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 חוק השופטים, תשי״ג-953ו
ם י ט פ ו ש ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות השופטים, תשל״ג—1973-י, בפסקה (2), אחרי ״רשמות או

 מזכירות בבית משפט!״ יבוא ״עזרה מקצועית ועריכת מבדק ובקורת בהנהלת בתי
 המשפט, כשהעוזר המקצועי או עובד המבדק והבקורת היו רשומים, או היו זכאים

 . להיות רשומים, בפנקס עורכי הדין!״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השופטים (תיקון), תשל״ה—1975״.

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)
 (חמ 70071)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149! תשי״ט, עמי 134.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1754.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 חוק סדר הדיו הפלילי, תשכ״ ה—1965
י ל י ל ן הפ י ר הד ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 212, 213, 214 ו־227 לחוק סדר הדין הפלילי,
 תשכ״ה- -1965 י, ולפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 42 1. בתקנה 42 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל״ד—1974 ־־׳, אחרי ״בטופס שבתוספת

 השניה לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), תשל״ג—1973״, יבוא ״בטופס שבתוספת
 השניה לצו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), תשל״ה—1974 3י;

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון), תשל״ה—1975״.

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)
 (זזמ 70666)

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 I ס״ה תשכ״ה, עט׳ (16.

I ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1200. I 

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 41.

ת תשל״ה, 2.1.1975 נ ט ג ט ״ ת 3275, י ו נץ התקנ  588 קו



 חוק הירושה, תשכ״ה-965ו

י הדין בעניני ירושה ר ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לחוק הירושה, תשכ״ה—1965 י, ולפי סעיף 46
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

..״55 .: . . . • 

 1. אחרי תקנה 5 לתקנות סדרי הדין בעניני ירושה, תשכ״ו -1965 י׳, יבוא: הוספת תקנה 5א
 ״אישור על היית 5א. צורף לבקשת צו ירושה אישור מאת אגף השיקום במשרד הבטחון

וח נספה י  המנ

 כי המנוח הוא נספה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
, די בו במקום אישור מאת מנהל מס  (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 4

 עזבון לענין קבלת צו ירושה.״
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדרי הדין בעניני ירושה (תיקון), תשל״ה—1975״. השם

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ה׳ בטבת תשלי׳ה (19 בדצמבר 1974) ח
< שד המשפטים 7 0 6 4 מ 3 ח ) 

 ס״ח תשכ״ה, עמי 63.
 ק״ת תשנ״ד, עמי 149.

 : ק״ת תשכ״ו, עמי 228; תש״ל, עמי 2036.

 י ס״ח תש״י, עמ׳ 162; תשי״ב, עמ׳ 287; תשי״ח, עמ׳ 172.

ה 5א ספת תקנ  הו

 חוק מס רכוש וקח פיצויים, תשכ״א-1961

ים תי ם בי י צ פ ח ק ל ל מ ש ם ב י י צו פי ם. ת בדבר תשלו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ד ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—
 1961 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל״ג—
 21973, אחרי תקנה 5 יבוא:

= 5א. לענין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבבעלותו של עולה י מ < . ח ^ 
ת עולי• המצויים בהחסנה בישראל מחו? לבית מגוריו או במשלוח בדרך לישראל  שבבעלו

 כחפצים ביתיים המצויים בבית מגוריו 5 לענין זה, ״עולה״ — כמשמעותו
 בסעיף 41ב לחוק, לרבות אדם בתקופה של שלושים יום לפני היותו

 לעולה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים
 ביתיים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  ב׳ בטבת תשל״ה (16 בדצמבר 1974) י
) שד האוצר ד 2 0 מ 0 ח < 

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100; תשל״ב, ־עמי 158.

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1757 ועמי 1953.

ת תשל״ה, 2,1.1975 589 ל ט ת 3275, י״ט ב ו  קובץ התקנ



 חוק שיחת המדינה (ממרים), חשי״ס-959 ן

ש ו כ ל ר ה ע ר ה צ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ר55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—
 1959 אני מתקין תקנות אלה:

,  1. בתוספת לתקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ״א—1960 2
 במקום ״500 לירות״ יבוא בכל מקום ״3000 לידות״ ובמקום ״1000 לירות״ יבוא בכל

 מקום ״6000 לירות׳/

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

ספת ן התו  תיקו

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)
 (חמ 720815)

 ס״ח תשי״ט, עמי 86.

 : ק״ת תשכ״א, עמי 368.

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-961ו

גנת ת מו רו י ר בשכ כ ש ו מ ל בנין ה ע ל ב ו ש ת ס נ כ ם ה ו כ ת ס ל ד ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ו) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—11961
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הסכומים הנקובים בסעיף 40(ד) לחוק יוגדלו מ־6.000 לירות ל־10,000 לירות
 ומ־1,500 לירות ל־2,500 לירות.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (הגדלת סכום הכנסתו של בעל בנין
 המושכר בשכירות מוגנת), תשל״ה—1975״.

 הגדלת סכום
סה  הכנ

לה  תחי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ב׳ בטבת תשל״ה (16 בדצמבר 1974)
 (המ 72477)

 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100; תשל״ב, עמ׳ 158; תשל״ד, עמ׳ 69.

ת 3275, י״ט בטבת תשל״ה, 2.1.1975 ו  590 קובץ התקנ



 חוק מילתה חסמן, חשל״ב-1972

ת מילווה ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־11 לחוק מילווה חסכון, תשל״ב—1972 1 (להלן —
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תעודה״ — תעודה של מילווה חסכון, תשל״ב—1972, המוצאת הגדרות
 על פי סעיף 7 לחוק.

ת המילתה ל ה נ  2. הנהלת עניני המילווה (להלן — המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל. ה

צאת תעודות  3. (א) על סכומי המילווה ששילם מעביד עד יום כ״ה בתשרי תשל״ו (30 בספטמבר הו

 1975) יינתנו לו תעודות ערוכות על שמו בנוסח שבתוספת.

 (ב) התעודות יוצאו עד יום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 (ג) לגבי סכום המילווד, שאינו מתחלק לחמש תינתן תעודה לאחר שסכום
 המילווה עוגל לחמש הלירות הקרובות.

 (ד) נגבה סכום מילווה שהוא פחות מחמש לירות, לא תינתן בגינו תעודה ולא
 יוחזר הסכום.

 (ה) התעודות יוצאו בשלוש קבוצות שוות במידת האפשר, שימומנו בספרות
 1, 2 ו־3.

ה ע ר  4. (א) סך כל סכומי המילווה בתוספת הצמדה וריבית ייפרעו בשלושה שיעורים מועד פ
 שנתיים רצופים בה׳ באב תשל״ו (1 באוגוסט 1976), בי״ז באב תשל״ז (1 באוגוסט

 1977), ובכ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978). ־י

 (ב) פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה אשר תתקיים לא יאוחר מ־15 ביולי
 בכל אחת מהשנים 1976 ו־1977! בכל שנה תיפדה קבוצה אחת, ומהמועד שנקבע

 לפדיונו ואילך לא ישא המילווה ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

ו המילתד, ו ע י  5. .המילווה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ישולם למעביד אשד על שמו ערוכה פ
 התעודה (להלן — הזכאי), באחת משתי דרכים אלה:

 (1) כנגד .מסירת התעודה למינהלה וזיהויי המתאים של הזכאי וחתימתו
 של אותו הזכאי על התעודה!

 (2) כנגד הצגת התעודה לתשלום באמצעות מוסד בנקאי כמשמעותו
, ובלבד שהמוסד הבנקאי כאמור אישר  בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2
 על התעודה, או בדרך אחרת שהמינהלה תורה, כי בתמורה המשתלמת כנגד
 התעודה, עם הצגתה למינהלה, יזוכה חשבונו של הזכאי אצל אותו מוסד

 בנקאי.

ה דו  6. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות בנקים או בכל דרך אחרת משלוח תעו
 שקבעה המינהלה.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון (תעודות מילווה), תשל״ה—1975״. השם

 1 סייח תשל״ב, עמי 62; תשל״ג, עמי 98 ועמי 243.

 2 ס״ת תשי״ד, עמי 192.

ת תשל״ה, 2.1.1975 591 ב ט ת 3275, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 תוספת
 (תקנה 3(א))

ל א ר ש ת י נ י  מד

1 9 7 2 — ב ״ ל ש , ת ן ו כ ס ה ח ו ו ל ת מי ד ו ע  ת

 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 5% ריבית בלתי צמודה, הפטורה ממס.

 מדד יסודי של נקודות (לחודש )

 על שם:

, זהות • מם׳ התעודה  מם

 קב׳ שם מען

 מקום הגביה בשווי נקוב של

 הוצאה בהתאם לחוק מילווה חסכון, תשל״ב—1972, ותקנות מיל ווה הסבון (תעודות
 מילווה), תשל״ה—1975.

 תעודה זו אינה סחירה ואיננה ניתנת להעברה ולשעבוד אלא כאמור בסעיף 7א לחוק.
 פדיון המילווה ייעשה על־פי הגרלה כאמור בתקנה 4.

 שר האוצר *החשב הכללי

 * 1. חתימת הבעלים הרשום, בעת הפדיון

 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר התם בפנינו לאחר שזוהה על ידי
 ת. ז ביום :

 * 2. חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

תמת המוסד הבנקאי  חו

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  ב׳ בטבת תשל״ה (16 בדצמבר 1974) י
 (חמ 72297)

 שר האוצר

ת 3275, י״ט בטבת תשל״ה, 2.1.1975 ו נ ק ת  592 קובץ ה



הלת המילווה׳  הנ

ת דו  הוצאת תעו

 פדיון המילווה

ם  אופן התשלו

 חוק מילווה בטחון, תשל״ב-972 ו
ת מילווה ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־14 לחוק מיל ווה בטחון, תשל״ב—1972 !, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תעודה״ — תעודה של מילווה בטחון, תשל״ב—1972, המוצאת
 על פי סעיף 6 לחוק.

 2. הנהלת המילווה (להלן — המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל.

 3. (א) על סכומי המיל ווה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו עד יום ט׳ בתשרי
 תשל״ט (31 באוקטובר 1978), יינתנו לו תעודות הרשומות על שמו בנוסח שבתוספת.

 (ב) התעודות יינתנו —
 (1) עד ליום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976) על סך המקדמות ששילם
 אדם במועדן לפי סעיף 8 לחוק ועל סך המילווה שנוכה במקור על פי

 סעיף 9 לחוק!
 (2) עד ליום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979) על יתרות המילווה

 ששילם אדם עד יום ט׳ בתשרי תשל״ט (31 באוקטובר 1978).

 (ג) לגבי סכום המילווה שאינו מתחלק לחמש תינתן תעודה לאחר שסכום
 המילווה עוגל לחמש הלירות הקרובות.

 (ד) נגבה סכום מילווה שהוא פחות מחמש לירות, לא תינתן בגינו תעודה ולא
 יוחזר הסכום.

(ה) התעודות יחולקו לשתים־עשרה קבוצות שסכומיהן יהיו שווים במידת . 
 האפשר והן יסומנו בספרות 1 עד 12.

 4. פדיון המילווה בתוספת הצמדה וריבית בשנת המם 1988 ייעשה כדלקמן: מדי
 חודש בחדשו תיפדה קבוצה אחת לפי סדר הקבוצות הנקוב בתעודות החל בקבוצה
 מספד 1 ביום י״ד בניסן תשמ״ח (1 באפריל 1988) וכלה בקבוצה מס׳ 12 ביום כ״ד
 באדר תשמ״ט (1 במרס 1989)! מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך לא ישא המילווה ריבית

 ולא יבואו בחשבון הפרשי הצמדה.

 5. פדיון קרן המילווה והפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנה 4 ישולמו לאדם שעל
 שמו ערוכה התעודה (להלן — הזכאי), באחת משתי הדרכים הבאות:

 (1) כנגד מסירה למינהלה של התעודה, זיהויו המתאים של הזכאי וחתימתו
 של אותו זכאי על התעודה!

 (2) כנגד הצגת התעודה לתשלום באמצעות מוסד בנקאי כמשמעותו
, ובלבד שהמוסד הבנקאי כאמור אישר,  בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2
 על התעודה או בדרך אחרת שהמינהלה תורה, כי בתמורה המשתלמת
 כנגד התעודה עם הצגתה למינהלה, יזוכה חשבונו של זכאי אצל אותו מוסד

 בנקאי.

 ס״ה תשל״ב, עמי 58.
 : מ״ח תשי״ד, עמי 192.
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ה מוקדם 6. (א) בקשה לפדיון מוקדם על פי סעיף 7 (ב) לחוק תוגש למינהלה בצירוף  פדי

 התעודה.

 (ב) פדיון מוקדם על פי סעיף 7(ג) לחוק יבוצע באחת הדרכים האמורות
 בתקנה 5.

) לחוק תשולם קרן ג  (ג) בפדיון מוקדם של המילווה כאמור בסעיף 7(ב) ד(
 המילווה בתוספת הפרשי הצמדה המחושבים על פי מדד יוקר המחיה שפורסם לגבי
 חודש דצמבר שקדם למועד הפדיון המוקדם, ואילו הריבית על קרן המילווה הנפדה
 כאמור תחושב עד היום האחרון בחודש שקדם ליום הפדיון המוקדם ותיווסף לסכום

 הפדיון.

ת 7. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות מעסיקים, באמצעות בנקים דו  משלוח התעו

 או בכל דרך אחרת שקבעה המינהלה.

 «שם 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), תשל״ה־-1973״.

 תוספת
 (תקנה 3(א))

ל א ר ש ת י נ י  מד

1972 - ב ״ ל ש , ת ן ו ח ט ה ב ו ו ל ת מי ד ו ע  ת

 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 6% ריבית בלתי צמודה, הפטורה ממס.

 מדד יסודי של נקודות (לחודש דצמבר 19)

 על שם:

 מם׳ זהות שם סכום הריבית

 מם׳ תעודה מקום גביה מען.

 תאריך פדיון קבוצה בשווי נקוב של:

 הוצאה בהתאם לחוק מילווה בטחון, תשל״ב—1972, ותקנות מילווה בטחון (תעודות
 מילווה), תשל״ה—1975.

 תעודה זו אינה סחירה ואינה ניתנת לשעבוד או להעברה (בכפוף לסעיף 6(ג) לחוק).

 שר האוצר החשב הכללי
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 * 1. חתימת הבעלים הרשום, בעת הפדיון

 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו לאחר שזוהה על ידי

 ת. ז

 *2. חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי ההצמדה והריבית.

ת המוסד הבנקאי מ ת ו  ח

־ י ב י נ ו ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ב׳ בטבת תשל״ה (16 בדצמבר 1974)
 (תמ 72296)

י מ ו ק ך מ ו ו ע ל ש ר ל ו ד  י

ת אגרת ביוב ל ט  ה

 משלוח הודעה
 לחייב

 מועד תשלום
 האגרה

רת הודעה  מסי

 פקודת העימות
 הוק הרשויות המקומיות (מוב), תשכ״ב—1962

ת ביוב ר ג ה בדבר א ר ד ח ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר־ 251 לפקודת העיריות •י, וסעיפים 37 ו־38 לחוק
ה:  הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—962! ״, מתקינה מועצת עירית חדרה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית חדרה ז

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין הוראות חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן >

 ״מהזיק״ — המחזיק בפועל בנכם המחובר לרשת הביוב של העיריה.

 2. מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

 3. ראש העיריה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגדה הנדרש ממנו.

 4. אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לחדרה (אספקת
.  מים), תשה״ז—1967 3

 5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. י מדי נ  1 די

 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 3309.
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י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם׳ או  לידי אחד מבנ
 נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו
 הרגילים או הידועים לאחרונה! אס אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני

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

 ד,שם 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (אגרת ביוב), תשל״ה—1975״.

 תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה
רות ג הנכס שבו נצרכים המים באגו  סו

 מגורים, מלונאות, משרדים, תעשיה קלה, עסקים, לכל
 מסר מעוקב של מים, למעט מים להשקיה 22 י

י ל ז ר ׳ ב  נתאשר. ד
 ר בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש עירית חדרה

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות י

 חוק הרשויות המקומיות (ביו3), תשכ״ב—962 ו

ל ביוב ט י ה בדבר ה נ ו מ ק עזר לקריה.״ ש ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות י, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב 1962 2 (להלן — החוק), מתקינה עירית קרית־שמונה חוק

 עזר זה:

 •הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית קרית־שמונה ;
 ״ביוב״ — בית ציבורי, ביב מאסף או מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה, על כל

 מיתקניהם!

 ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבניה למעשה ז

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהסמיך לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו!

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו כאמור

 בסעיף 17 לחוק!
 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב.

 •היטל ביוב 2. בעל כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש

 אותו נכס, חייב בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

ת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197. נ  1 דיני מדי

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96¡ תשל״ב, עמ׳ 156
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ספת ו  3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב בניה נ

 לכל מ״ר של בניה שנתווספה, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש העיריה. חיבור ביב
 (ב) י בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך לעיריה. איסור פגיעה
 בביוב

רת הודעה  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסי
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או י במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 שנשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או
 הידועים לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומית האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ן  7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד, עונשי
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחדי

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

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה (ביוב), תשל״ה—1975״. השם

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור ההיטל
 היטל ביוב — בלילית

 א. ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 1.50

 לכל מ״ד של בניה או תוספת לבנין קיים,
 בכל קומותיו של הבנין לפי מידות חוץ 5

 ב. ביב מאסף (כולל מיתקנים) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 1

 לכל מ״ר של בניה או תוספת לבנין קיים בכל קומותיו
 של הבנין לפי מידות חוץ 3

י נ ו ל ם א ה ר ב  נתאשר. א
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש עירית קדית־שמונה

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

ם י ב ל ל כ ח ע ו ק י ה בדבר פ ל מ ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 247, וr25250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
 עירית רמלה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ •— עירית רמלה!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה.

 ״בעל כלי״ — לרבות מי שכלב נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו;
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום העיריה!

 ״רשיון זמני״ — רשיון שתקפו עד שיימלאו לכלב שניתן עליו הרשיון שלושה חדשים,
 או עד לתאריך הנקוב ברשיון הזמני, לפי המוקדם ביניהם!

 ״לוהית־מפפר״ — לוחית־מספד שניתנה לבעל הכלב מאת הרופא הוטרינרי;
 ״מאורות בידוד״ • ־ מאורות בידוד בהן משתמשת העיריה;

- לרבות עובד העיריה שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין חוק עזר זה!  ״ראש העיריה״ •

 ״רופא וטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של דעיריה. לרבות אדם שאליו העביר הרופא
 הוטרינרי בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) לא יחזיק ;>דם כלב בתחום העיריה אלא אט ניתן עליו רשיון מאת הרופא
 הוטרינרי ועל צואת לוחיודמספד, אי אם ניתן עליו רשיון זמני.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו וכן תושב תחום
 העירי״ המחזיק כלב לפיקוח זמניי בתחום העיריה, לא יהא חייב ברשיון ובלוחית־נ־ספד
 ובלבד שיש ברשותו רשיון בר־חוקף שהוצא על אותו כלב ברשות מקומית אחרת

 ושתקופת ההחזקה בתחום העיריה לא תעלה על שנה אחת.

 3. לא יחזיק בעל כלי את כלבו במקום ציבורי אלא כאשר הכלב קשור היטב
 ומחסום על פיו.

 4. אדם הרוצה ברשיון יגיש לראש העיריה בקשה על כך! ראש העיריה רשאי לאשר
 את בקשתו, בתנאים או ללא תנאים, או לדחותה! אישר ראש העיריה את הבקשה, יתן

 לבעל הכלב, לאחר תשלום האגרות שנקבעו בסעיף 5, רשיון ולוחיודמספר.

 (ב) הרופא הוטרינרי ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים 'מלאים על כל כלב שניתנו
 עליו רשיון ולוחית־מספר, וכל בעל כלב ימציא לרופא הוטרינרי את הפרטים שידרוש.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, תקפו שנה אחת מתאריך הוצאתו.

 5. (א) ה עי דיה תגבה אגרה של שש לירות בעד רשיון על כל כלב וכן אגרה של
 50 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) רשיון זמני יינתן חינם.

בת רשיון  חו
חית־טספר לו  ו

 החזקת כלב
 בנ־קומ ציבורי

 בקשת רשיון
 ותקפו

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
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 (ג) עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון ולוחית־מספר בעד בלב המשמש לו
 מורה־דרך.

 (ד) המועצה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

 6. (א) הרופא הוטרינרי רשאי לסרב לתת רשיון, או לבטל רשיון שניתן, אם לפי
 שיקול דעתו קיים אחד או יותר מהמצבים הבאים:

 (1) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (2) הכלב לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
!  תשלי׳ד—1974 2

 (3) הכלב בעל מזג פראי או מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאותו!
 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 3

 הציבור.

 (ב) בוטל רשיון לפי סעיף זה, לא יוחזרו האגרות ששולמו לפי סעיף 5.

 7. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את
 הכלב תוך יומיים מיום הסירוב או מיום שהודע לו הביטול. לפי הענין, למאורות הבידוד.

 (ב) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צואדו לוחית־מטפר, יתטסהו הרופא
 הוטרינרי וימסרהו למאורות הבידוד; אם אי אפשר או מסוכן לתפסו — רשאי הרופא

 הוטרינרי להשמידו.

 (ג) בעת מסירת כלב למאורות הבידוד ישלם בעלו לעיריה מראש אגרת אהזקה
 בסך 50 אגורות לכל יום שבו יוחזק הכלב במאורות הבידוד! אם הביא הרופא הוטרינרי

 את הכלב למאורות הבידוד, ישלם הבעל אגרת הובלה בסך שלוש לירות.

: ״ ״ ן מ ש  8. (א) בכפוף לאמור להלן רשאי הרופא הוטרינרי להשמיד כל כלב המצוי במאורות ה
רתו  הבידוד ולמסרו למוסד מדעי לצורך מחקר או לגוף בטחוני לצרכי בטחון או — אם הכלב או מסי

 בעל ערך או אינו מתאים למטרות האמורות — למסרו למי שיתחייב, והוא מסוגל לדעת
 הרופא הוטרינרי, לטפל בו כיאות! הרופא הוטרינרי ירשום בספריו כל כלב שנמסר כאמור.

 (ב) לא יושמד ולא יימסר כלב שהוכנס למאורות לפי סעיף 7(א) אלא לאהד
 שחלפו 48 שעות מעת שהודיע הרופא הוטרינרי לבעלו בכתב כי הכלב יושמד ובעלו לא
 הודיע לרופא הוטרינרי בכתב על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת

 הכלב, מסירתו או החזקתו בהסגר, כפי שהחליט הרופא הוטרינרי מאיזו סיבה שהיא.

 הכלב לא יושמד ולא יימסר אם יחליט על כך בית המשפט ובתנאי שבעלו ישלם
 לעיריה מראש, בתהילת כל תקופה של 21 יום שלפני זמן החלטת בית המשפט, »גרת

 אחזקד, בסך 50 אגורות ליום.

 (ג) כלב שהוכנס למאורות הבידוד לפי סעיף 7(ג) לא יושמד ולא יימסר אלא
 אם לא נמצאו לו תובעים תוך 48 שעות מעת הכנסתו; הרופא הוטרינרי רשאי להאריך
 את התקופה האמורה עד 7 ימים אם נראה לו הכלב כבעל ערך, ובעל הכלב לא יקבלו

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 723.

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מם׳ 652, עמ׳ 263.

ב לתת רשיון רו  סי
 או ביטולו

 מפירה
ת בידוד רו  למאו

ת 3275, י״ט בטבת תשל״ה, 2.1.1975 599 ו  קובץ התקנ



 בחזרה אלא לאהר שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות הבידוד ושילם
 לעיריה שלוש לירות אגדת הובלה ועוד 50 אגורות לכל יום מימי החזקתו.

 עונשין 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי
 שהורשע או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 פיצויים 10. בעל כלב אינו רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשו העיריה, פקידיה או

 עובדיה, אלא אם פעלו שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 ביטול 11. חוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים), תשי״ב—1952 יי — בטל.

 השם 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים), תשל״ה—1975״.

ן א ב ו ח צ י ר א ר ה  גתאשר. א
 ף בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש עירית רמלה

 (וו« 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

, עמ׳ 1057.  4 ק״ת תשי״נ

 פקודת המועצות המקוממת

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקימ), 945 ו

ם י ק ס ס ע ם בדבר מ י ק פ א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אפקים חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאפקים (מם עסקים מקומי), תשי״ט—3.1959 (להלן — פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

ת ו ר י ל ת תיאור המלאכה או העסק המס ב ו ר י  תיאור המלאכה או העסק המם בל

 אספקת מזון למילי־חיים 100 חייט 100
 אוסטיקאי 75 חשמלאי 100
 אדריכל ומהנדס 400 טכנאי שיניים 100
 זגג 50 מודד 200

פח חדש 9, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

ס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115¡ ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; ס״ח תשל״ד, עמ׳ 144.  2 ע״ר 1945, תו

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1112; תשכ״ז, עמ׳ 1851.

ת תשל״ה, 2.1.1975 ב ט ת 3275, י״ט ב ו נ ק ת  600 קובץ ה



רות ר המלאכה או העסק המס בלי או ת תי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 200 דוכן למכירת פלאפל 50
 50 ירקות 50

 200 כלי בית — כלי מטבח 150
 50 דברים משומשים 100
 100 מכשירי גו 150
 100 מכשירי גז וחשמל 250
 100 מכשירי חשמל ורדיו 150
 30 מכשירי כתיבה וצעצועים 150
 200 צבעים 100
 100, נעליים 150
 100 עופות 75

 75 פרחים 100
 75 צרכי חשמל 150
 100 צרכי צילום 100
 40 צרכי צילום וצלם 200
 100 רהיטים 300
 100 רהיטים ומכשירי חשמל 400
 150 תכשיטים 150
 150 תמונות או וילונות 150
 200 תמרוקים 150
 200 מצרכי מזון בסיטונות 400
 משקאות משכרים בסיטונות 250
20O משקאות קלים בסיטונות 
 100 מספרה 100

 150 מאפיה 1000
 מאפית פיתות 200
 75 מגדניה או ממתקים 100
 50 מכולת 125
 מריטת נוצות 75

 1125 מכבסה 150
 2250 מעדנים ומוצרי בשר 150

300 
 מלטשת יהלומים המעסיקה עובדים —

 עד 10
3750 
6000 

 למעלה מ־10 עד 30 600
450 
900 
150 
150 
150 

750 
150 
150 

 למעלה מ־30
 משרד ביטוח
 משרד כלכלי

450 
900 
150 
150 
150 250 

200 
 משדד לביטוח כלכלי

 סוכנות לדודי שמש

450 
900 
150 
150 
150 

 150 צרכניה המעסיקה עובדים —
300 
450 

 עד 2
 למעלה מ־2

180 
300 

 600 טקרטור —
 750 עד 25 כוחות סוס 100
 מעל ל־25 כוחות מוס 150
 125 מוסך 300

 150 משאית או טנדר אשר כושר ההעמסה שלהם
 150 בטונות —

 50 עד 1 75
 100 למעלה מ־1 עד 2 100

 מרפא שיניים או רופא שיניים
 ספר

 משרטט
 מתקן אופניים

 נגר
 סוכן ביטוח

 סייד או צבע
 סנדלר

 עורך דין
 פחח
 צלם

 רפד י
 שען

 שרברב
 תופרת

 מסגר
 דגים

 דגים עם עופות
 חמרי בנין — מחסן

 המרי בנין ואינסטלציה
 חמרי בנין וכלי בית

 בית קפה, מסעדה, בית אוכל, בר,
 שיש בו מקומות ישיבה —

 עד 20
 מ־21 ומעלה

 מזנון או קיוסק —
 עם מכירת משקאות משכרים
 ללא מכירת משקאות משכרים

 בנק או סניף של בנק המעסיק עובדים —
 עד 5

 מ־6 עד 10
 מ־11 עד 15
 16 או יותר

 בית קולנוע שיש בו מקומות ישיבה —
 עד 500

 501 או יותר
 בית מרקחת

 בית דפוס
 בית חרושת לנקניק

 בית מלאכה המעסיק עיבדימ —
 עד 2

 למעלה מ־2 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה מ־10
 כריית כורכר או חול

 מכירת —
 אופניים

 בדים, טקסטיל
 גלנטריה או הלבשה

 גרעינים ובטנים
 תבלינים

ת תשל״ה, 2.1.1975 ב ט ת 3275, י״ט ב ו נ ק ת  קובץ ה



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 600
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 800

 למעלה מ־30,000 עד 40,000 1000
 למעלה מ־40,000 עד 50,000 1200
 למעלה מ־50,000 עד 80,000 1500
 למעלה מ־80,000 עד 150,000 3500
 למעלה מ־150,000 עד 200,000 4000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 5000
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 6000
 למעלה «־400,000 עד 500,000 7000
 למעלה מ־500,000 עד 600,000 8000
 למעלה מ־600,000 עד 700,000 9000

 למעלה מ־700,000 10000
 תעשייה שמחזורה השנתי בלירות הוא :

 עד 100,000 675
 למעלה «־100,000 עד 120,000 1125
 למעלה מ־120,000 עד 160,000 2500
 למעלה מ־160,000 עד 200,000 3500
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 4600
 למעלה «־300,000 עד 400,000 5100
 למעלה מ־400,000 עד 500,000 6000
 למעלה מ״500,000 עד 1,000,000 7500

 למעלה מי1,000,000 10000

 תיאור המלאכה או העסק המס ביירות

 למעלה מ־2 עד 5 120
 למעלה מ־5 עד 7 150
 למעלה מ־7 400
 אולם שמחות 500

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה בתחום
 המועצה 1500

 שירות מוניות המקיים תחנה בתחום
 המועצה 150
 תחנת דלק 600

 השכרת דירות או חנויות, שהסכום כולל
 של דמי השכירות הצפוי בלירות לשנה

 הוא —
 עד 50,000 1500
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1800
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 3500
 למעלה מ־150,000 עד 200,000 5500
 למעלה מ־200,000 לכל 10,000 או חלק מהם 240

3 5 °  אספקת חשמל 0
 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בנין,
 סלילת כבישים, ביוב, הנחת צינורות,
 קידוח וכל עבודית פיתוח לסוגיהן שהיקפן

 בתחום המועצה לשנה בלירות —
 עד 10,000 400

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום מ׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

ת מעבר 3. הוראות מעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המט לשנת 1974/75 ראו  הו

 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם בל סכום ששולם
 על חשבון המט לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 סייג 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מם בסכום

 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בהוק
 עזר זה.

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפק׳־ם (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
 1975״.

ל ב נ ט ו ב א י ח  נתאשר• י
 ו׳ בכסלו תשל״ה• (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית אפקים

 (חמ 8/2)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

ת 3275, י״ט בטבת תשל״ה, 2.1.1975 ו נ ק ת  602 קובץ ה



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

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ־ ציונה ב ס נ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3
, מתקינה המועצה המקומית נם־ציונה  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ן ה קו  1. בתוספת לחוק עזר לנס ציונה (מם עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 (להלן — חוק תי
 העזר העיקרי) —

 (1) בפריט ״אוטובוס — שירות עירוני ובין עירוני המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה״, במקום ״5,000״ יבוא ״7,500״ ! .

 (2) בפריט ״אספקת חשמל״, במקום ״5,000״ יבוא ״7,500״ !

 (3) בפריט ״קבלן בנין, כבישים או ביוב או עבודות אחרות שהיקף עבודתן
 בתהום המועצה לשנה בלירות״, במקום ״למעלה מ־1,500,000 5,000״ יבוא —

 ״למעלה מ־1,500,000 עד 2,000,000 5,000
 למעלה מ ־2,000,000 עד 3,000,000 7,000

 למעלה מ־3,000,000 8,000״!
 (4) בפריט ״תעשיית מכשירים מדעיים, אופטיים, רפואיים, אלקטרוניים או
 אחרים, המעסיקה עובדים״, במקום ״שמספרם 201 או יותר 5,000״ יבוא —

 ״מ־ 201 עד 350 5,500
 מ־ 351 עד 400 6,500

 401 או יותר 7,500״.

,  2. תחילתו של חוק עזר זה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). ״

,  3. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מס בסכום ס
 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק

 עזר זה.

ו  4. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 ה
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונד, (מס עסקים מקומי) (תיקון מס׳ 2), ה-
 תשל״ה—1975״.

 נתאשר. י ש ר א ל ש מ י ר
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 8/2)

 י ו ם ף ב ו ד ג
 שר הפנים

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; ס״ח תשל״ד, עמי 144.

ת תשכ״א, עמ׳ 183; תשל״ד,, עמ׳ 75. ״ ק ׳ 3 

ת 3275, י״ט בטבת תשל״ה, 2.1.1975 603 ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לערד בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:

 תיקו! סעיף 1 1. בחוק עזר לערד (מודעות ושלטים), תשכ״ו—1965 2 (להלן — חוק העזר העיקרי),

 בסעיף 1 —

 (1) במקום הגדרת ״שלט״ יבוא:
 ״״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או
 של מקצוע או שם או סימן של תוצרת, מוצר או סחורה, אי כל צירוף

 של אלה, ולרבות לוחית פרסומת%״

 (2) במקום הגדרת ״הצגה״ יבוא:
 ״״הצגה״ — קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה,

 לרבות במקום ציבורי!״

 (3) אחרי הגדרת ״לוח מודעות״ יבוא:
 ״״לוחית פרסומת״ — מודעה על לוחית ששטחה אינו עולה על רבע מטר
 מרובע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת, והמתפרםמת בתחום

 המועצה בעשרים עתקיס לפחות.״

'סעיף2 2. בסעיף 2(1) לחוק העזר העיקרי, במקום ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״בתוספת״. ן קו  תי

 תיקון סעיפים 3. בסעיפים 3(א) ו־9(ב) לחוק העזר העיקרי, במקום ״בתוספת השניה״ יבוא

9 ״בתוספת״. ־ י 3 

 תיקון סעיף 10 4. בסעיף 10 לחוק העזר העיקרי —

 (1) במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״!

 (2) במקום ״שתי לידות״ יבוא ״עשר לירות״.

 החלפת התוספות 5. במקום התוספות הראשונה והשניה לחוק העזר העיקרי יבוא: י

 ״תוספת
 (סעיפים 2(ו), 3 ו־9)

 1. בתוספת זו —

 ״מטר אורך״ — מטר אודך של הצלע הארוכה ביותר של השלט, המודעה או לוחית
 הפרסומת, ולרבות כל חלק ממנו! בשלט עגול — יימדד קטרו!

 ״שנה״, ״חודש״, ״מ״ר״ — לרבות כל חלק מהם.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת 1798, תשכ״ו, עמ׳ 318.
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 2. מודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על מקום אחר ההא באחד הגדלים שלהלן
 ושיעור האגדה יהא לפי גודל המודעה, משך פרסומה ומספר העתקים המתפרסמים,

 הכל במפורט בסבלה שלהלן:

ת לפי משד פרסום המודעה רו  שיעור האגרה בלי
 גודל המודעה

 בסנטימטרים
 ועוד לכל עותק

 3• ימים ד ימיט פרסום של קבע

 גודל המודעה

 בסנטימטרים

1 900 45 35 62x93 

 62x46 ׳ 30 40 750 . 0,80

 46 א 31 25 35 500 0.60

0.40 300 30 20 31x23 

 בסעיף זה, ״פרסום קבע״ — פרסום במשך תקופה של ששה חדשים של מודעה
 אחידה בצורתה, בגדלה ובעיקר תכנה, אף אם פרטיה משתנים מפעם לפעם.

 3. מודעת אבל שמפרסמת משפחת נפטר — שיעור האגרה יהא לפי מספר העתקים
 וגידל המודעה בלבד, כמפורט בסעיף 2.

 4. מפרסם הפטור מאגרה ומבקש שהדבקת מודעותיו תיעשה על ידי המועצה — ישלם
 למועצה בעד ההדבקה תשלום לפי מספר העתקים וגודל המודעה בלבד, כמפורט

 בסעיף 2.
 שיעור האגרה

 בלידות
 5. (א) מודעות המתפרסמות על לוח שהקים המפרסם ברשות העיריה

 לשימוש עצמי בלבד, לכל חודש, לכל מ״ד משטח הלוח 50

 (ב) מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה העיריה לרשות
 מפרסם מסויים בלבד, לכל חודש, לכל מ״ר משטח הלוח 80

 6. • מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה —

 (א) על אקרן קולנוע, לרבות כל מקום שמקרינים בו סרט, לכל
 שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי (ועד בכלל), או לחלק משבוע, לכל

 קולנוע או מקום כאמור —

 (1) בשקופיות, לכל שקופית

 (2) בסרט פרסום, לכל 10 מטר אורך או חלק מהם

 (ב) במיתקן הקרנה שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל חודש, לכל
 0.25 מ״ר של ההקרנה

 7. מודעה, שלט או לוחית פרסומת, המתפרסמים או המוצגים על כלי
 רכב —

 (א) מסחרי, פרטי או ציוד מכני — לכל שנה, לכל מטר אורך 50

10 
3 

10 
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 שיעור האגרה
ת רו  בלי

10 
 (ב) ציבורי — על הדופן החיצונית או על גג כלי הרכב לכל חודש,

 לכל מטר אורך

3 
 בפנים כלי הרכב — לכל חודש .— לכל 10 סנטימטר אורך של הפס

 המיועד למודעות

20 

 8. שלט שהותקן במקום עסק, לרבות מקום שבו מתקיימת פעילות שאינה
 מיועדת להשגת רווחים, ולמעט שלט הנזכר בסעיפים 10 או 12 לתוספת

 זו, לכל מטר אורך, לכל שנה

-50 
 9. שלט שהותקן שלא במקום עסק, למעט שלט הנזכר בסעיפים 10 או

 12 לתוספת זו, לכל מטר אורך, לכל שנה

 10. שלט על גג בנין — לכל שנה —

100 

150 

150 

 (א) העשוי מאותיות ניאון או תצורות ניאון

 (ב) מואר שאינו עשוי מאותיות ניאון או מהצורות ניאון

 (ג) אחר

 11. על שלט שנקודה כל שהיא משטחו החיצון מרוחקת מדופן הבנין יותר
 מ־25 ס״מ תשולם אגדה בשיעור כפול מזה שהיה חל על אותו שלט

 אילולא בלט.

 12. שלט שצוייר או שנכתב על חלון ראווה או הוצג מאחוריו —

 לכל מקום עסק, לכל שנה או חלק ממנה, לששה מ״ר ראשונים של

 חלון הראווה או חלק מהם 30

 לכל מייד נוסף של חלון ראווה, תוספת של 5

 13. ארגז ראווה שלא במקום עסק, או הבולט מהעסק, והמיועד להצגת
 סחורה או כל דבר שיש בו כדי הצגת טיב העסק או השירותים שהוא

 נותן, לכל חצי מ״ר מחזיתו או חלק ממנו, לכל שנה 15

 14. לוחית פרסומת, לכל 100 לוחיות זהות או חלק מהן, לשנה 150״

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ט ח ו ם ש ה ר ב  נתאשר. א
 י׳ בכסלו תשל״ה (24 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית ערד

 (חמ 8/17)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לפוריידיס בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית פוריידיס חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — ייגיייי"

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה«

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פוריידיס.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או.העתק תעודה. מתז תעויי•

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרד,

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני,
 או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לפוריידים (אגדת תעודת אישור), תשכ׳י׳ג—1963 2 — בטל. ניטיי

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפוריידיס (אגדת תעודת אישור), תשל״ה—1975״. השם

 תוספת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה
 בלירות

 א. תעודה —

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבגינים או לירושות 25

 2. בכל ענין אחר 10

 ב. העתק תעודה 3

ה נ ע א ר מ ת א ד ו ׳  נתאשר. ג
 י׳ בכסלו תשל״ה (24 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית פוריידיס

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962 ן

ל ביוב ט י - כרכור בדבר ה - ה נ ח ־ ס ד ר פ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב 1962 ־ (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית

 פרדס־חגה—כרכור חוק עזר זה:

 ייגייייי1 1. בחוק עזר זה —

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף או מכון לטיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה,
 על מיתקניהם!

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשהו

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהסמיך לענין חוק עזר זה!

 ״היטל ביוב״ -•- היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור
 בסעיף 17 לחוק!

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

 היטל ביוב 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש

 . אותי נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16
 לחוק.

ספת 3. נוספה בניה לנכס אחדי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב ו  בניד, נ

 לכל מ״ד של בניה שנתווספה, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 חיבור ביב 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש המועצה.
 פרטי לביוב

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

 יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.

 איפור פגיעה 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.
וב  בבי

רת הודעה 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו  מסי

 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים

ת ישראל, נוסח חדש 9. עמי 256. נ  1 דיני מדי

 2 פ״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמ׳ 156.
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 או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ואם היתה עונשין
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי

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

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חנה—כרכור (ביוב), תשל״ה—1975״. השם

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 בתוספת זו —

 ״אזור מגורים א״׳— אזור מגורים א׳ ואזור מגורים של משקי עזר, כמשמעותם בתכניות
 בנין ערים מפורטות המאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז חיפה,

 החלות בתהום המועצה, כפי שהן בתוקף ביום הטלת היטל הביוב

 ״אזור מגורים ב׳״ --־ אזור מגורים ב׳ ואזור מיוחד לפי תכנית מתאר פרדס־חנה ש/1,
 אזור מגורים א(1), אזור מגורים בי, ואזור מגורים בעתיד לפי תכנית מתאר כרכור

 ש/18, כפי שהן בתוקף ביום הטלת היטל הביוב.

לל טיתקניפ  כיב ציגורי • ביב מאפף כו

 לכל מ״ר של בניה
ן י ת לבנ פ ס ו  או ת

 קיים בכל קומותיו
 של הבנין לפי

 מידות חוץ

 לכל מ״ר של
לל  קרקע (כו
 קרקע עליה
 עומד הבנין)

יה  לכל מ״ר של בנ
ן י ת לבנ פ פ ו  או ת

 קיים בכל קומותיו
ז לפי י  של הבנ

 מידות חוץ

 לכל מ״ר של
לל  קרקע (כו
 קרקע עליה
( ן י  עומד הבנ

 ההיטל בלירות

 אזור מגורים א׳ 0.50 9.60 0.20 6.80

 אזור מגורים ב׳ 0.70 9.60 0.30 6.80

ם שץ ה ר ב  נתאשר. א
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 המחיר 192 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




