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 חוק בתי המשפט, תשי״ז- 957ו

 תקנות בדבר סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות
 בבתי המשפט

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 1 ובתוקף שאר
 הסמכויות המסורות לי, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״בית משפט״ — לרבות שופט, ראש הוצאה לפועל ורשם!

 ״ימי מנוחה״ — כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשי׳ח—1948 2,
 וכן ימי שבתון שנקבעו בחיקוק!

 ״שעות העבודה הרגילות בבית המשפט״ — השעות שבין 8.30 ובין 13.30 ביום שאיננו
 יום מנוחה!

׳ ובתקנות ההוצאה לפועל  ״אגרה״ — כאמור בתקנות בית משפט (אגרות), תשכ״ח—1967 3
. י  (אגרות, שכר והוצאות), תשכ״ח—1968 4

 2. (א) בית משפט רשאי להיזקק לבקשת סעד מידי 1־ימי מנוחה או מחוץ לשעות
 העבודה הרגילות של בית המשפט, בין בשבתו בבית המשפט ובין במקום אחר, אם הסעד
 דרוש בשל פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני אשר אינו ניתן לתיקון אם לא יינתן

 הסעד מיד.

 (ב) אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט לישב בדין לפי
 שיקול דעתו אחרי שעות העבודה הרגילות של בית המשפט, ביום שאיננו יום מנוחה.

 3. (א) נשיא בית המשפט העליון לגבי בית המשפט העליון, ונשיא בית משפט מחוזי
 ושופט ראשי של בית משפט שלום לגבי בתי המשפט שבסמכותם׳ יקבעו שופטים, ראשי

 הוצאה לפועל ורשמים שישמשו בתורנות לענין תקנה 2(א).

 (ב) שופט ראשי של בית משפט שלום רשאי לקבוע׳ לענין תקנת משנה(א), שופט,
 ראש הוצאה לפועל או דשם אחד למספר בתי משפט שלום שבסמכותו.

 4. (א) המבקש סעד מידי כאמור בתקנה 2 ימסור את בקשתו לידיו של המזכיר הראשי
 של בית המשפט שאליו מוגשת הבקשה׳ בין בבית המשפט ובין בביתו׳ והלה יפנה אותה

 למי שנתמנה לשמש בתורנות לפי תקנה 3.

 (ב) נעדר המזכיר הראשי מבית המשפט ומביתו, ולא היתה אפשרות להשהות
 בשל כך את מסירת הבקשה מבלי שתיגרם על־ידי כך פגיעה כאמור בתקנה 2>א), רשאי
 המבקש לפנות במישרין למי שנקבע לשמש בתורנות! נעדר השופט או הרשם או ראש
 ההוצאה לפועל התורן מבית המשפט ומביתו או שמנוע הוא לדון בבקשה מסיבה כלשהיא,

 רשאי המבקש לפנות לתורן הבא אחריו.

 5. (א) על תשלום אגדה בעד הליך לפי תקנות אלה יחולו תקנות בית משפט (אגרות),
 תשכ״ח—1967, ותקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ״ח—1968, אולם

 היזקקומ
 1יגנקשות פער

 כימי מנוחה
 ומחוץ לשעות

 העפודוז
 זזתילזת של

 בית משפט

 תורנות

 הגעת כקשה

 אגדות

 1 ס״ח תשי״ז, עמי 148.

 2 ע״ר תש״ח, עמי 1 ; ס״ח תשי״ב, עמ׳ 10.

 3 ק״ת חשכ׳׳ח, עמי 366.

 4 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 2131.
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-אגרה שעל מבקש לשלמד,'לפי התקנות האמורות לפגי תחילת ההליך ולא היתד, אפשרות
 לשלמה כאמור, תשולם ביום הראשון שאינו יום מנוחה שלאחר היום שנדונה הבקשה,

 ובלבד —
 (1) שאם יש צורך בקביעת שווי הבקשה, ולא נקבע בזמן האמור השווי —

 תשולם האגרה ביום קביעת השווי ?
 (2) שאם קבע בית המשפט מועד אחר — תשולם האגרה באותו מועד.

 (ב) בקשה לפי תקנה 19 לתקנות בית משפט (אגרות), תשכ״ח—1967, ניתן להגיש
 במועז־ הקבוע בתקנת משנה (א).

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 אפריל 1971)• ״"יי"

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות:סדרי דין(סעד מירי בימי מנוחה ומחוץ לשעותהעבודה מי־
 הרגילות בבתי המשפט), תשל״א—1971״.

ב ש ׳ • ש פ י ד א ק ע  ל׳ בכסלו תשל״א(28 בדצמבר 1970) י
 >ח« 700516) שר המשפטים

! 
9 ן 6 7 - ז ״ כ ש  חוק היטל נטחון, ת

 תקנות בדבר תשלום מקדמה על וזשבון היטל בטחון
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־9 לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—11967׳ אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות היטל בטחון י(תשלום מקדמה), תשכ״ז -1967 ־ (להלן — תיקיו
 התקנות העיקריות), בסופה יבוא —

 ״(5) בכל חודש החל מחודש מאי 1970 ועד חודש פברואר 1971 — 15%
 מסכום מקדמת המס החדשית שהוא חייב בה!

 (6) בכל חודש החל מחודש מאי 1971 ועד חודש פברואר 1972 — 15%
 מסכום מקדמת המס החדשית שהוא חייב בה.״

" 8 8 י  2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא: "
ן 2א. חבר בני־אדם החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 176 לפקודת מס תקנה י מ י ־ ' מ  ״

י הכנסה 3 (בתקנה זו - מקדמות מס), ישלם על חשבון היטל בטחון בכל ־ פ ד א י ° » 

1 אחד מהחדשים — 9 7 פ 0 י נ ש 3 

 ו•1971
 (1) יוני, ספטמבר, דצמבר 1970 ומרס 1971 ,-
 (2) יוני׳, ספטמבר, דצמבר 1971 ומרס 1972,

 מקדמה בשיעור של 7.5% מסכום מקדמת המס הרבע שנתית שהוא חייב
 בה באותו חודש.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות היטל בטחון(תשלום מקדמה)(תיקון), תשל״א—1971״. השפ

 ו׳ בטבת תשל״א (3 בינואר 1971) פ נ ח ס ס פ י ר
 >חמ!208״ שר האוצר

 1 ם״ח תשכ״ז, עמ׳ 71 ; תש״ל, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשכ׳׳ז, עמ׳ 2595 ; תשכ״וז, עמ׳ 1141.

 3 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 ; ס״וו תש״ל, עמ׳ 153.
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 פקודת הטבק

 צו בדבר אגרות רשיון
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת הטבק!, אני מצווה לאמור:

, פסקה (1) — בטלה.  1. בסעיף 1(א) לצו הטבק (אגרות רשיון), תש״ל—1970 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו הטבק (אגרות רשיון)(תיקון), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בכסלו תשל״א (27 בדצמבר 1970) פ
0 שר האוצר 2 0 2 מ 1 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 5, תש״ך, עמ׳ 100 ; תשכ״ז, עמ׳ 105.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 1304.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיי׳ח-957 ן

 ביטול צו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 אני מצווה לאמור:

 1. צו־שעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים)(הגבלת השימוש בשמן מינרלי
 משומש), תשי״ז—1957 2 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הגבלת השימוש בשמן מינרלי
 משומש)(ביטול), תשל״א—1971״.

 כ״ט בכסלו תשל״א (27 בדצמבר 1970) פ ג ח ס ס פ י ר
ר צ ו א ) שר ה a m 70623 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1359.

(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה), ן  חוק לעידוד החסכו
9 ו 5 6 - ז ״ ס ש  ת

 צו בדבר פטור ממס הכנסה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס

 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. איגרות חוב רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע״מ בסכום
 כולל של 12.5 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1975׳ ושהוצעו לציבור על פי תשקיף
 מיום כ״ג בכסלו תשל״א (21 בדצמבר 1970) (סדרה 43), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
 תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי

.  סעיף 161 לפקודת מס הכנסה2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 5), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בכסלו תשל״א (27 בדצמבר 1970) פ
 (חמ 72650) שר האוצר

 1 ס״ח 102, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״א, עמי 120.
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענק היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
׳ אני מצווה לאמור:  1939 ג

 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב — תיקון התוט19«
״ ^ הראשונה י י ב ן ת ן ן צ ך א 1 ה __ , נ ת ן כ ן מ ק י ך י ט ר צ ן מ ט ״ ר פ , ה ר ח ו העיקר־,), א צ  962! 2 (להלן _״ ה

 אמריקה״ יבוא ״מברשות צבע (paint brushes) עשויות מזיפי חזיר — לארצות הברית
 של אמריקה״.

ת ־  2. בתוספת השניה לצו העיקרי, אחרי הפרט ״חפצי דת מזהב״ יבוא ״נרות מכל תיקון ה»ופ
 השניה

 הסוגים״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד)(תיקון), תשל״א— השם
 1971״.

ר י פ נ ח• ם ס  כ״ג בכסלו תשל״א (21 בדצמבר 1970) פ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 5 0 מ 7 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 פוס׳ 968, ע«׳ 137 ; פ״ח תשי״ב, עמ׳ 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 1901 ; תשכ״ו, עמי 2408 ; תשכ״ח, עמי 94.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 939ו

 צו בדבר יצוא מוצרי פרי הדר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס (הגנה),
 1939 !, ויתר סמכויותי לפי הפקודה, אני מצווה לאמור:

w 2 1. בסעיף 2 לצו יצוא מוצרי פרי הדר, תשכ״ט—1968 2 — »ייייו 
 (1) בסעיף קטן(א<(2), במקום ״בעונה 1967/68 או בעוגה 1968/69 או בעונה

 1969/70״ יבוא ״בעונה 1970/71״!
 (2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום, ״בשנה שהתחילה ביום ט׳ בתשרי תשכ״ט
 (1 באוקטובר 1968) והסתיימה ביום י״ח בתשרי תש״ל (30 בספטמבר 1969)״
 יבוא ״בשנה שהתחילה ביום י״ט בתשרי תש״ל (1 באוקטובר 1969) והסתיימה

 ביום כ״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר 1970)״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו יצוא מוצרי פרי הדר (תיקון מס׳ 2), תשל״א—1971״. ״״״

ר י פ ס ס ח נ  כ״ג בכסלו תשל״א (21 בדצמבר 1970) פ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 6 מ 3 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 968, עמ׳ 137.

 2 ק״ת 2306, חשה״ט, עמ׳ 189 ; ק״ת 2392, תשכ״ט, עמ׳ 1516 ; ק״ת 2518, תש״?,, עמי 995 ; ק״ת 2625, תשל״א,

 עמ׳ 63.
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ו ׳ב—962  חוק שמאי מקרקעין, תשכי

 כללים בדבר תכנית בחינות

׳ מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 6(2)(ג) לחוק שמאי מקרקעין, תשכ״ב—1962 ג
 מועצת השמאים כללים אלה:

 1. במקום סעיף 2 לכללי שמאי מקרקעין(תכנית בחינות), תשכ״ג—1963 2 (להלן —
 הכללים העיקריים), יבוא:

 ״נושאי 2. הבחינות המוקדמות ייערכו בנושאים הבאים לפי הפירוט בתוספת
 הבחינות

 המוקדמות הראשונה:

 (1) לוחות שומה, עריכתם והשימוש בהם!
 (2) יסודות מדידה ומיפוי׳,

 (3) יסודות תכנון ערים 5
 (4) יסודות הכלכלה,- משק ישראל;

 (5) סדרי שלטון ומשפט ומינהל בישראל.׳־׳

 2. בתוספת הראשונה לכללים העיקריים —

 (1) במקום —
: יסודות מדידה, מיפוי ותכנון ערים — שלוש שעות״  ״(2) נושא שני

 יבוא:
 ״(2) נושא שני: יסודות מדידה ומיפוי — שעתיים״!

 (2) הכותרת ״(1) יסודות מדידה ומיפוי״ — תימחק;

 (3) אחרי ״קריאת תכניות בניה״ יבוא:
 ״הכנת תרשים של חלקה בעזרת סרט, פריסמה ומצפן

 חישובי שטחים בעזרת סרט מדידה״!

 (4) במקום הכותרת ״(2) יסודות תכנון עדים״ יבוא:
 ״(3) נושא שלישי: יסודות תכנון עדים — שעתיים״.

 (5) אחרי ״חובות וזכויות של בעלי מקרקעין״ יבוא:
 ״התפתחות ערים (אודבניזציה)״.

 (6) במקום —
 ״(3) נושא שלישי: יסודות הכלכלה ומשק ישראל — שלוש שעות״

 יבוא:
 ״(4) נושא רביעי: יסודות הכלכלה! משק ישראל — שעתיים״.

 (7) הכותרת ״(א) יסודות הכלכלה״ — תימחק!

 (8) לאחר ״גורמי הייצור וקביעת מחירי גורמי הייצור״ יבוא:
 ״ידיעה כללית על תעסוקה, אוצרות טבע׳ וענפי הכלכלה העיקריים״!

 (9) במקום הכותרת ״(ב) סדרי שלטון ומשפט, משק ומינהל בישראל״ יבוא:
 ״(5) נושא חמישי: סדרי שלטון ומשפט ומינהל בישראל — שעתיים״ 5

 1 ס״ח 369, תשב״ב, עמ׳ 72.

 2 ק״ת 1446, תשכ״ג, •עמי 1454 ; ק״ת 1890, תשכ״ו, עמ׳ 2156.
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 (10) במקום ״אוכלוסיה, תעסוקה, אוצרות טבע, וענפי הכלכלה העיקריים״ יבוא
 ״ואוכלוסיה״.

ה "מ,"״ ל י ח ת מ  3. בתוספת השניה לכללים העיקריים, בנ(קום רשימת החוקים ודיפקיז־ית ה
 ב״חוק שמאי מקרקעין׳ תשכ״ב—1962״ והמסתיימת ב״חוק הגנת הדייר (שכירות בימי משניה

 מפתח)׳ תשכ״ב—1962״ יבוא:
 ״חוק שמאי מקרקעין, תשב״ב—1962 ן

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ז
 חוק בנינים גבוהים (חובה להתקין מעלית), תשכ״ה—1965 !

 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה—1965 !
 פקודת העיריות [נוסח חדש](פרקים י״ד, ט״י) >

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951 (פרק גי)!
 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 !
 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ״ד—1964 !

 חוק רכישת מקרקעין(אישור פעולות ופיצויים), תשי״ג—1953 !
 חוק נכסי נפקדים, תש״י—1950 !

 חוק רשות הפיתוח (העבדת נכסים), תש״י—1950 !
 חוק־יםוד: מקרקעי ישראל!

; 960—iחוק מקרקעי ישראל, תש״ך 
 חוק נכסי המדינה, תשי״א—1951 !

 חוק הנפט, תשי״ב—1952 (ידיעה כללית בלבד)!
 חוק המים, תשי״ט—1959 (סעיפים 45 עד 95) ;

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג-י1963 (ידיעה כללית בלבד)
 חוק מם שבח מקרקעין׳ תשכ״ג—1963!

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים׳ תשכ״א—1961 !
 פקודת מם הכנסה [נוסח חדש] (החלקים הדנים בניכוי פחת וברווחי הון)!

 פקודת הירושה!
/ ד׳׳ ח׳); / ג / ב  חוק הירושה, תשכ״ה—1965 (פרקים א

t (ידיעה כללית בלבד) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—1962 
 חוק מס עזבון, תש״ט—1949 •,

 חוק הריבית, תשי״ז—1957 !
 חוק המכר, תשכ״ח—1968 !

 חוק המתנה, תשכ״ח—1968.

 ׳ דיני מקרקעין:

 (1) חוק המקרקעין׳ תשכ״ט—1969׳ תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש״ל—
 1969, ותקנות המקרקעין(אגרות)׳ תש״ל—1970 !

 (2) פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח יחדש], תשכ״ט—1969 >

 (3) חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ״ד—1964 1

 (4) חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי״ט—1959 .

 (5) חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי״ח—1958 ן
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 חוקי הגנת הדייר —
 (1) חוק הגנת הדייר, תשי״ד—1954 !
 (2) חוק הגנת הדייר, תשט״ו—1955 !
 (3) חוק דמי מפתח, תשי״ח—1958 ;

 (4) חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשי״ג—1953 י,
 (5) חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשט״ו—1955 !
 (6) חוק הגנת הדייר (בנינים חדשים), תשכ״ג—1963 !

 (7) חוק הגנת הדייר (שכירות בדמי מפתח), תשכ״ב—1962 !
 (8) חוק הגנת הדייר (הוראות שונות), תשכ״ח—1968.״

 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי שמאי מקרקעין (תכנית בחינות) (תיקה), תשל״א—
 1971״.

ל כ ש ל ה א ר ש  כ״ו בכסלו תשל״א (24 בדצמבר 1970) י
< יושב ראש מועצת השמאים 7 2 5 3 מ 0 ח ) 

ן מקדמי ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת המועצות המקומיות

 תקנות בדבר הכנת תקציבים של רשויות מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות1 וסעיף 36 לפקודת המועצות
, אני מתקין תקנות אלה:  המקומיות 2

 פרק ראשון: חקציג וגיל

 הגדיי! 1. בפרק זה, ״תקציב״ — לרבות אומדן התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה
 הוכן התקציב מתשלומי.החובה שהרשות המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין, כולל
 דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלומים שזמן

 פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שגה.

 מפנה הו1י,ציב 2. (א) אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס

 שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע
 רואה החשבון שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות (להלן — רואה החשבון).

 (ב) רואה החשבון רשאי לקבוע, לכל רשות מקומית בנפרד, פירוט נוסף של פרקי
 המשנה ופרקי העזר והסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.

 פיפי אומדן 3. (א) אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים הניתנים לגביה בשנת
 ה»?פוליפ הכספים אשד בעדה הוכן התקציב.

-י דיני מדלנת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד,, עמ׳ 256.
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 (ב) כהשתתפות הממשלה ייכללו התקבולים אשר נקבעו לגבם כללים לגבי גובה
 התשלום אשר הממשלה תעביר לרשות המקומית, ואשר הובאו לידיעת הרשויות המקומיות!

 בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.

 4. (א) סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן אימן המקצי־
 התקבולים.

 (ב) היה לרשות המקומית גדעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים
 הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר שר הפנים או מי שהסמיך לכך.

. (ג) היה לרשות המקומית עודף הכנסות יירשם העודף באומדן תקבולים בסעיף •  י
 המיועד לכך.

 5. (א) לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות הרשות המקומית ליחידות אחרות מי,ציג מזי
 של אותה רשות מקומית יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.

 (ב) תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות!
 ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שייקרא ״השתתפות בתקציב עזר״.

 (ג) תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.

 6. . מקבל עובד רשות מקומית משכורת מתוך סעיפים שונים, יצויין הדבר על ידי סימני תשלופ טשכורמ.
 > ממור סעיפים

8 י נ ו  סימוכין או על ידי העדות ביאורים. . ש

 7. בפריט ״שונות״ אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר, רישופ פפליט
 ״שונות׳׳

 8. האומדן לפרעון מילוות יירשם באומדן התשלומים, בפרק או בפרק משנה של אומדן לפרעין
 השירות שלמענו אושר המילווה. 8"ייי" .,.'־,׳

י מ י 8 . ״ ! י ־  9. עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימונן ייעשה מהתקבולים ע
 הרגילים של הדשות המקומית.

 רגילות

 10. (א) לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן: גיייפיט•
 • , , • לתקציפ

 >1) סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים!
 (2) . סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים.

 (3) סיכום פרקי התקבולים לפי סעיפים!
 (4) סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים.

 (5) סיכום פרקי התשלומים לפי קבוצות סעיפים!
 (6) סיכום פרקי׳ התקציב לפי תקבולים ותשלומים!

 (7) פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר׳ עם סיכום
 לפי כל פרק, פרקי משגה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.

 (ב) מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי רואה החשבון, באישור שר הפנים.

 11. :ראש הרשות המקומית יכין את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו, ללא 'מועדעריפמ
־ י צ ? , י  יאוחר מאשר ביום 30 בנובמבר שלפני כל שנה אשר בעדה הוכן התקציב. ה

 12. . המועצה תגמור את דיוניה בתקציב ותאשרו לא יאוחר מאשר ביום 15 בינואר דיוןגמ־ןציפ
 שלפני כל שנה אשר בעדה הובן התקציב.

״ הגשמ המיןציצ ז ן מ ה ע,1 ד נ ו מ מ  13. ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב המאושר על ידי המועצה ל
 • לממונה על

 לא יאוחר מאשר ביום 31 בינואר שלפני כל שגה אשר בעדה הובן התקציב. המחוז
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 דכרי ה8בי 14. לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים

 שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר.

 פרק שני: תקציב בלחי רגיל

 15. בפרק זה, ״תקציבי׳ — תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים
 לפעולות חד־פעמיות שימומנו ממקורות אלה:
 (1) הקצבות מהתקציב הרגיל!

 (2) השתתפויות בעלים!
 (3) השתתפויות הממשלה!

 >4) השתתפויות של מוסדות ותרומות!
 (5) יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים!

 (6) הכנסות מקרנות הרשות!
 (7) מילוות מאוצר המדינה

 (8) מילוות מבנקים ומוסדות אחרים! ן!
 (9) אשראי מקבלנים וספקים!

 (10) מכירת רכוש!
 (11) הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.

 16. התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת
 אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה ייקבע

 על ידי רואה חשבון באישור שר הפנים.

 17. לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.

 18. אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים
 לאותה פעולה.

 19. ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו,
 ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.

 הגירה
 ומקורות מימון

 8ו«פ התקציב
 וחלוקת פרטי

 התקציפ

 עילווה לפרעמ
 מייווה

 איזון מיןציכ

 דיון פתקציפ
 והגשתו לממונה

 ןןל המחוז י

 פרק שלישי: תקציב נוסו

 20. אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או
 לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשד יאפשר למועצה
 לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה

 מתייחם התקציב הנוסף.

 מקציג נופף

 פרק רביעי: הוראות שמות

 21. (א) תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט״ו—1955 3 — בטלות.
 (ב) האמור בתוספת הרביעית לפקודת העיריות לא יחול במידה שנאמר אחרת

 בתקנות אלה.

 22. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים)׳ תשל״א—1971״.

 ביטול

 ק״ת 317, תשס״ו, עמ׳ 920.
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 תוספת
 (תקנה 2)

פ בפיעל ' י י ב ק ,  ו

 תשלומים
 בשנה שעברה

 התקבולים
•  אומדן —

 התשלומים
 המאושרים לשנה

 הנוכחית
19. . . . / . . . . 

 התקבולים
— -  אומדן —

 התשלומים
 לשנה הבאה

19. . . . / . . . 

 שם החלק,
 ה9רק והסעיף'

 מס׳ החלק,
 הפרק והסעיף

 התקבולים
•  אומדן —

 התשלומים
 המאושרים לשנה

 הנוכחית
19. . . . / . . . . 

 שם החלק,
 ה9רק והסעיף'

 מס׳ החלק,
 הפרק והסעיף

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בחשון תשלי׳א (19 בנובמבר 1970)
 (חמ 76522)

 פקודת המועצות המקוממת

ם במספרים ן בתי ת לרחובות וסימו ם ושמו ן מספרי ת  צו בדבר מ

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי מעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1

 מתן מספר
 ו«ס לדחוגומ

 לאמור: >

 1. בצו זה י הנידות.

 ״בית״ — לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר!
 ״שינוי״ — לרבות ביטול, החלפה והמרה!

 ״שר״ — שד הפנים או מי שהוא הסמיד לכך!
.  ״תכנית״ — תכנית נןיתאד שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 2. (א) מועצה מקומית •תתן מספר לכל רחוב תוך תשעים יום לאחר תחילתה של
 תכנית אשר בה מצויין הרחוב.

 (ב) לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית מועצה מקומית, בנוסף לאמור
 בסעיף קטן(א), לקבוע שם לרחוב.

 (ג) כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.
 (ד) לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.

 3. מועצה מקומית תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית אשר מתן מספיימ
 בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:

 (1) כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד!
 (2) בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב!

 (3) בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספדים זוגיים! בתים
 הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.

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

 2 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 4. בוטל שם רחוב אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל
 השם.

 ביטול שם
 רחוב

ת מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם י מ ו ק  5. רחוב שחולק׳ תתן מועצה מ
 לכל חלק ממנו.

 6. (א) שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם רחוב
 אחר.

 >ב) לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר
 יוצב בפינת הרחוב ועל אחד הבתים שברחוב.

 ממן שפ
 ומפפד לרחוב

 שחוליו

 התקנת שלט
 הנושא אח שפ

 הרחוב

ר ושם של רחוב בחודש אוקטובר של כל שנה פ ס  7. מועצה מקומית רשאית לשנות מ
 בלבד.

 8. (א) מועצה מקומית תודיע לשר תוך עשרה ימים על מתן מספר ושם לרחוב׳ על
 שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים ברחוב.

 (ב) הודעה בדבר קביעת מספר לבית תכלול את מספר ושם הרחוב שאליו פונה
 הכניסה הראשית של הבית.

 שינויים
 בטפפריפ

 ושטות של
 רחובות

 הודעות לשר

 9. מועצה מקומית אשר ביום תחילתו של צו זה היו מצויים בתחומה רחובות שאין
 להם מספרים, או שחלה לגבי תחומה תכנית שמצרינים בה רחובות כאמור, תתן מספרים

 לאותם רחובות, ולבתים המצויים בהם, תוך תשעים יום מיום תחילתו של צו זה

 ממן מפפדיפ
 ושטות

 לרחובות
 ובתיפ קיימים

 10. אין בצו זה כדי לגרוע מתקפם של חוקי עזר שהתקינו מועצות מקומיות בדבר מתן
 מספרים ושמות לרחובות וקביעת לוחיות־מספר בבנינים, ובלבד שתכניות למתן שמות

 ומספרים לרחובות אשר הוכנו בהתאם לחוקי העזר האמורים יותאמו לאמור בצו זה.

 11. צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים:

 (1) צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3 .

 (2) צו המועצות המקומיות (ב), תשיי׳ג—1953 * !

 (3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 י.

 12. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים
 במספרים), תשל״א—1971״.

 צווי המועצות
 המקומיות

 השפ

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970)
 (חמ 765219)

 3 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178.

 4 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 1174.

 5 ק״ת תשי״ח, עמי 1256.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר סלילת רחובות

, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 יפו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
ו הזכאי לקבל הכנסה מנכס׳ או שהיה מקבלה אילו הנכס היה  ״בעל״ — אדם המקבל א
ו מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו הוא  נותן הכנסה, או המשלם ארנונות לעיריה א
ו כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל  ובין כסוכן, כבא־כוה א
 הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים •
 ״כביש״ — רחוב או כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב בהתאם לחוק

 עזר זה!
 ״מדרכה״ — רחוב או כל חלק מרחוב, בין י מאספלט ובין מרוצף — לרבות אבני שפה,
 קיר משען, מדרגות וקירות תומכים — שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה

 י להולכי רגל בלבד!
 ״מהנדס״ — מהנדס העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי

ו מקצתן!  חוק עזר זה, כולן א
 ״נכסי׳ — כל בנין וכל קרקע, וכן כל חלק מבנין וכל חלק מקרקע המהווים יחידת רישום

 נפרדת בספרי רישום,המקרקעין, למעט רחוב, הנמצאים בתחום העיריה!
ל נכס הגובל רחוב או קטע רחוב׳ בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב כ  ״נכס גובל״ —
 ובין אם אין גישה כאמור, וכולל נכס שיש גישה אליו מאותו רחוב או קטע, דרך נכס
 אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע נמצאים תעלה, ביב,
ו שטח המיועד לפי תכנית ו כיוצא באלה, א  חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה א
 שאושרה. בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2, לרצועת ירק׳ נטיעות או

 שדרה!
 ״סלילת מדרכה״ — סלילת מדרכה או הרחבתה ברחוב מםויים, לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי ופילוס!
 (2) התאמת מדרכה מבחינת שיפועיה ומפלסיה למדרכות הסמוכות וכיוון כניסות,

 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי המדרכה הנםללת!
 (3) הכנת תכנית לסלילת מדרכה, השגחה ופיקוח על הבניה!

 (4) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת מדרכה או הכרוכה בכך!
 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה!

 ״העיריה״ — עירית תל־אביב־יפו!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שטח ונפח בנין״ — כמשמעותם בחוק עזר לועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, מחוז

! ח על בנינים והקמתם), תשי״ח—1958 3 ו ק י פ  תל־אביב (

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשנ״ד, עמ׳ 197.

 2 ס״ח 407, תשכ״ה, עמי 307.

 3 ק״ת 780, תשי״ח, עמ׳ 937 ; ק״ת 1733, תשכ״ה, עמ׳ 2173.
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 ״שטח דירה״, בדירה בבית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 4 —
 לרבות אותו חלק של השטח הבנוי הצמוד לאותה דירה כרכוש משותף. .

 2. חוק עזר זה יחול על שטח תכנון העיר תל־אביב־יפו.

 3. מועצת העיריה רשאית להכריז על כל רחוב כרחוב• ציבורי ולהקצות רחוב או
 חלק ממנו לכביש וכן להקצות את כולו או חלק ממנו למדרכה! משעשתה כן, רשאית

 היא להחליט על סלילת הרחוב בהתאם לחוק עזר זה.

 4. החליטה מועצת העיריה בדבר סלילת רחוב והקצתה חלקים ממנו לכביש ולמדרכה,
 יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי הנכסים החייבים בתשלום היטל לפי סעיף 5.

 5. (א) חייבים בהיטל. לפי חוק עזר זה׳ מי שהיו בעלי הנכסים הגובלים בעת התחלת
 הסלילה! התחלת הסלילה משמעה תאריך תחילת העבודה כפי שקבע המהנדס.

 (ב) חיוב בעלי הנכסים בהיטל כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בהתאם לשטח
 הקרקע, שטח הבנין או שטח הדירה ונפח הבניה המותרת לפי תכנית בנין עיר שתהיה

 בתוקף בעת התחלת הסלילה.

 6. בשל כל נכס גובל ישולם היטל בעד סלילת כביש אחד בלבד. ההיטל יחושב כדלקמן:
 (1) לפי שטח הקרקע, כולל שטח הקרקע עליו עומד הבנין, וכן לפי —

 (א) שטח הבנין, בבנין או חלק ממנו המשמש למגורים! או
 (ב) נפח הבנין, בבנין או חלק ממנו שאיננו משמש למגורים!

 (2) בכפוף לאמור לעיל, בבתים משותפים כמשמעותם בחוק המקרקעין׳
 תשכ״ט—1969 *, יוצמד לשטח הדירה חלק יחסי משטח הקרקע הרשום
 כרכוש משותף, לפי יחס שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של כל

 הדירות שבבית המשותף!
 הכל בשיעורים המפורטים בתוספת.

 7. >א) בעל נכס שביחס אליו נמסרה הודעה כאמור בסעיף 4 ישלם לעיריה היטל
 בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (ב) ההיטל ישולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על
 סכום ההיטל המגיע ממנו, ובלבד שהוחל כבר בעבודות הסלילה? תעודה מאת המהנדס

 בדבר תחילת העבודה תשמש ראיה לדבר.

 8. בשל נכס שבעת התחלת הסלילה היה קרקע בלבד, ישולם, במועד הנקוב בסעיף
 7(ב), רק ההיטל המגיע לפי שטח הקרקע! תשלום יתרת ההיטל בהתאם לאמור בסעיף
 5(ב) יידחה עד למועד קבלת היתר בניה לנכס או רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין

 על שם בעל אחר׳ הכל לפי המועד המוקדם יותר.

 9. (א) שילם בעל נכס תשלום בעד סלילת כביש שנסלל אחדי 1 באפריל 1964
 ואשר רחבו היה פחות משבעה מטרים, ישלם בעל הנכס בעד הרחבת הכביש, אף אם

 שילם בעד מדרכה, את ההיטל כמפורט להלן:
 (1) היה רוחב הכביש עד חמישה מטרים — 50% מההיטל שהיה עליו

 לשלם לולא היה הכביש סלול!

 תחולת חוי!
 העזר

 החיטה בדבר
 פלילה

 הודעה על
 החל8ה לםלול

 כביש

 חיוב כעלי
 נכפיפ בהיטל

 שיעיד היטל
 טלילת בביש

 אופן המשלופ

 היטל בשל
 קרקע בלבד

 היטל בעד
 כגישיפ

 שהורחבו

 4 סייח 575, תשכ״ט, עמי 259•
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 (2) היה רוחב הכביש יותר מחמישה מטרים — 25% מההיטל שהיה עליו
 לשלם לולא היה הכביש סלול.

 (ב) ההיטל ישולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על
 סכום ההיטל המגיע ממנו, ובלבד שהוחל כבר בעבודות הסלילה.

 10. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהעיריה, כביש, אלא לפי היתד מאת ראש העיריף, פלילתכגיש
 ובהתאם לתנאים, לפרטים ולהוראות שפורשו בכתב ההיתר. על־ייי הגעליפ

 (ב) בעד היתר כאמור תשולם אגרה בשיעור כמפורט בתוספת.

 (ג) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור, או שלא לפי התנאים, הפרטים וההוראות
 המפורטים בהיתר, רשאית העיריה להרסו או לשנותו ולבצע את העבודה כהלכה ולגבות

 מאותו אדם את ההוצאות שהוצאו לשם כך.

 11. (א) .ראש העיריה רשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב, מאת בעלי הנכסים הגובלים ירישה לפלול
 רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב. 8יי*"

 1 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים וההוראות לביצוע הסלילה וכן את
 התקופה שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל נכס שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 12. (א) פנה בעל נכס שקיבל הודעה כאמור בסעיף 11 אל העיריה בבקשה כי העיריך, פלילמ מירפה
 תסלול בעדו ועל חשבונו את המדרכה, ישלם לעיריה את הוצאות הסלילה לפי חשבה בעלהגבפ

 שיומצא לו על ידי המהנדס.

 (ב) הוצאות סלילת המדרכה ישולמו תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל
 הנכס הודעה על סכום ההוצאות המגיע ממנו.

 מנאי לפלילת
 13. לא יסלול אדם מדרכה כאמור בסעיף 11 אלא בשני אלה: מדרכה

 (1) כשהוא ממלא אחרי דרישה שבאה מטעם העיריה או לפי כתב היתר;

 (2) לפי התנאים, הפרטים וההוראות שנכללו בהודעה או בכתב ההיתר.

 14. (א) לא מילא בעל הנכס אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 11׳ רשאי המהנדס פלילממירפה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הסלילה מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל אדם מדרכה שלא בהתאם לסעיף 11׳ רשאי המהנדס להרוס או לשגות
 את המדרכה, לבצע את הסלילה כהלכה ולגבות מאותו אדם את הוצאות ההריסה והשינוי.

ת אישור פפופ ר ח ה א  15. תעודת המהנדס בדבר סכום הוצאות לסלילת מדרכה, או לביצוע כל עבןך
ת י א צ י ה !  לפי חוק עזר זה, תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה. י

יעה ימהו ם מפי ן א י ד א כ ה ה ת ר ז ז ק ע ו  16. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי ח
 נמסרו לידי האדם שאליו היו מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו, או במקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או
 המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו
 או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא
 המסירה כדין אם ההודעה, החשבון או המסמך האחר כאמור הוצגו במקום בולט באחד
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 המקומות האמורים או על הנכס שבו הם דנים, או הוכנסו לתיבת דואר הנושאת את שמו
 של האדם שאליו הם מכוונים, או נתפרסמו בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות׳ ובמקרה
 של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

 18. חוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות), תשי״ז—1956 5 — בטל.

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (סלילת רחובות), תשל״א—1971״.

 תוספת
 האגרה
 בלירות

 1. היטל סלילת כבישים (סעיפים 6 ו־8)
 א. לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל שטח הקרקע עליה

 עומד הבנין) 1.50
 ב. לכל מטר מרובע משטח הבנק 1.80
 ג. לבל מטר מעוקב מנפח הבנין 0.60

 2. אגרת היתר (סעיף 10) —.25

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  נתאשד. י
 י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 846651)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 5 ק״ת 655, תשי״ז, עמי 462.
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 המתיו 48 אגורות




