ר ש ־ ו מ ו ת

קובץ התקנות
ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב.

 15במרס 1962

1281

עטוי
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

.

.

.
נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )תיקון( ,תשכ״ב—1962
..
.
חינוך מ מ ל כ ת י )העברה( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
.
לימוד ח ו ב ה וחינוך ממלכתי ) ר י ש ו ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—1962
ה ס פ נ ו ת )כלי ש י ט ( ) ב נ י ה ומדידה של כלי שיט ו מ ש כ נ ת א ו ת ע ל י ה ם ( ) ת י ק ו ן מם׳; ,(2י
.

.

תשכ״ב—1962
ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה

בעבודה של

.
.
.
.
.
תשכ״ב—1962
תקנות־שעת־חידום )עבודות חיוניות( )ביטול( ,תשכ״ב—1962

.

.
.

.

1488
1491
1492
1493

עובדים עצמאיים( )תיקון(,
.

.
.

צו תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם )ביטול חלקי( ,תשכ״ב—1962

.

.
.

.

.
.

1493
1493

״ .י

.

.

1494

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ) ת ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—1962

.

.

.

.

1494

תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשכ״ב—1962

.י

.

.

.

1495

צו בדבר המרת קרקע מ ס ו ג ״מירי״ ל ס ו ג ״מילק״ .

1498

•

מדוד לשלטת מקומי
צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) א ו נ ו  ,תיקון( ,תשכ״ב—. 1962

.

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ח ו ף השרון ,תיקון מס׳  ,(2תשכ״ב—1962

.

1498

.

1500

.

.

.

,

1501

חוק עזר ל צ פ ת )הדברת טוואי ה ת ה ל ו כ ה של האורן( ,תשכ״ב—1962

.

.

.

1503

חוק עזר ל ל ו ד ) ר ו כ ל י ם (  ,ת ש כ ״ ב — 1 9 6 2

.

•.

...

.

.

.

1504

.

.

.

.

1511

חוק עזר ל ר ח ו ב ו ת )אספקת מים( ,תשכ״ב—. 1962

.

.

.

.

1513

הודעה על ה ח ל ט ת המועצה ה מ ק ו מ י ת דאלית אל-כרמל בדבר ק נ ם פיגורים .
תיקון טעויות

.

.

1513

חוק עזר ל ט י ר ת ־ ה כ ר מ ל ) ת י ע ו ל (  ,תשכ״ב—1962

.

.
.

.הודעה על ה ח ל ט ת המועצה ה מ ק ו מ י ת ג׳ת בדבר ק נ ס פיגורים

.

חוק הנוטריונים למסמכים ירצאי־חוץ ,תש״י—1950
ת ק נ ו ת ב ד ב ר נ ו ט ר י ו נ י ם ל מ ס מ כ י ם יויצאי־חוץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הנוטריונים למסמכיה יוצאי־חוץ ,תש״י. 1950-
ג

אני מתקין תקנות אלה:
.1

הוספת
תקנה 3א

אחרי תקנה  3לתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תשי״ז1956-

התקנות העיקריות( ,יבוא :
״י"

הוספת
תקנה 10א

אחרי תקנה  10לתקנות העיקריות יבוא:
.2
10א ,הנוטריון ישמור בידיו את חומר הראיה כאמור בתקנה 3א) (3או
״
ש ט י ד ת

חומר
הראיה

התוספת

העתק ממנו.״

בתוספת לתקנות העיקריות ,אחרי טופס מס׳  4יבוא:

,3

F o r m N o . 4A

״טופס מס׳ 4א.

CERTIFICATE

תעודת חיים
אני הח״מ
נוטריון

׳

..

מאשר גזי׳

כי ביום.....

התייצגןד.(.לפני

ב

במשרדי מ מ ת (
הידוע)ה( לי אישית
זהותו)!־ (,מ ס פ ר

ד ר כ ו נ ו ) ה (

)שזהותעה( ה ו כ ח ה ע ל פי
,
,
ס

מ

תעודת

(

שניתן)!־ (,מ א ת

(

••־•••׳

ב

*(

.ביום

ולפיכך א נ י מאשר כי מר)ת(
 . . . .ה ו א ) ה י א ( בחיים.
ולראיה

באתי על

החתום

היום

ב ח ת י מ ת ידי

וחותמי,

•

ח ו ת ם הנוטריון
התייצבו יותר מאדם אחד ,יש לפרש בשמו של כ ל אחד
לחוד בציון ד ר ך ה ו כ ח ת ה ז ה ו ת שנקטו לגביו.

ה ע ד ה  :מ ח ק א ת הטעון מחיקה.
1

2

ס״ח  ,43תיש״י ,עמי 141
ק״ת  ,689תשי״! ,עמ׳ .76

LIFE

I the undersigned,
,
Notary at
hereby certify that on
there appeared before me at my office Mr.
)(Mrs., Miss
.., who is known
to me personally (whose identity was proved
to me by his (her) certificate of identity
No
(passport No
) issued
by
at
oh
*), and therefore
)I certify that Mr. (Mrs., Miss
is alive.
In witness whereof I hereto set my signa
ture and seal this
Signature

חתימה

1488

)להלן —

3א .אישר הנוטריון שמי שחתם בפניו על מסמך בשביל תאגיד או בשם
אדם אחד ,רשאי לחתום כאמור ,יפרט באישור —
) (1מה היא הראיה שבה הוכחה לנוטריון רשותו של החותם
לחתום בשביל התאגיד או בשם אותו אדם!
) (2כשהראיה היא פנקס המתנהל על פי חיקוק — את
המועד שבו עיין באותו פנקס ,ואם הפנקס אינו מתנהל על
ידי עובד ציבור — באיזו דרך נוכח באמיתות הפנקס!
) (3כשהראיה היא מסמך אחר — א ת המועד שבו נעשה
המסמך ,ואם הוא העתק מאושר של מסמך אחר — גם המועד
שבו נעשה המסמך המקורי.״

.הוכחת

תיקו!

2

Seal

Notary's

* If more than one person appeared, each one
should be mentioned separately, specifying
the manner in which his or her identity was
proved.
Delete whatever is inapplicable.

Note :

ס״ח  ,356תשכ״ב ,עט׳ 18

קובץ התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

.נוסח צרפתי למקרה שהשפה׳ הלועזית שבה נערך אישור נוטריוני היא צרפתית
F o r m u l a i r e N o . 4A

CERTIFICAT DE VIE
Je soussigné
, notaire à
, atteste par
les présente que le
a comparu devant moi à mon étude
M. (Mme, Mlle)
personnellement connu(e) de moi
(dont l'identité m'a été prouvée par la présentation de sa carte d'identité no..
(son passeport no
), délivré(e) par
;
à...:....
le
) *. et, en conséquence, je certifie que M . (Mme, Mlle)
...
.est en vie.
En foi quoi j'appose ici ma signature et mon sceau, ce

Signature

Sceau

du

Notaire

* Si plusieurs personnes comparaissent, il faut les nommer séparément, en précisant
la façon dont leur identité a été prouvée.
Remarque :

Rayez les mentions inutiles.

.ב4 ט ו פ ס מ ס ׳

F o r m N o . 4/J
AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF PERSON
SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATE
OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON

I the undersigned,
,
Notary at
,
hereby certify that on
there
appeared before me at my office Mr, (Mrs.
Miss)..,
who is known to me personally (whose identity
was proved to me by his (her) certificate of
identity No
(passport No..
) issued
by
at
on
•׳.
), and signed of
his (her) own free will the above document (the
document attached hereto and marked "A")
(the document appearing overleaf) on behalf
of
(in the name
of
), and I certify
that, with a view to establishing Mr. (Mrs.,
Miss)...,
.':
's right to
sign on behalf of
(in the name of
), there
has been produced to me
made, by
on

1489

אימות חתימתו של אדם בשביל תאגיד או בשם
אדם אחר
אני ה ח ״ מ
נוטריון ב
..י
מאשר כי ביום
התייצב)ה( לפני במשרדי
(הידומה
 על פי תעודת.הוכחה

(ממת
 אישית.לי ידיעה
זהותמד!( מ ס פ ר
(( שניתן)ה
)דרכונו)ה( מ ס פ ר
ב
מאת
( ( והתם)מד>( מ ר צ ו נ ע ה
.ביוסי
(ה ח פ ש י על ה מ ס מ ך שלעיל )המצורף ו ה מ ס ו מ ן ב א ו ת ״א״
 בשביל,()שמעבד לדף
(
..)בשם
.(ואני מאשר כי ל ה ו כ ח ת רשותו)ה( ש ל מר)ת
ל ח ת ו ם בשביל
(..
•.
(שנעשמתה
ביום
...של

[(

(.)שזהותמד

)בשם
]הוצג)ה( בפני
על ידי
)העתק
שאושר על ידי
ב
ו ש ה מ ק ו ר ממנו נעשה ביום

15.3.1962 , מ׳ באדר ב׳ תשכ״כ,12*1 סוב•! התקנית

(

copy, certified by
at
, of
,
the original of which was made on
)
tl have personally inspected today
kept with
, an
entry in book No..
, page
]*
In witness whereof I hereby authenticate
the signature of Mr. (Mrs. Miss)
by my own signature and seal
this

המתנהל

עיינתי היום אישית ב...]
ברישומ בספר מס׳
אצל
,»[
/ענן
(ולראיה הנני מאשר את חתימתמה( של מר)ת
 היום,בחתימת ידי ובחותמי

Signature
Notary's Seal
* If more than one person appeared, each one
should be mentioned separately, specifying
the manner in which his or her identity was
proved.
Note :

Delete whatever is inapplicable.

חתימה

ד

ח

א

ל ל
,
כ

ב ש מ ו ש
ג ב י ו

ל

פ ר ש

חותם הנוטריון
ל

 ; ק ט ו1 ש

י ש

 ז ה1 מ א ד ם א

ה ז ה ן ת

n n ;  ״n

ו ת ר
ד ר ך

* התייצבו י
ל
ב צ י ו ן

ח ו ד

. מחק את הטעון מחיקה: ה ע ר ה

.נוסח צרפתי למקרה שהשפה הלועזית שבה נערך אישור נוטריוני היא צרפתית
F o r m u l a i r e N o . 45

ATTESTATION DE L A SIGNATURE D'UNE PERSONNE SIGNANT POUR
UNE ENTITÉ JURIDIQUE O U A U NOM D'UNE A U T R E PERSONNE
Je soussigné,
, notaire à
,
atteste par les présentes que le
a comparu devant moi
à mon étude M . (Mme, Mlle)
, personnellement
connu(e) de moi (dont l'identité m'a été prouvée par la présentation de sa carte d'iden¬
tité no
(son passeport no
), délivré(e) par
à
le
) et a signé de son propre gré le document
ci-dessus (le document ci-joint marqué du signe "A") (le document au verso) pour
(au nom de
), et j'atteste qu'en vue de
constater le droit de M . (Mme, Mlle)
de signer pour
(au nom de
)
m'a été présenté(e)
fait par
le
(une copie
, certifiée par
à
,de
dont l'original fut fait
le
) [j'ai examiné personnellement ce jour
tenu chez
, une inscription au livre no
page
]*.
En fol de quoi, j'atteste la signature de M . (Mme, Mlle)
par ma propre signature et mon sceau, ce

Sceau

Signature
du N o t a i r e

* Si plusieurs personnes comparaissent, il faut les nommer séparément, en précisant la
façon dont leur identité a été prouvée.
R e m a r q u e : Rayez les mentions inutiles".

. יום אחרי יום פרםומן ברשומות14 תחילתן של תקנות אלה היא כתום

4

•תחילי

.״1962— תשכ״ב,(תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )תיקון,לתקנות אלה ייקרא ״

.5

המם

דב יוסף
שר המשפטים
15.3.1962 , ט׳ ב א ר ו ב׳ תשכ״ב,1281 קובץ התקנות

(1962  במרס4) כ״ח ב א ד ר א ׳ תשכ״ב
( 7 0 3 1 5

) ח מ

1490

חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת בדבר ה ע ב ר ת תלמידים ממוסד חינוך א ח ד למשנהו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  34לחוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג— ,* 1953אני מתקץ תקנות
אלה

.1

בתקנה  4לתקנות חינוך ממלכתי )העבדה( ,חשי׳׳׳ט—1959

2

)להלן — התקנות

תיקל!
תקנה 4

העיקריות( ,בתקנת משנה )א( ,בסופה ,יבוא:
״חל יוכו השבת מיד לפני התחלת מועד ההעברה או בין הימימ הנכללים בו ,לא
תנוהל תעמולה גם ביום זה״.
אחדי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

.2

ייי "
ס פ

תקנה 4א
״הגדרת
ת ע מ י ? ה

לענין תקנה  — 4״.תעמולה״ — הסעה או הולכה ברגל במאורגן
4א.
של הודים או נערים )להלן — רושמים( למשרד הרישום ,בין שהוצאות
ההסעה הן על חשבון הרושמים ובין על חשבון אנשים אחרים וכן כל
פעולת הסברה הבאה לשכנע רושם להעביר או להימנע מלהעביר תלמיד
אל מ ו ס ך או ממוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי־דתי או
שהוא מוסד חינוך מוכר שאיננו מוסד רשמי והיא מבוצעת בדרכים אלה,
כולן או מ ק צ ת ן 
)!( נעשית באסיפות או בהתכנסויות אחרות בין ברשות הרבים
ובין ברשות היחיד ז
) (2נעשית באמצעות מודעות שפורסמו או הודבקו במועד ההע־
 /ברה ברשות הרבים ז
) (3מלווה בהשמצות לרבות הוצאת שם רע כאמור בפקודת
הנזיקין האזרחיים , 1944 ,על מוסד או על מוסד חינוך מוכר
שאיננו רשמי א ו על מפקחיהם ,מנהליהם ,מוריהם ועובדיהם
האחרים או על החינוך הניתן במוסדות האמורים או על ההווי בהם ז
) (4מלווה במתן תמורה כגון כסף ,שווה כסף או הנאה חמרית
או מלווה באיום לעשות מעשה המהווה עבירה פלילית או למנוע
מהרושם הנאה כלשהי עקב ההעברה למוסד כאמור״.
3

.3

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה׳)ב( יבוא:
״)ג( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,לא תעביר רשות החינוך המקומית
תלמיד ממוסד חינוך ממלכתי אל מוסד חינוך ממלכתי־דתי אלא בהסכמת
הוריו ,וכן בהיפוכם של דברים״.

!"£י '

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי )העברה( )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.

השם

 .ל׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6במרס (1962
< חס asas
1
2
3

ה

B

א ב א אבן
שר החינוך והתרבות

ס״ח  ,131תשי״ג ,עט׳ .137
ק״ת  ,893תשי״ט ,עט׳  ;1169ק״ת  ,1132ת׳&ב״א ,עמ׳ .1558
ע״ר  ,1944תוס׳  1טס׳  ,1380עט׳ .93

קוב׳ו.התקנות  ,1281ט׳ באדר נ ׳ תשכ״ב15.3.1962 ,
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חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת כ ד ב ר רישום ל ע י ילדים ו ל ב ת י ־ ס פ ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק לימוד חובה׳ תש״ט—1949
חינוך ממלכתי ,תשי״ג— , 1953אני מתקין תקנות אלה:

ולפי סעיף  34לחוק

2

תיקו! תקנה !2

בתקנה  12לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ,תשי״ט—1959
.1
התקנות העיקריות( ,בתקנת משנה )ב( ,בסופה ,יבוא:

*

ייי

ס פ ת

3

)להלן —

״חל יום השבת מיד לפני התחלת ימי הרישום ,או בין ימי הרישום ,לא תנוהל
תעמולה כאמור גס ביום זה״.
אחרי תקנה  12לתקנות העיקריות יבוא:

.2

תקנה 12א

״הגדרת
י ז ע מ י  5ה

12א .לענין תקנה ,, — 12תעמולה״ — הסעה או הולכה ברגל במאורגן
של רושמים למשרד הרישום ,או למוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי ,בין
שהוצאות ההסעה הן על חשבון הרושמים ובין על חשבון אנשים אחרים
וכן כל פעולת הסברה הבאה לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום
תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי־דתי או למוסד
חינוך מוכר שאיננו רשמי והיא מבוצעת בדרכים אלה ,כולן או מקצתן —
) (1נעשית באסיפות או בהתכנסויות אחרות בין ברשות הרבים
ובין ברשות היחיד
) (2נעשית באמצעות מודעות שהודבקו או פורסמו בימי הרישום
ברשות הרבים ו
) (3מלווה בהשמצות לרבות הוצאת שם רע כאמור בפקודת
הנזיקין האזרחיים , 1944 ,על מוסד או על מוסד חינוך מוכר
שאיננו רשמי או על מפקחיהם׳ מנהליהם ,מוריהם ועובדיהם
האחרים או על החינוך הניתן במוסדות האמורים או על ההווי בהם 1
4

) (4מלווה במתן תמורה כגון כסף ,שווה כסף או הנאה חמרית
או מלווה באיום כלשהו לעשות מעשה המהווה עבירה פלילית
או באיום למנוע מהרושם הנאה כלשהי עקב רישום למוסד כאמור״.
השם

לתקנות אלה׳ ייקרא ״תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי)רישום( )תיקון( ,תשכ״ב—

.3
1962״.

ל׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6במרס (1962
"
<» °
ח

!500־

ט״ח
ס״ח
ק״ת
ע׳׳ד
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אבא אבן
שר החינוך והתרבות

 ,26תש״ט ,עט׳ .287
 ,131ת׳15י״ג.,עמ׳ .137
 ,893תשי״ט ,עמי ;1160
 ,1944תום׳  1מם׳  ,1380עמ׳ .93
קוב״ז התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

חוק הספנות )כלי שיט( ,תש״ר—1960
ת ק נ ו ת בדבר רישום שטר משכנתה  -״ •
בתוקף סמכותי לפי סעיף  111לחוק הספנות )כלי שיט(׳ תש״ד— , 1960ובתוקף
שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

.1

בתקנה  53לתקנות הספנות )כלי שיט( )בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות

תיקי! תקנה 53

עליהם( ,תשכ״א—) 1961להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ״בעד רישום משכנתה,
העברתה ,תסובתה ,תיקונה ,הגדלתה או פדיונה״ יבוא ״בעד רישום שטר״.
2

.2

בתוספת החמישית לתקנות העיקריות ,בסעיף  ,1במקום ״בעד רישום״ יבוא ,״ ע ך
ב

,

רישום שטר לגבי״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הספנות
.3

)כלי שיט(

)בניה ומדידה

ומשכנתאות עליהם( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ב—1962״.
כ״ח באדר א׳ תשכ״ב ) 4במרס (1962
) ח מ

.
2

תיקו! התוספת
החמישית

השם

י צ ח ק ב ן ־ א ה ר ן
שר התחבורה

( 7 5 9 9 3 1

1

ש

ל

ב

לי

ש י ט

•

;

X

ס״ח  ,315תש״ד ,עט׳ .70
ק״ת  ,1103תשכ׳׳א ,עמ׳  ; 974ק״ת  ,1122תשכ״א ,עט׳  ; 1304ק״ת  ,1232תשב׳׳ב ,עט׳ .476

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ב י ט ו ח מ פ נ י פ ג י ע ה ב ע ב ו ד ה של ע ו ב ד י ם ע צ מ א י י ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  38ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— 1953י ,אני
מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי

)ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים

עצמאיים( ,תשי״ז— , 1957במקום ״0.6%״ יבוא ״0.5%״.

"

2

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל ,( 62
19

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים
.3
עצמאיים( )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.
ט ״ ו ב א ד ר א ׳ ת ש כ ״ ב ) 19בפברואר (1962
) ח מ

תיקו!
ק נ ה 1

תחי5ח.
השם

יגאל אלון
שר העבודה

( 7 3 0 3 4

\ ס׳׳ח  ,137תשי״ד ,עט׳ .6
״ ק״ת  ,715תשי׳׳! ,עט׳  ; 1636ק״ת  ,889תשי״ט ,עמ׳  ; 1128ק״ת  ,1008תש׳׳ד ,עמי  : 1059ק׳׳ת ,1073
תשכ״א ,עמי .892
2

פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—1948
ביטול תקנות־שעת־חירום )עבודות חיוניות( ,תשכ״ב—1962
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 9ג( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—! 1948
אני מתקין תקנות אלה:

.1

תקנות־שעת־חירום )עבודות חיוניות( ,תשכ״ב— — 1962בטלות.

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חידום )עבודות חיוניות( )ביטול( ,תשכ״ב—1962״.

2

ל׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6במרס (1962
<חט "5497
1

:

2

יגא ל

ביטול
m

ù

אלון

שר העבודה

ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק׳׳ת  ,1260תשכ״ב ,עט׳ .1273

ק!3י( •התקנות  ;1281ט׳ כאדר ב׳ ח מ ב ״ נ 15.3.1962 ,
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פקודת הארכת תוקף של תקנות־שעתיחירום לגיוס כוח אדם
)מם׳ , (2תש״ח—1948
צו בדבר תקנות־עעת־חירוס לגיוס כוח אדם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום לגיוס
כוח אדם )מם׳  ,(2תש״ח—• 1948י ,אני מצווה לאמור:
ביטול

בתקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—— 1948

.1

)(1

תקנות  9,8,7,5,4,3,1ו־ — 10בטלות!

)(2

יתקנה  2יימחק ״החייבים בשירות עבודה,׳/

לצו זה ייקרא ״צו תקנות־שעת־חירוס לגיוס כוח אדם )ביטול חלקי( ,תשכ״ב—
.2
1962״.
ל׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6במרס (1962

יגאל אלון
שר העבודה

)המ (75094
1

ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ »ם׳  ,23עט׳ .02

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר ת ה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 1957י ,אני מצווה לאמור:
הוספת פעי!*
8א

.1

השם

.2

אחרי סעיף  8לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תה( ,תשכ״א— , 1960יבוא:
2

״טיט״

8א) .א( על האריזה או על התווית המודבקת עליה ,למעט על הש־
קיקים האמורים בסעיף  ,8יודפסו בשפה העברית :שם המוצר ,שם האורז
ומענו או סימן המסחר הרשום שלו וכמות הנטו של התה אשר בה.
)ב( מותר להדפיס א ת כל הפרטים האמורים בסעיף קטן )א(
גם בלועזית ואם פרט אחר שאינו מהפרטים האמורים בסעיף קטן )א(
יודפס בלועזית ,יש להדפיסו גם בעברית .השתמשו בשפה הלועזית כאמור׳
לא יהיו האותיות הלועזיות גדולות מהאותיות העבריות״.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תה( )תיקון(׳ תשכ״ב—1962״.

ל׳ באדר א׳ תשכיב ) 6במרס (1962
)חט (741127
1
2
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ספיר
פנחס
שר המסחר והתעשיה

ם״ח  ,240ת׳עי״ח ,עמי .24
ק׳׳ת  ,1070תשכ׳׳א ,ע»׳ .307

קובץ .התקנות  ,1281ט׳ באדר כ ׳ תשב״ב15.8.1962 ,

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשכ״א—1961
תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בתוקף סמכותה לפי םעיף  14לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשכ״א-
 1961י  ,מתקינה האקדמיה ,בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות ,תקנון זה :
1

2

פרק ראשון :הברות באקדמיה
מספר החברים שבכל חטיבה לא יעלה על עשרים וחמישה ,אולם הברים שגילם עולה
.1
על שבעים וחמש שנים וחברי־חוץ לא יובאו במנין זה.

מספר
החברים׳

כל עוד לא הגיע מספר החברים באחת מן החטיבות לעשרים וחמישה ,רשאית האק
.2
דמיה לבחור מדי שנה בשנה לאותה חטיבה לא יותר מחמישה הבדים — נוסף על החברים
שנמנים החבריה ביום פרסום תקנון זה ברשומות — עד שיגיע מספר החברים בכל הטיבה
לעשרים וחמישה.

בחירת
חברים
חדשים

)א( המועמדים לחברות בכל חטיבה יוצעו על ידי שלושה מחברי אותה חטיבה,
.3
בכתב ,ליושב ראש שלה.

:

הצעת
מועמדים

)ב( הרשות בידי ועדה המורכבת מששה חברים ,שלושה נציגים מכל חטיבה ,להציע
בכתב למועצת האקדמיה מועמד או מועמדים לחברות ,נוסף על אלה שיוצעו על ידי
החטיבות.
)א( מתור רשימת המועמדים המוצעים בהתאם לתקנה׳ ) 3א( תבחר החטיבה,
.4
בהצבעה חשאית וברוב של שני שלישים מהנוכחים בהצבעה ,את מספר המועמדים שמותר
לבחור לאותה חטיבה לפי תקנה  ! 2המנין החוקי בהצבעה על בחידת .מועמדים יהיה דוב
חברי החטיבה.

בחירת
מועמדים

)ב( מתוד רשימת המועמדים המוצעים בהתאם לתקנה ) 3ב( ,תבחר המועצה,
בהצבעה חשאית ופה אחד של הנוכחים בהצבעה ,את המועמד או המועמדים שיוצעו לבחירה
סופית על ידי אסיפה כללית שנתית של האקדמיה! המועצה תקבע לאיזו חטיבה ישתייד
המועמד לכשייבחר סופית! הימנין החוקי בהצבעה על בחירת מועמד לפי תקנת משנה זו
יהיה שלושה מארבעת אלה :הנשיא ,סגנו ושני יושבי ראש החטיבות.
רשימת המועמדים שנבחרו כאמור בתקנה ) 4א( או )ב( תועבר לבחירה סופית
.5
לאסיפה הכללית השנתית של האקדמיה ,כשבה משתתפים לפחות מחצית חברי האקדמיה!
הבחירה תהיה בהצבעה חשאית ובדוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה.

בחירת
חברים

נשיא האקדמיה יודיע על בחירתם של החברים החדשים ,לאחר שקיבל את הסכמתם!
.6
חברותו של חבר חדש מתחילה ביום קבלת הסכמתו לכהן כחבר האקדמיה.

הורעה על
הבחירה

חברי־חוץ ייבחרו בדדד הקבועה בתקנות  3עד 6׳ ובשעת ביקורם בישראל יהיו זכאים
.7
להשתתף באסיפות כלליות של האקדמיה ובישיבות החטיבה אליה הם משתייכים ,אד בלי
זכות הצבעה.

חברי־חוץ

1
2

ס״ח  ,348תשכ״א ,עם׳ 193
נתקבל באסיפה הכללית של האקדמיה ש ה ת ק י י מ ה בכי׳ ו ב ט ב ת תשכ״ב ) 2בינואר .(1962

 w n í f ¥TOת'  ,128iט' באדר בי־זןשכי׳ב ,־־15.8.1662
;
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פרק שני:

כינופי האקדמיה

אסיפה כללית
שנתית

האקדמיה תתכנס לאסיפה כללית שנתית בסוף כל.שנה אקדמאית ,ותפקידיה ,לפי
.8
הצורך ,יהיו :בחידת מועמד לנשיא ,בחירת סגן הנשיא ,בחירת חברי האקדמיה והענינים
שבסמכותה לפי סעיף  11לחוק.

אפיפה כללית
רגילה או
מיוחדת

אסיפה כללית רגילה או מיוחדת )להלן — המליאה( תתכנס על פי החלטת המועצה
.9
או על פי בקשתם של לא פחות מחמישית חברי האקדמיה! כן תתכנס המליאה על פי הזמנת
המועצה לשמיעת הרצאות מדעיות או לרגל מאורעות חשובים.

מני! חוקי
באסיפות
כלליות

המנץ החוקי באסיפות כלליות של האקדמיה יהיה רוב פשוט של חברי האקדמיה
.10
הנמצאים בארץ אותה שעה ,פרט למקרים שלגביהם נקבע בתקנון זה מנין חוקי אחר.

הזמנות
לאסיפות
כלליות

הזמנות לאסיפות כלליות יישלחו בדואר לחברי האקדמיה לפחות  21יום לפני מועד
.11
האסיפה ,ויפילו את פדר יומה של האסיפה.

ישיבות
ם מדות
ופתוחות

ישיבות האסיפה הכללית יהיו סגורות לקהל ,זולת אס תחליט המועצה על ישיבה
.12
פתוחה! ישיבה פתוחה תתקיים לפחות אחת לשנה.

הצבעה
באסיפות
כלליות.

ההצבעה באסיפות כלליות תהיה בדרד כלל בהרמת ידים ,פרט למקרה שלגביו נקבע
.13
בתקנון זה הצבעה חשאית ,או שאחד החברים בעל זכות הצבעה דרש ,לפני ההצבעה ,עריכת
הצבעה חשאית! ההחלטות יתקבלו ברוב פשוט׳ פרט למקרה שלגביו נקבע בתקנון זה רוב
גדול יותר! היו הקולות שקולים ,יהיה ליושב ראש קול נוסף מכריע.

תוצאות
ההצבעה

תוצאות ההצבעה ייקבעו על ידי היושב ראש ופרוטוקול מאושר על ידיו ייחשב
.14
כהוכחה על תוצאות ההצבעה! נבצר בידי היושב ראש לאשר את הפרוטוקול ,ייעשה האישור
על ידי המועצה.

תקפ! של
החלטות

תקפן של החלטות האקדמיה לא ייפגע מחמת התפנות מקומו של חבר או מחמת פגם
.15
שחל בתהליך מינויו או בחירתו ,או מחמת אי מסירת ההזמנה לחבר.

ישיבות
החטיבות

.16

)א(

כל חטיבה תקיים לא פחות מארבע ישיבות בשנה ,במועדים קבועים.

)ב( הישיבות הרגילות של החטיבות יהיו מוקדשות לדיונים מדעיים ,ייקראו בהן
הרצאות ודינים וחשבונות על עבודות מחקר הנעשות על ידי חברי האקדמיה או בפיקוחם!
לפי הזמנת יושב ראש החטיבה יוכלו להרצות בישיבות אלה גם אנשים שאינם חברים
באקדמיה! ישיבות אלה יהיו בדרד כלל פתוחות לקהל.

פרק שלישי :מינהל
הנשיא וסגנו

.17

)א(

נשיא האקדמיה וסגנו יהיו מחטיבות שונות.

)ב(

סגן הנשיא ייבחר על ידי האקדמיה לתקופה של שלוש שנים.

)ג( נפסקה חירותו של הנשיא או של סגן הנשיא ,או אם לא יוכל לכהן בתפקידו
באופן קבוע ,תיקרא אסיפה כללית מיוחדת ,אשר תבחר מועמד לנשיא האקדמיה או את
סגן הנשיא ,כפי הצורר ,בהתאם להוראות סעיף  7לחוק ותקנות משנה )א( ו־)ב(.
1496

קובץ.התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

)א( יושבי ראש החטיבות ייבחרו על ידי החטיבות בבחירות חשאיות לתקופה של
.18
\
שלוש שניט .י

יושבי ראש
החטיבות
וםנניהמ י

)ב( לכל יושב ראש ייבחר מדי פעם בפעם ,בשעת הצורר או במקרה שיושב ראש
אחת החטיבות מכהן כנשיא או כסגן הנשיא ,ממלא מקום.היושב ראש בתפקידו כחבר
מועצת האקדמיה או בתפקידיו האחרים.
הצבעות במועצה יהיו בהרמת ידים בלבד וההחלטות יתקבלו ברוב פשוט ,אלא אם
.19
יש הוראה אחרת בתקנון זה .היו הקולות שקולים ,יהיה לנשיא קול נוסף מכריע .חתימת
הפרוטוקול מישיבות והחלטות על ידי הנשיא או ממלא מקומו תשמש כהוכחה לכאורה
לנכונותו.
.20

מנין חוקי
במועצה

המניו החוקי בישיבות המועצה יהיה׳ שלושה.

המועצה רשאית ,ביזמתה או לפי הצעת החטיבות ,למנות ועדות וועדות משנה,
.21
לטיפול בבעיות הקשורות בתפקידי האקדמיה׳ ורשאית היא לצרף לועדות אנשים שאינם
חברי האקדמיה.
.22

הצבעות
במועצה

המועצה תמנה ועדת פרסומים שתטפל בהוצאת כתבים מטעם האקדמיה.

ועדות

פרסומים

)א( המנהל האדמיניסטרטיבי )להלן — המנהל( לא ישתתף בדיונים בענין מינויו
.23
או פיטוריו ובדיונים לפי תקנה ) 4ב( ולא תהיה לו באלה זכות הצבעה;

המנהל האדמי

)ב( במקדה ונעדר המנהל ימנו יתר חברי המועצה את ממלא מקום המנהל או את
המנהל בפועל ,אשד יכהן בתפקידו של המנהל עד מינוי המנהל הקבוע החדש.

ניסטרטיבי

)א( בענינים מינהליים וכספיים תחייב חתימת שני חברי המועצה ,או חתימת ממלא
.24
מקום המנהל ,או המנהל בפועל יחד עם חתימת אחד מחברי המועצה האחרים.

זכות
החתיטה

)ב( בשעת הצורך רשאית המועצה להקנות זכות חתימה גם לחברי האקדמיה
שאינם חברי המועצה שיוסמכו לכר על ידי החלטת המועצה.
.25

ארכיון
וספריה

האקדמיה׳ תקיים ארכיון וספריה לצרכיה

האסיפה הכללית תקבע ,על פי הצעת המועצה ,כללים והודאות לעבודתה ולעבודת
.26
החטיבות והועדות.

פרק רביעי:
.27

הוראות שונות
ביטול

התקנון הנזכר בסעיף ) 15א( לחוק — בטל.

אסיפה כללית מיוחדת וברוב של שלושה רבעים מן הנוכחים באסיפה ,רשאית,
.28
בהתייעצות עם שר החינוד והתרבות ,להכניס שינויים בתקנון זה ,להוסיף על הוראותיו
ולגרוע מהן.
.29

לתקנון זה ייקרא ״תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשכ״ב—1962״.

כ״ד באדר א׳ תשכ״ב ) 28בפברואר (1962
) ח מ

( 7 3 5 8

קוב< התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3;!002 ,

סדרי העבודה

שינויים
בתקנה

השם׳

מ רטין ב וב ד
נשיא האקדמיה
1497

צו בדבר המרת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראד(1947—1922 ,
הואיל והמקרקעין הידועים כחלקה  413בגוש  6205רשומים בלשכת רישום הפר
קרקעין של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מירי״)להלן — המקרקעין האמורים(;
והואיל ואני מוצא לנכון שהמקרקעין האמורים יהפכו מסוג ״מירי״ לסוג,,מולק״
לפיכד׳ א נ י מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף  *16לדברי־המלד־במועצה על ארץ־
ישראל , 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשיח—
 , 1948כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכד בלשכת רישום
המקרקעין של תל־אביב־יפו,
ג

2

ל׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6במרס (1962

דב יוסף
שר המשפטים

)חמ (70131
1
2

חוקי א״י ,כרד .1׳ ,עט׳  2788ר.2765
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מ ס ׳  ,2עמי .1.

לסזלסון

מדור

מקומי־

פ ק ו ד ת ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת 1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית אונו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

החלפת
פ ר ט )ב(
בתוספת

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

.1

3

)ג( יבוא:
״)ב(
אונו
ט ו ר ב׳
תחום הישוב

טור א׳
שם הישוב

גושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(
אפעל

1
2
3

1498

הגושים — 6199 ,6170 :בשלמותם!
הגוש:

 —6172פלט לחלקי חלקות  25 ,18 ,17 ,16הנמצאים מערבה
מציר הכביש ראשון־לציון — דדן• פתח־תקוה ן

הגוש:

 —6174פרט לחלקי חלקות הנמצאים מערבה מציר הכביש
ראשוךלציון — דרך פתזדתקוה ו

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1184עט׳ .119
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א ׳ מ ס ׳  ,2עט׳ .1
לן״ת  ,797תשי׳׳ח ,עט׳  ; 1286ק׳׳ת  ,1192חשכ״א ,עט׳ .2667
קובץ־ חמקנוו!  ,1281ט׳ באדר כ׳ חשכ׳זב1«.8;1962 ,

טור ב׳
תחוט הישוב

טור א'
שם הישוב

גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
אפעל

הגוש:

)המשך(

׳'..'.

 — 6175חלקי חלקות  30עד  34הנמצאים מזרחה מציר הכביש
ראשודלציון — דרך פתח־תקוה!

הגוש:

 — 61.76פרט לחלקות  3עד  25 ,23עד  41 ,34עד  46 ,43עד 92
וחלק מחלקה ) 24דרך{ ?

כפר אז״ר

הגוש:

 —6177החלקות  158,22עד 1169

הגוש:

 —6179חלקי חלקות הנמצאים מזרחה מציר הכביש ראשון־
לציון — דרד פתח־תקוה!

הגוש:

 — 6222פרט לחלקות  80,34 ,27 ,26,19 ,18,11עד ! 83

הגוש:

 — 6223החלקות 1׳  7,2י עד  10והחלקים המערביים של החלקות
 3עד  50,49 ,41 ,32 ,12,11,6שגבולם המזרחי הוא קו
מהפינה הצפונית־מזדחית של חלקה  45בגוש 6222
צפונה ע ד גבול הגוש  6223דרד חלקה  ,4ובמרחק 20
מטר מזרחה מפינתה הצפונית־מערבית.

הגוש:

 — 6232החלקות  3 ,1עד  11,9 ,7עד  19,17עד  35 ,26עד ,40
 57 ,46,45 ,44עד  64,61עד  67והחלקים המערביים של
החלקות  63 ,32שגבולם המזרחי הוא קו מנקודה הנמ־
צאת על הגבול הצפוני של החלקה  63ובמרחק  110מטר
מפינתה הצפוניודמערבית בכיוון דרומי לגבול הדרומי
של החלקה  32במרחק  140מטר מפינתה הדרומית־מער־
בית ,חלק מערבי של החלקה  41שגבולו המזרחי הוא
קו מהפינה הדרומית־מזרחית של החלקה׳ צפונה עד
הגבול הצפוני של החלקה במרחק  40מטר מפינתה
הצפונית־ימערבית!

הגוש:

 —6233החלקות  1ע ד  17 ,11 ,9עד  109 ,47 ,46 ,20עד ,145
195 ,194׳ חלק מערבי של החלקה  10שגבולו המזרחי
הוא קו מקביל לגבול המערבי של החלקה ובמרחק 100
מטר מזרחה ממנו ,החלק הדרומי של החלקה ) 45דרד(
הגובל בחלקות 17׳ 20 ,19׳  ,47חלק מערבי של החלקה
) 155דרד( ,שגבולו המזרחי הוא קו בין הגבולות המז־
רחיים של החלקות 1145,109

הגוש:

—6176החלקות  3עד  25 ,23עד  41,34עד  46 ,43עד  92וחלק
מחלקה ) 24דרך(»

קו*3ההקגוה< *1281ט׳ נ א ד ר

1ts.3.1w2w2&ma
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כפר אז״ד
)המשך(

רמת פנקס

השט

.2
1962״.

הגוש:

 — 6177פרט לחלקות  158,22עד 169׳ ואותן חלקי החלקות 2,1
הנמצאים מערבה מציר הכביש ראשון לציון — דרך
פתח־תקוה ,ופרט לכביש המקשר את הכביש ראשון־
לציון — דדך פתח־תקוה עם בית החולים תל־השומר
ברוחב של  20מטר ן

הגוש:

 — 6178פרט לחלקי חלקות  175 ,174 ,171 ,1הנמצאים מערבה
מציר הכביש ראשוךלציון — דרך פתח־תקוה <

הגוש:

 —6223החלקות  13עד  21 ,18עד  48 ,31והחלקים המזרחיים
של החלקות  3עד  49 ,32,12 ,11,6שאינם נכללים בת־
חום ״אפעל׳ /חלקי חלקות ) 50 ,41דרכים(״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אונו ,תיקון( ,תשכ״ב—

חיים משה שפירא
שר הפנים

י ״ א ב כ ס ל ו ת ש כ ״ ב ) 19בנובמבר (1961
יי
( 8 0 0 10 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית חוף־השרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

ת י ק ו ז

פרס)נו(

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )כו(,
.1
_!
.
בישוב אודים ,במקום הגושים והחלקות המפורטים בטור ב׳ לצדו יבוא:
3

״ ה ג ו ש י ם  7951 ,7708 ,7685 ,7684 :ב ש ל מ ו ת ם !  7705פרט לחלקות  ,11 ,1כביש תל־
אביב—נתניה וחלקי גושים הנמצאים צפונית לכביש חיפה—תל־אביב־יפו ז
אותו חלק מגוש  7707הנמצא מזרחית לכביש תל־אביב—נתניה! אותו חלק
מגוש  7713הנמצא מזרחה לקצה הדרומי־מזדחי של חלקה  11בגוש ! 7705
חלקי גושים 7947׳  7948הנמצאים מזרחה לכביש תל־אביב—נתניה ודרומה
לכביש המוביל לתחנת הרכבת בית יהושע!  7950פרט לכביש תל־אביב—
נתניה וחלקי גושים הנמצאים צפונית לכביש חיפה—תל־אביב־יפו.״
•

ה

ע

פ

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()חוף־השדון ,תיקון מס׳ (2׳

.2

תשכ״ב—1962״.
חייט משה שפירא
שר הפנים

ט״ו ב א ד ר א ׳ תשכ״ב ) 19בפברואר(1962
<
חמ( W < 8 1

1
2
3
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ע״ר  ,19±1תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ •119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א ׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק׳׳ת  ,797תשי׳׳ח ,עט׳ ? ¡1256״ת  ,991תש״ד ,עמ׳  ;777ק״ת  ,1237תשכ׳׳ב ,עט׳ .551
1281קובץ ה ^ נ ו ת

;

 ,ט׳ באדר ב׳ תשפ׳׳ב962ma15 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר ללוד בדבר רוכלים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,* 1934 ,מתקינה מועצת עירית לוד
חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—
.1
״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשפ מכירתם ז
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה — תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
 .הכוכבים ז
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה<
״עגלה״ — כל כלי הובלה ,הנסחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל חיים ז
״העיריה״ — עירית לוד ז
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
בולן או מקצתן.

הגדרות

2

לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או במקום
.2
ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

שטחים
ברוכלות

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה ,דוכן ,תבנית,
.3
מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר .ממגרש משחקים ,מגינה או מגן.

איםור חניה

לא יעמיד ולא יניח רוכל ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
.4
ציבורי עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

א י ס ו ר חניה
שלא בשעת
התעסקות

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה שהיא ,לבנין ,לגדר ,לעמוד
.5
או למבנה אחר.

א י ס ו ר לקשור
במבנה י.

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב ,קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

.6

לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
.7
עגלתו ,דוכנו ,תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

מקום החזקת
עגלה
איסור להכריז
על טובי!
ואיסור
פרסומת

.8

לא ילכלר רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

נקיה

 .9ן

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  06לבין .21

שעות הרוכלות

ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
.10
גם לאחר השעה •21

ה י ת ר התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

יטי הרוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו ,אלא על פי רשיון.

רשיוז לשימוש
בעגלה

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

תוקוי הרשיוז

1

.

2

עייר  ,1934תום'  1מס׳  ,414עט׳ .1
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,4עמי .12

קוב*! •התקניות׳  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

1501

,אגרת רשיח

 .14בעד מתן רשיון לעגלה ,ישלם המבקש לקופת העיריה אגרת בשיעור של שתי לירות,
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהייה האגרה — לירה אחת בלבד.

תחולה

 .15הוראת סעיף  12אינה הלה על רוכל המשתמש בעגלה׳ שלגביה ניתן רשיון על פי
סעיף  2לפקודת התעבורה .

מתז רשיונות
או ס י ר ו ב
לתיתפ

 .16בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה .ראש העידיה רשאי ליתן את
הרשיון ,לסרב לתתו. ,להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים ,להוסיף
עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

תבנית! של
עגלות

 .17אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,דשאי ראש
העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ,ושהוצגה במשרדי העיריה.

3

לוחית־מספר
לעגלה

 .18רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
לוחית־מספד שיתן לו ראש העיריה• הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם
משפחו של הרוכל ,מענו ומספר תעודת הזהות שלו .בעד כל לוחית־מספר תשולם אגרה
בשיעור של  50אגורות.

ס י ד ו ר טובי!
על עגלה

 .19רוכל המשתמש בעגלה לצודד עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
מקצות העגלה בכל עבר.

דרישה לסלק
עגלות

 .20ראש העיריה ,מפקח או שוטר׳ דשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו׳
תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק עגלות

 .21לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה
לכד בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן,
התבנית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים•

ת פ י ס ת כליט
והחרטתם

 .22ראש העידיה או מפקח ,רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד ,דוכן ,תבנית או מגש
של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהט בקשר למכירת טובין.

א,יס1ר הפרעה

לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדט מלהשתמש בסמכויותיו לפי

.23

חוק עזר זה•
ענשים

 .24העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר שחוייב בדין•

ביטול

.25

חוק עזר ללוד )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( ,תשט״ו— 1955י• — בטל•

השט

.26

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד )רוכלים( ,תשכ׳יב—1962״.
אלכסנדר קמיל
ראש עירית לוד

נתאשד.
ב׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6בפברואר (1962
) ח ט (882017

חייט משה שפירא
שר הפנים
3

4
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דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
ק״ת  ,516תשט״ו ,עט׳ .901
קובץ-יהתקנות  ,1281ט ׳ באדר ב׳ תשפ״ב15.3.1962 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לצפת בדבר ה ד ב ר ת טוואי התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי םעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י מתקינה עירית צפת חוק
עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
״העיריה״ — עירית צפת;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום העידיה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.

הגדרות

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האות שבנכסיו.

:

חובה להדביר
טמאי
התהלוכה של '• •
האורן

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

הוראות להדברת
טוואי
התהלוכה
׳ 58האורז

)ב(
קטן )א(.

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העידיה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העידיה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את היוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על
ידי העיריה

)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

סטכות ראש
העירית

)ב( לא יפריע אדם לראש העירית ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני 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 במקום בולט על הנכם שבו
דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום העיריה.

טסידת
הודעות

ע״ר  ,1&>$4תוס׳  1ט ס ׳  ,414עט׳ .1

קז»8התהנו« ,1281:ט׳ באדר נ ׳ תשנ״ג15.8.1962 ,
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ענעים

השם

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם חמישיט לירות ,ואט עבד על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והי תה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יוס שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העיריה ,או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״ב-

.8
1962״.

א ב רה מ ה כ ה ן
ראש עירית צפת

נתאשר.
ב׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6בפברואר (1962
)חט (7650101

חייט משה שפירא
שד הפניט

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק עזר ל ר ח ו ב ו ת בדבר א ס פ ק ת מים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית
רחובות חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״אביזרים״ — ברזיט ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת <
״חדר״—בבנין מגורים—חדר כרשומ בלוח השומה! ובבנין אחר— חדד ששטח רצפתו אינו
עולה על  30מטר מרובע < שטח נוסף של  30מ ט ר מרובע או חלק מזה ,דינו כדין חדר
נוסף!
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה!
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה׳ של כמות המיט
המסופקים לנכס t
״המועצה״ — מועצת העיריה ן
״המנהלי׳ — מנהל מפעל המים של העיריה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כול מ או מקצתמ!
״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח׳ מוביל ,צינור ,מנוע ,משאבה וכן
כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר ,המשמשים או המיועדיט לשמש לשאיבת מיט ,לאגידתמ,
להעברתם ,לאספקתט או להסדדתט ,למעט רשת פרטית!
״נכם״ — בנין ,קרקע תפוסה ,אדמת בנין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף ) 101א(
לפקודה!
״העיריה״ — עירית רחובות;
״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה׳ במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משדד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינמ בגדר צרכי בית לפי
סעיף  16לפקודת העיריות )ביוב ,תיעול ומיט(. 1936 ,
2

1

2

עייר  ,1834תום׳  1מ ס ׳  ,414ע ט ׳ .1
ע ״ ו  ,1936תום׳  1מם׳  ,560ע מ ׳ .1
קובין התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

,,צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכם וכן מי שמחזיק ברשת פרטית ,בכולה או
 ,י
;
:במקצתה?
״רשת פרטית״ — אביזר, ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לויסות ,לחימום או לפיזור וכן
כל מיתקן או מכשיר אחר כיוצא באלה ,למעט מד־מים ,המצוי בנכס והמשמש או המיועד
לשמש לאספקת מים לנכס.
)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לא
.2
ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים׳ הרחבת החיבור ,פירוקו או
התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש לעיריה מראש —
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ,או
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל ,הכל לפי הסכום הגדול יותר.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון שה־
גישהמנהל.

חיבור למפעל
מים

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא יטפל
.3
בה בדדד אחרת ,פרט לצורר תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא לפי היתד
בכתב מאת המנהל.
• )ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן)א( תוגש בכתב בצירוף תכנית הרשת המוצעת,
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין.
)ג( התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל חשבונו•
)ד( הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו
של המנהל.
)ה( בעל נכס או צרכן דשאים לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערר בדיקה של הרשת
הפרטית׳ כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה כאמור
ישלם המבקש לעידיה את ההוצאות לפי חשבון ,כפי שהגיש המנהל.

רשת פ ר ט י ת

)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה ,אלא באביזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן)ו( באביזרים אחדים .הורה המנהל כאמור ,לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן ,אלא
אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין ,או מנע את פעולתו התקינה של מד־מיס
או אביזר ,או גרס להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומס.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הגיחה העיריה צינור מים ,ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
)א( לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
.5
) .ב( המנהל רשאי לדרוש בכתב מהצרכן שירכוש מאת העיריה או באמצעותה מד
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל ,והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
תור עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה היד התקופה האמורה ,רשאית העיריה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים
והאביזרים בהתאם לחשבון.
?!ובין״וזרנקנות281,ג ,ט׳ באדר כ׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

א נ ר ת הנחת
צינורות

רכישת מד־מיט
והתקנתו

1505

)ג( בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה צשיעור שנקבע בתוספו*.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בםעיף קטן )ב( ,דשאי המנהל
להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקתו השגרתית של מד־מים אחת לשנתיים ,תיקונו והחלפתו מחמת
התבלות ישלם הצרכן לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבהחזקתו אינו פועל כהלכה ,רשאי הוא
לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־־המים־ בעד בדיקת מד־המים כאמור ,ישלם הצרכן.אגרת
בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת ,זולת אס הבדיקה העלתה שמד־המיס היה פגום.
)א( הותקן מד־מים ,ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מיס אגרת מים בשיעורים
.6
שנקבעו 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 במשר תקופה מסויימת ,רשאי הוא
לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשד שגי
חדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשד 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 לחייב
את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש
הנובע מאי־דיוקו.
)ד( לא הותקן מד־מים ,ישלם הצרכן לעירית בעד אספקת מיס אגרת מים בשיעור
שנקבע בתוספת.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי המנהל ,מיזמתו
הוא ,וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים ,להורות על חלוקת אגרת הימים או כל תשלום אחר
המגיע לפי חוק עזר זה ,בין אותם צרכנים באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מאגרת המים
או התשלום האחר המתאים ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספד הכולל של
החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
בתוספת•
אספקת ט י מ
?פי חוזה

)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה׳ ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.
)ב( היתה׳ סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי החוזה.

פקדונות

המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העירית פקדון להבטחת תשלום אגרת מים,
.8
דמי שכירות מד־מים ,או אגרד• לפי סעיף ) 5ה( ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה
אחדות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה או כדמי שכירות כאמור.

מועד התשלום

1506

)א( אגרת מים תשולם מראש ,במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית לפי הפקר
.9
דה! אולם אם היתד! אספקת המיס לפי מד־מים ,תשולם האגרה תוד שבעה ימים מתאריר
מסירת הדרישה לכד מאת העיריה.
)ב( בעד אספקת מים לצורר בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה הבניה ,על
חשבון האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל  $אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי
גזבר העיריה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור ,אס
נתבקש לכד תור שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( האגרות או התשלומים האחדים שלא נקבעו להם בסעיף זה מועד אחר לשילוט
ישולמו תוד ארבעה עשר יום מתאריד מסירת הדרישה לכד מאת העיריה.
יוובץיוותמנות  ,12£1ט׳ באדר ב׳«!«כ״ג&32 ,-ג!15.3

.10
בכתב.

נתעוררה שאלה בדבר םכומ ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור

המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחד.המגיעים לפי חוק עזר זח׳ ,או
.11
לוותר עליהם ,מתור התחשבות במצבו ההמרי של החייב בהם ,או אם החייב בהם ן
צדקה ,דת ,חינוד ,תרבות ,אמנות או ספורט.
ה

.12

)א(

צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם ל י
פ

א

ק ע

ח ו

מ

ז ר

ו

א י ש ו ן סכום
ההוצאות

הנחות
ך

ם

ז ה ׳

מתשלומים

ניתוק החיבור

או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת ,או שפגע במד־מים,
רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,דשאי המנהל ,כתום חמישה עשר ימים מיום מסירה
ההתראה ,לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בהחזקתו של הצרכן
ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  ,2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,17רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף ק ט ן ) ב ( א ו ) ג ( לא יחודש אלא לאחר תשלום כל ה ס כ ר
מים 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 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.
)א( בשעת חירום ,או במקרה של צורר דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.13
^
הפרטית ,דשאי המנהל ,במידת הצורר ,לנתק ,לעכב או להפסיק את אספקת
מקצתה.
ן

)ב(

?

מ

י

פ

א

הפסקת
ן

אספקת מים

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

תשלומים האחרים שהוא חייב בהם 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.
)א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 00
.14
ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מ נ ת 
)!( להתקין ,לבדוק׳ לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים ,צינור
או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו!
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או פגיעה אחרת
במים ,או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן!
) (3למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה ז
) (4לנתק חיבור או לנתק ,לעכב או להפסיק אספקת מים לפי סעיף  12או  13ז
) (5לבדוק אס קויימו הודאות חוק עזר זה!
) (6לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל ,או למי שהורשה על ידיו ,מהשתמש ב ם מ כ ר
יותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

81

)א( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז .מיס שברשותו.
.15
); .ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו אלא
לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
קובץ התקנות  ,1281ט׳ באדל ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

רשות כניסה

שימוש במים

1507

)ג( לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהימה או להפרעה
באספקת מיס.
)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•
)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא :יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
העיריה.
)ח( לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל אביזר השייך למפעל מים.
)ט( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה•
)י( לא יפתח אדם ,פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו ,ברז המיועד להשקאת
נטיעות ציבוריות.
מ כ י ר ת מים
והעברתם

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
.16
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

חידוש חיבור
שנותק

)א( חיבור של רשת פרטית ,שנותק לפי הוראות חוק עזר זה ,לא יחודש אלא לפי
.17
היתד בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן)א(,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפר.

שמירה בפניי

.18
מים.

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר סמור למפעל

דרישת
תיקונים

)א( ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש העיריה( רשאי לחייב,
.19
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק של
נכס תור 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 לכד אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

מסירת
מסמכים

מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמר אחר לפי חוק עזר זה ,תהא כדין אם נמסרו
.20
לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או
נשלחו בדואר במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה או ,אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,הוצגו במקום
בולט על הנכס הנדון במסמר.

ענשיפ

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.21
נמשכת ,דינו — קנם נוסף  20לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו ההודעה בכתב מאת ראש העיריה.

זיהום

השם

1308

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות )אספקת מים( ,תשכ״ב—1962״.
קובץ התקנות  ,1281ט׳ בארד ב׳ תשב״ב15.3.1962 ,

תופפת
.1

אגרת חיבור רשת פרטית ,הרחבת חיבור ,פירוקו או
התקנתו מחדש )סעיף )2ג( )¬- ((1
)א( שאינו עולה על ״1
(ב) העולה על ״\ ואינו עולה על
)ג( העולה על ״ 1V2ואינו עולה על ״2
)ד( העולה על ״ — 2בעד כל אינץ או חלק ממנו

.2

אגרת הנחת צינורות )סעיף — (4
)א(

לכל נכס — פרט לבתים משותפים —
לכל מ״ר משטח הנכם
ונוסף לכך לכל מ״ק מנפח הבנין —
עד  200מ״ק
•מעל ל־ 200מ״ק עד  300מ״ק
מעל ל־ 300מ״ק

)ב(

בבתים משותפים —
לכל מ״ר משטח הנכס
ונוסף לכך לכל מ״ק מנפח הבנין —
עד  200מ״ק
מעל ל־ 200מ״ק עד  300מ״ק
מעל ל־ 300מ״ק

שיעור האגרה
בלירות

—40,
״—50
—60
—30.

0.25
0.20
0.25
0.35
0.30
0.20
0.25
0.35

.3

אגרת התקנת מד־מיס )סעיף  ) 5ג ( (
ואם מיתקן הצינורות מוכן להתקנת מד־מים

—10.
—5.

•4

דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( — לחודש

—1.

.5

אגרה בעד בדיקה ,תיקון והחלפת מד־מים )סעיף ) 5הי( (—
0.75
לחודש

.6

אגדת בדיקת מד־מים •)סעיף  ) 5ו ( (

7.50

.7

אגרת מים )סעיף  — (6לחודש —
)א( במקום שהותקן מד־ מים —
לתצרוכת ביתית—
) (1עד  10מ״ק — לדירה — לכל מ״ק
מעל ל־ 10מ׳׳ק עד  16כדק — לכל מ״ק
מעל ל־ 16מ״ק — לכל מ״ק
)א( לגבי דירה שהצפיפות הממוצעת בה עולה
על שתים וחצי נפש לחדר תינתן הנחה של
 20%לתצרוכת העולה על  10מ״ק.
)ב( לגבי דירה שהצפיפות הממוצעת בה עולה
שלוש וחצי נפש לחדד תינתן הנחה של
 30%לתצרוכת העולה על  10מ״ק.

קובץ התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ג15.3.1982 ,

0.14
0.18
0.25

2V1

שיעור האגרה
בלירות

האגרה
המינימלית
בלירות

) (2לגינות ומשקי עזר —
כשאין מדידה נפרדת בהגבלת של  10מ״ק לכל
 100מ״ר לחודש ,בחדשים אפריל—נובמבר—לכל
0.075
מ״ק
)הנ״ל לאחר  10מ״ק הראשונים לדירה לחודש(
) (3לחקלאות — במדידה נפרדת — לדונם —
עד  800מ״ק לשנה — לכל מ״ק
מעל ל־ 800מ״ק לשנה — לכל מ״ק

0.07
0.10

) (4תעשיה ,בניה או שימוש אחר — לכל מ״ק

0.15

1.50

)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —
) (1לשימוש ביתי —
בבנין — לחדר ראשון
לכל חדד נוסף
בצריף — לחדר ראשון
לכל חדד נוסף

.8

2-50
1.50
—1.
0.25

) (2לחנות לממכר דגים

—30.

) (3לאטליז

—•3

) (4לקיוסק ,מזנון ,בית קפה ,מסעדה או מאפיה

6.50

) (5למשרדים — לחדר ראשון
לכל חדר נוסף

2.50
1.80

) (6לאולמות — לכל  50מ״ר או חלק מהם

2.50

) (7לכל עסק אחר

2.50

) (8לחצר ,שיש בה לפחות ברז אחד להשקאה —
לשנה — לכל  100מ״ר או חלק מהם

—7.
—5

אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 12ד ( (
נתאשר.

כ״ט בטבת תשכ״ב ) 6בינואר (1962
<״»
z

n

m

>

־

יצחק כ ״ ץ
ראש עירית רחובות

חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לטירת־הכרמל ב ד ב ר תיעול
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית טירת־הכרמל חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״נכסים״ — כל בגין וכל קרקע ,למעט רחוב?
״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה׳ אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בהם למעשה ובין
אם לאו?
״המועצה״ — המועצה המקומית טירת־הכרמל 1
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו,את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן? י
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות ניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים,
לרבות עבודות ופעולות אלה:
) (1חפירה׳ ,מילוי ,פילוס ,סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם
מחדש ,עקירת עצים ,הריסת קירות ,גדרות או מבנים אחרים ,בנייתם מחדש,
בנייתם ושינוים של קידות תומכים או אבני שפה ,גשרים׳ גשרונים ,מעבירי
מים ,הקמתם׳ בנייתם מחדש ושינוים ,הנחת צינורות ,בניית תאי בקורת ,תאי
קיבול למי גשמים או רשתות ,כיסוי תעלות ,ייבוש אדמות וביצות ,הסדר
זרימה של מי הגשמים ,תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה -מביצוע עבודות
תיעול?

הגירות

) (2הכנת תכניות התיעול וההשגחה על ביצוע העבודות ?
) (3כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה ?
״הוצאות התקנת תיעול״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה המועצה לשם
הוצאות התקנת התיעול וריבית המשתלמת לקבלן לפי הסכם בדבר אותה התקנה למעט
כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ?
״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים ,לרבות צינור ,אביזר,
תא בקורת ,תא איסוף ,תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מתעלה או הקשור בה ?
״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים אל תעלה שנקבעה על ידי המהנדס
כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים ?
״תעלה ראשית״ — תעלה המשמשת אזורי איסוף אחדים.
החליטה המועצה בדבר התקנת תיעול ,יודיע ראש המועצה בכתב לבעלי הנכסים
.2
הנמצאים באותו אזור איסוף על כל החלטה כזו.

הודעה על

י

 ,ח  5ט ה

לה תמי!
תיעול

)א( בעלי הנכסים הגובלים רחובות באזור איסוף שבו הותקן תיעול ישתתפו
.3
בהוצאות התקנתו כדי  .75%סכום השתתפותם זה יחולק ביניהם ביחס לאורד חזיתות
נכסיהם הגובלים את הרחובות באזור האיסוף.
3

שיעיר דמי
"נב"£

ית

פ
ם

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
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)ב( בעלי נכסים הגובלים רחובות בכל אחד ואחד מאזורי האיסוף הקשורים
לתעלה ראשית ישתתפו בהוצאות התקנתה כדי  .75%סכום השתתפותם זה יחולק ביניהם
ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחובות באזורי האיסוף הקשורים לאותה תעלה
ראשית.
)ג( סכום השתתפותם של בעלי הנכסים בהוצאות התקנת התיעול לפי הסעיפים
הקטנים )א( ר ) ב ( ישולם למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת ההתקנה.
)ד( התחילה המועצה בהתקנת תיעול לפני יום פרסום חוק עזר זה ברשומות
)להלן — יום הפרסום( ,רשאית היא להמשיך ולסיים את התקנתו ולגבות לפי חוק עזר זה
מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום
בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
פתרונות

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעלי הנכסים החייבים בהשתתפות
.4
בהוצאות התקנת תיעול לפי סעיף  ,3לשלם למועצה ,תוך חדשיים מיום מסירת ההודעה,
את הסכומים המשוערים שייקבעו על ידי המהנדס .הסכום ששולם כאמור ינוכה מדמי
ההשתתפות שבהם חייב בעל הנכסים.

ט י פ ו ל בתעלה

)א( לא יטפל אדם בתעלה׳ לא יחבר אליה צינורות ולא ישתמש במים הזורמים
.5
בתוכה ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב(
נוזל אחר.

לא יטיל אדם לתעלה חפץ ,מי שופכין ,מים דלוחים ,מי פסולת תעשיה או כל

)ג( עבר אדם על הוראות סעיף זה ,דשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב
מאותו אדם לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפגי
שנעברה העבירה כאמור .ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע העבודה
כאמור ,וכן את התקופה שבה יש לבצעה.
)ד(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה•

)ה(

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )ג( או ביצע את

העבודה שלא לפי התנאים׳ הפרטים והאופן המפורטים בהודעה או בכתב ההיתר ,רשאית
המועצה לבצע את העבודה כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות לביצוע העבודה.
אישור םכוט
ההוצאות

חשבון הוצאות העבודות המפורטות לפי סעיף  3או  5חתום ביד המהנדס ישמש
.6
ראיה לכאורה על כ ך

םטבויות ראש
הטועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל זמן סביר ,לכל נכס כדי לברד אם ממלאים
.7
אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שהמועצה רשאית לבצעה לפי הוראות
חוק עזר זה.
)ב(

ט ם י ר ת הודעות
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לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,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 במקום בולט על הנכם
שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם
לפחות הוא בשפה העברית.
קובץ התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״ב15.3.1962 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתים לירות ,ואם עבר על
.9
הוראות סעיף )5ד( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף )5ה( והעבירה הייתה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ,״חוק עזר לטירת-הכרמל )תיעול( ,תשכ״ב—1962״.

.10

עזרא לגיאדו
ראש המועצה המקומית טידת־הכרמל

נתאשר.
ב׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6בפברואר (1962
ו ח ם (829106

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,

1

)סעיף (5
ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ג ׳ ת ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  5לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,י,
החליטה המועצה המקומית ג׳ת שכתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף
קנס פיגורים בשיעור של  20אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
שריף גרה
ראש המועצה המקומית ג׳ת

נתאשר.
ב׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6בפברואר (1962
)חמ (81760

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5
ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ד א ל י ת א ל ־ ב ר מ ל ב ד ב ר ק נ ס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  5לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
החליטה המועצה׳ המקומית דאלית אל־כרמל שכתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות ,יווםף קגם פיגורים בשיעור של  20אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד מם
עסקים מקומי ,ושלא שולם תוד ששה חדשים מהמועד שגקבע לשילומו.
נתאשר.
ג ׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 6בפברואר (1962

קופטאןעזאםחלבי
ראש המועצה המקומית דאלית אל־כדמל

)וזמ (81900

חיים משה שפירא
שר הפגים
1

ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436ע מ ׳ .115

שוב ) התקנות  ,1281ט׳ באדר ב׳ תשכ״כ15.3.1962 ,
,

תיקון טעויות
בחוק עזר לבית־יצחק )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א— ,1961שפורסם בקובץ
התקנות  ,1186תשכ״א ,עמ׳  ,2568בתוספת ,במקום הפריט ״אספקת מים״ צ״ל ״אספקת
חשמל״.
בצו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון( ,תשכ״ב— ,1962שפורסם בקובץ התקנות
 ,1267תשכ״ב ,עמי  ,1342בסעיף  ,1בפסקאות משנה )א( ר ) ב ( לפסקה ) ,(2במקום ״29״
צ״ל ״92״.
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המחיר  56אגורות

קוב? התקנות  '0 ,1281נ א ד ר  'aתשב״ג15.3.1962 ,

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

