת לירות לירות לי רו ת לי רו  לירות לי

40.82 36.80 32.78 27.49 23.47 19.45 

64.88 58.22 . 51.55 43.17 36.51 29.84 

59.54 53.41 47.29 39.94 33.81 27,69 

51.60 46.36 41.11 34.50 29.26 24.01 

20.04 18.33 16.61 13.62 11.91 10.19 

47.19 42.44 37.68 31.66 26.90 22.15 

56.55 50.87 45.18 37.78 32.10 26.41 

45.87 41.26 36.65 30.68 26.07 21.46 

37.49 33.81 30.14 25.19 21.51 17.84 

50.23 45.08 39.94 33.62 28.47 3233 

47.44 42.68 37.93 31.90 27.15 22.39 

50.28 45.18 40.08 33.71 28.62 23.52 

50.47 45.38 40.28 33.52 28.42 23.33 

 למעלה
 מ־1

 עד 14

 לירות

15.44 

23.18 

21.56 

18.77 

8.48 

17.40 

20.73 

16.86 

14.16 

18.18 

17.64 

18.43 

18.23 

 למעלה
 מ־4
 עד 1

ת רו  לי

10.63 

15.78 

14.70 

12.74 

5.98 

11.86 

13.82 

11.45 

9.70 

12.35 

12.10 

12.54 

12.20 

i עד 

ץ ר א  ה

רות  לי

6.62 
 13) ־במקומ הפרט ״ליבריה״

: ״ליבריד. א ו ב  י

 14) במקום הפרט ״מאוריציוס
: א ו ב ת רודריגז״ י  לרבו

ת רודריגז 9.11 ו ב ר  ״מאוריציוס ל

ם הפרט  15) במקו
 ״מוזמביק 1. ללורנצו מרקס בלבד

 2. לשאר המקומות״
: ״מוזמביק 8.58 א ו ב  י

ת  16) במקום הפרט ״מלאזיד, לרבו
: א ו ב  סבאח לבואן ופראווק״ י

ת סבאח  ״מלאזיה לרבו
 לבואן וסראווק 7.50

: א ו ב  17) במקום הפרט ״מלטה״ י
 ״מלטה 4.26

 18) במקום הפרט ״מרכז אפריקנית
: א ו ב  רפובליקה״ י

 ״מרכז אפריקנית רפובליקה 7.11

 19) במקום הפרט ״סין העממית״
 יבוא : ״סין העממית 8.13

 20) במקום הפרט ״סינגפור״
: ״סינגפור 6.86 א ו ב  י

 21) במקום הפרט ״סנגל״ יבוא :
 ״סנגל 6.03

נגו(קינשאסה—  22) במקום הפרט ״קו
א: ״קוגנו בו  לאופולדוויל)״ י

7.20 

7.35 

 (קינשאסד.)

 23) במקום הפרט ״קמבודיה״
 יבוא : ״קמבודיה

 24) במקום ד,6יט ״רואנדה רפובליקה״
7.45 / ׳ ה ד נ א ו ר : ״ א ו ב  י

: א ו ב  25) במקום הפרט ״דודסיז^ י
 ״רודסיה / 7.11

פ 2. לתקנות אלה ייק׳ד^״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ-לארץ)(תיקון מס׳ 3), תשב״ז־|-1967״. ע ׳  ה

י ב ע ד ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  י
 שר הדואר

ות 2106, ט׳ באלול תשכ״ז, 14.9.1967  קובץ התקנ

 כ״ח באב תשכ״ז(3 בספטמבר 1967)

 (חמ 76005)

3263—3264 



 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

 תקנות בדבר אצילת סמכות הנציב לפי םעיןז 40 לחוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט-
 1959 י, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1, אלה בעלי התפקידים שנציב שירות המדינה רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף בעלי
 , התפסידים

 40 לחוק: ?אצילת סמבות
 (1) המשנה לנציב שירות המדינה; הנציב

 (2) הממונה על עניני העובדים בנציבות שירות המדינה;

 (3) מנהל כללי, לגבי חתימה על חוזים מיוחדים עם אדם שיועסק בעבודה שלפי
 טיבה אינה צמיתה.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים השם
 שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ״ז—1967״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 .ט״ז באב תשכ״ז(22 באוגוסט 1967)
 (חמ 72080)

 ס״ח 279, תשי״ט, עט׳ 86.

 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948

 י תקנות־שעת־חירום בדבר דינים וחשבונות מםויימים של בנק ישראל

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 נ
 מתקין תקנות אלה:

 .1. תקנות-שעת־חירום (אי-פרסום דו״חות מסויימים של בנק ישראל), תשכ״ז— ביטו?
 21967— בטלות.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות-שעת־חירום (אי-פרסום דו״חות מסויימים של בנק השס
 ישראל) (ביטול), תשכ״ז—1967״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר הבטחון

 א׳ באלול תשכ״ז(6 בספטמבר 1967)
 (חמ 73253)

־ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מט׳ 2, עמ׳ 1. 1 

 2 ק׳׳ת 2048, תשכ״ז, עמי 2471.

 :שובץ התקנות 2106, ט׳ באלול ת׳עכ״ז, 149.1967 3265



 פקודת הרוקחים
ת הרעלים מ י ש ן ר ר תיקו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת הרוקחים י, אני מצווה לאמור:

, ,  1. בתוספת לצו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה), תש״ד—1960 2
 בפרט 287, אחרי פסקה 3 יבוא:

 י ״4. בציטראצין האבץ Praeparata &6 10% ת0111ת21 .4".
 מוצרים עד 10%

 2. לצו זה ייקרא ״צו הרוקחים (החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה) (תיקון),
 תשכי׳ז—1967״.

 ט״ז באב תשכ״ז(22 באוגוסט 1967)
י ל י ז ר ל ב א ר ש 0 י 7 3 3 מ 3 ח ) 

 שר הבריאות

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק ק״י, עמ׳ 1102 ; סייח 299, תש״ד, עמ׳ 3 ; סייח 424, תשכ״ד, עמי 104.

 2 ק״ת 1037, תש״ר, עמי 1700 ; ק״ח 1159, תשכ״א, עט׳ 1934.

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

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק
 לאומי בע״מ, בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות
 לפדיון מוקדם התל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט
 מיום א׳ באלול תשכ״ז (6 בספטמבר 1967) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161

. . 2  לפקודת מס הכנסה

 2 לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 44), תשכ״ז—1967״.

 א׳ באלול תשכ״ז(6 בספטמבר 1967)
ר י פ ס ס ח נ  >חמ 72650) פ

 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52•

ת ישראל, נוסח חרש 6, תשכ׳׳א, עמ׳ 120. נ  2 דיני מדי

 קובץ התקנות 2106, ט׳ באלול תשכ״ז, ־14.9.190



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

 צו בדבר פטור ממם •הכנסה

ס מ ת מ ו ח נ ה ת ו ו ו ל י מ ת ל ו ב ר ע ) ן ו כ ס ח ד ה ו ד י ע ק ל ו ח ף 5(3) ל י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב

: ר ו מ א ה ל ו ו צ י מ נ , א ת ס נ כ ה ל • ם ש י פ ס כ ת ה ד ע ר ו ו ש י א ב , ו , תשט״ז—1956 ג ( ה ס נ כ  ה

י א ל ק ח ח ו ת י פ ד ל ע ק י נ ל ב ז ש ״ כ ו מ ב ל ו ת ח ו ר ג י ו א ם א ל ש ת ע ו מ ו ש ב ר ו ת ח ו ר ג י  1. א

ן ו י ד פ ת ל ו כ ם ז ת 1972 ע נ ש ן ב ו י ד פ ו ל ד מ ע י ת ש ו ר י ן ל ו י ל י ה מ ש י מ ל ח ל ש ל ו ם כ ו כ ס , ב מ ״ ע  ב

ם א׳ ו י ט מ ק פ ס ו ר י פ ל פ ר ע ו ב י צ ו ל ע צ ו ה ש , ו ת ו ר ג י א ת ה א צ ו ה ם מ י ש ד ם 24 ח ו ת ל מ ח ם ה ד ק ו  מ

ה ר ו ט א פ ה ן ת ה י ל ת ע מ ל ת ש מ ת ה י ב י ר ה מ ס נ כ ה ר 1967) — ה ב מ ט פ ס ז (6 ב ״ כ ש ל ת ו ל א  ב

ף 161 י ע י ס פ ת ל י ב י ה ר ת ו א ו מ ת ו כ נ ש ל י ל 25% ש ר ש ו ע י ש ס ב מ ן ה ץ מ ו ס ח ם מ ו ל ש ת  מ

ה ־. ס נ כ ס ה ת מ ד ו ק פ  ל

. ׳ 45), תשכ״ז—1967״ ס מ ) ( ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט פ ) ן ו כ ס ח ד ה ו ד י ע ו ל צ א ״ ר ק י ה י ו ז צ  2. ל

ד י פ ס ס ח נ ר 1967) פ ב מ ט פ ס 6 ב ) ז ׳ ׳ כ ש ל ת ו ל א  א׳ ב
ר צ ו א ר ה  >חט 72650) ש

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 6, תשנ׳׳א, עט׳ 120.

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

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

ס מ ת מ ו ח נ ה ת ו ו ו ל י מ ת ל ו ב ר ע ) ן ו כ ס ח ד ה ו ד י ע ק ל ו ח ף 5(3) ל י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב

: ר ו מ א ה ל ו ו צ י מ נ , א ת ס נ כ ל ה ם ש י פ ס כ ת ה ד ע ר ו ו ש י א ב , תשט״ז—1956!, ו ( ה ס נ כ  ה

ת ו א ש ו מ נ ״ ע ח ב ל מ ם ה י י ל ע פ ל מ ז ש ״ כ ו מ ב ל ו ת ח ו ר ג י א ם ו ל ש ת ע ו מ ו ש ב ר ו ת ח ו ר ג י  1. א

ם 1978— י נ ש ן ב ו י ד פ ו ל ד מ ע י ת ש ו ר י ל 33,000,000 ל ל ש ל ו ם כ ו כ ס , ב ה נ ש ל 5% ל ת ש י ב י  ר

ר ו ע י ש ס ב מ ן ה ץ מ ו ס ח ם מ ו ל ש ת ה מ ר ו ט ה פ י ה ן ת ה י ל ת ע מ ל ת ש מ ת ה י ב י ר ה מ ס נ כ ה  1988 — ה

. ה 2 ס נ כ ם ה ת מ ד ו ק פ ף 161 ל י ע י ס פ ת ל י ב י ה ר ת ו א ת מ ו כ נ ש ל י ל 25% ש  ש

. ״ 1 9 6 7 — ז ״ כ ש ׳ 46), ת ס מ ) ( ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט פ ) ן ו כ ס ח ד ה ו ד י ע ו ל צ א ״ ר ק י ה י ו ז צ  2. ל

ר י פ ס ס ח נ  פ

ר צ ו א ר ה  ש
ר 1967) ב מ ט פ ס 4 ב ) ז ״ כ ש ב ת א ט ב ״  כ

 (וזמ 72650)

 1 ט״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120.

 יוובץ התקנות 2106, ט׳ באלול תשכ״ז, 14.9.1967



 חוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950

 צו בדבר פטור ממם נסיעות חוץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 !, אני מצווה

 לאמוד:

ן — הצו העיקרי) — ל ה ל ) . A בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תשי״ז—1957 2 . . ״ 0״יי* 2 p , n 

, במקום ״שנתיים״ יבוא ״20 חודש״;  (-1) בדישה לפסקה (25) 3

 (2) בדישה לפסקה (26) >־, במקום ״20 חודש״ יבוא ״שנתיים״;

 (3) אחרי פסקה (29)* יבוא:

 ״(30) שהוא נוסע לחוץ־לארץ להשתלמות לאחר שקיבל לצורך זה מילגה או

 גמול השתלמות מקרן השתלמות למהנדסים בע״מ, מקרן גמול השתלמות

 למורים התיכוניים בע״מ או מקרן גמול השתלמות למורים וגננות בע״מ,

 ובלבד שההשתלמות תיעשה במכללה או במכון לימודים אחר, והמילגה

 או גמול ההשתלמות יעמדו לרשותו במקום ההשתלמות.״

: א ו ב י  תיקיי םעיי* 4 2. בסעיף 4 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן(יז) 3

 ״(יח) מתשלום 130 לירות בסכום קצוב פטור רוכש כרטיס נסיעה שהוכיח להנחת

 דעתו של השר שהוא נוסע לחוץ־לארץ להשתלמות לאחר שקיבל לצורך זה

 מילגה או גמול השתלמות מקרן ההשתלמות למהנדסים בע״מ, מקרן גמול

 השתלמות למורים התיכוניים בע״מ או מקרן גמול השתלמות למורים ולגננות

 בע״מ, ובלבד שהמילגה או גמול ההשתלמות יעמדו לרשותו במקום ההש

 תלמות.״

 השם 3 לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ז—1967״.

 כ״ט באב תשכ״ז(4 באוגוסט 1967)
 (חמ 72420) פ נ ח ס ס פ י ר

 שר האוצר

 1 ם״ח 62, תשי׳׳א, עמי 12 ז ם״ח 382, תשכ״ב, עט׳ 38.

 2 ק״ת 720, תשי״ז, עט׳ 1710.

, תשכ״ז, עט׳ 2702. n 2 0 6 7 ״ p 3 

 4 ק״ת 2088, תשכ״ז, עט׳ 3036.

 3268 קובץ התקנות 2106, ט׳ באלול תשכ׳׳ז, 14.9.1987



 תקנות־שעודחירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 י,
 אני מצווה לאמור

קח פרט , בפרט 0561 בתוספת לצו-שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—964! 2 תי ! 
0561 , 

 בסעיף קטן 21, בטור גי, במקום ״שאורך הםיב הוא 60 מילימטר או יותר״ יבוא ״שאורך ,
 הסיב הוא 58.50 מילימטר או יותר, ובלבד ששוחררו על ידי רשות המכס אחרי יום י״ב בסיון

 תשכ״ז(20 ביוני 1967)״.
 2* לצו זה ייקרא ״צו־שעת-חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 25), תשכ״ז-ג- השט

 1967״.

ף ר ב ש א  ט״ובאב תשכ״ז(21באוגוסט 1967) ז
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 1 ם״ח 434, תשכ״ר, עט׳ 173 : ם׳׳ח 492, תשכ״ו, עמ׳ 21.

 2 ק״ת 1627, תשכ״ה, עט׳ 54 ; ק״ת 1988, תשכ״ז, עט׳ 1277 ; ק״ת 2092, תשכ״ז, עט׳ 3102.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
בו טל ואופן חישו ת שיעור ההי ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 *,
 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו-שעת-חירום (שיעור תשלום חובה),-תשב״ה—1964 ?. . תיסיי
 התוספת

 • (1) אחרי הגדרת ״בניכוי המסים״ יווסף:
ח של ארץ-ישראל ממערב לירדן שבו אינם חלים.המשפט, ט ש ה  ״״השטח״ —

 השיפוט והמינהל של המדינה.״
 (2) אחרי פרט 0241 יווםף:

 טור א׳ טור כ׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור יו׳
 הפרק או ההיטל

 בל״י לפי המטרה
 . . הפרט הפרט של התיאור היחידה

 תעדי!* המכס בל״י ערד

 הגנת תוצרת
גת  הארץ, ספי

 ר1וח עודף״
 טונה 56

 אבן שיש
 שהובא

 מהשטח

 25.15 או
25.16 0251». 

 2. לצו זה ייקרא ״צו-שעת-חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 26), תשכ״ז— השס
 .1967״. .

ף ר ב ש א  ז׳ באלול יתשכ״ז (12 בספטמבר 1967) ז
 ־:(חט 74049) שר המסחר והתעשיה

 1 סייח 434, תשכ״ד, עט׳ 175 ; ס״ת 492, תשב״ז, עמ׳ 21.

 ,. 2 ק׳׳ת 1627, תשכ״ה, עט׳ 54 ; ק״ת 1988, תשכ״ז, עט׳ 1277.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ו—1960

״ לפוג ״מירי״ ה כ ת ח מ ן מסוג ״ ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של
 דרום (וסביבות ת״א) במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך,

 השטח ?׳המרה
 במטריב מרובעים

 חופ&ח

 שטח החלקה
ם מרובעים  נמטרי

 הנוש החלקה

1332 3296 14 6490 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י׳ באב תשכ״ז (16 באוגוסט 1967)
 (חט 70130)

 1 ס״ח 316, תשייר, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

״ לסוג ״מירי״ ה כ ת ח מ ג ״ ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של  1960 ג
 חיפה במקרקעין מסוג ״מתרופה״, יומרו למקרקעין. מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות

 תוםפת
 שטח החלקה

 במטרים מרובעים

658 

 החלקה

558 10809 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י׳ באב תשכ״ז (16 באוגוסט 1967)
 (חט 70130)

 ס״ח 316, תשייר, עמ׳ 92.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ר אםפקת מים ב ד  חוק עזר לצפת ב

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 251,250 ו-254 לפקודת העיריות
 עירית צפת חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;

 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה; ובבנין אחד — חדר ששטח רצפתו
 אינו עולה על 30 מטר מרובע: שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין

 חדד נוסף;
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה;

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או •י קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס;

 ״מועצה״ — צןועצת העיריה;
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על

 ידי המועצה למלא את.תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;
 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים,

 לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;
 ״נכס״, ״בנין״ — כמשמעותם בסעיף 269 לפקודה;

 ״עיריה״ — עירית צפת;
 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהוקתן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית לפי

;  סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 2
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, •בבולה או במקצתה;

 ״רשת פרטית״ — אבזר, 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 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 בבנין או בחלק קירות 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.

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

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

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ 197. נ  1 דיני מדי

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 660, עמ׳ 1.
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 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש לעיריה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שיקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון שה
 גיש המנהל.

ת 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא יטפל י ט ר n פ r ~ 
 בה בדרך אחרת, פרש 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 הנכם 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 לעיריה 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 אבזר

 או גרם להפרעות באספקת המיט, לבזבוז ם או לזיהומם.

־ פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — ת 4. (א) בעל נכס - ח נ ת ה ר ג  א

 צינורות , , ,
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור

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

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים שהגיש בקשה
 להגדלת נפח או שטח הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם לפני מתן ההיתר לפי חוק התכנון
, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי הבניה  והבניה, תשכ״ה—1965 3

 שבעדה ניתז ההיתר כאמור.

 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-מים הוא רכוש העיריה.

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

 3 פ״ח 467, תשכ״ה, עט׳ 307.
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 (ד) צרכן ישלם לעיריה 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 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 לעיריה אגרת התקנת מד-מים
 בלבד.

 (ז) היה מד־המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגדת התקנת מד־מים.

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי העיריה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל;׳בעד בדיקת מד-מים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה 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 לעיריה אגרת מים
 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 מםויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת דשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן בתש־
 לום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת׳־1הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו.לאותה
 תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה

 הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי מיטב
 הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד-המים רשם אותה כתוספת או

 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 וה
 תשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.
 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצתם
 למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים
 בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם

 לכד, ובלבד שלא׳ יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
 (ו) משמש מד־מים אהד 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 ואגדה בעד כמות מים 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 הנכס, ׳והיו!
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, אלא אם כן הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחד.

 (ח) לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרות מים בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 7. (א) העיריה רשאית באישור שר הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

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

 8. באישור המועצה רשאי ראש העיריה לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה 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

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. (א) אגרת מים תשולם תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 (ב) האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לשילומם,
 ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

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

 11. (א) 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." ן

 (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
 לסעיף 16, רשאי 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 בהוספת.

 12. (א) 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

 מקצתה.

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

 אספקת מים
 לפי חוזה

נות  פקדו

 מועד התשלום

 אישור סכום!
 ההוצאות

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים
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 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 8.00 ל-17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

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

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
1  במים או, לברר את כמות המים שסופקה לצרכן;

 (3) למסורבל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחד לפי חוק עזר זה;

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 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 קטן(א)•

 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 אחרתשקבע 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 שאחר ישתמש

 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום העיריה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

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

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

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

 יחודש אלא לפי

, (א)  בסעיף קטן

 *לא במרחק סביר

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה ל<
 היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמוו
 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפר.

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

 18. (א) ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש העיו יה) דשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל נעל או מחזיק של
 נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באגןפקת 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 העירית לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תה* כדין, אם נמסרו
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הר:ילים 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 מגור יו או עסקו הרגי־
 לים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא זמסירה כדין אם
 הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו.הם דנים או נתפרסמו בשני

 עתונים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 20. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, וב2קדה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו

 בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 האגרה בלירות

40 

50 
100 

20 
40 

— בטל.  חוק עזר לצפת (אספקת מים), תש״ך—4.1960

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (אספקת מים), תשכ״ ז—1967״.

 תוםנות

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

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה ששטחה —
 עד 25 מ״ר

 למעלה מ-25 מ״ר
 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת

 הצרכן —
 עד ״2

 למעלה מ-״2

.21 

.22 

ס  מכירת מי
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותיו

 שטירה בפני
 זיהום

נים  דרישת תיקו

 מסירת הודעות

 ע נש ים

 ביטול

 השם

 4 ק״ת 1052, תשייר, עמ׳ 1906•
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 האגרה בלירות

 2, אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3 (ב)) 5

 3, אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) 5

( ג) ) -  4, אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו
 לגבי נכס שאינו משמש לתעשיה בשטח עד חצי דונם 300

 לבל מ״ר נוסף 1 :, 0.60
 לגבי נכס המשמש לתעשיד. —

 בשטח עד 2000 מ״ד 1200
 למעלה מ-2000 מ״ר עד 5000 מ״ר —- לכל מ״ר 0.60
 לכל מ״ד נוסף 0.20

 ונוסף לזה —
 לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה —

 בבנין מגורים ובנין עזר למגורים 3
 בבית מסחר, בית. עסק או משרד 3
י תעשיה או מלאכה . 1 נ  במי

 בשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכ! להתקנת

 מד־מיט מרימים

 האגרה בלירות

100 50 
140 75 
 ׳150 200

 לפי החשבון שהגיש המנהל.

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (ד)) *
 מד-מים שקטרו —

 אינו עולה על ״ן
 עולה על ״ן ואינו עולה על״1
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2

ה האגדה בלידות 1 , ב ו ׳ ה ק ן ר י י פ מ ם כן,1,1 ך י מ . ד ת מ ק י ד ת ב ר ג < א 6 

 והתקנה (סעיף 5 (ט)) 5

 האגרה
ימלית נ  המי

 בלידות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד-מים

 (1) לשימוש ביתי, למסחר, לבתי עסק, למש
 רדים ולכל שימוש אחר שלא פורט במ

 קום אחר בתוספת זו —
 3 מ״ק הראשונים 30 0.90

 ל-9 מ״ק נוספים או חלק מהם 30
 ל-6 מ״ק נוספים או חלק מהם 40
 מעל ל״18 מ״ק 50
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 האגרה
ימלית נ  המי

 בלירות׳

 בלירות

ט ר  פ
 צפת

 האגרה למ״ק
 באגורות

30 
40 
32 
25 

 הא נרו

1) 

ב ה ק ע  י
 ראש עירי:

 (2) לגינות במקום שיש מד-מים נפרד לגינה
 100 מ״ק הראשונים

 מעל ל-100 מ״ק
 (3) למלאכה, לתעשיה ולבריבת שחיה

 (4) לבתי מרחץ ולגנים ציבוריים
 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים

 לכל יחידת דיור —
 לחדר ראשון

 לכל חדד נוסף

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 נתאשר.
 כ״ז בתמוז תשכ״ז(4 באוגוסט 1967)

 (חמ 804012)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

וב ר בי ב ד  חוק עזר לאזור ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות / וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקדמית אזור חוק

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקגיהם, למעט מכון טיהור ;

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור;

 ״דאש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לעניז חוק עזר זה
 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף

 17 לחוק;
 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2, בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו
 נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל השלבים כאמור בסדיף 16 לחוק.

 3 נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהךטל ביוב לכל
 מ״ר על בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 1 דיני מדיגת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ס׳׳ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 הנדרות

 היטל ביוב׳

ספת ו  בניה נ
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ב י  4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה. חיבור ב
 פרטי ?ביוב

ו לביוב, יגיש'למהנדס ם כ מ  (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי ש
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת

 יצרף את הסכמת אותה הדשות המקומית לכד.
 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה. איסור פניע-ו!

וב  בבי

 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או מסירת,הודעה
 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 נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מ״הוראות חוק עזר זה, דינו ~- קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (ביוב), תשכ״ז—1967״. השיט

 תופפו!
 (סעיפים 2, 3 ו-4)

 בתוספת זו ״אזור״ — כמשמעותו במפה החתומה על ידי ראש המועצה המקומית
 אזור ושד הפנים, שהעתקים ממנה מופקדים במשרדי המועצה המקומית אזור ומנהל מחוז

 תל-אביב ובמשרד הפנים בירושלים.

 טיעור האברה בלירות

 אזור אזור אזור . אזור אזור
 א ב ג ד ה׳

0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

2.50 3.50 3.50 2.50 4.50 

 1. היטל ביוב

לל השטח שעליו  לכל מ״ר של שטח המגרש כו
, בבנין ׳  עומד הבנין, ובלבד שבאזורים ב׳ דג
 העומד על חלקת קרקע המשמש לחקלאות וש־
 שטחה עולה על 1000 מ״ר יחוייבו רק 1000 מ״ר

 בהיטל.

 לכל מ״ר של שטח הבנין לכל קומה.

 ב׳ ז׳ ז׳ ק
 ראש המועצה המקומית יאזור

 נתאשד.
 י״ז בםיון תשכ״ז(25 ביוני 1967)

 (חמ 810502)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 מתקינה המועצה

 חוק עזר ליבאר־טוביה בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 עד 25 לפקודת המועצות המקומיות
 האזורית באר-טוביה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית
 ביבים;

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל

 שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה כעשר שנים:

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רהוב, לרבות הוצאות משרד תכנון, וכל סכום המגיע

 מאת המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימו גד, אך בניכוי כל

 סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;

 ״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט (ד) לתוספת לצו המועצות הנ קומיות (מועצות

 אזוריות), תשי״ח—958 ! 2 ;

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה!

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין

 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכ1:יש, כפי שיקבע

 המהנדס ז

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, בהתאן! לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!

 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית באר-טוביה;

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים;

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עק|ירת עצים, נטי־

 עתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופ־נוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים,

 בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם

 תשכ״ז, 14.9.1067

נת ישראל, נוםח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256.

 הגדרות
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 (3) התאמת רחוב׳ מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

ה ר  (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי ד
 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב >

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן;

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה, לרבות הבניינים העומדים עליה;
 ״ראש המועצה״— לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן 8
 ״שטח בנוי״ — שטח בתהום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב

 לצורך חוק עזר זה;
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קודקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

» ה ט 5 ח ׳  2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה. ו
 סלילת רחוב

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי . הודעה על
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9. החלטה לסליל

 4. (א) המועצה רשאית לשנות דחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין שינוי רחבו
ש י ב כ 5 ש  לצמצום. '

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת סלילת כביש
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אודך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלאד

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא 1

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא;

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור:

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידודם.
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 6. (א) נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף 5, ישתתפו כל בע"י הנכסים באותו

 שטח בנוי בהוצאות סלילתו בשיעור של 75% לפי היחס שבין שטח נכסיה:! לבין כלל שטח

 הנכסים שבשטח הבנוי.

 (ב) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי

 הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־1000

 מטר; שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכאים ובין הכביש

 ן הנסלל, כזה:

 שיעור ההשתתפות

40% 
30% 
10% 

 ׳המרחק במטרים

 עד 250
 למעלה מ-250 עד 600

 למעלה מ-600 עד 1000

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכם החיי

 בים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.

 (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ישולמו

 למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי

 המהנדס; ואולם אם נסלל כביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי

 הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים

 שהושלמו לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת בל
 אחד מבעלי הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6, לשלם למועצה, תור חודש ימים
 מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל

 הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
 חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש או שלב
 ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו

 מראש על ידי המהנדס.

 8, המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס ? הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל

 לפי החלטת המועצה, בין לכל אורד הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי הפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא(

 (2) הנחת אבני שפה!
 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

 י (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור«
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורס.

 שיעורי דמי
 השתתפות ,

 בסלילת
 כבישים וגבייתם

 פקדוגות על
 חשבון דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

 מדרכות
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 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 9. (א) נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף 8, ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 .אותה מדרכה בכל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם לבין

 השטח הכללי של המדרכה שנסללה.

 (ב) על תשלום דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולו הוראות סעיפים 6(ג) ו-7,

 בשינויים המחוייבים.

 החזרת תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 סלילת כביש "י.
 על ידי •הבעלים

 תעודה על סכום
 מהוצאות

 מסירת הודעות

 ענשים

 השב)

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7 ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום ההודעה,

 תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו..

 11. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר בםתב מאת המועצה ובהתאם

 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים

 והדרכים המפורטים בו, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן•(א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה

 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לדבר.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד• 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 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

 באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דגה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר-טוביה (סלילת רחובות), תשכ״ז—1967״.

ו ן , ה ל פ ם ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית ביאד-טוביה

 נתאשר.
 ז׳ בסיון תשכ״ז (15 ביוני 1967)

 (חמ 813009)
, א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבאר־יעקב כדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 המקומית באד־יעקב חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — ו ר ו נ  ה

 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת,•
- חדר כרשום בלוח השומה; ובבנין אחר — חדר ששטח! רצפתו  ״חדר״ — בבגין מגורים -
 אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין

 חדר נוסף;
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

;21950 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס ז
 ״מועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב;

 ״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 אחד המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית!
 ״נכס״, ״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ; .

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בגי 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 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3 !
 ״צרכן״ — אדם המחזיק בתלת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אבזר, 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 קידות 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! ואס הגג אינו נשען על קידות — ההלל שבין

 הגג והרצפה שמתחתיו!
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

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

 י°-^°*, 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,

נת ישראל, נוסח וודש 9, תשכ״ה, עמי 256, י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 ע׳׳ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עמ׳ 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;

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםידנה ולא
 יטפל בד. 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 ז בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם 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 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

 אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 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

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

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מיס ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 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־המיס הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסד אלא על ידי
 המנהל,

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.
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 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 ויום מיום
 פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו: להתקינו

 גדשתו הפרטית.

 (ו) הביא צרכן מד-מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגרת התקנו* 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 1 בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגדה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

 אגיתמימ 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מיס 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 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. :

 (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! כתוספת

 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־מיס אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מה־
 צרכנים בבמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת'המיס תשולם על ידי כל צרכן כזה

 בהחאפ לבך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מרימים 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 ואגדה בעד במות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם:צוענים.
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 (ז) הורכבו מדי־מיס דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם׳ והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אספקת םים
ח ז י י ח פ  מים ולקבוע בו תנאים. '

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

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי פקיונות
 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.

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך 14 יום מתאריו מסירת הדרישה לכך מאת מתדר,ת-8>י0
 המועצה.

» ״ נ « 1 ד ! ו ש י א ל ג , ד נ מ ׳ ע י י ד ב ׳ י ה ד ז ז י "י? ע פ ע ל י ג מ ! ת ד ו א צ ו ! ם ד ו כ י ס ב ד ה ב ל א  10. נתעוררה ש
 , , , ההוצאות

 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

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

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו ככתב.

 (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 יתר

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, דשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחד תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במימ או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

 קטן (ב), תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.

 12. (א) בשעת חירום או. במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפסיות מיפ
 הפרטית, דשאי 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.

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים באמור בסעיף קטן
 (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום,
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 רשות כניסה 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין

 8.00 ל־17.00 ובשעת הירומ בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,

 אבזרים או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו !

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת

 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!

 (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 סעיפים 11 או 12 !

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא דשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסכר

. (א)  כויותיו לפי סעיף קטן

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

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

 אלא לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם

 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום: להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס־

 פקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של 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.

ר השייך למפעל המים. מ  (ט) לא יפתח אדם ולא יסגוד שלא כדין כל א

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

 נטיעות ציבוריות.
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 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת מים
 י 1 , , , . , ־ , זהענרתם

 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי חיי־ו׳ט חיבור
 שנותק

 היתר בכתב מאת המנהל.

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

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר שמירה בפני
 זיהום

 ממפעל המים.

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

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו, מסירת הודעות
 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.

 20. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה ענשיט
 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.

 21. חוק עזר לבאר־יעקב (אספקת מים), תשכ״א—1960 * — בטל. ביטול

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאד-יעקב (אספקת מים), תשכ״ז—1967״. השפ

 4 ק״ת 1067, תשכ״א, עמ׳ 271.
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 האגרה ב?ירות

30 

15 
20 

1 

5 

50 
 20.-ז-

4 
1 

 תופפת

— ( (1 ) ( ג  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 ולכל יחידת מלאכה או תעשיה

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

 עד ״2
 למעלה מ-״2

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

 3. אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה))
־(ג)) —  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו

 לנכס בשטח עד חצי דונם
 לכל מ״ר נוסף

 בבנין מגורים —
 לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה או לכל מ״ר תוספת

 לבניה קיימת
 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ׳׳ר של שטח הבנין

 כשיש מיתה! כשאין טית?!
 טוכז ?התקנת מוכז ?התקנת

טים 4  טד־טים טד

70 50 
1?0 135 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מד-מים (סעיף 5 (ד)) :
 מד־מים שקוטרו —
 אינו עולה על ״\

 עולה על ״ן ואינו עולה על ״2
 עולה על ״2

 האגרה בלירות

7.50 
 6. אגרת בדיקת מד-מים, כולל דמי פירוק, הובלה

 והתקנה(סעיף 5 (ט))

 האגרה
 הטיניט?י.ת

 בלירות

57 

 האגרה ?מ״ק
 באגורות

19 
19 
25 
40 

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד-מים —

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־3 מ״ק ראשונים

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם
 ל-6 מ״ק נוספים או חלק מהם

 מעל ל־16 מ״ק
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 האגרה
p 0 המינימלית ה 5 י ג א  ה

 באגורות בלירות

 (2) לגינות ומשקי־עזר בהגבלה של 10 מ״ק
 לחודש, בחדשים אפריל—נובמבר, לכל

 100 מ״ר או חלק מהם 10
 מעל להגבלה — תיווסף הכמות לפריט

 7(א)(1)
 (3) לחנויות 25 2.50

 (4) לבתי מרחץ ולמוסדות 19
 (5) לתעשיה ולמלאכה 25
 (6) לבניה 50

 (7) לחקלאות —
 לצרכן הכלול ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 8.5

 מעל הכמות המוקצבת 25
ם _ .האגרה בלירות י מ . ד ו מ ן ב ק ת ו א ה ל ם ש ו ק מ ) ב ג ) 

 לכל יחידת דיור
 לחדר ראשון — לחודש 3
 לכל חדר נוסף לחודש \ 2

 (א) צרכן שמשפתחו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד אתו בדירה,
 פרט לדירה בבנין. חד-משפחתי'מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס
 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב, בסכו

 מים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי
 בלירות

6 6 
9 7 

 8 י 12
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 האגרה בלירות
 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 5

י ב י ד  נתאשר. ח
 כ״ז בתמוז תשכ״ז(4 באוגוסט 1967) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 (חמ 81316)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  . ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגזר בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה המועצה
 האזורית גזר חוק עזר זה:

 ה״־רות 1. בחוק עזר זה —

 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירחם של
 צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים׳ לרבות כל סוג של, בור רקב,
 בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחד, לרבות ביב או תעלה ן
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזם של קבוצה של
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזס של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
 שעליהם, לשם העבדת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל אביזרי הביוב,

 מחסומים ותאי בקרה!
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם, למעט 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, בורות שפכים, וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים! ומערכת

 אספקת המים על כליה, צינורותיה ואבזריה;
 ״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 אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן«
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גזר;

לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו:
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחד, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״תבדואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של
 המועצה או כל פקיד אחר, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן ז:

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים;
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל, ביב שאינו ביב כמשמ־

 עותו בחוק עזר זה«
 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגים!

ר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות. ש ו א מ -  ״מאושר״ י

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. י מדי נ י ד 1 
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 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא •שאינו
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגוריפ או לעסק או למטרה

 ציבורית;
 (2) העדר פחי אשהה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באו&ן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או דוח, במידה שלפי דעת

 התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבניו עצמו או בבנין סמוך ז

 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה
 להזיק לבריאות;

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשד, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות? י

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר,  לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או

 שהמחםוס אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה, לדעת התברואןז

 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או מחוצה
 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר *

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משמנה, בור.שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם, או, שלדעת התבדואן, 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;
ל ח  (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה ב
 או ביטון לא חדירים ומטיפום מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות יתושים בהם;

 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבודים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים שבהם

 עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם;

 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה או
 של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה ז

 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחר
נורגשם!  דרך צי
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 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עט 3ל ביב,
 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים!

 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך ז

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של בלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה׳ או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן! באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן!
 (19) תנור, 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 לבריאותו
 (20) ניקוי, ניעור או הביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרכים או

 בחצר, בכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות, לדעת התבדואן >
 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז־
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, :לדעת

 התברואן«
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאבד.
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,! לדעת

 התברואן!
 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת הת^רואן«
 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או הדקים

 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם ן
 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התבדואן, והעלול לשמש

 להצטברות אשפה או פסולת!
 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבד כל רחוב

;  והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים
 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן!
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה

 כל, שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת}
 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

1״, 3. (א) התברואן דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה: לשם י  !״'
 התברואז

 סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
 (ב) התברואן דשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא 1:צורך
 בכך, רשאי הוא לגלות, בעצמו או על ידי עובדי המועצה, כל, ביב או מיתקן תברואה:אחד,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות 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 התברואן 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.
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י אחריות ק ו ד ח ע  4. (א) על אן* האמור בכל חמד, שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש ס
. > 5טי5וס מפגע . . 

 נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי אפשר
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכד 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 אם בעל הנכסים נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוחו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחד

 שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הס כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, ויהא זד׳ מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד.
 5. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי הודעה

ו לסילוק מפגע ת ו נ ש י  הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת ה
 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

. (א)  (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקייםיאת תנאי .
 ההודעה על כל פרטיה.

 6. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע סילוק המפנע
1 ע? ידי!הטועמו ד צ ע ן מ ת ה י א ש ״ ר ד ע ך ן > ד  עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים ב

 לבצע את 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 החלטת
ז א י י ב ת !  והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו• תהא קובעת וסופית. ו

 8. (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי התברואן, חובות
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבניו העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל 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 משרד הבריאות, במקום שיקבע
 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב, לאחר גמד העבודות, לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

ן טסיות הודעות י ל א  9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם ש
 היא מכוונת,,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים 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. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה בדין אם הוצגה ההודעה
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 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני
 עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, ידאו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

ת 10. כל אדם העושה אחד מאלה: רו י  מג

' (1) מפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה; י ש נ י ע  י

 (2) מכניס שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה;
 (3) מניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;

 (4) עושה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בי3ל מקום
 שאינו מיועד לצורך זה;

 (5) יורק ברחוב או במקום ציבורי;
 (6) מטיל נייר, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין

 ציבורי;
 (7) שופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או מניח למים או:לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;
 (8) שם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא;
 (9) משליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן, או

 פסולת מזון כל שהיא;
 (10) רוחץ כלי רכב ברשות הרבים;

 (11) נובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה; ;
 (12) מאכיל בעלי-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;

 (13) חולב בהמות בית ברחוב;
 (14) שוחט בעל-חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או

 על גג מבנה;
 (15) אינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,

 דינו — קנס 100 לידות, ואם עבר על הודאות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה בםמכויר
 תיה לפי סעיף 6 והיתר, העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר (מפגעי תברואה), תשכ״ז—1967״. ü m 11 

ר : ג נ ו י א ל ת פ  נתאשר. נ
 י׳ בתמוז תשכ״ז(18 ביולי 1967) ראש המועצה י האזורית גזר

 (חט 816302)
א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעמק־חפר בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המו
 עצה האזורית עמק-חפר חוק עזר זה:

_ הגדרות ה ד ז ז  1. בחוק ע

 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;

 ״לוחית-מספר״ — לוחית-מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה;

 ״רשיון״ —- רשיון להחזקת.כלב בתחום המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק-חפר;

 ׳״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

1 ו י » ר ת ג ו ש ח א  2. (א) לא יחזיק אדם כלב,בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ר
 המועצה ועל צווארו לוחית־מספר. ולוחית-מפפר

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית-מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך; אישר ראש המועצה את בקשת רשיון
י פ ק ת  בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר. י

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

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

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של —.2 לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 25 אגרה
 אגורות בעד כל לוחית־מםפר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים;
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

ג ?מת! ו ר י  5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן במקרים אלה: ס
• ושיו! וביטולו ׳ , ׳ ׳ • • , 

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי;
 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
 החוק הפלילי, 21936, או על• החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור;

 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
 תשט״ז—955! 3,

ת ישראל, נופח חדש 9, תשב״וה, עמי 256. נ י י טד נ  1 די

 2 עייר 1936, תופ׳ 1 מפי 652, עמי 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עט׳ 242.
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 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או(2),
 לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על כך לפי

 סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3), (4)
(5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות  או
 המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושכ|ד הכלב,
 אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תיו!ופה של
 עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא כפולת 20 אגורות !בעשרים

 ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפםהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי-אפשר לתפסו

 רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד אלא! אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר; המועצה רשאית להאריך את

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות; ואם היתה!העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. חוק עזר לעמק-חפר (פיקוח על כלבים), תשי״ג—1952 ־ — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (פיקוח על כלבים), תשכ״ז—1967״.

 כלב שסירבו
 לית! עליו
 רשיון או

 שבוטל ׳הרש י ו ז

 החזקת כלב

סת כלב  תפי
 שאי! עליו

 רשיו!
 והשטדתו׳

 ענשים

 ביטול

 השם

י ב צ - ן ם ב י י  ח
 ראש המועצה האזורית עמק •חפר

 נתאשר.
 כ״ז בתמוז תשכ״ז(4 באוגוסט 1967)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 481, עט׳ 242.

 5 ק׳׳ת 311, תשי״נ, עט׳ 240.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס ר א ב ד ה ב נ ח ־ פ ד ר פ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה המועצה
 המקומית פרדס-חנה חוק עזר זה: !

, לאחר פרט 8 יבוא:  1. בתוספת לחוק עזר לפרדס-חנה (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2

 ״9 (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים.עמו בדירה, אם

 הצריכה הממוצעת לחודש, בתקופה אליה מתייחס הזיכוי, .עלתה על 10 מ״ק —

 יזוכה בסכומים אלה:

 מספר כני המשפחה סכוס הזיכוי השנתי•
 יי ״ יי . בלידוות

6 6 

 י י ד י י 9

12 8 

 . 9 י י י 15

18 ( 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים, ובלבד שלא יעלה על התוספת על החיוב
 השגתי לתצרוכת חדשית ממוצעת של 10 מ״ק.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס-חנה (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—
 1967״.

ן ו ר ן ש י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ז בתמוז תשכ״ז(4 באוגוסט 1967) ראש המועצה המקומית פרדס-חנה

 (חמ 848002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 יו״ת 1785, תשכ׳׳ו, עט׳ 99 ; ק״ת 1997, תשכ״ז, עמי 1440.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

 הודעה על החלטת המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות / וסעיף 5 לפקודת
, החליטה המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור!של 20
 אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטת המועצה המקומית עיר-יזרעאל—עפולה בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה
 פורסמה בקובץ התקנות 967, תש״ך, עמי 384 — בטלה בתום ששה חדשים מיום; פרסום.

 הודעה זו ברשומות.
 ו

ב ו נ ב ו  נתאשר. י׳ ד
 כ״ג בתמוז תשכ״ז(31 ביולי 1967) ראש המועצה המקומית עיר-יזרעאל—עפולה

 (חמ 83107)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ע׳׳ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115 ; ם״ח 485, תשכ׳׳ז, עמי 2.

 תיקון טעות דפופ

 בתקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), תשכ״ז—1967, שפורסמו בקובץ התקנות 2050,
 תשכ״ז, עמ׳ 2517, בתוספת א׳ בטור (4), במקום ״נכסים שהינם חוק מס רכוש ציוד לענין״

 צ״ל ״נכסים שהיבם ציוד לענין חוק מם רכוש״.

 mip התסנות 2106, ט׳ באלול תשכ״ו, 14.9.1967

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי,' ירושלים!

3300 
 המחיר 132 אגורות


