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ן 9 7 0 - ל ״ ש  פקודת הבטיחות בעבודה [מסח חדש], ת

יה ת בנ ו ד ו ת בעב ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ד216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדשן.
 תש״ל—1970 !, אני מתקין תקנות אלד.:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשט״ו- 1955 במקום
 ״י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)״ יבוא ״י״א בטבת תשל״ז (1 ביגואר 1977)״.

 תחילי. 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) (תיקון), תשל״ה- -
."1975 

ם ע ר ה ב ש  ג׳ בשבט תשל״ה (15 בינואר 1975) מ
) שר העבודה m 7 5 0 2 4 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.

 2 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 750¡ תשל״ג, עמ׳ 1356.

 פקודת החברות

דים ת ושעבו ו ת נ כ ש  צו בדבר פרטי מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־127(1) לפקודת החברות י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו החברות (פרטי משכנתות ושעבודים), תשי״א־ ״1951 •י; אחרי פרט 9
 יבוא:

 ״10. אפ תנאי המשכנתה או השעבוד מגבילים את זכותה של החברה
 להעביר או למשכן נכסיה --־ פרטי ההגבלה.״

 2. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו.

 תיקון התוספת

 תחילה

0 3. לצו זה ייקרא ״צו החברות (פרטי משכנתות ושעבודים) (תיקון), תשל״ד,-1975 ״.  ד.ש

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ז׳ בשבט תשל״ה (19 בינואר 1975) ח
) שר המשפטים 7 0 4 5 מ 3 ח < 

 1 חוקי א״י, כרד אי, עמי 155.

 2 ק״ת תשי״א, עמי 731.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי׳יט-1959

ם י ל ט י  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 י, מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), לאמור:

 תיקח סעיף 3 1. בסעיף 3(ב) לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), תשכ״ח—968! 2,
 במקום פסקה (2) יבוא:

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 222; תשכ״ב, עמי 31.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1830; תש״ל, עמ׳ 1967; תשל״א, עמי 211; תשל״ד, עמי 976.

 810 קובץ התקנות 3289, כ״ה בשבט תשל״ה, 6.2.1975



 ״(2) (א) על 40 לידות לטונה של ירקות שנמסרו לשיווק, אולם רשאי
 הועד הפועל של המועצה להורות מפעם לפעם כי ייגבה היטל שהוא
 פחות מ־40 לירות לטונה; יושב ראש המועצה יפרסם הודעה על כד

 בשני עתונים יומיים;

 (ב) על אף האמור בפסקה זו, לא יעלה ההיטל על ירקות שנמסרו
 לשיווק בתקופה עד יום י״ט בשבט תשל״ה (31 בינואר 1975) על 28

 לירות לטונה.״

 2. תחילתו של סעיף 1 לגבי פסקה (2) (ב) היא מיום כ׳ בניסן תשל״ד (12 באפריל החילה
.(1974 

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), י השם
 תשל״ד.—1975״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 739902)

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ב י ל ־ ר ם ב י י ן ח ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה שר האוצר

י מ ו ק ד לסזלטון מ ו ד  מ

 פקודת העיריות

ם י ר פ ס מ ם ב י ת ן ב ת וסימו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ש ם ו י ר פ ס ן מ ת ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו־247 לפקודת העיריות!, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),
, בסופה יבוא ״אלא באישור שר הפנים״.  תשל״א—21971

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון
 בתים במספרים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975)
 >חמ 765219)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197¡

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 620.

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

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ק עזר לירושלים ב ו  ח

, מתקינה מועצת עידית ירושלים, י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות 1
 חוק עזר זה:

1 1. בחוק עזר זה — י י י י ג  ״

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או המשלם ארנונה לעיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן או כסוכן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס
 ובין שאיננו הבעל 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 מאספלט ובין מרוצף, שהמועצה הקצתה אותו
 להולכי רגל בלבד, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות

 וקירות תומכים!

 ״מהנדס״ — אדם שמינתה המועצה למלא את תפקידי המהנדס, כולם או מקצתם!

 ״מועצה״ — מועצת העיריה

 ״המנהל״ — אדם שמינתה המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, וכן כל חלק מבנין וכל חלק מקרקע המהווים יחידת רישום
 נפרדת בספרי רישום המקרקעין, למעט רחוב, והנמצאים בתחום העיריה!

 ״נכס גובל״ — כל נכס הגובל רחוב או קטע מרחוב, בין שיש גישה לנכס מאותו רחוב
 או קטע ובין שאין גישה כאמור, וכולל נכס שיש גישה אליו מאותו רחוב או קטע,
 דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב או קטע נמצאים
 תעלה, ביוב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא באלה, או שטח המיועד
, לנטיעות, ברצועת  לפי תכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 ירק או כשדרה!

 ״שטח״ ו״נפח״ של בנין — כמשמעותם בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו
!  ואגרות), תש״ל—1970 3

 ״שטח דירה״ בבית משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ״ט-—1969 + — לרבות אותו
 חלק של השטח הבנוי הצמוד לאותה דירה כרכוש משותף!

 ״עיריה״ — עירית ירושלים!

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 1 דיני מדינת לשואל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ס״ח 407, תשכ״ה, עמ׳ 307.

 3 ק״ת 2581, תש״ל, עמ׳ 1841.

 * ס״ח 575, תשכ״ט, עמ׳ 259.
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 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים, או הרחבתם, לרבות עבודות
 אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס!
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, נטיעתם
 מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות, צינורות
 מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם והקמתם, ובלבד

 שעבודות אלד. נעשו עקב הסלילה ולצורך הסלילה!

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו, וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב שנסלל!

 (4) תיעול!

 (5) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות צדי דרך,
 גדרות מגן, קירות גבול, מיתקני בטיחות, וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות, ספסלים, נטיעות עצים,

 צמחים, סידורם וגידורם!

 (7) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן!

 (8) התקנת תאורה ברחוב, למעט רמזורים!

 (9) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בהן.

 תחולה

 החלטה בדבר
 סלללה

 2. חוק עזר זה יחול על מרחב תכנון מקומי ירושלים.

 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.

 הודעה על החלטה
 לסלול רחוב

 4. החליטה מועצת העיריה בדבר סלילת רחוב, יודיע ראש העיריה לבעלי הנכסים
 החייבים בתשלום היטל לפי סעיף 5, או יפרסם הודעה על כך לפחות בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום העיריה.

 חיוב בעלי
 נכסים בהיטל

 חייבים בהיטל לפי חוק עזר זה —

 (1) מי שהיו בעלי הנכסים הגובלים בעת תחילת הסלילה!

 (2) חיוב בעלי הנכסים בהיטל כאמור בפסקה (1) יהיה בהתאם לשטח
 הקרקע, שטח הבנין או שטח הדירה ונפח הבניה י המותרת לפי תכנית

 בנין עיר שבתוקף בעת התחלת הסלילה.

.5 

 שיעור היטל
 סלילת כביש

 ומדרכה

 6. (א) בשל כל נכס גובל ישולם היטל בעד סלילת כביש ומדרכה אחת בלבד!
 ההיטל יחושב כדלקמן:

 (1) לפי שטח הקרקע, כולל שטח הקרקע שעליה 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 בפסקה (1), בבתים משותפים כמשמעותם בחוק
 המקרקעין, תשכ״ט—1969, יוצמד לשטח הדירה חלק יחסי משטח הקרקע
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 הרשום כרכוש משותף, לפי יחס שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של
 כל הדירות שבבית המשותף.

 (ב) מטר מרובע ומטר מעוקב של בניה יחושבו, לענין זה, לפי הבנוי למעשה
 בכל קומותיו של הבנין, ולפי הניתן לבניה בנכם לפי כל תכנית בנין עיר החלה על
 אותו מקום או לפי היתד הבניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ״, הכל לפי

 השטח והנפח הגדול יותר.

 7. (א) בעל של נכס שביחס אליו נמסרה או התפרסמה הודעה כאמור בסעיף 4,
 ישלם לעידיה 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 המנהל או

 המהנדס בדבר מועד תחילת הסלילה תשמש ראיה לדבר.

 אופן התשלום

 8. בשל נכס שבעת התחלת הסלילה היה קרקע בלבד, ישולם, במועד הנקוב בסעיף
 7(3), רק ההיטל המגיע לפי שטח הקרקע! תשלום יתרת ההיטל בהתאם לאמור בסעיף
 5(ב) יידחה עד למועד קבלת היתר בניה בנכס, או עד למועד גמר הבניה בנכס כפי
 שיקבע המנהל או המהנדס, או רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין על שם בעל

 אחר, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

 9. (א) שילם בעל נכס תשלום בעד סלילת כביש שרוחבו היה פחות מ־10 מטרים
 והוא נסלל אחרי כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז (1 באפריל 1967) ישלם בעל הנכס בעד הרחבת

 הכביש אף אם שילם בעד סלילת מדרכה, את ההיטל כמפורט להלן:

 (1) היה רוחב הכביש עד 5 מ׳ — 60% . מההיטל שהיה עליו לשלם
 לולא היה הכביש סלול!

 (2) היה רוחב הכביש יותר מ־5 מ׳ — 40% מההיטל שהיה עליו לשלם
 לולא היה הכביש סלול.

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

 היטל בשל קרקע,
 ובשל בניה

 חישוב היטל לגבי
 כבישים שהורחבו

 10. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהעיריה, כביש או מדרכה, אלא לפי היתר מאת
 ראש העיריה ובהתאם לתנאים ולפרטים שקבע המנהל או המהנדס בהיתר.

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

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

 אדם את ההוצאות שהוצאו לשם כך.

 סלילת כביש או
 דרך סלולד,

 ע״י הבעלים

 11. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעלי הנכסים הגובלים
 רחוב לסלול מדרכה לאורך הרחוב.

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

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

 דרישה לבנות
 מדוכה

ת 9א.?ו.. ל״ה בשבט תשי״ד, ;»107..ל.» ו  814 יווב׳ו התמנ



 סלילת מדרכה לפי
 בקשת בעלי נכס

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

 חשבון שימציא לו המנהל או המהנדס.

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

 (ג) שילם בעל הנכס לעיריה את הוצאות סלילת המדרכה לפי סעיף קטן (ב),
 ישלם בעל הנכס לעידיה רק 70% מההיטל שהיה עליו לשלם לפי סעיף 6.

 תנאי לסלילת
 מדרכה

 13. לא יסלול אדם מדרכה כאמור בסעיף 11, אלא כשהוא ממלא אחרי דרישה על כך
 מאת העיריה, או לפי היתר ולפי התנאים והפרטים שבדרישה או בהיתר.

 14. (א) לא מילא בעל נכס אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 11, רשאי הממזל סלילת מדרכה
 או המהנדס לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הסלילה מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל אדם מדרכה שלא בהתאם לסעיף 11, דשאי המנהל או המהנדס להרוס
 או לשנות את המדרכה, לבצע את הסלילה כהלכה ולגבות מאותו אדם את הוצאות

 ההריסה והשינוי.

 אישור סכום
 ההוצאות

 15. תעודת המנהל או המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת מדרכה או לביצוע כל
 עבודה אחרת לפי חוק עזר זה, תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד. מסירת הודעה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו המבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה
 באחד העתונים היומיים הנפוצים בתחום העיריה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות, ואם עונשין
 היתד. העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמישים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה

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

 18. חוק עזר לירושלים (סלילת רחובות), תשי״ח—1958 5 — בטל. ביטול

 19. נקשה העיריה לפני יום י״ז בטבת תשל״ה (31 בדצמבר 1974) בצעדים לפי חוק הוראת מעבר
 עזר לירושלים (סלילת רחובות), השי״ח—1958 (להלן — חוק העזר הקודם), ימשיכו
 לחול לגבי סלילת רחוב הוראות חוק העזר הקודם, ובלבד שהוחל כבר בביצוע הסלילה!
 לא הוחל בסלילה בפועל, יחולו הוראות חוק עזר זה ויראו כל פעולה שנעשתה על פי

 חוק העזר הקודם כאילו נעשתה לפי חוק עזר זה.

ם ש  20. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לירושלים (סלילת רחובות), תשל״ה—1975״. ה

 5 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1555.



 תוספת

 היטל סלילת כבישים ומדרכות (סעיפים 7 ו־10):
 בלירות

 לכל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה
 עומד הבנין) 9.90

 לכל מטר מרובע משטח הבנין 20.20
 לכל מטר מעוקב מנפח הבנין 6.80

 אגרת היתר (סעיף 10) 25

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט
 י״ב בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974) ראש עירית ירושלים

 (זומ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

ים י פנ ת לאו מו ן בדבר רשי ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקידת העיריות וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:

 תיקו! מעיף 4>ב< 1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לאשקלון (רשיונות לאופניים), תשכ״ב-1962 •/ במקום

 ״75 אגורות״ יבוא ״שתי לירות״.

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה--
 1975״.

י ב י י ן ח ר ה  נתאשר. א
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש עירית אשקלון

 (תמ 8/20)

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

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

 •י' דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7. עמי 173.
 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2017¡ תשכ״ה, עמי 1494 •
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 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה
 חוק עזר לאשקלון בדבר העמדת רכב וחנייתו 1

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2,
 מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:

 1. בסעיף 7(ה) לחוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962 יי• (להלן --- תיקון סעיו׳ 7
 חוק העזר העיקרי), במקום ״5 לירות״ יבוא ״15 לירות״.

 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: החלפת התוספת

 ״תוס&ת
 (סעיף 11 (א))

 שיעורי אגרת הסדר — ליום, משעה 05.00 עד 23.00, או לחלק ממנו:
 סוג הרכב האגרה בלידות

 אוטובוס 8
 משאית 5
 ג׳יפ, טנדר, מונית, מכונית נוסעים פרטית או טרקטור עם גדר 4
 טרקטור ללא גרר 3
 קטנוע או אופנוע 2

 אופניים או תלת אופן 1״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), השם
 תשל״ה—1975״.

י ב י י ן ח ר ה  נתאשר. א
 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974) ראש עידית אשקלון

 (חמ, 8/2,2)
 אני מסכים.

י ב ק ע ד י ל ג ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים שר התחבורה

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמי 2334; תשל״ב, עמי 809.

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לטבריה בדבר רשיונות לאופניים

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינה מועצת עירית טבריה חוק עזר זה:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
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 תיקי! סעיף3 1. בחוק עזר לטבריה (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 ־ (להלן - י חוק העזר

 העיקרי), בסעיף 3 במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ה) בעד כל רשיון תשולם לעיריה אגרה בשיעור של שלוש לירות בעד
 אופניים׳ ושל המש לירות בעד תלת־אופן, אולם אם הרשיון ניתן לאחר

 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.״

 תיקו! סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם לעיריה אגרה בשיעור של שתי לירות.״

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה ש י  ד

 1975״.

ר ח ׳ ש  נתאשר. מ
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש עירית טבריה

 (חמ 8/20)

 אני מסכים
י ב ק ע ד י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

 3 ק״ח תשי״ד, עמי 601; תשט״ז, עמי 903; תשי״ח, עמי 1050.

 פקודת העימות
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לכפר־ סבא בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 255 ד259 לפקודת העיריות י, וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה מועצת עיריית כפר־סבא חוק עזר זה:  התעבורה 2

, במקום  .1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לכפר־סבא (רשיונות לאופניים), תשכ״ז—1967 3
 ״60 אגורות״ יבוא ״2 לידות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה- ־־
 1975״.

ל ר ב ג א  נתאשר. ז
 י׳ בכסלו תשל״ה (24 בנובמבר 1974) ראש עירית כפר־סבא

 >חמ 8/20)

 אני מסכים.

י ב ק ע ד י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

 תיקון סעיף 4

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

-י' דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 3 ק״ת 3030, תשכ״ז, עמי 2259.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לקרית־ גת בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
 עירית קרית־גת חוק עזר זה:

ת י י י ג ז  1. בחוק עזר זה — י
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!

 ״חדר״ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מ״ר: שטח נוסף של 30 מטר מרובע או
 חלק מזה, דינו כחדר נוסף!

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

 ״העיריה״ — עירית קרית־גת!

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי העיריה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!

 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעין, מינהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להםדרתם, למעט דשת פרטית!

 ״נכס״ ו״בניך •־״ כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות!

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משדד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

!  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 2

 ״צרכן״ -~ אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת יי

 מים לנכס, למעט מד־מים!

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבניין והשטח העליון של
 הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע — צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה
 ביותר, או אם אין לו תקרה משטחו התחתון של הגג; ואם אין בבנין, או בחלק,
 קירות מכל הצדדים או גג — ההלל התפוס על ידי הבנין או על ידי החלק האמור;

; ו  ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין הגג והרצפה שמתחתי

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה;

 ״המועצה״ — מועצת העיריה.

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

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

 2 ע״ר 1936, תוספת 1, עמי 1.
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 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת חיבויר, פירוקו
 או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מהדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש לעיריה מראש —

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת? וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

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

 רשת פרטית 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה

 ולא יטפל בה בדרך אהיה, אלא לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה
 אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת
 המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין! בעד ההיתר, פרט להיתר

 להתקנת רשת פרטית, תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת רשת פרטית, שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכם ועל חשבוני.

 (ד) רשת פרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של
 המנהל.

 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
; בעד בדיקה ו  הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה ז

 באמור תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא
 באבזרים שמידותיהם, סוגיהם וטיבם קבע המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להודות על ההלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באבזרים אחרים! הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
 אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של

 מד־מים או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 (ח) נתן המנהל שידות בקשר לרשת פרטית על פי בקשת הצרכן, ישלם
 הצרכן את ההוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת הנחת 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת רשת פרטית מחוברת למפעל מים •~

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

 בשיעור שנקבע בתוספת.

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

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

 הבניה שבעדה ניתן ההיתר כאמור.

 3 ס״ח 467, תשכ״ה, עמי 307.
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 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שאליו מספקים או עומדים לספק התקנת מד־מיש
 מים, ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש העיריה.

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

 (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים ׳בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

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

 (ו) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המיש אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש
 שמד־המים ייבדק בידי המנהל! בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה
 מראש אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת; האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה

 שמד־הכים היה פגום.

 (ז) העתיק צרכן לאחר ששילם אגרת מד־מים את מקום מגוריו יהיה פטור
 מתשלום אגרת מד־מים ייהא חייב בתשלום אגרת התקנת מד־מימ בלבד, הפטור כאמור

 יחול על צרכן המחזיק בדירה אחת בלבד.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן לעיריה אגרת אגרת מים
 מים בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המיס, ובלבד שלא

 תפחת מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 • (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת או
 שהוצא לרגל תיקונים או מסיבה אחרת מחדשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים
 שקדמו לאותה תקופה ובמשך שגי החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה

 המקבילה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

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

 בתוספת או בהפחתה של ההפרש הנובע מאי־דיוקו.

 (ד) משמש מד־כים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים המשתמשים בו
 למגורים, ייקבע שיעור אגרת המים לכל צרכן בעד כמות המים כך:

 כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים תחולק באופן שווה בין כל הצרכנים
 עד לכמות של 10 מ״ק מים לכל צרכן, ויתרת כמות המים וכן כל תשלום
 אחר המגיע לפי חוק עזר זה יחולקו באופן יחסי בין הצרכנים בהתאם
 ליהס שבין מספר החדרים המוחזקים בידי כל צרכן והמספר הכולל של

 החדרים שמד־המים משמש אותם.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם מאת כל
 צרכן כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
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 (ו) משמש מד־ מים אחד ,נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם מאת אותו צרכן או אותם

 צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מיב דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס,
 והיה הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן יחסי בין כל הצרכנים בהתאם למספר
 החדרים המוחזקים על ידי הצרכן והמספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש אותם,

 זולת אם הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן הלוקה אחר.

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

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

 8. באישור המועצה רשאי ראש העיריה לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון
 כפי שיקבע, להבטחת תשלום אגרות המיט לפי חוק עזר זה או דמי מק עקב אבדן
 מד־המים או קלקולו ולגבות מתוכו •— בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום

 המגיע מאת הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. האגרות או התשלומים לפי חוק עזר זה ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת
 הדרישה לכך מאת העיריה.

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

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל כתום חמישה ימים מיום מסירת
 ההתראה לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של

 הצרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) צרכן שביזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת,
 רשאי המנהל להתרות בו בכתב! לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל תוך 24 שעות

 לנתק לו את החיבור.

 (ד) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש
 בניגוד לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ה) חיבור שנותק לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר
 תשלום כל הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון,
 כדי למנוע פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין,׳ בעד חידוש חיבוי

 שנותק לפי סעיף קטן (ב), תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה

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

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף
 קטן (א), חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

ן רשותכניסה ל ב  13. (א) המנהל או כל מי שהוא הרשה, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות ש
 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על־מנת —

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

 נחוץ לעשותו;

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

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר
 זה:

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11
 או 12 ;

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה;
 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

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

. (א)  בסמכויותיו לפי סעיף קטן

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו, ולא ישטוף שימוש במים
 אדם כלי רכב בעזרת צינור שאין בו התקן רחיצה.

 (ב) לא ישתמש אדמ במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

 להפרעה באספקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שהיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא באלה.,

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, עירבול, או כיוצא בזה אלא
 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שיקבע המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

 העיריה.

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

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגוד שלא כדין כל אבזר השייך למפעל המים.
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 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי דליקה.

- פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו ־- ברז המיועד  (יא) לא יפתח אדם -
 להשקאת נטיעות ציבוריות.

 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביד מים לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

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

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

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

 מכירת מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 שמירה בפני זיהום

 18. (א) ראש העיריה או מי שהוא הסמיך (להלן — ראש העיריה) רשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכר אחר דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה 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
 אהד מבני משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד אי המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו דנה ההודעה או
 נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

 דרישת תיקונים

 מסירת הודעות

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -־ קנס 500 לירות. ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה

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

 21. חוק עזר לקרית־גת (אספקת מים), תשכ״ה—1965 4 — בטל.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (אספקת מים), תשל״ה—1975״.

 עונשיו

 ביטול

 4 ק״ת תשכ׳׳ה, עמ׳ 2257.
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 האגרה בלירות
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 תוספת

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

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 (2) לכל יחידת מלאכה או תעשיה — עד קוטר ״3

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

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 אגרה בעד היתר לשינויה או להסדתה של רשת פרטית
 (סעיף 3 (ב))

 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) —
 לבנין של דידה אחת

 לדירה בבנין של דירות אחדות

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לנכס בשטח עד חצי דונם

 לכל מ״ר נוסף
 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ר של נפח הבנין
 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
 להתקנת מז״מים להתקנת מד־מים

 לירות לירות

200 140 
250 180 
500 400 
750 500 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

30 

50 
 האגרה למ״ק האגרה המינימלית

 בלירות בלירות

3 0.60 
0.90 
1.50 

0.45 

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)):
 מד־מים וש קוטרו —

 (1) אינו עולה על ״ן
 (2) עולה על ״\ ואינו עולה על ״\
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 (4) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 (5) עולה על ״3

 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (סעיף 5(0)

 אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5 (ז))

 (א) אגרת מים (סעיף 6) — לחודש
 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים
 ל־6 מ״ק נוספים

 לכל מ״ק נוסף

 (2) (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה אשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ד בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר

.4 

.5 

825 ^ . ר . 1 0 ל ^ (hmh»1 ן י י מ  י׳״י! י



 האגרה למי׳ק ¡ האגרה המינימלית
 בלירות גלירות

 (ב) מעל להגבלה בפסקה (א) תיווסף
 הכמות הנוספת לפריט 8(א)(1).

 (ג) בבתים משותפים עם גינה משותפת
 התצרוכת הכללית לפי המד הכללי ולמעט
 הצריכה לפי המדים הדידתיים תחולק בין

 יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה

 (3) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שהיה 0.80 4

 (4) לחנויות, לעסקים, למוסדות. למשרדים,
 לבתי מלאכה ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום

 אחר בתוספת זו 1.50 7.50

 (5) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
• י  העיריה -

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.50 2.50
 מעל הכמות המוקצבת 1

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של העיריה 0.75 3.75

 (6) לבניה 1.50 7.50

 (7) לבתי מלון ופנסיונים 0.70 3.50

 (8) לחנויות דגים 0.60 3

 (9) גינון עירוני 0.75 3.75

 (ב) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה,
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחם
 הזיכוי עלתה על 20 מ״ק' יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

 אלה:

 מםפר בני המשפחה םכוט הזיכוי השנתי.

22.50 6 

31.50 7 

40.50 8 

45 9 

54 10 

 11 או יותר 64



 האגרה בלירות

 (ג) הזיכוי יינתן בסוף שנח הכספים.

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ה)) 10

ר י א ה מ י ר  א
 ראש עירית קרית־גת

 נ תאשר.
 י״ב בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974)

 >המ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ־ לציון בדבר א ן ק עזר לראשו ו  ח

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות ג
 ראשון־לציון חוק עזר זה:

ן (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965 ~, החלפת התוספת ו  1. במקום התוספת לחוק עזר לראשוךלצי
 יבוא:

 ״תזספת ץ
 (סעיף 3)

י״ייייי^ '*'• ' . - ה ד ו ע  א. ת

 1. בענין הנוגע למקרקעין, לבנינים או לירושות,
 פרט לרישום דירה בבית משותף 30
 2. בענין הנוגע לרישום דירה בבית משותף 20
 3. בכל עמן אחר 5

 ב. העתק תעודה 3״

 2. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (אגרת תעודת אישור) (תיקון), השם
 תשל״ה—1975״.

י ח ר ז ל מ א ר ש  נתאשר. י
 י״ה בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) ממלא־מקומ ראש עירית ראשון־לציון

(8/6) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ק״ת תשל״ה, עמי 1526; תשל״א, עמ׳ 1482.
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 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 חוק עזר לרמת־ גן בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
, מתקינה מועצת עירית רמת־ גן חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בסעיף 2 לחוק עזר לרמת־גן (מם עסקים עירוני), תשל״ג—1973 3 (להלן חוק
 העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה או לכל חלק משנה שבהם הוא
 עוסק, בשיעור הכפיל מהשיעור הנקוב בתוספת הראשונה, ובלבד שסכום
 המס לא יעלה על עשרת אלפים לירות ביחס לכל מקום ומקום שבו הוא

 עוסק: אולם —

 (1) אם התחיל לעסוק אחרי 30 ביוני ולפני 1 באוקטובר של השנה, (
 ישלם אותה שגה רק 75% מסכום המס;

 (2) אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ולפני 1 בינואר של השנה,
 ישלם אותה שנה מחצית מסכום המס

 (3) אם התחיל לעסוק אחרי 31 בדצמבר ולפני תום השנה, ישלם
 אותה שנה 25% מסכום המס.״

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

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם בשנת 1974/75 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.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה לא יחוייב עוסק בשנת הכספים 1974/75 בשל כל
 מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק כאמור באותו סעיף, בסכום נוסף העולה על 50%

 מההפרש שבין חמשת אלפים לידות לבין סכים המס שהוטל על פי חוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־גן(מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ה—1975״. ^

 תיקו! סעיף 2

 תחילה

 הוראות מעבר

ד ל ל פ א ר ש  י
 ראש עירית רמת גן

 ג תאשר.
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

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

 3 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1056.
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 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לתל־ אביב־ יפו בדבר העמדת רכב וחנייתו

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וסעיף 77 לפקודת התעבורה ־
 מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

n 1. בסעיף 11 לחוק עזר לתל־אביב־יפו (העמדת רכב וחנייתו), תשי״ד—1954 י־ תיקו! סעיף 
 (להלן — חוק העזר העיקרי), אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה תשולם האגדה על ידי רכישת
 כרטיס החניה והצגתו בהתאם לחוק עזר זה! אי־הצגת כרטיס החניה
 בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה על אי־תשלום האגרה

 כאמור.״

 2. בסעיף 12א לחוק העזר העיקרי, בסוף סעיף קטן (ד) יבוא ״אולם אין בכך כדי תיקון סעיף 12א
 למנוע מאדם להשתמש בשני כרטיסי חניה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חניה
 של שעה אחת וזאת בתנאי שהתלושים שייתלשו יורו על משך חניה של 60 דקות רצופות״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), השם
 תשל״ה—1975.״.

 נתאשר. ש ל מ ה ל ה ט
 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/22)

 אני מסכים.
י ב ק ע י ד ל ג ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים שר התחבורה

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 3 ק״ת תשי״ד, עמי 1000; תשל״א, עמ׳ 1094.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לכפר־יונה בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית כפר־יונה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפד־יונה (מס עסקים), תשי״ז—1957 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2.

 י• ק״ת תשי״ז, עמי 725.
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 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 משאית דיזל, הסעות 250
 נגריה מכנית —

 עד 2 עובדים 1000
 מעל 2 עובדים עד 10 עובדימ 4000
 מעל 10 עובדיב! 7500

 צרכניה, סופרמרקט, שופר־סל וחנויות למצרכי
 מזון 1500

 קונפקציה —
 עד 25 פועלים 2500
 מעל 25 פועלים 3500
 תעשיית בלוקים 5000
 תעשיית בטון מוכן 7500
 תחנת דלק 7500

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בנין,
 כבישים, חשמל, ביוב, ניקוז, קידוח, אינסט
 לציה סניטרית, תיעול, הכשרת קרקע, תיעול,
 הכשרת קרקע, קו־מים, צבע, עבודות חק
 לאיות, תיקונים ושיפורים בתחום המועצה

 אשר היקפן לשנה בלירות :
 עד 50,000 1000
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 2500
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 5000
 למעלה מ־250,000 עד 500,000 7500

 למעלה מ־500,000 10000״

 אטליז 200
 בית מלאכה ל מוזאיקה 2500
 בית מלאכה לעציצים 100

 בית מלאכה לתיקון תקדים 1000
 בית חרושת ל תעשיה עדינה 5000
 בית חרושת לעיבוד חילפה 200

 בית קולנוע 1000
 בנק 6000

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 5000
 אספקת חשמל 6000
 טרקטור 500

 מאפיה 1000
 מגרפה 1500
 מונית 1000
 מוסך 7500
 מחסן אספקה 1000

 גידולי שלחין מטעים ופרדסים נושאי פרי
 מ־10 דונם, לכל דונם 3

 מכולת - 200
 מסעדה, בית קפה, מזנון 350
 מספרה 150

 מסגריה, מלחים 1000
 מרפא שיניים 1000

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
 המס לשנת 1974/75 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם לשנת 1974/75 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המם

 לפי חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה לא ישולם בשנת 1974/75 מס בסכום נוסף העולה על
 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המם שהוטל בחוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יונה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
."1975 

 תחילה

 הוראות מעבר

ה ג ל ז נ ר ש  מ
 יושב ראש הועדה למילוי תפקידי

 המועצה המקומית כפר־יונה

 נתאשר.
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 n»5 קובץ התקנות 3289, כ״ה בשבט תשל׳׳ה, 6.2.1975



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר למעלות ־תרשירזא בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מעלות־תרשיחא חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה,

 1. במקום התוספת לחוק עזר למעלות׳ תרשיחא (מם עסקים מקומי), תשכ״ד—1964 3 החלפת התוספת
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בנק או סניף בנק 1200
 גז, אספקת מכלים —

 עד 1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות
 או חלק מהם 30

 למעלה מ־1,000 לקוחות, לכל 200 לקוחות
 או חלק מהם 30
 גלנטריה 30

 בית חרושת המעסיק —
 עד 5 פועלים 420
 לכל פועל נוסף 36
 גידול בקר מ־2 ראשים ומעלה, לכל ראש 6
 גידול צאן מ־2 ראשים ומעלה, לכל ראש 1.20

 דקורטור 24
 זגג , 24

ות —  חנ
 לצרכי כתיבה 18
 דגים 42
 הלבשה 30

v 42 ירקות  סירות ו
 רהיטים 42
 עופות 42
 ציוד סניטרי, המרי בנין ואינסטלציה 30
 מכולת 42
 נעליים 30

 חשמל, רדיו וטלוויזיה 180
 כל־בו , 42
 כלי בית ומטבח 24
 לקבלת כביסה 18

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אגודה שיתופית לאשראי 120
 אוטובוס, שירות עירוני או בין עירוני 2400

 אופניים וחלקיהם, מכירה ותיקון 24
 אטליז 72

 אספקת חשמל 3600
 אספקת מים 3600

 בית מרקחת 72
 בית קפה ומסעדה —

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 24
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 60

 בית הבראה ובית מלון, לכל הדר שבו —
 עד 2 מיטות 24
 לכל מיטה נוטפת בחדר 9

 אולם משחקים 120
 בית־בד 72

 בית מלאכה שאין משתמשים בו בכוח מיכני —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 30
 המעסיק עובדים שכירים, לכל פועל - 48

 בית מלאכה שמשתמשים בו בכוח מיכני
 ועובדים בו בעלים שמספרם —

60 1 
90 2 

 3 או 4 132
 5 או יותר 300

 בנאי המעסיק עובדים שכירים שמספרם —
 עד 2 90

 3 או 4 132
 5 או יותר 300

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

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

 3 קת תשכ״ד, עמי 750; תשכ״ח, עמי 1002.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 חנות למכירת מצרכי מכולת, ירקות ופירות למעלה מ־10,000 עד 50,000 720

 בסיטונות 360 למעלה מ־50,000 עד 100,000 2100

וספות או חלק מהם,  חייט 24 לכל 10,000 לידות נ

ספת 150 בלת נוסעים 36 תו  טנדר להו

 ייצור כלי מטבח 72 . קולנוע 600

ות למספוא 42 קיוסק לגזוז -—  מחסן או חנ

ניות 150 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 12  מוסך לאופניים או למכו

 מספרה 18 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 24

 סנדלר 12 רופא שיניים 72

 מאפיית לחם 360 רופא 72

 מאפיית פיתות 36 שרברב 24

ניות שירות, לכל מונית 24 שיווק פירות וירקות, ריכוז ביצים, חלב או  מו
 מכוניות משא, הובלת נוסעים, לכל מכונית 72 תוצרת חקלאית אחרת 270
ת סיכה 720  פחח 24 תחנת דלק או תחנ

 צבע 24 תעשיית בלוקים, רעפים, לבנים וצינורות —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 72

 המעסיקה עובדים שכירים —
 קבלן או קבלן משנה המבצעים עבודות בנין,
 סלילת כבישים, חפירות ביוב, קידוחים או

 הכשרת קרקע בתחום המועצה לפי היקף עד 3 120
 העבודות לשנה בלירות — למעלה מ־3 270

 עד 5000 150 חנות גרעינים 42

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 360 שעז 60״.

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

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה

 בשנת המם 1974/75 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.

ם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות תרשיחא (מם עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ה— ש  ה

. ״ 1 9 7 5 

 נתאשר. 1
ב ק ע  י״ט בכסלו תשל״ה (3 בדצמבר 1974) א י. י ב ן י

 >חמ 8/2) יושב ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 832 קובץ התקנות 3289, כ״ה בשבט תשל״ה, 6.2.1975



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

 חוק עזר לסולם־ צור בדג ר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה האזורית סולם־צור חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

: ה  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לםולם־צור (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—964 ! 3 (להלן _ החלפת התוספת
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

׳ ק א ל  ח

 תיאור המלאכה או העםק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 דוכן למכירת פרי 500
 הובלה בכלי־רכב, לכל כלי־רכב שכושר טעינתו

נות  המורשה בטו
 למעלה מ־3 עד 5 150
 למעלה מ־5 עד 8 200
 למעלה מ־8 עד 10 250
 למעלה מ־10 עד 15 300
 למעלה מ־15 400

 הפקה, ייצור או צילום של סרט קולנוע, לפי
 המספר הכולל של המועסקים או המשתת
 פים בהפקה, בייצור או בצילום בתחום

 המועצה —
 עד 20 1500
 21 עד 30 3000
 31 עד 40 4500
 41 עד 50 8000

 51 או יותר 10000
 חנות —

 למזכרות 500
 למכולת —

 שאין מוכרים בה משקאות משכרים 100
 שמוכרים בה משקאות משכרים 140

 מוסך, לפי מספר המועסקים —
 עד 5 300
 6 עד 10 600

ותר 1000  11 או י
 מסגריה לעבודות חוץ 50

 אספקת חשמל לצרכנים בתחום המועצה 5000
נות רים או במכו  ביצוע עבודות יטרקסו
 חקלאיות אחרות בתחומי ישוב מישובי

 המועצה, לפי מספר הישובים —
500 1 

1000 2 
 3 או יותר 2000

 בית אריזה —
 לבננות 2500
 להדרים 4000
 לפירות אחרים או לירקות 1500

 בית חרושת, בית מלאכה או מפעל תעשיה
 לייצור — ,

 אריגים, כלי מתכת או כלים חקלאיים 1500
 מוצרים אחרים, לפי מספד המועסקים —

 עד 10 750
 11 עד 15 1500
 16 עד 40 3000
 41 עד 70 4000
 71 עד 100 6000
 101 עד 150 8000

 151 או יותר 10000
 בית קירור או מכון אבחלה לבננות 600

 בית קפה או מסעדה בדרגה —
 1 או 2 400
 3 או 4 750

1200 5 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוספת 1, עמי 115; ס״ת תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 360; תש״ל, עמי 378; תשל״ג, עמ׳ 419, עמ׳ 1882.



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 שירות מוניות או הולכת נוסעים בתחום
 המועצה 400

 שירות תעופה בין עירוני באווירונימ החונים
 בתחום המועצה 1500
 תחנה למכירת דלק, לכל משאבה 250

 מפעל לעבודות מוזאיקה 750
 רכבת כבלים 5000
 שירות אוטובוסים 1500

 שירות טיולים באוטובוסים או במשאיות
 המעלים נוסעים בתחום המועצה 750

׳ ק ב ל  ח

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העמק המם בלירות

ת מסוג ״מוטל״,  מחנה נופש, אכסניה לרבו
 לפי מספר המיטות המשמשות או מיועדות

 לשמש לקוחות —
 עד 50 1000

 למעלה מ־50, לכל מיטה נוספת, תוספת של 40
 כריית זיפזיף או כל חומר אחר, לכל מ״ק 0.50

ת חברה או אגודה שיתו  פיתוח אזורי, לרבו
 פית לפיתוח, לפי היקף המחזור לשנה

 בלירות —

 100,000 עד 200,000 1500
 למעלה מ״200,000 עד 300,000 3000
 למעלה «־300,000 עד 400,000 4000
 למעלה מ־400,000 5000

 קבלן או קבלן משנה, בין לפי חוזה ובין
 באופן אחר, לעבודות בנין, כבישים, חריש,
חת צינורות מים,  סיקול, ניקוז, ביוב, הנ
 אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף
 ועבודות כיוצא באלה או עבודות ציבוריות,
 שהיקף עבודתו לשנה בתחום המועצה

 בלירות -—
 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 25,000 250
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 500

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 2000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 3000
 למעלה מ־300,000 עד 500,000 5000
 למעלה מ־500,000 עד 750,000 7500
 למעלה מ־750,000 עד 1,000,000 9000

 למעלה מ־1,000,000 10000״

 אכסון באהלים או בביתנים, לפי היקף הפדיון
 לשנה, בלירות —

 עד 25,000 100
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 250
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 , 500

 למעלה מ־100,000 עד 200,000 1000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 1500
 למעלה מ־300,000 2500

 אספקת מים לצרכנים בתחום המועצה,
 בכמות שנתית במ״ק —

 למעלה מ־50,000 עד 250,000 500
 למעלה מ־250,000 עד 1,000,000 1000
 למעלה « 1,000,000 עד 2,000,000 1500
 למעלה מ־2,000,000 עד 3,000,000 2500
 למעלה מ־3,000,000 עד 4,000,000 3500
 למעלה «״4,000,000 עד 5,000,000 4500
 למעלה מ־5,000,000 5000

 בית הבראה או בית מרגוע, לפי מספר המי
 טות המשמשות או מיועדות לשמש לקו־

 חות —.

 עד 100 1000

 101 עד 200 1500

 201 או יותר 2000

 בית מלון או פנסיון, לפי מספר המיטות
 המשמשות או מיועדות לשמש לקוחות —

 עד 10 500
 למעלה מ־10, לכל מיטה נוספת, הוספת של 45

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

ת 1974/75,  3. על אף האמור בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי, לא יחוייב אדם בעד שנ
 בשל כל מקום שבו הוא עוסק במלאכה או בעסק, בסכום נוסף העולה על 50% מההפרש

 שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס המוטל לפי חוק עזר זה.

 הוראות מעבר



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

 עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולם־צור (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— השם
 1975״.

 נתאשר. צ ב י ב ן ־ י ש י
 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974) ץ ראש המועצה האזורית םולם־צור

 נהמ 8/2)

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לבאר־ טוביה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה האזורית באר־טוביה חוק עזר זה:

, במקום פריטים תיקו! התוספת  1. בתוספת לחוק עזו־ לבאר־טוביה (אספקת מים), תש״ל—1970 2
 7 ו־8 יבוא:

 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
ש _ נאגורות נלירות ך ן ח 1 ף ^ _ , י ע ם ם ^ י ת מ ר ג ך א  ״

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק ראשונים 60 1.80

 ל־6 מ״ק נוספים 100
 לכל מ״ק נוסף 150

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5
 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל 10 מ״ק 52

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה גפ־
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 52
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב;

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 2191¡ תשל״ג, עמי 337.
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 האגרה למ״ק האגדה המינימלית
 באגורות בלידות

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה,

 (3) למוסדות 68 9

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 68 9

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחד שלא פורש במקום אחר בתו

 ספת זו 150 10

 (6) ל תעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 52 10
 מעל הכמות המוקצבת 98

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 98 13

 (7) לבניה 135 10

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 150

 (9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 55 7
 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 18 5

 מעל הכמות המוקצבת 40

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו
 בדירה — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי
 עלתה על 10 מ״ק — יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב, בעד כל

 נפש שמעל 5 הנפשות הראשונות בסך 9 לירות לשנה.

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכפים.״

ה 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974). י  ״חי

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־טוביה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה-—
."1975 

ם ה ל פ ו ן ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ג בסיון תשל״ד (13 ביוני 1974) ראש המועצה האזורית באד־טוביה

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לראמה בדבר מס עסקים

1 וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 הרשויות המקומיות (מם עסקים)׳ 1945 2 מתקינה המועצה המקומית ראמה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר ראמה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—31957 (להלן _ החלפת התוספת
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ות מעמם — דגים 60 נ  אוטו משא בטו
 עד 2 00! חומוס או פולים 60

 למעלה מ־2—5 150 חמרים וכלי בנין 200
 למעלה מ־5 עד 10 200 חלב ומוצריו 60

נות 120  למעלה מ־10 240 ירקות ופירות בקמעו
 אטליז — ירקות ופירות, בסיטונות 180
 עם מקרר 20! כל בו 180
 בלי מקרר 80 כלי חרסינה 60
 אינקובטור 60 כלי זכוכית 60
 אריגה מקומית במכונה 60 כלי מטבח 80
 בית בד — לחם 40

נות 240  בעל ריחיים 1 120 מכולת בסיטו
לת בקמעונות —  בעל 2 ריחיים 180 מכו

 בית דפוס 120 שמספר לקוחותיה —
 בית מלאכה לבלוקים 500 עד 100 80

 בית מרקחת 200 מ־101 עד 150 100
 בית קולנוע 250 למעלה מ־150 150
 בית קפה — מכשירי חשמל 180
 בלי בר 80 מקלטים 180
 עם בר 140 ממתקים 80

ת 80 משקאות משכרים — פ ס ו  עם מכשיר טלוויזיה — ת
 בית ספר לנהיגה 250 בסיטונות 180
נות לשתיה במקום 140  בנאי 120 בקמעו
נות לשתיה מחוץ למקום 80  בנק או סניף של בנק 4000 בקמעו
 גלנטריה 80 נעליים 80

 חזירים — לכל ראש 15 נפט —
ת למכירת — בסיטונות 200 ו  חנ
נות 100  בגדים משומשים 50 בקמעו
 בדים וטקסטיל 140 סיגריות 80
 בשר 100 ספרים וצרכי כתיבה 80

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מט׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 118, תשכ״ד, עמי 1007¡ תשל״ב, עמי 182.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מתפרה —
 1 עד 10 פועלים 150
ה מ־10 עד 30 300  למעל
 למעלה מ־30 700
ן נעליים 50  מתק
ם 80 י נ  מתקן שעו

י גר —  נ
ת 200 ו נ ו חל ת ו  לדלתו
 לרהיטים 300
 לתיקונים 80

 נגריה מיכנית 500
 נפח 60
ת עבודה, לכל ראש 6 ו מ ה  סוסים או ב

י ומכירה 80 קו י  סיד, נ
 סייד 100
 סנדלר 60

ת 100 ת  ס
ן 250  עורך די
 פחח 40
רה 40  מחם עץ, מכי

 פרה, לכל ראש 10
 צאן, לכל ראש 3

 . צבע 80
 צורף 80
 צלם 80

 קבלן —
 לבנין 300
 לכבישים 200
 ליציקה ותיקון גגות 220
 לעבודות אחרות 140
 רופא כללי עם מרפאה 300
 רופא שיניים 250
נארי 200  רופא וטרי
 רפד 100
 רצען 80

 רתך 100
 שען 100
 שרברב 100

ת אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת ו ר  שי
ם המועצה 3000 וסעים בתחו  נ
 חשמל, ייצור או אספקה 3000

ר הפועלים בו — פ ס מ  בית חרושת ש
 עד 10 750

 למעלה מ־10 עד 30 1500
 למעלה מ־30 2000״

40 
60 

200 
120 
120 
100 
100 
80 
60 

100 
80 

1000 
300 
100 

160 
240 

20 
40 
80 

120 
60 
60 

250 

240 
140 
240 
80 

120 
500 
120 

150 
500 
250 

200 
100 
80 
80 

100 
120 

 פלאפל
 רהיטים משומשים

 שמנים ומוצריהם —
 בסיטונות

נות  בקמעו
ת •  תבואו

 תיקון מכשירי חשמל
 חשמלאי

 חרש נחושת
 טחנת קמח

 טייח
 טפסן

ת דלק  תחנ
 חברת ביטוח

 תיקון והשכרת אופניים
 טרקטור —

 בלי שרשרת

 עם שרשרת

 לול שמספר המטילות בו -
 מ־5 עד 50

 למעלה מ־50 עד 100.
 למעלה מ־100

 מאפיה
 מגהצה
 מגרסה
 מהנדס

 מונית —
 הפעלת הבעלים

 המופעלת בשכירות
 מוסך
 מזנון

 מסעדה
 מחצבה
 מכונאי

 מלון או פנסיון —
 עד 3 חדרים

 למעלה מ־5 חדרים
 מסבנה

 מסגריה —
נעת  ממו

 בלתי ממונעת
 מספרה

 מערבל בטון בשכירות
 מצבעה

 מרצף

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם בשנת 1974/75 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות אולם כל סכום ששולם על פי

 תחילה

 הוראות מעבר
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 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק
 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראמה (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ה-־ 1975״. השם

 נתאשר. ח נ א ג א ס י ף מ ו ו י ם
 י״ג בכסלו תשל״ה (27 בנובמבר 1975) ראש המועצה המקומית ראמה

 (תמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 החלפת התוספת

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת התעבורה

ו ת י מ ה ת רכב ו ד מ ע ר ה ב ד ־ צור ב ם ל ו ס ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 77
, מתקינה המועצה האזורית סולם־צור חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

,  1. במקום התוספת לחוק עזר לסולם־צור (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962 3
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 11(א))

 שיעורי אגרת הסדר ליום, משעה 05.00 עד 23.00, או לחלק ממנו:
 האגרה בלירות

5 
15 
2 

10 
 0.50״

 מכונית פרטית
 אוטובוס
 אופנוע
 משאית

 אופניים

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולם־צור (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון),
 תשל״ה—1975״.

י ש י ־ ן י ב ב  צ
 ראש המועצה האזורית סולם־צור

 אני מסכים.

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 נתאשר.
 י׳׳ב בסמן תשל״ד (2 ביוני 1974)

 (חמ 8/22)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2632; תשל״ב, עמ׳ 816.
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 פקודת המועצות המקומיות

1 9 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת
 חוק עזר לרעננה בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, ומעיפים 37, 38 ו־39
, מתקינה המועצה המקומית רעננד  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (אגרת ביוב), תשל״ב—31971, יבוא:

 ״חוסמת

 שיעור האגרה לכל מטר מעוקב של מים הנצרכים, למעט מים להשקיה.

 אגרת ביוב אגורות

"45 

 מגורים 25
 משרדים ומפעלים

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ץ י ב ו פ ל ו ן ו י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית רעננה

 נתאשר.
 י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975)

 (וזמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 481.

 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים
 על ידי המועצה המקומית עומר

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע כי המועצה
 המקומית עומר אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים),

.  תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974)
 (חמ 765223)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256; ם״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1220.
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 המחיר 256 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




