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 תקנות בדבר שירותי הולכה

, והסעיפים. 14 (א) ו־2(ד) לפקודת 1 ה ר ו ב ע ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת ה
: ה ל ות א י מתקין תקנ אנ , ,  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בחלק ד׳ —  1. בתוספת לתקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי״ד—1954 3

ד כביש ד נצרת (שעל י י ״נצרת״ יווםף ״שיכון העובדים לי  (1) בקו צ355 לפנ
 נצרת—טבריה)״(

: ו  (2) בלוח מס׳ 28, בסופו, תיווסף הערה ז
: ה ד ע ה  ״

ת לכל תחנה בנצרת יהיה 100 ר צ נ . ד י  (1) שכר הולכה משיבון העובדים ל
 פרוטה ו

 (2) לשכר ההולכה מהתחנה בשיכון האמור לכל אחת מהתחנות בין נצרת
 ועפולה תשולם תוספת של 100 פרוטה.״

״ז—  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (שירותי הולכה) (תיקון מס׳ 2), תשי
 1957״.

 י״ח באדר א׳ תשי״ז(19 בפברואר 1957) מ ש ה כ ד מ ל
) שר התחבורה n m 75617 

 1 חוסי א״י, כרד בי, פרה >ןכ׳׳ח, עט׳ 1271.

 2 עייר תש״וז, תום׳ א' מט׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 463, תשי׳׳ר, עמי 1032 ז ק״ת 635, תשי״ז, עט׳ 40.

 פקודת המלט, 1944
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר בלו על מלט

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־5א לפקודת המלט, 1944*, הסעיפים 14 (א)
׳ וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

, אני מצווה לאמור!  (שינוי תעדיף), תש״ט—1949 3

(15 בנובמבר  1. בסעיף 2 לצו המלט (בלו), תשי״ז—1957 *, במקום ״ל׳ בחשון תשט״ז
 1955)״ יבוא ״ט״ז בחשון תשט״ז(1 בנובמבר 1955)״. ׳ י

~ ), תשי״ז—1957״. " ן  2. לצו זה ייקרא ״צו המלט(בלו)(תיקו

ל ו כ ש י א ו  י״ז באדר א׳ תשי״ז(18 בפברואר 1957) ל
) שר האוצר 7 2 9 0 0 ט 0 ח ) 

 1 ע״ד 1944, תום' 1 טשי 1324, עט׳ 27 ; סייח 133, תשי״ג׳ עט׳ 158.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טם'2, עט׳ 1.

 ! 3 ם״ח 19, תש״ט, עט׳ 154,־
 4 >דת 666, תש י״ז, עטי 661,

S2.1957.2 ,»680קובי! התמנות , כ״ז נאדר א׳ ת׳עי״ 



 פקודת קביעת הזמן, 1940
 צו בדבר שעון הקיץ י י י־

 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (1) לפקודת קביעת הזמן, 1940 •י, והסעיפים 14 (א)
ר: , אני מצווה לאמו  ו־2(ד)'׳ לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

(27 באפריל 1957), שעה 24.00 קביעת הזמ! ז ״ ן מוצאי שבת, כ״ו בניסן תשי  1. בתקופה שבי
 , , , , ^ ?תקופת הקיץ
״ז(21 בספטמבר 1957), שעה 24.00 (לפי תשי״ז-1957 ן גריניץ׳), לבין מוצאי שבת, כ״ה באלול תשי  שעו

נת ישראל לצרכי חוק ולצרכים כלליים, בשלוש שעות  שעון גרעיץ׳), יוקדם השעון במדי
 לגבי שעון גריניץ׳.

 2. לצו זה ייקרא ״צו שעון הקיץ, תשי״ז—1957״. השם

ה ד ו ה י ־ ד ב ל . א ר ש  י
 שר הפנים

8 בפברואר 1957) ) ז ״  ז׳ באדר א׳ תשי
 (חט 76993)

 1 ע״ר, 1940, תום׳ 1 טס׳ 1010, עמי 49.

 2 ע״ר. תש״ח, תום׳ א' מטי 2/ עט׳ 1.

 תקנות ההגנה(מניעת רווחים מופקעים), 1944
 תקנות־שעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים), תשי״ז—1957

 צו בדבר שירותי אוטובוסים ישירים

ות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944!,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנ
,  ותקנות 7 ו־9 לתקנות־שעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים), תשי״ז—1957 2

ר:  אנ> מצווה לאמו

 1. ל״הוראות הגנה (שירותי אוטובוסים ישירים), תשי״ד—1954״ *, קרי ״צו ההגנה שינוי שם ,
 (שירותי אוטובוסים ישירים), תשי״ד—1954״. ־ ־* ;

, בפרט 3 — תימת תוספת  2. בתוספת לצו ההגנה (שירותי אוטובוסים ישירים), תשי״ד—1954 3

 (1) בפסקה (א), אחרי ״תחנות ביניים״ יווסף ״רמת גן קולנוע דמה, בית

 חולים בילינסון״ ן /
 (2) בפסקה (ב), אחרי ״פתח תקוה״ יווסף ״בית חולים בילינםון, רמת גן

!  קולנוע דמה״

 (3) פסקה (ג) — בטלה. •

 3. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (שירותי אוטובוסים ישירים) (תיקון), תשי״ז—1957״, העט

ד ל ב א כ י  מ
 רשות מוסמכת
 רשות מפקחת

״ז(13 בפברואר 1957)  י״ב באדר א׳ תשי
 (חט 75632)

 י 1 ע״ר 1944, תום׳ 2 טס׳ 1359," עט׳ 726.
 2 ק״ת 671, תשי״ז, עמי 764.

 •׳* 3 ק״ת 473, תשי׳׳ר, עט׳ 1332.

 קוב,( התקנות 680, כ״ז באדר א׳ תשי״ז, 28.2.1957 957



 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
 • תקנוודשעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים),

 תשי״ז—1957
ל כ ו י א ת ר ב ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944!,
׳ אני  ותקנה 7 לתקנות־שעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים), תשי״ז—1957 2

ר:  מצווה לאמו

 1, בצו זה —
ה!  ״הממונה״ — הממונה על השירותים במשרד המסחר והתעשי

 ״מבקר״ — אדם שנתמנה על ידי הרשות המפקחת לביצוע הודאות צו זה, כולן או מקצתן ן
נה וכל מקום כיוצא באלה, ת אוכל״ — מסעדה, בית קפה, באד, מסבאה, מזנון, קנטי  ״בי
י אדם בו במקום׳ למעט קיוסק או בנ כת.  שבו מספקים בתמורה אוכל או משקה׳ לצרי

ת פרטי שבו מספקים בתמורה אוכל או משקה ללא יותר מחמישה בני אדם ליום !  < בי
כלז  ״בעל בית אוכל״ — לרבות אדם שבידו השליטה או הפיקוח על בית האו

יתן בבית אוכל ! רות אחר הנ  ״שירות״ — מתן אוכל או משקה וכן כל שי
.  ,׳אורח״ — מי שמקבל שירות. י

ני בתי אוכל(להלן — הועדה).  תוקם ועדה מקצועית ארצית לעני

ה:  הועדה תהיה בת א>עעה חברים והרכבה יהיה כז

 הגדרות

 (1) הממונה שישמש כיושב ראש ז .

ת לתיידות> ה על ידי החברה הממשלתי : (2) חבר שנתמנ ^ _ 

נה מתוך ארגוני בתי אובל.המוכרים ו על ידי הממו  ך (3) שני חברים שנתמנ

׳ ׳ ׳ / / * /  * על יייי׳ ר י ״
 4. (א) יושב ראש הועדה יכנס אותה לישיבות לפי הצורך ויקבע את מועד הישיבות,

־ •י־־'׳ ' ־ ' ־ ־ ׳ • ־ ׳ ־ ־ ־ ; ־  מקומן וסדר יומן. ;

ץ החוקי בישיבות הועדה יהיה לפחות שלושה חברים.  (ב) המנ

ו הקולות שקולים׳  (ג) החלטות הועדה יתקבלו פה אחד או ברוב דעות הנוכחים! הי
 יכריע קולו של היושב ראש. י

ן תקבע הועדה לעצמה. ו תד סדרי הדי  (ד) י

.2 

.3 

ג 7 {־ -

 ועדה מקצועית

 הרכב הועדה

 סדרי דיו!

 ת י א ש  הועדה ר

! י נ  (!) לקבוע כללים ותנאים שלפיהם יש לנהל בתי אוכל או בית אוכל פלו
 . (2) לחוות דעה בנוגע לניהולם של בתי אוכל, טיב השירותים הניתנים בהם

ניה לחשוב ומועיל לפיתוח הענף ו .  וכן בכל ענין אחר אשר ייראה בעי

 סמכות הועדה: 5.

 1 ע״ר 1944, תום׳ 2 מס׳ 1359, עמי 726.

 2 ק״ת 671, ת־ג־י״ז, עמי 764. :

 958 קובץ התהמת 680, כ״ז נאדר א׳ ת׳עי״י, 28,24957



 טחירים

ת בתי האוכל: ע בקורת מקצועית בבתי אוכל ולציין. באופן הנראה לה א צ ב ל ^ (3) " י  י
 שיצטיינו בטיב השירות בהם ?

ן חבריה, ולהעביר להן  (4) למנות ועדות משנה, מבין חבריה או שלא מבי
 מסמכויותיה.

, ת אוכל חייב לקבוע לגבי כל שירות הניתן בבית אוכל שלו מחיר סביר.  (א) בעל בי

 ם ו ש ר (א) חייב בעל בית אוכל ל  (ב) המחירים שנקבעו כאמור בסעיף קטן

וצג מחוץ לבית האוכל על יד הכניסה הראשית במקום  (!) בלוח המחירים שי

.6 

 בולט לעין>
 1*1^ ץ״*׳./׳׳ י יד

 (2) בתפריט״שיוצג לפי סעיף 8

 משקאות

ע לו אדם ולא יתן בעד שירות צי ת אוכל ולא יקבל׳ לא י  '(ג) לא ידרוש בעל בי
 .מחיר העולה על המחיר הרשום בתפריט כאמור בסעיף קטן(ב).

 ך, המזמין. משקה ולא פירט את התוצרת, יוגש לו משקה מתוצרת ישראל.

ת לסעוד הצנת תפריט ג על כששולחן אשר על ידו מתיישב אורח על מנ י צ ה ל ^ י  8. בעל בית אוכל ח
 יו — ולפני ההזמנה — תפרינ*. הארוחות ואמנות המוגשות אותה שעה, בציון המין והמחיר

ן של בשר. - י ט ו ן י  1ויד כל ארוחה ומנה, לרבות פירו^׳של כל מ

ת חשרוו  9. בעל בית אוכל חייב להמציא לכל אורח לפי דרישתו חשבון שבו יצויינו שם בי
 . האוכל, מענו ופרטי השירותים, לרבות תאריך הגשתם והמחיר שהאורח נדרש לשלם.

ל לא יסרב בלי סיבה סבירה, להגיש את הארוחות והמנות המפורטות כיריב כ ו א ת י .בעל ב . .10' 
 בתפריט. ־

 11. הממונה• ובן מבקר רשאים לחקור כל אדם, לבדוק כל דבר ולהיכנס לכל מקום, על בסירי׳
דברים אם הם, לדעתו, . '  מנת לגלות עבירה על הוראות צו זה׳ וכן' לתפוס ולעכב פנקסים או

 ;יכולים לשמש ראיה בדבר עבירה על. הוראה מהוראות צו זה. ..~־

 שמירת דינים

 ביטו?

 השם ״

ן אחר.  12. הודאות צו זה אינן באות לגדוע מכוחו של כל די

ה(בתי אוכל), תשט״ו—1954 3 — בטל. נ  13. צו ההג

בתי אוכל), תשי״ז—1957״. ה( נ  14. לצו זה ייקרא ״צו ההג

ב י ל ט ו  ע. ג
 דשות מוסמכת
 רשות מפקחת

 י״ח באדר א׳ תשי״ז(19 בפברואר 1957)
V - (74100 חמ) 

959 

— ך ״ ך / • 
 .־־,;. ק״ת 488, תשט״ו, עפ 223.

 קובץ התמנות 680, ב׳־ז באדר א׳ השי״ז, 28.2.1957



 פקודת בנין ערים, 1936

 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה, ולתכנון עיר, מחוז הדרום, בדבר פיקוח
 על בנינים והקמתם בשטח בנין ערים באר־טוביה — בני שמעון — חכל
 מעון — מרחבים — עזתה — שער־הנגב — יואב — שפיר — חוף) אשקלון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 *׳ מתקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום, חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״אזורי׳ — כל אחד מהשטחים שהוכרז עליו כעל שטח בנין ערים לפי סעיף 10 לפקודה
 בצווים אלה:

!  (1) צו תכנון ערים(באד־טוביה), תשי״ד—1954 2

 (2) צו תכנון ערים (בני שמעון — חבל מעון — עזתה — שער־הנגב —
!  מרחבים), תשי׳׳ד—1954 3

 (3) צו תכנון ערים(יואב — שפיר — חוף אשקלון), תשי״ד—41953ו

 ״נכסים״ ~ בל קרקע או בנין הנמצא בתוך האזור!
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מהנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו.הוא בין כסוכן׳ כנאמן או כבא כוח׳ בין
 שהוא מחזיק בהם למעשה ובין לא, וכן שוכר או שוכר משנה ששכר הנכסים לתקופה

 של למעלה משלוש שנים ן
 ״דרך״ — דרך מלך׳ רחוב, סמטה, שביל׳ מבוא׳. דרך דרגות, דרך מעבר, דרך לכלי רכב,
 דרך להולכי רגל׳ רחבה׳ ככד או גשר, בין שהם רשות היחיד ובין שהם רשות הרבים,
 בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, לרבות תעלות, חפירות, ביובים למי גשמים,
 מדרכות, איי תעבורה, עצים ומשוכות שבצדי דרכים, קירות תומכים, גדרות, מחיצות

 ומעקות!
 ״פעולה״ — עבודה בנכסים או שימוש בהם, הטעונים היתר לפי חוק עזר זה והנעשים

 בהתאם לתכנית שניתן לה תוקף לפי הפקודה!
 ״הועדה המקומית״ — הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר לאזור! .

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומי 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 המין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה — משטחו התחתון

- של הגג!
 ״רשות בריאות״ — מנהל שירותי הרפואה או מי שהוסמך על ידלו לצורך חוק עזר זה ז

 ״מהנדס״ — אדם שהועדה המקומית מינתה אותו להיות מהנדס וכל אדם שהמהנדס העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״היתר״ — היתר לפעולה הנדרש לפי חוק עזר זד-

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 טם׳ 589, עט׳ 153.

 2 ק״ת 432׳ תשי׳׳ד, עטי 521.

 3 ק״ת 422, תשי״ד, עטי 414.

 4 ק״ת 392, ת׳עי״ד, עמי 22.
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ה הטעתה היי ד ע י ת ה א ב מ ת כ ר ב ת י ה א ב ל ׳ א  2. לא יעשה אדם פעולה מן הפעולות המפורטות לי׳ל7
ת: ־ . י לו  המקומית, חתום ביד יושב ראש הועדה והמהנדס, ואלה הן הפעו

 (1) הקמת בנין, הרחבתו, שינויו, הפיכתו או הריסתו?

 (2) סלילת דרך, תיקונה או הרחבתה ז

 (3) חפירה, מילוי, תיעול או ביוב!

 (4) הנחת כבלים תת קרקעיים להעברת זרם חשמלי ז

 (5) כל עבודה המשפיעה על מראהו החיצוני של בנין«
 (6) התקנת אמבטיה, בית כסא, בור שופכין, בור חלחול, קערת הדחה או כיור

 לנטילת ידים בבנין.קיים!
 (7) כריית באר, קידוחה םתימתה או העמקתה«

נה מזו שלשמה הותר השימוש בהם. ־ ,•  (8) שימוש בנכסים לכל תכלית שו

 3. (א) בקשה להיתר תוגש בכתב לועדה המקומית בטופס שהמהנדס יקבע מזמן לזמן הנעתבסע
 ותהא חתומה ביד בעל הנכסים — למעט שוכר ושוכר משנה לתקופה שלמטה מ־49 שנה —

 ועורר התכנית.
 (ב) לפי דרישת המהנדס או רשות הבריאות יגיש המבקש, לועדה המקומית׳
 במועדים ובמספר העתקים כפי שיקבעו, תשריטים, חתכים, חזיתות, חישובים ופרטים אחרים

 המתייחסים לנכסים, כשהם חתומים ביד הבעל ועורך התכנית.
 >ג). נדרשו המסמכים המפורטים בסעיף קטן (ב), וניתן היתר, יצורפו המסמכים
 להיתר כשהם מאושרים וחתומים ביד יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס ויהיו חלק

 בלתי נפרד ממנו.

עדה המקומית רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לשנותו או להפסיק את תקפו, מת! היתר "הו א) ) .4 
י י א נ ת לכל דברימן הדברים האלה: י , ן כו  וכן להתנות בו תנאים, כפי שתמצא לנ

 (1) החמרים שיש להשתמש בהם בביצוע הפעולה!
 (2) בניית מדרכות׳ קירות גבול וגדרות ז

 (3) מילוי או חפירה במגרש!
 (4< הריסתו של בנין ארעי שהקמתו הורשתה באותו היתר 1

 (5) הריסתו של בנין שיש לו קשר כלשהו לפעולה שלגביה ניתן ההיתר ז
 (6) מראהו החיצוני של הבנין ז

 (7) השימוש או שינוי השימוש בבנין או בקרקע שיש להם קשר לפעולה
תר;  שלגביה ניתן ההי

 (8) בניה, תברואה, אוורור׳ ביוב, תיעול, ניקוז, התקנת מעליות, אספקת מים,
 חשמל, מקומות חניה והגישה אליהם במידה שלענינים אלה יש קשר כלשהו .־

 לפעולה שלגביה ניתן ההיתר.
 (ב). לא יינתן היתר אלא בתנאי שבעל הנכסים התחייב ־

 (!) לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להגן על הציבור ועל העובדים העוסקים
 בביצוע הפעולה בפני נפילת המרים ומכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע זה,
 ולהיות אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור, וכן לכל פגיעה שתיגרם לכל

ז ו  אדם מן הציבור או לעובד כתוצאה מאי מילוי אחרי הודאה ז
 (2) לא להרשות הנחת המרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל

 דרך או מדרכה, אלא על פי היתד מאת המהנדס ו
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 (3). להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת; כלי רכב או הולכי רגל, אם
 לא הותר המעשה על ידי המהנדס!

 >4) להתקין מנורות, פיגומים ומחיצות קרשים כפי שיידרש על ידי המהנדס
 לשם הגנה מספקת על הציבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו מתנהלת

 העבודה ומסביב לו 5
ה; י  (5) לדאוג ליציבותו של הבנין במהלך הבנ

 (6) לסלק מהקרקע שבה בוצעה הפעולה, או מסביבתה את הכלים, המכשירים
 או החפצים האחרים וכן שיירי הבנין שנערמו עליה, מיד עם סיום הפעולה או

 עם תום תקופת הביצוע לפי הוראה מאת המהנדס!
 ך0 לא לגור ולא להרשות לאחרים לגור בבנין׳ אלא לאחר שניתנה עליו

 תעודת גמר על ידי הועדה המקומית! - י ״~ ־ ־ ״"׳־־
 (8) למלא אחרי הוראות המהנדס שניתנו לשם מילוי התנאים לפי הפסקאות
 (1) עד (6) ולהדשותו לבצע את ההוראות במקומו ועל חשבונו באם לא ביצעם

 בעצמו?
 (?) לשלם י לועדה. המקומית את הוצאות ביצוע העבודות שנעשו לשם מילוי

 התנאים לפי הפסקאות(1) עד(6) !
ה הסכימה רשות הבריאות.  ובתנאי שלהקמת בנין שישמש למלאכה או לתעשי

 (ג) בסעיף זה ״בעל. נכסים״ כולל את האדם שעל שמו הוצא ההיתר יוכל מי שמפקח
 על הפעולה או מבצע אותה בתור קבלן.

 5. (א) תקפו של כל היתר הוא לשנה אחת מתאריך נתינתו, אם לא נקבעה בו תקופה
 ארוכה יותר.

 (ב) לא הושלמה הפעולה שלגביה ניתן ההיתר תוך תקופת תקפו של ההיתר, תהא
 הועדה המקומית חייבת, לפי דרישת בעל ההיתר ובאין מניעה חוקית* לחדש אותו׳ בתנאי:
 שתשולם אגרה של שתי לירות או בשיעור שנקבע בחוק עזר זה להיתר המקורי, הכל לפי

 הסכום הקטן.
 (ג) תקפו של היתר שחודש הוא שנה מתאריך החידוש.

ב) אין היתר ניתן לחידוש כעבור תקופה של שלוש )  (ד) על אף האמור בסעיף קטן
 שנים מתאריך נתינתו או לאחר שפקע ההיתר שחודש, הכל לפי התאריך המוקדם.

 6. חל שינוי בבעלות על נכסים שלגביהם ניתן ההיתר, תוך תקופת תקפו של ההיתר,
 רשאי בעל הנכסים החדש לדרוש את העברת ההיתר על שמו לאחר תשלום אגרה בסך של

. ־ - ־ - . . ־ • •  שתי לירות. .

 7. (א) בעד מתן היתר תשולם אגרד. בשיעור.שנקבע בתוספת לפעולה שלגביה ניתן
 ההיתר, ובלבד שלא תפחת משתי לירות לכל היתד.

 (ב) בעד מתן היתר לפעולה שלא פורטה בתוספת, תשולם אגרה של שתי לירות.

 (ג) 20% מסכום האגרה ישולמו בעת הגשת הבקשה להיתר והיתרה עם מתן ההיתר.

 (ד) היתר לפעולה למקום פולחן ציבורי פטור מאגרה.

 (ה) האגרה המשתלמת בעד היתר בניה תיחשב לפי נפחו של הבנין כמצויין
 בתבניות המצורפות להיתר.

 (0 (1) שיעור האגרה, המשתלמת בעד היתר בניה לבנין בעל מסגרת מתכת או_
 בעל מסגרת ביטון מזמין, יהיה בשיעור האגרה שנקבעה בתוספת 10% ;

 תקפו ש5
 היתר וחידושו

 העברת היתר

 אנרות
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 (2) בסעיף קטן זה ״בנין בעל מםגרתימתכת״ או ״בעל מסגרת ביטון מזדיין״ —
ך כל ר .שבו מועברים המטענים והעמםים, כולם או מקצתם, ליסודות ד ן י  בנ
 קומה וקומה באמצעות שלד של מסגרת מתכת או שלד של מסגרת ביטון מזויין.

 (ז) לצורך חישוב האגרה יהא דין תוספת בניה כדין בניה חדשה.
 (ח) בעד היתר להחליף סוג בנין אחד במשנהו, בין בדרך שינוי השימוש, שינוי
 הבניה או חידוש הבניה, ובין בכל דרך אחרת, תשולם אגרה של שתי לירות או הסכום
ן מהסוג החדש על זו המשתלמת לגבי הבנין מהסוג י מ  שבו עולה האגרה המשתלמת לגבי ה

 הקודם׳ הכל לפי הסכום הגדול.
נות,  (ט) מקום שחלקים שונים של בנין משמשים או מיועדים לשמש למטרות.שו

 תשולם אגרה לכל, חלק וחלק כאילו היה אותו חלק בנין נפרד. .
 (י) האגרה בעד, היתר לבניית בנין ארעי תהיה שליש מהאגרה המשתלמת בעד

 היתר לבניית בנין קבע מאותו סוג.
 (יא) - האגרה בעד חידוש היתר תהיה 10% מהאגרה המשתלמת בעד היתר מקורי,

 ובלבד שלא תפחת משתי לירות.

 8. הוראות חוקי עזר בנידון רשיונות לבנין ערים (מחוז עזה), 51941, לא יחולו באזור.

 9. ,לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הדרום
 (פיקוח על בנינים והקמתם בשטח תכנון ערים באד־טוביה — בני שמעון — חבל מעון —

 מרחבים — עזתה — שעד־הנגב — יואב — שפיר — חוף אשקלון), תשי״ז—1957״;.

פפת  תו

ם •צ־יעוד יאנרח י ע ד ם ה י נ י נ : ב ׳ ק א ד  ה

 1. בנינים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסדות דת, צדקה, חינוך,
 : תרבות ובריאות, בתי מרחצאות ציבוריים׳ בתי־מחסה, מצבות

ל מ׳ מעוקב .35 כ ל — ם י ח ו ו  זכרון שאינם משמשים להפקת ר
 המשמשים להפקת רווחים — לכל מ׳ מעוקב . 75.

 המשמשים מגרש ספורט או מיתקנים פתוחים אחרים — לבל 50
 מקומות או לחלק מהם 7500

 2. ,בנינים חקלאיים, רפתות, אורוות, לולים, מחסנים ובתי מלאכה
 • המשמשים למטרות חקלאיות, בניני תעשיה המעבדים תוצרת
 •חקלאית והנמצאים בתוך- ישובים חקלאיים או סמוך להם —

 לכל מ׳ מעוקב י 35

ת ו רי עי .  3. .. בתי מגורים — באזורים שאינם שטחי בנין ערים של
 ושנפחם אינו עולה על 500 מ׳ מעוקב, בתי מגורים בתכניות
 שיכון מאורגן בהם הנפח של יחידת דיור אינו עולה על 200 מ׳

 מעוקב — לכל מ׳ מעוקב 35
 בתי מגורים אחרים — לבל מ׳ מעוקב 75

 4. י בניני תעשיה, מחסני סחורות׳ בתי חרושת ובתי מלאכה, לרבות
 מיכלים, לחמרי דלק — לכל מ׳ מעוקב 75

 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מם׳ 1122, עמי 1138.
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• -.״-:־.׳• --...>; עיעורהאנרה ׳ - - • ׳ , , : • •  י• :

י _ בפרוטות  י

 5. חנויות למכירה קמעונית או סיטונית, בתי קפד״ מסעדות, משרדים
— לכל ••,־;•••־ ' ם י ט ר צ נ ו  •׳:־י ומוסבים, •בתי מלון׳ תיאטרונים ואולמי ק

 מ׳ מעוקב 50!
 6. מגדלי מים, בורות מים, בריכות מים — לכל מ׳ מעוקב 50

 ד. בתי קולנוע ומקומות שעשועים אחרים — לכל מ׳ מעוקב 200 -
 במיתקנים פתוחים ללא גג — לכל 50 מקומות או חלק מהם 20000

: עבודות אחרות  . .:. •־ חלק ב׳

דך של קיר 200 - 1.- הקמת קירות פנימיים בבנין קיים — לכל מ׳ או
 2. פתיחתו׳ הרחבתו או סתימתו של פתח בקיר — לכל פתח 2000

 3. כל עבודה או תיקון בקיר חוצץ׳ קיר חיצוני׳ רצפה, תקרה, גג
 או יסוד בבנין קיים 4000

 4. התקנת אמבטיה, בית כסא, קערת הדחה או כיור רחצה קבועים
 בבנין קיים — לכל התקנה 1000

 5. התקנת בור רקב, בור שופכין, בור חלחול בבנין קייס _
 לכל התקנה 4000

 : 6. - בניית קירות גבולין או גדרות למגרשים המשמשים לצרכי
 מגורים,-מסחר או תעשיה — לכל מ׳ אודך של קיר או גדר י 40 י
 7. כריית י באר, קידוחה, חפירתה או העמקתה 8000

 8. התקנת חלונות בולטים או גזוזטראות בולטות מעל לדרך
 הרבים — לכל מ׳ מרובע הבולט מעל לדרך 3500

 9. תוספת יציע בבנין קיים — לכל מ׳ מרובע . 500
 10. סגירת מרפסת בבנין קיים — לכל מ׳ מרובע . 500
 11. הקמת קירות מגן — לכל מ׳ אורך 20

 12. קו הספקת מים — לכל מ׳ אורך בקוטר עד ״4 - - 20 -
 למעלה מ־״4 עד ״10 30
 למעלה מ־״10 י 75

•  13. בניית סכר — לכל מ׳ מעוקב של הסוללה עד 20.000 2
 למעלה מ־20.000 עד 100.000 ->1
 למעלה מ־100.000 1

 14. גדר סביב שטח שעיקר שימושו למטרות חקלאיות — לכל מ׳ אורך 10
 . 15. סלילת דרכים, תיקונם או הרחבתם — לכל מ׳ מרובע 0! ט

 .. 16. הנחת צינורות ביוב או התקנת תעלות ביוב — לכל מ׳ אורך 50

 נתאשר. י. ו ד ד י מ ו ן
(2 בינואר 1957) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ״ז  כ״ט בטבת תשי

 >״מ 76516) - מחוז הדרום
 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה

 שר הפנים
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י מ ו ק י • מ ן ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחיפה כדבר שמירת הנקמץ ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי •מעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית חיפה
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה _ הגדרות
 ״העיריה״ — עירית היפה ?

- - . ־ • ' , . ; ! ג ו נ  ״אולם ציבורי״ — אולם המשמש לצרכי עי
 :״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה! ."'־-"•;..-'•

 ״מקום ציבורי״ — מקום שיכולים להתאסף בו יותר מ־20 אנשים, לרבות אולם ציבורי!
 .״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, י קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר׳ עטיפות מזון, דברי־מאכל וכיוצא באלה.

¡n*mj ׳y&* 5 « r <<׳¿ 
 2. י לא יעשן אדם באולם ציבורי. • _ איבוד 5עע1

 3. לא ימכור אדם ולא יפצה באולם ציבורי גרעינים, בטניס וכיוצא באלה. י, איסורמבירת״
' - ..-־• . נרעיניפאו . ; . • . 

י פיצוחם : •• -י.';-•־ - : : 

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו בצורה כלשהי. ־•־;׳־ איסור ?כ5־וד י
 ־ .׳-.••׳.- .־ חדיר,ת פבולח

-5. : בעל של מקום ציבורי יקבע בו, לשם ביצוע חוק עזר זה, במקומות הנראים לעין: מודעות
 מודעות מוארות שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העידית או מי שראש העירית

 העביר אליו את סמכויותיו לצורך סעיף זה.
 6. בעל של מקום-ציבורי או סדרן העובד בו יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום חיבת התראה

 והעובר על הוראות הסעיפים 2, 3 או 4.
״ .••••־••••• w «r *f* 54w 

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו —־ קנס 100 לירות. ענשים
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ז — ה׳!6ם . .

 1957״.

י ש ו א ח ב  נתאשר. \ א
 י״ב בכסלו תשי״ז(16 בנובמבר 1956) ראש עירית חיפה

; ־'• י ל - ־ " ׳ ->חט874023) •
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

- שר הפנים

׳ 1 ע״ר 1034', חוסי 1 טסי 414, עמ׳ 1. י / 
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 י. חוק עזר לאור־יהודה בדבר רשיונות לאופניים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיף 25 (1) (ד)

: ה , מתקינה המועצה המקומית אור־יהודה חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
! י כנ  ״אופניים״'— אופניים או תלת־אופנים שאינם ממונעים בכוח מי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־יהודה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ־,
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה!

- ת אופניים. - - — ק י ד ב ל ה צ ע ו מ  ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי ה

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 נראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

, דינו — קנס 20 לירות. (א)  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראשי המועצה והוא רשאי ליתן
, או לסרב לתתו. (ב)  את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש, והם מצויירים
 בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים
 תקינים. - ־ .

) תינתן חינם. ב ) ן ט  (ג) התעודה האמורה בסעיף ק
 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד ה־31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 1.850 לירות, אולם אם הרשיון ניתן
בעדו מחצית האגרה בלבד.  אחרי ה־30 ביוני, תשולם.

 4. (א). ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספד, וכן יחליף כל^לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה. י ... י •

 (ב) .בעד:לוחית־מספד תשולם למועצה אגרה של 150 פרוטה. .

 5. חוק עזר לאוד־יהודה (רשיונות לאופניים), תשט״ז—1956 3 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (רשיונות לאופניים),: תשי״ז—1957״.

ת ד פ ו ־ ן י ב כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית אור־יהודה

י מסכים.  אנ
 מ ש ה כ ר מ ל

 שד התחבורה

 נתאשר.
״ז(29 בינואר 1957)  כ״ז בשבט תשי

 (on ׳(81133

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תוס' 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד ני, פרק קכ״ח, עטי 1271.

 3 ק״ת 618, ת׳עט״ז, עמי 985.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 * י . י

 . : : ? .;"'-־חוקעזר לאזור בדבר אספקתמיפי• י •׳•'/

־  בתוקף סמכותה. לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה י
: ה  המקומית אזור חוק עזר ז

ת י ר ד נ  1. בחוק עזר יזה — . ה
 ״מפעל מים״ — בארות, מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים, אגירתם והעברתם,

ת! , ־ ל  למעט רשת פרטי
 ״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים, למעט מד־מים, המצויים בנכס.והמשמשים

- לאספקת מים לנכס!
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, בריכות, מנהרות, מסננים, תעלות, סכרים ותאי

 בקורת!
ור!  ״המועצה״ — המועצה המקומית אז

 ״מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס! ;
ן או קרקע תפוסה או בלתי תפוסה בתחום המועצה! י נ ב — ״ ס כ נ  ״

 ״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה, לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה י ־ \
' .מקצתם, וכל מי שקיבל רשיון ״  ; על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או

 להקים מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 !
ם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה! ד א  ״צרכן״ —

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה!
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות

 של רשת פרטית. י.. • ;

 ,2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי•הרשיון.

 (ב) המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה י ברשומות ורוצה להשתמש בו
 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יום מיום• הפרסום האמור, בקשה לרשיון. :

 (ג) בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
 בשיעור שנקבע בתוספת.

) לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית י במשק ג ) ) הוראת סעיף קטן ד ) \ •. 
 חקלאי לצדכי המשק הנדון בלבד.

 3. (א) .חיבור רשת.פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
 בצירוף מפה של אותה׳ רשת.

 ׳(ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה — .
 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא ושת פרטית:.
נים.הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי  יטפל בה בדרך אחרת; פרט לצורך התיקו

 היתר בכתב מאת המנהל.

 הקמת מפע?
 מימ והפעלתו

 חיבור למפעל
 מים

1 ע״ר 1941, תום' 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
 . י 
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לתיקונה או.לשינויה, אלא  (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת:דשת פרטית,;
 באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל. י •

 (ג) המנהל רשאי:להורות.על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ב) באביזרים אחרים.

 5. בעל הנכם — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע.רחוב שבו. הניחה המועצה צינורי מים, ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) המנהל. דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים לפי דרישת
 המנהל, לשם התקנתו על ידי המנהל, והצרכן חייב למלא אחדי הדרישה כאמור תוך ארבעים
 יום. לא מילא הצרכן אחדי הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה לרכוש מד־מים
 לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים והאביזרים, בהתאם

 לחשבון.
 ; (ב) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי:

 לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל. :
-..׳' (ג) 'לא פעל מד־המים ׳כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמות המים שיקבע אותה לפי התצרוכת. הממוצעת במשך.ארבעת:

 החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך הדשיים שלאחריה.
 (ד) הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים, מלבד אם נגרם הצורך

 לתיקון באשמתו של פקיד.המועצה או_פועליה בשעת מילוי תפקידיהם. -־-׳..
 (ה) בעד התקנת מד־המים ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת,
 ־ (0 צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף קטן.(א) ישלם דמי החזקת מד־

 המים בשיעור שנקבע בתוספת.,

 7. (א) בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
 שנקבע לו בפרט (א),לחלק ב׳ של התוספת, אולם אם המנהל התקין מד־מים ישלם.המחזיק

 באמור אגרה בשיעור, שנקבע לו בפרט (ב) לחלק ב׳ של התוספת.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם

 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטת מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפגים, להתקשר עם צרכו בחוזה לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים. .. ;

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
Uli !יג ijהחוזה. י ,״ 

 9. המנהל דשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד

־ • " . . :  צריכת המים של הצרכן במשך שלושה חדשים. "

 .10. (א) אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש? אולם אם היתד, אספקת המים
 לפי מד־מים תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה.בניה >
 אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר המועצה להחזיר חלק האגרה שלא יעלה על

 80% מסכום האגרה ששולמה כאמור, אס נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.־:
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 פטור

 ניתוק החיבור.

 .הפסקת טיפ.

 רשות בניטה־

 השימוש.בטיפ

 י מבירת טייפ

 חידוש חיבור
 .שנותק

 1.׳•' (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף יזה:מועל התשלום יש •לסלקה.
 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה. :

לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה, ־9׳  11. הוראות הסעיפים 7 ו
ות או ספורט, וכן לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה  בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנ

 אותו כמחוסר אמצעים. ״

 "12. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי הוראות־
 חוק עזר זה, או שבזבז מים,.השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, יתרח

. - " . . ׳ ־  בו המנהל בכתב. .

רת מסי ם׳ ו  (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום חמישה ימים מי
 ההתראה לידי הצרכן, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו

ו צרכן ובין יתר תלקי הרשת הפרטית או מפעל המים. . ת ו א ל ש , 

 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום כל.הסכומים
ן הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים  ,.המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר.תיקו
ר, .הכל לפי הענין, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע  :כאמו

- י: ' " ״ • • • ׳ ־ / . -בתוספת. י־ ׳..-.: :

ת הפרטית, ש ר  י 13. :(א) בשעת חירום, או במקרה של צורך בתיקונים במפעל המים או ב
ת אספקת הימים, כולה או מקצתה.  ;.רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק א

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

 14. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8,00 ל־17.00 ובשעות חירום —
ת — י -  בכל זמן סביר — על מג

 (1) להתקין מד־מים, לבדוק, לתקן, לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש
. ׳ , : ׳  צינור, ברז או שסתום: וביוצא בהם! .

ת כמות  (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה, או זיהום של מים, או לברר א
- המים שסופקה לצרכן.

 (ב) י לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 15. (א) לא יבזבז אדם ולא יניח לאחר לבזבז מים שברשותו.
 (ב< לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי

 בית או לצורך שקבע המנהל.
ם ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס י מ ל ע פ מ ב ם ד  י" (ג) לא ירחץ א
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת

 המים. "-״-".׳' י" ;-'״ ^ י-
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחד להשתמש במים
 .שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
̂׳1  המועצה. :• י י ...!,

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

 17. (א) חיבור של רשת פרטית:שנותק! לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
׳ י  היתד-בכתב מאת המנהל. ״

 יוובץ התקנות 680, ב״ז באדר א' תשי״ז,:ד28.2.105



 (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, •

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 המים.

 19. (א) ראש המועצה רשאי לחייב, בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית
 או בעל חלק ממנה, תוך הזמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע.

 באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן: או בעל רשת פרטית שנמסרה לו דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית אחרי. דרישת ראש המועצה כאמור
 בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע

 ימן הצרכן או בעל הרשת הפרטית, הכל לפי הענין.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי ולא יתקן מד
 מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות
 שרברבות או למחזיק בנכס כזה, בכל עת שיידרש לכך.

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
 מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו

 בתוספת.
 (0 שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

 תקפו של הרשיון.

 21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו.הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו

 הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

 22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ו־(ב), 14 (ב), 17,16,15 (א),
 18, 19 ו־20(א), דינו — קנם 20 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב) והמועצה לא
 השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי
 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש

 המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום כ״ח באדר ב׳ תשיי׳ז(31 במרס 1957).

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (אספקת מים), תשי״ז—1957״.

 שמירה מפני
 זיהום

 דרישת תיקונים

 רשמ! שרברב

 מסירת הודעות

 ענשים

 תחילה

 השם
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ת פ פ ו  ת
 שיעור האגרה

׳ בלידות ק א ל  ־ - 7 י: ה

 1. אגרת רשיון׳ להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (ג)) — לשנה . —.250
 2. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (ג)(1) < —

 לבית מלאכה, בית מסחר, עסק או בית חרושת —
 כשקוטר הצינור המחבר — •

 אינו עולה על ״1 —.80
 עולה על ״1 —.150

 לכל נכס אחר כשקוטר הצינור המחבר —
 אינו עולה על ״1 —.25
 עולה על ״1 —.45

 3. השתתפות בהנחת צינורות (סעיף 5) — לכל. מ״ר של הנכס —
 עד ל־1000 מ״ר 0.250
 למעלה מ־1000 מ״ר — לכל מ״ר 0.100

 4. אגרת התקנת מד־מים ובדיקתו(סעיף 6 (ה)) —
 בעד התקנת מד־מים שקטרו —

 2 ־־־•3
 4 • ".ג __5
6.— 1" 
8.— 1\" 

10.— 2" 
 בעד בדיקת מד־מים שקטרו — . י

 ״* עד ״1 ועד בכלל —.5
 ״i1 עד ״2 ועד בכלל .—8
 5. דמי החזקת'מד־מים (סעיף 6 (0) — לחודש 0.700
 6. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (ג)) —.8

 7. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)) —.10

- , שיעור האגרה
ק כ בלירות לשנה ל  ח

 אגדת אספקת מים (סעיף 7(א))—,
 (א) במקום שלא הותקן מד־מים:

 1. לחדרי מגורים —
 לחדד ראשון 8.400
 לכל חדר נוסף 4.200

 2. לחנות או עסק, למעט קיוסק, מספרה לגברות, .
 מסעדה או בית קפה —.12
 3. לקיוסק או מספרה לגברות • ־ ; —.24

 4. למסעדה או בית קפה —.36
 שיעור האגרה
 5. לשימוש ח7ולאי — לכל דונם או חלל ממנו בחדשים _ בלירות :

 ן
 אפריל עד נובמבר — לחודש —.8
 דצמבר עד מרם — לחודש —.2
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 שיעור האגרה •־.
 בלירות

 6. לבניה — לכל מטר מרובע מכל קומה —
 דירה למגורים 0.500
ת חרושת י • . ־ • 0.650  בית עסק או בי
 7. לרפת או דיר, — לכל ראש בהמה — לחודש 0.500

ם: מי  במקום שהותקן מד־

 1. לשימוש ביתי — עד ל־7׳מ״ק הראשונים —
 לכל מ״ק לדידה — לחודש 0.100
 לכל מ״ק נוסף למעלה מ־7 מ״ק הראשונים : 0.042
 2. לשימוש חקלאי — לכל מ״ק 0.042
 3. לבית מלאכה — ל־8 מ״ק הראשונים,— לחודש ." —.1
 לכל מ״ק נוסף 0.090
 4.״ לעסק או מספרה — ל־8 מ״ק הראשונים — לחודש —.2
 לכל מ״ק נוסף 0.090
 5. לתעשיה — ל־8 מ״ק הראשונים — לחודש .—.5
 לכל מ״ק נוסף י 0.090
 6. לבניה לכל מ״ק מ־50 מ״ק הראשונים 0.150
0.250 - ׳ • • '  לכל מ״ק נוסף -

ן ,,-־־:• י ע ר  נתאשר. א. ג
. ראש המועצה המקומית אזור . ־ - ׳ .  כ״ב בשבט תשי״ז (24 בינואר 1957) "

 '(חם 810504)
ה ד ו ה י - ר ל ב א ר ש  י

 .- . _ • שר הפנים

 תקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים), תשט״ז—1956
 חוק עזר ליהוד בדבר הסדרת השמירה -

 בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים),
: ה  תשט״ז—1956 1 (להלן — התקנות), מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור(מא״ז)  ״מפקד אזור(מא״ז)״ — אדם שנתמנ
s (רב״ש) או רכז בטחון שוטף 

; ד הו  ״המועצה״ — המועצה המקומית י

ש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—  לכל מונח אחד תהא המשמעות שי
 • 1950־.

 2. המועצה תקים ועדת שמירה (להלן — הועדה).

 1 ק״ת 603, תשט״ז, עט׳ 766.

 2 ה״ת 127, תשי״א, עט׳ 178.
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י זכות777הוכב הויעךהז־. ך תושבי החום המועצה בעל די המועצה "מבי י י ל ע : ה נ מ ת  3. י:י(א) הועדה ת
 לבחור למועצה.

 (ב) מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה, ובלבד שלא יעלה על תשעה. ־

גלים> •ר׳6ימת-:שטירח. יךיה מ0ו  ;;4.::'-';!'(א); הועדה תערוך רשימה של תושבי תחום המועצה. שנמצאו יעל-:

 להשתתף בשמירה (להלן — הרשימה).
. . : מה(להלן — : ברשי :  (ב) הועדה תקבע את היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום

בתו של- בחו ע, פג , י רה שייקבע כאמור לא השמי , מן  ; השומר) לצאת לשמירה, ובלבד שז
; 7 ה, - : ג  ;השומר לשירות, לפי חוק שירות בטחון, תש״ט—1949 3, או לשירות״ קבע בצבא־הג
לישראל, או בשירותו כשוטר, >.; : :—7 ;: 

 (ג) השומר יחייב למלא אחרי הקביעה האמורה.
(ב) ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור(מא״ז).-־--־.•-•־ ־־-^•:-:=  (ד) י מידור השמירה לפי מעיף קטן

ובכל מקום :^הצגתרשימהג  :5. :־- (א) הרשימה •יוכל פידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו במשרד,המועצה.
: 7^-.777 • ^א1_טםירתה: : ״ : . ־ :  !ציבורי אחר, כפי שתורה הועדה. ... ־־ .־.-•־ "

 (ב) על אף האמור בםעיף קטן (א), רשאי מפקד האזור (מא״ז) לדרוש.שהועדה
ל שומר העתק מהרשימה ומהםידור לשמירה במקום. להציגם כאמור באותו - כ ל / ר ו ס מ ת  י

 מעיף קטן. ־: י" 77:7:' • "•-־•5:

ה להיטמע ב ו ח :  .6 77 שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות מפקד האזור (מא׳׳ז) י
 , , . ־: . יטבסד אזור

( , • ׳ א ט  בבל .ענין הנוגע לשמירה בתחום המועצה. (

עדת עררים בת שלושה, שחבריה יהיו מתושבי תחומה. ועדר. ערריפ ה ו  7. המועצה תמנ

די קביעת הועדה לפי סעיף 4, רשאי — תוך עוד ;  8. (א) אדם הרואה עצמו נפגע על י
 חמישה ימים מיום הצגת הרשימה או מסירתה לפי סעיף 5 — להגיש לועדת עררים ערר ; 77

: • ׳7 7 .־. • ה ל ות א ה מטענ נ ע ט ד ו ס  י מנומק בכתב על י
7:. 7 7 נו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן מםויים! י-•׳•־ -  (1) ;שאי

; ׳ • . • •  (2) שהועדה נהגה שלא לפי התור ו •
 (3) שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה.

ת העדר, היא תודיע על כך בכתב לעורר, עדת עררים לדחות א  (ב) החליטה ו
 לועדה ולמפקד האזור (מא״ז).

עדת עררים להיענות לעדר, בשלמותו או בחלקו, היא תורה לועדה  (ג) : החליטה ו
 בהתאם לכך ותודיע על כך לעורר׳ ולמפקד האזור (מא״ז). ־ 7 :

״ י ב  9. הועדה וועדת עררים רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן: בשים ב־יי ע
 לב להוראות המועצה. .

 10. העובר על הוראות חוק עזר זה — דינו קנם 300 לירות או מאסר. שלושה חדשים אן ־- • . עבירות ־. -ד:
7,7- 7 7 7 7 :  שגי הענשים כאחד. 1 .

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (הסדרת השמירה), תשיי׳ז—1957״. • השט

-7;ל ; ט לז*. •77.. ' ל . נתאשר. 7•--• א." א י • 
3 בפברואר 1957) ראש המועצה המקומית יהוד ) ז ״  : ב׳ באדר א׳ תשי

;7:7 7. י-;;":׳:,,׳777 , . . .־. ־ •. . , : ; : ׳ ־  :.,(חט 831309) ־

ה - ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
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ת, 1941 ו מי ת למקו  המועצו
ות (מס עסקים), 1945 מי יות המקו ת הרשו ד ו ק  פ

 חוק עזר למטולה כדבר מס עסקיים י יי י
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית מטולה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה, המקומית מטולה !

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
 ״מסי׳ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ן

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה! .
ר־־א^ את סמכויותיו לפי  ־״ראשהמועצה״ — לרבות ^העבי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
 2. (א) העוסק בתקופה שבין כ׳ בניסן תשט״ז (1 באפריל 1956) לבין כ״ח באדר ב׳
 תשי״ז(31 במרס 1957), או בחלק של התקופה האמורה, ישלם למועצה מס בשיעור הקבוע
 בתוספת. התחיל לעסוק אחרי כ״ד. בתשרי תשי״ז (30 בספטמבר 1956) או חדל לעסוק

 לפני התאריך האמור, ישלם מחצית המס האמור.
 (ב) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד,

 והוא העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ג) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש.ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
 3. (א) המס ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן —

 יום הפרסום).
 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום ישלם את.המס תוך שלושים יום

 מהיום שבו התחיל לעסוק.
 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב.
 באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
 שבידו על תשלום המם.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה —
,  (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה!

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעייף 4 (ב),
 דינו — קנס 20 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של 2 לירות בעד כל
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או

 אחרי הרשעתו בדין,
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מסי 1154, עמי 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.
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. ד י ט פ  6. הוראות חוק עזר זו! לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. י ־

(1 באפריל,1956) עד יום כ״ח י תחולה  7. תחולתו של,חוק: עזר זה היא;מיום, כ׳ בניסן תשט״ז
v

 באדר ב׳ תשי״ז(31 במרס 1957). י 

 8. חוק עזר למטולה (מם עסקים מקומי), תשי״ב—31952 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ׳״חוק עזר למטולה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957״.

 ־•׳־* , תוםפת . .

 שיעורי המם לשנה

 ביטול

 השם

 תיאור המלאכה או העם? המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס'בלירות
 חייט ותופר שמלות 10

 חלב -
 אגודה שיתופית להובלת משאות או למיכון חקלאי 100
 אוטובוס ציבורי 250

. תחנת ריכוז או מחלבה 30 ם י ר כ ש ו מ  אולם או בית ה
 לצרכי עינוגים באופן קבוע 150 אם מוכרים גם גבינה או מוצרי חלב 40
 לצרכי עינוגים מזמן לזמן 20 חשמלאי . ־. 15

 אדריכל, מהנדס, מודד או משרטט 10 חנות —
 אספקת מצרכי מזון או שיווקם 40 למכירת מזכרות, חפצי אמנות וכיוצא באלה 15
 אטליז 20 למכירת משקאות משכרים בסיטונות 70
 בית קפה ומסעדה — מכולת או וזמרי מזון אחרים , :25

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 60 אם מוכרים גם פירות, ירקות, דגים או מש
 עם׳ רשיון למכירת משקאות משכרים 100 קאות משכרים 40

 בית מלון, פנסיון — חדרים מרוהטים עם בית קפה . טרקטור —
 או בית אוכל פתוח לקהל אם מספר החדרים — עד 20 כוח סוס 20
35' , ס ו  עד 10 60 . למעלה מ־20 כוח ס
 11 עד 20 130 מאפיהי. 35
 21 עד 30 160 מוניות — לכל מונית 30
 31 ומעלה 200 משרד שלא פורט במקום אחד בתוספת זו 15
 ואם מוכרים באותו מקום גס משקאות משכרים - מחצבה או מגרסת אבן 50
 תוספת של . • ־־ 100 מכשירי חשמל ורדיו — תיקונים 25
 בית מלון בלי בית קפה או מסעדה —י אם מספר מסגריה 25
 החדרים — מספרה . . י 40
 י עד 10 30 מחסן מספוא 50

 11 עד 20 80 סנדלר 5
 21 עד 30 130 סוחר בהמות 25

י י - -  31 ומעלה 160 עופות — גידול י
 בית קולנוע . 60 15 עד 40 עופות 2
 בנזין, נפט — מכירה 20 41 עד 100 עופות 4
 גלנטריה 60 101 .עד 200 עופות 7

 גזוז — חנות או קיוסק 15 201 עופות ומעלה 12
 גלידה — ייצור או מכירה 25 עתונים — מכירה בקיוסק 6

 דגים — חנות ־ 15 פחח 25
 הובלה — במכוניות משא — לכל מכונית — צבעי - 30
 עד 5 טון 50 י רפת — לכל ראש בקר 1
 למעלה מ־5 טון 100 רוכל 5

 טנדר — המשמש להובלת משא 30 חדרים בדירה פרטית המושכרים לאורחים —
 המשמש גם לטיולים 50 לכל חדר 5

 זגג י 6

ז ך ב ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית מטולה

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים .

 ־ נתאשר. • • • .
 י״ב בשבט תשי״ז(14 בינואר 1957)

 (חמ 83926)

 ק״ת 240, תשי״ב, עט׳ 453.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

• ׳ / . ם.  י חוק עזר לכרכור בדבר מם עסקי

 בתוקףיםמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
: ה נה המועצה המקומית כדכוד חוק עזר ז , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —

 //המועצה — המועצה המקומית כרכור!

 . ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

 ,,מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה$

ד אליו את סמכויותיו לפי -״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העבי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן ן 1 ׳:

ת כספים ן נ ש  ״שנה״ —

\  ״עובד״ — למעט חניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי״ג—1953 3

 2. (א). כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור.
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני
ת המם ה מחצי  ה־1 באוקטובר, והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנ

 בלבד.
. ם.  (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקו

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק
 .ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחד ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור:
ת ההפרש תוך שלושים יום  המם בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם א

 .מיום, שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ם: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר י ו  3. (א) המם ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה מגיע המס.

שלם.  (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר, י
י ב־1 עור.השנ .תוך חודש ימים״מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השי ן  את השיעור הראשו
, מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר  באוקטובר או תוך ארבעה חדשים

 יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב
. :  באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה ז

.4 

 1 ע״ ר. 1941, ת ו ס׳ 1 טס׳ 1154, עמי 110.

 2 ע״ר 1945, חוסי 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 טייח 128 , תשי״ג, עטי, 108.

 הגדרות,

 הטלת טס

 י תשלום הטס

 סמכויות
 ראש המועצה
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 עכירות ומנעים

 פטור:

 תחילה

 • ־ ־(2). .".ממי שטוען ששילם־ •את• המם,; שימציא לו תוך. הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המם.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 :.לברר אם עוסקים בו. י י

 5. אדם שעשה אחת מאלה — .

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

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 >ב),
 :'-־• דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של שתי לירות
 "בעד כל •יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו: בדין.

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

(1 באפריל 1956).  7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ בניסן תשט״ז

ת 1956/57, והוא ישולם תוך שלושימ הוראות מעבר,  8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנ

, . ־ ' , .  יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות. ־

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרכור (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957״. השם

 • תוספת

 שיעורי המש לשנה

 תיאור המלאכה או. העסק המט בלירות תיאור המלאכה או העטין המם־בלירות

 בית מלון(בלי בית קפה) — ::
 עד 10 חדרים

 למעלה מ־10 חדרים
 בית מרקחת,

 בית קולנוע —
 עד 150 מקומות ישיבה

 למעלה מ־150 מקומות ישיבה:
.  בית קולנוע קיצי .

 בית קפה ומסעדה— .•..-.•־.
 ; ללא רשיון למכירת משקאות משכרים

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים - ->
־ ׳:;::׳; . ; . . ' -  בית קירור - •

 ט פ נ , ן י ז נ  . ב
 ':חלוקה

 סוכנות ...
 סוכנות משנה

 בנק, קואופרטיב.;לאשראי וסניפיהם, המעסיקים
 . עובדים —

6 
12 
5 

70 
90 
70 

6 
18 
24 

6 
48 
24 

75 
100 
150 

1 
2 

 3 ומעלה

'75 

200 

30 
40 
60 

120 
12 
48 
12 

18 
12 

18 
36 

6 
12 

 : אגודה צרכנית שיתופית — מרכז
 אוטובוסים — שירות בינעירוני להולכה ולהובלת

 ט  •חבילות ־., .
 : אטליז — שמספר לקוחותיו—

 עד 500
 501 עד 1000

 1001 עד 2000
 2001 ומעלה

 'ביטוח — סוכנות ־,.''׳ יי
 ::בית חרושת, לקרה

 בית מלאכה לתיקון אופניים
  ם י ע ו נ פ ו א  ;בית מלאכה לתיקון מכוניות ו

 ; שמשתמשים בו בכוח מיכני
 י שאין משתמשים בו בכות מיכני

 ת ש ו ר  ;בית מלאכה או בית ח
 .׳ ,שמשתמשים בו במכונות —

 ;7 עד 5 כ״ס
 ; , למעלה מ־5 כ״ם: ״••'.-

 . בית: מלאכה שאין משתמשים בו בכוח מיכני — :
 המעסיק עובדים —

 עד 2
 ; למעלה מ־2
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 תיאור המלאכה או העסק ה0ס'כ5יר1ת

 ־מכולת, שמספר לקוחותיה —
 עד 50 3
 51 עד 100 8

 101 עד 200 12
 201 עד 300 . 15
 301 עד 400 20
 401 ומעלה 25

 מספרה —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 6

 המעסיקה עובדים שכירים 12
 מתווך בנכסי דלא ניידי 24

 נפח —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 24
 המעסיק עובדים שכירים י 48
 סיטונאי 24
 סיטונאי בשר י 40

 סנדלר —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 6

 המעסיק עובדים שבירים 12
 עתונים — חלוקה : 3

 צבעי —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 6

 המעסיק עובדים שכירים 12
 צלם —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 3
 המעסיק עובדים שכירים 6

 קבלן בנין או כבישים 36
 קיוסק למכירת גזוז וסיגריות 6
 רוכל י 6

 רופא או רופא שיניים 30
 רפת שיש בה —

 2 עד 4 פרות 2
 למעלה מ־4 פרות 3

 שיווק ירקות ופירית 12
 שמן מאכל — סוכנות 12
 שען 3

 שרברב —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 6

 המעסיק עובדים שכירים 12
 תעשיית בלוקים ממלט 12

ך : ל  ק ל איו ם ו
 ראש המועצה המקומית כרכור

 : ר ־ י ה ו ד ה
 הפנים י

 תיאור המלאכה או העסק המט בלירות

-זגג — - - - - ־ ־ ־
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 1
 המעסיק עובדים שכירים ־ 3

 חייט או תופרת —
 ;שאינם מעסיקים עובדים שכירים 6

 המעסיקים עובדים שכירים 12
 חלב,- קרח — חלוקה 6

 חנות —
 לאריגים, טכסטיל וסדקית 24
- לדגים או עופות 18
 לחמרי בנין וברזל 18
 לירקות 6
 לממתקים ומשקאות 5

 לנעלים 12
 לספרים, או סוכן ספרים 10
 . לצרכי חשמל 18
 לצרכי; כתיבה, מתנות וכלי בית; 20
 לצעצועים 12
 לרהיטים 24
 לתבואות או. סוחר תבואות 24

 חשמל — חברה לייצור, אספקה או חלוקה 150
 . חשמלאי —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 3
 1 המעסיק עובדים שכירים 12
 טבק או סיגריות — טיטונאי 24
 טחנת קמח או טחנה לכתישת זרעונים 36

 טרקטור או קומביין, לכל יחידה —
 עד 20 כ״ס 24
 למעלה מ־20 כ״ם 48
 •מאפיה . 75
 מהנדס או אדריכל 10
 מחלבה יי 12

 מים — מכירה להשקאה או לשתיה 120
 מכבסה 12
 מונית 20

 מכונית משא —
 עד 4 טון 10
 י - למעלה מ־4, טון 15

 נתאשר.
 כ״ז בשבט תשי״ז (29 בינואר 1957)

 (חט 83432).
ל א ר ש  י

 שר
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לקרית אונו בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיף 3 לפקודת
: ה ד ז נה המועצה המקומית קרית אונו חוק עז ות(מס עסקים), 1945 > מתקי מי  הרשויות המקו

 1. בחוק עזר זה —

! ו נ  ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית או

ספת!  ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתו

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה !

ה!  ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזו־ ז

ד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי  ״ראש המועצה״׳ — לרבות פקי

!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

ת כספים,  ״שנה״ — שנ

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

 בלבד,

 י(ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקוים.
ס בעד עסק אחד בלבד, והוא מ ' ם ל ש  (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, י

 העסק ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.
ת המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור  ־(ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם א
ום י ת ההפרש תוך שלושים.  המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם א

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ו  3. . (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה מגיע. המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־ 1 באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר, ישלם את
י ב־ 1  השיעור הראשון תוך חודש; ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השנ
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק׳ הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 ־ (ג) ע1סק שהתחיל לעסוק אחדי ה־30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת
 •תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק. • ־•״-", ־

 4. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב —

 י .(1) : מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב
 באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה שבידו
ל . - ״ : /  ־':•׳-:;:7 ׳־•' על תשלום המס. -

 1 עייר 1911, תום' 1 מם' 1154, עמי 110.

 2 ע״ ר 1945, תום׳ 1 מם' 1436, עמי 115.
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 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אס עוסקים בו.

 עבירות וענשים 5. אדם שעשה אחת מאלה —

!  (1) לא מילא אחרי ־דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
ס 20 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של שתי לירות בעד נ ק — ו נ י  ד
דה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה,. או  כל יום שבו נמשכת העבי

 אחרי הרשעתו בדין.

 פטור 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

(1 באפריל 1956). ז  תחילה 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ בניסן תשט״

 הוראות מענו 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1956/57, והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

(מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957״. ו נ  ה׳8& 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית או

פפת  תו

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות
 דקורטוו 20

 זגג —
 שאינו מבצע עבודות ליטוש 20
 המבצע עבודות ליטוש 50

 חנות לחמרי בנין — ששטחה י— .
 עד 16 מ״ר—r 35 ~־

 למעלה מ־16 מ״ר 45
 חנות לצרכי כתיבה 20
 חנות למכירת בשד עוף 20
5 מ י ח ר  חנות פ

 חנות דגים 20
 חנות רהיטימ 30
 חנות לפירות וירקות 25
 חנות לקרת 20

 תנות לציוד סניטרי 25.
 חנות לצבעים ושמנים 25

 חנות מכולת שמספר הנפשות הרשומות בה —
 עד 100 10
 101 עד 200 15
 201 עד 300 20
 301 עד 400 30
 401 עד 500 36
 501 עד 600 45
 601 עד 700 55
 701 עד 800 60
 801 עד 900 70
 901 עד 1000 75
 1001 עד 1100 80
 1101 עד 1200 85
 1201 עד 1300 90

 1301 ומעלה 100

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
 אגודה שיתופית לאשראי 100
 אספקת מים 100
 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעירוני 300

 אטליז שמספר הנפשות הרשומות בו —
 עד 300 15
 301 עד 600 25
 601 עד 1000 45
 1001 עד 1500 60
 1501 ומעלה — לכל 500 נפשות נוספות 20
 אופניים וחלקיהם — מכירה ותיקון 20
 בית מרקחת 50
 בית מלון או בית נכים — לכל חדר 10

 בית חרושת לקרח . 100
 בית חרושת לבלוקים, לבנים ומוצרי מלט 12

 בנק או סניף של בנק 150
 בית קפה ומסעדה —

 ללא רשיון למשקאות משכוים 15
 עם רשיון למשקאות משכרים 20

 בית מלאכה או בית חרושת — ,
 שאינם מעסיקים עובדים, שכירים או שותפים 10

 המעסיקים עובדים, שכירים ושותפים —
 עד 2 30
 3 עד 6 50
 7 עד 10 70

 11 עד 15 100
 16 ומעלה — לכל עובד נוסף 10
טרקטורים, דחפורים וכיוצא באלה — לכל מכונה 70 : 

 גלנטריה וצעצועים —
 בבית מגורים 12
 בחנות פתוחה 18
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 תיאור המלאכה או העםס המם בלירות

 סלון ליופי • 15
 עורך דין . 50
 עתונים — משרדים* באי כוח וסניפים 15
 פנסיון י \ 30
 צבעי 20
 ,קיוסק וחנות לגזוז ללא רשיון למשקאות משכרים 15

 קבלן לעבודות בניה, שרברבות, חשמל, כבישים
 וכיוצא באלה —

 שהיקף עבודתו לשנה בלירות —
 עד 10000 60

 למעלה מ־10000 עד 20000 120
 למעלה מ־20000 עד 50000 250
 למעלה «־50000 עד 100000 350
 למעלה מ־100000 500

 קבלן משנה לעבודות בניה, שרברבות, חשמל,
 כבישים וכיוצא באלה י—י י

 שהיקף עבודתו לשנה בלירות — : י
 עד 10000 40
 למעלה מ־10000 עד 20000 80

 למעלה מ־20000 עד 50000 170
 קבלן לחפירת בורות שופכין 50

 קולנוע שיש בו מקומות ישיבה —
 עד 500 130
 501 עד 600 150
 601 עד 750 200
 751 ומעלה 300

 קונדיטוריה —
 שאינה מעסיקה פועלים 25
 המעסיקה פועלים 50
 רוכל 5

 רפת שיש בה —
 עד 6 פרות — לכל ראש , 1.500
 ד פרות ומעלה — לכל ראש 2.500

 רופא 60
 • שירות מכוניות — הובלה — לכל מכונית 15
 שירות מוניות — לכל מונית 20

 שען — מכירה ותיקון —
 בבית מגורים 8

 בחנות 20
 שרברב 20

 תיאור המלאכה או העםס המם בלידות

 חנות נעליים , 25
 חשמל — חברה.לייצור, לאספקה או לחלוקה 500
 חנות אריגים או מלבושים חדשים 40
 חנות לגזוז עם רשיון למכירת משקאות משכרים 18
 טכנאי שיניים י 30
 כלי בית חשמליים — מכירה או תיקון 30
 כלי בית ומטבח י 30

 לול שיש בו עופות —
 50 עד 300 25
 301 עד 500 . • 35
 501 עד 750 50
 751 עד 1000 75
 למעלה מ־1000 לכל 100 10
 מחטן לחמרי בנין . 75
 מזניו 15
 מחםן זרעים או חנות 20
 מחסן מספוא או חנות 40
 מכבה סיר — מכירה 20
 מכבסה המשתמשת במכונות המונעות בכוח מיכני 40
 חנות לקבלת כביסה • 15

 מחלק —
 לחם 18
 חלב 30
 נפט וקרח 20
 מאפיה י .. י 70

 מהנדס אוי אדריכל — .
 שאינו מחזיק משרדי 15
 המחזיק משרד 50
 מרפא שיניים 50

 משקאות משכרים —
 מכירה בטיטונות י 50
 .מכירה בקמעונות 20
 משתלה 30
 מייצר רעפים או מרצפות 75

 שפר —
 שאינו מעסיק פועל או שותף 20
 המעסיק פועל או שותף - . 30
 ספריה 10
 "מכולת בסיטונות 50

ן ה ב כ ק ע  י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית אונו

(6 בנובמבר 1956) / ״ז  ב׳ בכסלו תשי
- ' ' • ' ־  (חמ 852703) :

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941 •
 חוק עזר לקרית שמונה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה,לפי, סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 המקומית קדית שמונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״מפעל מים״ — בארות, מבנים ומיתקנים המשמשים לשאיבת מים, אגירתם והעברתמ,

 למעט רשת פרטית 5
 ״רשת פרטית״ — אביזרים או מכשירים אחרים, למעט מד־מים, המצויים בנכס והמשמשים-

 לאספקת מים לנכס!
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, בריכות׳ מנהרות, מסננים, תעלות, סכרים ותאי

 בקורת!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדית שמונה,׳

 ״מד־מים״ — המכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם קביעת כמות המים המסופקים לנכס:
 ״נכס״ — בנין או קרקע תפוסה או בלתי תפוסה בתחום המועצה;

 ״מנהל״ — מנהל מחלקת המים של המועצה, לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל׳ כולם או מקצתם, וכל מי שקיבל רשיון

 להקים מפעל מים או להשתמש בו, בהתאם לסעיף 2¡
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה,•

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה!
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות של

 רשת פרטית. :

 2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים'ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון. -

 . (ב) המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו
 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.

 (ג) בעד. מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) הוראת סעיף קטן(ג) לא תחול על באר המשמשת לאספקת מים עצמית במשק
 .חקלאי׳ילצרכי המשק הנדון בלבד.

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו. הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

 בצירוף מפה של אותה רשת.

 ה צ ע ו מ  (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת ה

 (!) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל. •״:"׳

 הגדרות

 הקמת מפעל
 מים והפעלתו:

 חיבור -י ־
 למפעל מים

 1 ע״ ר 1041, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית׳ לא ישנת רשת ׳פרטית קיימת׳ לא יםירנה ולא רשת פרטית
נים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי ־פרט לצורך.התיקו  יטפל בה בדרך אהדת׳

 היתר בכתב מאת־המנהל..:'

/ ־ י  ;•־י (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה, אלא באב
 זרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל. ,• • • \

 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף' .
(ב) באביזרים אחרים.  קטן

: ת ו פ ת ת ש ס — ה למפעל מי ת מחוברת.  5. בעל הנכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטי
י ר מ"םה'נ ו נ  הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה.צינור מים, ישתתף בהוצאות הנחתו בשיעור שנקבע "

 בתוספת. 1

'לפי דרישת ־הת?נת מד-טים  6. (א). המנהל דשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מד־מים עם אביזרים,
די המנהל, והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה כאמור תוך  המנהל׳ לשם התקנתן על י
 , ארבעים יום. לא מילא הצרכן אחרי הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה לרכוש
 מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את,תמורתו של מד־המים והאביזרים,

 בהתאם לחשבון. ־":״

 (ב) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי
די המנהל. •י •י:..•.•״•׳  לדרוש שמד־המים ייבדק על י

• (ג) לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מםויימת, רשאי המנהל לחייב את 7  ,.,'־:
ת המים שיקבע אותה לפי התצרוכת הממוצעת במשך ארבעת כמו , ן בתשלום בעד כ ר צ ה ; 

׳ ׳ . . ה י ר ח א ל  • - החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים ש

< " / :  (ד) הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־המים, מלבד אם נגרם הצורך \
 לתיקון באשמתו של,פקיד המועצה או פועליה בשעת.מילוי תפקידיהם.

 (ה) בעד התקנת מד־המים ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (0 : צרכן שלא-שילם את התמודד. האמורה בסעיף קטן. (א) ישלם דמי החזקת מד־
 המים בשיעור שנקבע בתוספת.

 7. . (א< בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור אגרת טיט
 שנקבע לו בפרט (א) של חלק ב׳ של התוספת׳ אולם אם המנהל התקין מד־מים, ישלם \י" .

 המחזיק' כאמור אגרה בשיעור שנקבע לו בפרט (ב) לחלק ב׳ של התוספת.
א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם י. )  (ב) על אף האמור בסעיף קטן

 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס. 1

 8. (א) המנהל דשאי, באישור המועצה ושד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת אספקת מים
ח ״ > ה £  מים ולקבוע בו תנאים. ׳ '

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

; ת להפקיד בקופת המועצה י פיקדונות י  9. המנהל רשאי באישור המועצה: לחייב צרכן בעל רשת פרטי
 פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום המשוער בעד צריכת

י לגי:  המים של הצרכן במשך שלושה חדשים. י "י

 10. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל, חודש,׳ אולם אם היתד, אספקת המים מועד ר.ר.-;-ל.-ש
 : לפי מד־מים תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה, יי
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 (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בניה!
 אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר המועצה להחזיר חלק האגרה שלא יעלה על

 80% מסכום האגדה ששולמה כאמור, אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

 11. הודאות הסעיפים 7 ו־9 לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
ות או ספורט, וכן לא יחולו על אדם שהמועצה  בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנ

 אישרה אותו כמחוסר אמצעים.

 12, (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי הוראות
ע בהם בצורה אחרת, יתרה  חוק עזר זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פג

 בו המנהל בכתב.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום חמישה ימים מיום מסירת
ת אשר בחזקתו  ההתראה לידי הצרכן, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטי

ת או מפעל המים.  של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטי
) לא יחודש׳ אלא לאחר תשלום כל הסכומים ב ) ן ט  (ג) חיבור שנותק לפי סעיף ק
 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור, הכל לפי הענין, ולאחד תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

ת -13. (א) בשעת חירום, או במקדה של צורך בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטי
ת אספקת המים, כולה או• מקצתה.  רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק א

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

 י
 14. (א) המנהל. רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעות חירום —

 בכל זמן סביר — על מנת —
 (1) להתקין מד־מים, לבדוק׳ לתקן, לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש

 צינור, ברז או שסתום וכיוצא בהם)
ת כמות  (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה, או זיהום של מים׳ או לברר א

 המים שסופקה לצרכן.
. (א)  (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן

 15. (א) לא יבזבז אדם ולא יניח לאחד לבזבז מים שברשותו.
 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי

 בית או לצורך שקבע המנהל.
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת

 המים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

 לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.

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

 פטור

 ניתוק החיבור

 הפסקת מים

 רשותיכניסה

 השימוש במים

 מכירת מים
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 חידוש
 .חיבור״שנותק

 שמידה
 מפני זיהום

 דרישת תיקונים

 רשיוז

 מסירת הודעות

 .ענשים

 תחולה

 השם

ת שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי  17. (א) חיבור של רשת פרטי
 היתר בכתב מאת המנהל.

ת שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף קטן 00,  (ב) חיבור של רשת פרטי
 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחו־ סמוך למפעל
 המים.

 19. >א) ראש המועצה רשאי לחייב, בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או
 בעל הלק ממנד״ תור זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת

 מים סדירה.

 (ב) צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה לו דרישה כאמור חייב למלא אחריה,
 (ג) לא מילא הצרכן או בעל הרשת הפרטית. אחרי דרישת ראש המועצה כאמור
ת הוצאות הביצוע  בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות א

.  מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית, הכל לפי הענין. י

  20. (א< לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי ולא יתקן מד
 מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות
ת שיידרש לכך. ת או למחזיק בנכס כזה, בכל ע  שרברבו

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקשירשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
 מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב, ׳

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד ל־31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע לו

¬ . ־ - .  בתוספת. ־
 (ו) שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

של הרשיון. י  תקפו 1

 21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
בד או המועסק שם, או נשלחה  אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העו
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה,

 22. העובד על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ו־(ב), 14 (ב), 15, 16,
 17 (א)׳ 18, 19 ו־20(א), דינו — קנם 20 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב) והמועצה
ס נוסף נ ק ' דה י נמשכת, דינו —  לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבי
ת בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאתי רו לי ,  :שתי

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. תקפו של חוק עזר זה הוא עד יום כ״ח באדר ב׳ תשי״ז(31 במרס 1957}.

נה(אספקת מים), תשי״ז—1957״.  24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית שמו
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 תו&פת

׳  חלק א

) לשנה ( ג  1. אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2(

ת (סעיף 3 (ג)(1)) —  2. אגרת חיבור רשת פרטי
 עבור דירה

 עבור בית מסחר׳ משרד או עסק
 עבור ביית חרושת

 3. השתתפות בהנחת צינורות (סעיף 5) לפי אורך החזית
 לכל מטר

 4. אגרת בדיקת מונה (סעיף 6 (ה)')

ף 6 (ה)) ה(סעי נ ת מו  5. אגרת התקנ

 6. ־ דמי החזקת מד־מים (סעיף 6 (0) — לחודש

 ד. אגרת חידוש תחיבור (סעיף 12 (ג))

 8. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)) — לכל שנה

׳  חלק ב
 אגרת מים (סעיף 7) —

 (א) במקום.שלא הותקן מד־מים — לחודש —

 1. פחון 1.500

 2. שיכון מכל סוג שהוא — למעט פחון 4.500

 3. בית קפה׳ מסעדה —.7

 4. מספרה, חנות׳ קיוסק או משרד —.5

 5. רפת — לכל ראש 500.—

 6. דיר — לכל ראש 200.—

דת דיור . —.15 חי  7. בניה קשה — לכל י

 8. בניית עץ או בניה אחרת —.5

 (ב) במקום שהותקן מד־מים —

 . 1. לשימוש ביתי או למשק עזר, לכל מ״ק 060.—

 2. לתעשיה או למסחר . -י - 100.—

ד ש י א ר ז  נתאשר. נ
8 בינואר 1957) ראש המועצה"המקומית קרית שמונה ) ז ״ ׳ בשבט תשי  ו

 (חפ $02001)
ה ו ד ־ י ה ר ל ב א ר ש  י

. . י י • ' • ' ם . י הפנ  שר׳

 שיעור האגרה
 בלירות

500.— 

6.— 
12.— 
24.— 

5.— 

5.— 

5.— 

0.600 

3.— 

15.— 
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