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1 9 6 1 - א ״ כ ש  חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ת
ד ו צי י ו א ל בי מ ל לג ה נ מ ת ה ט ל ח ל ה ר ע ו ע ר ע ן ב י י ד ר ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961 ! (להלן -
 החוק), וסעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט׳ תשי״ז־-21957, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

-ד195: ז ״  ״בית המשפט״ — בית המשפט המחוזי כמשמעותו בחוקי בתי המשפט, תשי

״ - ערעור לפי סעיף 27א(א) לחוק. ר ו ערע  ״

ר יוגש במסירת שני עתקימ של כתב הערעור לבית המשפט שבתחום שיפוטו  2. ערעו
וד.  נמצא המלאי והצי

ר:  3. ואלה הפרטים שיכיל כתב ערעו

 (1) שם בית המשפט: 9^
 (2) שמו, תיאורו ומקום מגוריו של המערער, ומען למסירת כתבי בית דין:

 (3) העובדה שהמערער הוא פסול דין, אם הדבר כך:
 (4) מספר השומה של המערער:

 (5) תאריך מסירת הצו כאמור בסעיף 26א(ג) לחוק למערער (להלן - הצו)
 וכן תאריך הצו:

 (6) סכום שוויים של הנכסים שעליהם הוצהר, ואם לא הוצהר — נכסי המער־
 ער וסכום שוויים כפי שנקבע בצו:
 • (7) סכום מס הרכוש הנקוב בצו:

 (8) נימוקי הערעור, כל נימוק בנפרד.

 4. עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה לכך בתקנות
ו ג. 9 6 7 - ח ״ כ ש  בית המשפט (אגרות), ת

 5. (א) אלה המסמכים שיש לצרפם לכתב הערעור:
: ן  (1) הצעת ערובה במקום עדכו

 (2) הודעה על הפקדת ערבון או על מתן ערובה:
 (3) העתק מכל מסמך הנזכר בהודעת הערעור.

^ ^ ר ו ע ר ע  (ב) המערער ימציא, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת ה
י במחלוקת. נו שנו  אישור מהמנהל כי שולם מם הרכוש שאי

ר יקבע הרשם של בית המשפט את סכום הערבון שעל המערער  6. משהוגש כתב הערעו
 להפקיד בבית המשפט להבטחת הוצאותיו של המנהל ואת המועד להפקדתו, וימציא למערער

 הודעה על כך.

 7. רצה המערער ליתן ערובה אחרת במקום הערבון, יצרף הודעה מתאימה לכתב הער־
, על פי צד אחד, להרשות לו מתן ערובה סבירה אחרת להנחת דעתו  עור, והרשם רשאי
, וימציא לו הודעה על כך: לא הרשה מתן ערובה אחרת, ן  ובמועד שקבע לכך במקום הערבו

 יקבע את סכום הערבון שעל המערער להפקיד ואת המועד.

 הגשת ערעור

 תוכן כתב
 הערעור

 מסמכים שיש
 לצרפם לכתב

 הערעור

 ערבון

 ערובה גמקום
 ערבון

 1 ש״ח תשניא, עמי 100; תשנ-ז, עמי 26.
 צ סייח תשי״ז, ממ׳ 148.

 3 ק״ת תשג״ח, עמי 366.
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 8. לא קיים המערער את הוראות הרשם בדבר הערבון או הערובה או לא המציא אישור דחיית ערעור י
. מהעדר ערובה ן  כאמור בתקנה 5 (ב), יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לבעלי הדי

 9. החליט הרשם לפטור את המערער׳ לפי בקשתו׳ מתשלום האגרה או לדחותה׳ כולה בקשת פטור
ר מחובת ערמן ו ע ר ע ן לכל הוצאות ה  או מקצתה׳ ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור אותו גם מחובת עדכו

ן זה׳ ולא יינתן הפטור אם ׳ לאחר שניתנה-למנהל הזדמנות להשמיע דברו בעני  או למקצתן
 הראה המנהל טעם מספיק לכך.

׳ תומצא החלטת הרשם ן  10. הודיע הרשם שלא בפני המנהל על החלטתו לפטור את המערער מחובת ערבו
ו בדבר פטור , א ו ת ד ק פ ה ן והמועד ל  הודעה על כך למנהל; החליט שלא לפטרו - יקבע את סכום הערבו

1 מערבון  , י י 1
. ן  ירשה לו מתן ערובה במקום העדכו

 11. בכל שלב בשלבי הדיון רשאי בית המשפט, על פי בקשת המנהל ואם יראה טעם ערבון או עתרה
ו נופפת ה ו ר ט פ ר ש ע ר ע  מספיק לכך׳ להגדיל את סכום הערבון של המערער, וכן לחזור ולחייב מ

ה ומערובה לשלם את האגרה ולהגיש ערובה. ר ג א 4 ^ 

ר יחולו הוראות תקנות סדרי הדין האזרחי׳ תשכ״ג-1963 י•(להלן - תחולת תקנות .  12. (א) על ערעו
׳ ו י י י ה י י  התקנות), למעט - ס

 1 תשכ״ג—1963

׳ -  (1) חלק ב
ד 71 וסימן וי; , תקנות 68 ע ׳ ב ־ ׳ ו ׳ סימנים א  פרק ו

; ׳ ד ־ ׳ ו  , בפרק ט׳ סימנים ב
; ו ד וט״ ״  . פרקים י

׳ -  (2) חלק ג
, כ״ג1, ג ׳ כ״ ב ׳ כ״ א ״ט סימן בי; פרקים כי, כ״ ׳ י״ח, י ז ״ , י  פרקים ט״ז

; ד  כ״

׳ -  (3) חלק ה
. , סימן די  פרק כ״ז

בע״ - לרבות מערער: ן תקנה זו, כל מקום שנאמר בהוראות התקנות ״תו י  (ב) לענ
. ן י ׳ - לרבות מנהל; ״תובענה״ - לרבות ערעור, הכל לפי הענ  ״נתבעי

ת י ב ן ב י ד י ה ר ד ׳ לתקנות יחולו על ערעור על פסק דין של בית משפט ס  13. סדרי הדין שנקבעו בחלק ד
, בשינויים המחוייבים. המשפט העליק ן ו ת המשפט העלי י ב י ^ ^ 

n ; ״ n n .  14. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן

יים (סדרי דין בערעור לגבי מלאי וציוד), תשל״ג— ביטול  15. תקנות מס רכוש וקרן פיצו
 :1973 5 — בטלות.

 16. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על צו המנהל השפ
.  לגבי מלאי וציוד), תשל״ה-1975״

ק ו ד ם י י צ י י  ט״ז בסיון תשל״ה (26 במאי 1975) ח
, שר המשפטים . ( 7 2 4 ד מ 9 ח ) 

 4 ק״ת תשב״ג, עמי 1869.
 5 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 256.
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9 ו 6 8 - ח ״ כ ש  חוק הביטוח הלאומי [גושה משולב], ח

ן י נ ה לע ב כ ר ה ת ערר ו ד ע י ו ו נ ן מי פ ו ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

ק ד י צ מ ע ט ת מ ו ק נ ע ה ת ו ו י ל א י צ ו ת ס ו ב ט  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 200 (א) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח-1968 י, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1, (א) שר העבודה יקבע בהודעה ברשומות רשימה של חברי ועדת ערר (להלן -
 הרשימה).

 (ב) כחבר ועדת ערר יתמנה מי שנתמלא בו אחד מהתנאים האמורים לגבי נציג
ן לעבודה, תשכי׳ט-1969 2,  הציבור בבית הדין הארצי כאמור בסעיף 10 לחוק בית הדי
 ומי שהוסמך כעובד סוציאלי כאמור בתקנה 2 לתקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה
 סוציאלית), תשי״ט—1959 >•; ובלבד שלא יתמנה כחבר ועדה מי שהוא עובד המוסד או עובד

 גוף שהוא צד להסכם לפי סעיף 200 לחוק. 0̂

 2. שר העבודה ימנה אדם מתוך הרשימה להיות יושב ראש ועדת הערר, שהוא כשיר
 להתמנות שופט בית משפט שלום לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953 *, או שכיהן לפחות

ג הציבור בבית דין או בכל דשות שיפוטית אחרת בישראל.  חמש שנים כנצי

 3, (א) ועדת ערר תשב בהרכב של שלושה חברים וביניהם היושב ראש, בכל אחד
ב, חיפה, נצרת, צפת ובאר־שבע.  מהמקומות האלה: ירושלים, תל־אבי

 (ב) מותב ועדת הערר ייקבע בידי היושב ראש מתוך הרשימה.

ינו בה נימוקי ההחלטה. י  4, (א) החלטת ועדת הערר תהיה בכתב ויצו
 (ב) החלטת ועדת הערר תינתן פה אחד או ברוב דעות.

 5. הערר יוגש תוך ששה חדשים מהתאריך שבו נמסרה לעורר במכתב רשום החלטת
 המוסד בתביעה לפי סעיף 200 או לפי פרט ט1 לחוק.

נו בו י י יף המוסד הפועל באזור מגוריו של העורר ויצו  6, הערר יוגש בכתב באמצעות סנ
 נימוקי הערר.

^ ^ ו מ כ ס ה  7. (א) הוזמן חבר לישיבת ועדת הערר ולא הופיע, רשאי יושב ראש הועדה, ב
 העורר לקיים את הדיון בערר בהרכב של שני חברים.

 (ב) היו דעות חבר הועדה והיושב ראש שקולות - תכריע דעתו של היושב ראש.

להע־ ות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ו  8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
.  נקות מטעמי צדק), תשל״ה-1975״

 רשימה של חברי
 ועדת הערר

 יושב ראש ועדת
 ערר

 ישיבות ועדת
 ערר

 החלטת ועדת
 הערר

 מועד להגשת
 ערר

 הערר בכתב

ם ע ר ה ב ש ׳ בסיון תשל״ה (20 רמאי 1975) מ  י
 (חמ 50381?) שר העבודה

 1 ס״ח תש3״ח, עמי 108; תשל״ג, עמי 212.
 2 סייח תשנ״ט, עמי 70.

 3 ק״ת תשייט, עמי 2008; תשנ״ט, עמי 1389.

 4 סייח תשי״ג, עמי 149; טיח השביט, עמי 98.
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 פקודת התעטרה

ה ד ו ק פ ע ה ו צ י ב ת ל ו נ ק  ת

ן תקנות אלה: , אני מתקי 1 רה  בתוקף סמכותי לפי מעיף 70 לפקודת התעבו

י תיקו!תקנה! ר ח ת העיקריות), א ו נ ק ז  1. בתקנה 1 לתקנות.התעבורה, תשכ״א—21961 (להלן — ה
א: בו  הגדרת ״גובה כללי״ י

 ״״גורד״ — רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון
 הרכב כגורר!״

 בתקנה 221 לתקנות העיקריות — תיקון תקנת 221

 (1) בתקנת משנה (א)(1), המלה ״בטרקטור״ — תימחק!

א: בו  (2) אחרי תקנת משנה (ב) י

בתקנת משנה (א)(2) רשאי אדם ללמוד נהיגה  ״(ג) על אף האמור '
 בטרקטור בבית ספר מקצועי שרשות הרישוי אישרה אותו לצורך זה,
 לאחר שמלאו לו חמש עשרה שנה ולהיבחן בהתאם לאמור בסימן ד׳
 לפרק זה, ובלבד שלא יינתן לו רשיון נהיגה אלא אם מלאו לו שש עשרה

 שנה.״ ׳,

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות — תיקון התוספת
 הראשונה

א: בו  (1) במקום פסקה 16 י

 ״16. רשיון סחר
 אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לאדם שרשות הרישוי ייחדה לו
 תו־םוחר לפי סעיף 9 לפקודה (בפסקה זו — רשיון סחר), ורכבו אינו
 פטור מאגרת רשיון רכב לפי הפקודה, וכן האגרה בעד חידוש רשיון סחר

 י תהיה בשיעור של 750 לירות.״!
 (2) בפסקה 23, במקום ״50 לירות״ יבוא ״75 לירות״.

 בתוספת השלישית לתקנות התעבורה — תיקון התוספת•

 (1) פסקה (י) — בטלה!

 (2) פסקה (יא) תסומן (י).

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 6), תשל״ה—1975״. השם

.3 

.4 

י ב ק ע ד י  ג
 שד התחבורה

 כ״ה בסיון תשל״ה (4 ביוני 1975)
 >חמ 756125)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173.

 2 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425; תש״ל, עמ׳ 699; תשל״ה, עמ׳ 1813.
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9 ן 6 3 - ג ״ כ ש  חוק מס שבח מקרקעין, ת

ס ת מ פ ס ו ת ר מ ו ט ר פ ב ד ה ב נ ק  ת

, ובאישור ג-1963!  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (ד) לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״
עדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  ו

 פטור מתוספת מס 1. מכירה לחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע״מ של
ד לפקודת ־  זכות במקרקעין שחלה עליהם ההודעה שפרסם שר האוצר לפי סעיפים 5 ו
׳ 1238,  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2, בילקוט הפרסומים 1443, תשכ״ח, עמ

 תהיה פטורה מתוספת מס.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בחשון תשל״ה (18 באוקטובר 1974).

- ה ״ ל ש ר מיוחד מתוספת מם), ת פטו ) ן י  השפ 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס שבח מקרקע
 1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ב בהיון תשל״ה (1 ביוני 1975) י  כ״
 (חמ 7230000) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״ג, עמי 156; תשל״ה, עמי 2.
 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 פקודת בתי המשפט העירוגייבו

שר - ל - נ מ ר כ ־ ה ת ר י י ט נ רו ט העי פ ש מ ת ה י ל ב ב ש ש ו מ ם ה ו ק ר מ ב ד ו ב  צ

ן י ק צ ו מ ־ ת י ר ם - ק י ־ ת י ר ן ~ ק ו ע ב ט ־ ת י ר ק - ק י ל א י ב ־ ת י ר א - ק ת א ־ ת י ר  ק

ניים A אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג לפקודת בתי המשפט העירו

ני טירת־הכרמל - נשר - קרית־אתא - קרית־  קביעת מקום 1. מקום מושבו של בית המשפט העירו

ן - קרית־ים - קרית מוצקין - הוא בתחום המועצה המקומית ב ביאליק - קרית־טבעו ש י  מ

 קרית־ביאליק.

ו בתי המשפט העירוניים (קביעת מקום מושבו של בית המשפט צ  השט 2, לצו זה ייקרא ״
ן - קרית־ י טירת הכרמל - נשר - קרית־אתא - קרית־ביאליק - קרית־טבעו נ  העירו

. ן), תשל״ה-1975״  ים - קרית־מוצקי

ק ו ד ׳ צ ם י י י ט בםיון תשל״ה (29 במאי 1975) • ח ״  י
 (חמ 70081) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, ברך בי, עמי 995; ס״ת תשל״ה, עמי 35.
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1 9 5 3 -  חוק התקנים, חשי״ ג
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ח כ  א

ף 8 לחוק התקנים, תשי״ג-1953 1,  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעי
, אני מכריז לאמור:  שהועברה אלי

ת ת ד י 299״ - תקן ישראלי ודיי 299 - תמוז תשל״א (יולי מ  1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״
 1971) - סימון מוצרי זהב כפי שתוקן בגליון תיקון לתקן ישראלי 299 - אדר תשל״ה

 (פברואר 1975) - סימון מוצרי זהב.

.  2. התקן הישראלי ת״י 299 הוא תקן רשמי

 !3, התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה׳ משרד המסחר והתעשיה, דחי מזא״ה 76,
. י : ב י  תל־אב

, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30׳ ירושלים;  (2) בלשכת היועץ המשפטי

ב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה  (3) במשרד מנהל מחוז תל־אבי
 76, תל־אביב;

 • (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

בז , רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אבי  (5) במכון התקנים הישראלי

ין בו במקומות האמורים.  וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעי

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תהילה

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 299 — תמוז תשל״א (יולי 1971) — סימון מוצרי זהב), ביטול
 תשל״ב—1972 ־ - בטלה.

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 299 - תמוז תשל״א (יולי 1971) - השפ
 סימון מוצרי זהב)׳ תשל״ה—1975״.

ן י ל ט י י ׳ צ ״א בסיון תשל״ה (21 במאי 1975) י  י
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח  י

 1 סייח תשי״ג,.עמ׳ 30.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 162.

 אהרזה על מתן
 רשמי

 מקומות הפקדת
 התקן
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9 ן 5 3 -  חוק התקנים, תשי״ ג

י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

׳ ג-1953! י ׳  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי
ז לאמור:  שהועברה אלי, אני מכרי

י 608״ - תקן ישראלי 608 - ניסן תשל״א (אפריל  1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״
 1971) — משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים, כפי שתוקן בגליון תיקון לתקן ישראלי

 ת״י 608 - כסלו תשל״ה (דצמבר 1974) - משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים.

 הגדרות

.  2. התקן הישראלי ת״י 608 הוא תקן רשמי

 3. ההתקן האמור הופקד:

־  (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, תל
 אביב:

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים;

ב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, דחי מזא״ה  (3) במשרד מנהל מחוז תל־אבי
 76, תל־אביב:

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות 82,
 חיפה;

, רח׳ האוניברסיטה 42, תל־אביב:  (5) במכון התקנים הישראלי

 וכל אדם זכאי, ללא תשלומ, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 608 — ניסן ת־םל״א (אפריל 1971) — משפתי חשמל
, תשל״ג—1972 ־ — בטלה. ם) י תי י  למכשירי בישול ב

 אנרזה על תקן
 רשמי

 מקומות הפקדת
 התקן

 תחילה

 ביטול

ת תקנימ (תקן ישראלי 608 ~ ניסן תשל״א (אפריל 1971)  6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרז
 משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים), תשל״ה—1975״.

י ן י י ט ל  י י צ
 הממונה על התקינה

״א בסיון יה (21 במאי 1975)  י
 (תמ 74082)

 1 סייח תשי״ג, עמי 30.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 161.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 חוק איגודי עדים, תשט״ו—1955

, ם י ת מ א ו ר ב ת ב ו ו י בי נ י ה לענ ד ו ה י ־ ם ו ר ם ד י ר ד ע ו ג י ת א מ ק ר ה ב ד ו ב  צ

ם י ק י ז ת מ ר ב ד ה ה ו פ ש ק א ו ל י  ס

, »ני מצווה לאמור: !1955- ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״

 הגדרות

 פרק א׳: פרשנות
 1. בצו זה -

גוד ערים המוקם לפי צו זה: ד״ - אי ו ג אי  ״

גוד: עצה״ — מועצת האי ״המו ' 

ת מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;  ״רשו

 ״השר״ - שר הפנים.

: ייסוד האיגוד ׳  מדק נ
ב ותברואת מים, סילוק אשפה האיגוד ו בי דה( הו י ם־ ד ערים דרו ו ג  2, מוקם בזה איגוד שייקרא ״אי

 והדברת מזיקים)״.

 3, תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות. תחום האיגוד

י ביוב ותברואת מים׳ סילוק אשפה והדברת תפקידי האיגוד נ י  4, תפקידי האיגוד הם לטפל ולפעול בענ
 מזיקים.

ל סמכויות  5, לשם ביצוע תפקידו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כ
, ב״מועצה מקומית״ או ב״רשות ה״ רי  חיקוק ולצורך זה כל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״עי
/ וכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״ראש ׳ ד ו ג י א  מקומית״ יראו כאילו מדובר ב״
ושב , או ב״ראש מועצה מקומית״ או ״ראש רשות מקומית״ יראו כאילו מדובר ב״י ה״ רי  עי

ן הוראה אחרת בצו זה. ש המועצה״, והוא כשאי א  ר

 פרק ג׳: המועצה

ת הרגב המועצה יות המקומיות ותהא בת 13 חברים׳, כל רשו גי הרשו  6. המועצה תהא מורכבת מנצי
ן חברי מועצתה או עובדיה  מקומית׳ תוך חדשיים לאחר שנבחרה, תמנה את נציגיה מבי
־ד1׳ תקופת כהונתו  במספר הנקוב מול שמה בתוספת! בכפוף לאמור בסעיפים 15׳ 16 ו

 של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה של המועצה.

 7. (א) תקופה כהונתה של המועצה היא ארבע שנים. תקופת כהונתה
׳ מל המועצה ( א ) ן ט  (ב) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה׳ אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף ק

ד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.  כל עו

 1 ס״ח תשט״ו, עמי 48; סייח תשכ״ו, עמ׳ 36.
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ף זה, יכנס מועצה ראשונה לישיבתה הראשונה לא  8. השר, או מי שהסמיך לצורך סעי
 יאוחר מ־14 יום מיום שמונו רוב חבריה, והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר יושב ראש

 המועצה.

 ישיבה ראשונה

 9. יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה של המועצה ובלבד שתקויים לפחות
 ישיבה אחת בשלושה חדשים.

 ישיבה רגילה

 10. יושב ראש המועצה יכנס ישיבה של המועצה אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה
 בידי לפחות שליש מחבריה או ביד ראש רשות מקומית.

 11. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבה של המועצה תוך 14 יום מיום הגשת הדרישה
 כאמור בסעיף 10, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה, ואם הדרישה חתומה ביד
 ראש רשות מקומית - אחד מנציגיה של אותה רשות מקומית, לכנס ישיבה של המועצה
 לדון בסדר היום הנדרש; יושב ראש הישיבה יהיה חבר המועצה שתבחר אותו לכך המועצה.

 12. רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

ן הוראה  13. המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאי
 אחרת בצו זה.

 ישיבה שלא מן
 המנין

 כינופ ישיבה
 שלא מן המנין

 על ידי חברי
 המועצה

 מנין חוקי

 סדר עבודת
 המועצה

 וישיבותיה

 סמכויות המועצה . 14. בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

;  15. רשות מקומית רשאית לבטל בכל עת את מינוי נציגה במועצה ולמנות אחר במקומו
י ו נ  כל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו: על כל מינוי וביטול מי

 תודיע הרשות המקומית בכתב ליושב ראש המועצה.

־ ל ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקו  16. חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו ע
 מית שמינתה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה

 לראש הרשות המקומית.

 ביטול מינוי
 חבר המועצה

 התפטרות חבר
 המועצה

 17. חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים, או משלוש
 ישיבות רצופות, אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר המועצה׳

ן ל  מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה־לישראל או ברשות המועצה! ע
ודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית שמטעמה כיהן לפני"  חדילה כאמור י

 החדילה.

 18. חדל חבר המועצה מלכהן, תמנה הרשות המקומית שמינתה אותו חבר אחר במקומו;
דיע  לא מינתה הרשות המקומית חבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, תו
 על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית; לא שעתה הרשות המקומית להתראה,
 רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצת הרשות המקומית או עובדיה של אותה רשות
נו מסכים למינוי, רשאי השר למנות הבר חדש מבין בעלי זכות  מקומית׳ ואם אותו אדם אי

 להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

 ו ל ו  19. אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פע
 תיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר

 חבריה.

 העדר מישיבות
 המועצה

 מילוי מקומות

 שמירח תוקף
 הדיונים
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 20. נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין יוכל לצוות על המנויות השר
עד שיקבע בצו! לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד  המועצה למלא אותו תפקיד תוך מו
 שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם

 מקופת האיגוד.

 בחירת יושב
 ראש המועצה

 בחירת טגן יושב
 ראש

 בחוגת היושב
 ראש וסגניו

 היושב ראש
 ממונה על ביצוע
 החלטות המועצה

 דין וחשבון על
 האיגוד

 0רק ד׳: יושב ראש המועצה וסגניו

 21. המועצה תבחר בישיבתה הראשונה באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

. . עצה  22. המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המו

 23. (א) נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב
 ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו -

 (1) סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד:

 (2) הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד;

 (3) חבר המועצה שהיא תמנהו לכך - אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול,
 או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

 (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד מאלה:

 (1) חדלו להיות חברים במועצה;

די מתן הודעה בכתב למועצה;  (2) התפטרו על י

 י(3) המועצה העבירה אותם מכהונתם.

 גג) החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהונתם
 לא תהיה בת תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לעגין זה והצביעו בעדה למעלה
 ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי

ל עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.  ע

 (ד) חדל יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו
ושב ראש אחר מבין חבריה׳ תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שתיקרא במיוחד  י

. דו די מזכיר המועצה ושתנוהל על י ן זה על י י  לענ

׳ תבחר  (ה) חדל סגנו היחיד של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו
׳ בישיבה שתיקרא  המועצה במקומו סגן אחר מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו

די יושב ראש המועצה. ן זה על י  במיוחד לעני

ן ושכל הוצאה  21. יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדי
 של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

 25. (א) יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה׳ ולא יאוחר מאשר
י האיגוד במשך השנה נ י ן דין וחשבון מפורט על ענ  שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכי

 שחלפה.

 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו בתיקונים או שלא בתיקו״
 נים ידאג יושב ראש המועצה לכך שיישלחו לפחות שלושה עתקים ממנו לשר ולפחות עותק

 אחד לכל רשות מקומית ועותק אחד למבקר המדינה.

ו. ני ן וחשבון בצורה הטובה בעי  (ג) האיגוד רשאי לפרסם את הדי
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ו של יושב ראש המועצה  26. (א) סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידי
ו מאת יושב ראש המועצה באישור המועצה.  ולשמש בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אלי

 (ב) חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
־ ן מסויים אם הועברו אליו מאת יושב ראש המו  ולשמש בסמכות מסמכויותיו לעני

 עצה באישור המועצה.

 27. יושב ראש המועצה או סגנו׳ וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב ראש
, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד משכורת  המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 28, רשאי

 בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

 העברת תפקידים
 וסמבויות של

 יושב ראש

 משבורת היושב
 ראש וסגניו

 פרק ה׳: ועדות ועובדים

 28. המועצה רשאית לבחור — אם מבין חבריה ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין אנשים
י־ י ות שתפקידן לטפל בעגינים או במקר־פ מסו  מתאימים אחרים — ועדות קבועות או ארעי

ל עליהן המועצה.  מים, ככל שהטי

 בחירת ועדות

 29. לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה. הרכב הועדה

ש ליעי״ 30. יושב ראש של ועדה ייבחר בידי המועצה. א  יושב י

נות אישור המועצה.  31. (א) החלטותיה של ועדה טעו

 (ב) המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המש־
 התפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.

וניה.  32. ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודי

 33. (א) האיגוד רשאי -

 (1) להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם;
 (2) לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם:

 (3) להפסיק, מסיבה מספקת, את עבודתם ולפטרם על פי החלטה של רוב
 חברי המועצה.

 (ב) המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

 34. לא יועסק עובד באיגוד אלא בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (שירות העוב־
 דים), תשכ״ב-1962 2.

 אישור החלטות
 ועדה

 סדרי עבודה
 ועדה

 העסקת עובדים

 פרק וי: חוזים והצעות

 35. יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת המו־
 עצה, אם נתקיימו שלוש אלה:

 (1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על 1,000 לידות;

 חוזים ללא
 החלטת המועצה

 2 ק״ת תשכיב, עמי 2562.
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 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה, אם כרוכה בו הוצאה, מיועדת לה הקצבה מתאימה
 בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה:

 (3) קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

 36, כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה: אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה הוזים הטעיני0
> החלטת המועצה ר ש ת ה א ן גם אישור בכתב מ  החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעו

 חוזה למתן זניון
 או מונופולין

 העברת חוזים
 לאיגוד

 ועדת הצעות
 ומברזימ

 חבר המועצה או
 חבר ועדה או
 עובד המעונין

 בחוזה

ן אישור בכתב מאת השר.  37. כל הוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעו

 38. חוזה שעשתה רשות מקומית לפני פרסום צו זה ברשומות, בקשר לענינים הנתונים
גוד׳ אט המועצה החליטה על  במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו עשתה אותו האי
ת מקומית״ יראו  כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ואז בכל מקום בחוזה בו מדובר ב״רשו

ד״. ו ג  כאילו מדובר ב״אי

ת הצעות ומכרזים) שתפקידה ד ע  39. למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן - ו
.  לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן

 10. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
׳ להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבי. ן  או טובי

 (ב) צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצמות המחירים׳ וכן סוגי החוזים
׳ יהיו לפי האמור ד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי, או ללא מכרז בכלל ו ג  שהאי
ות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך-31959,  בתקנות העירי

. ן י נויים המחוייבים לפי הענ  בשי

די ׳ בעצמו או על י ן פי  41, (א) חבר המועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקי
 בן זוגו, מורשהו או שותפו, או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק
 שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים

גוד מספק לתושבים -  שהאי

ודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחחה או בעסק, לפני הישי־  (1) י
 בה הראשונה בה תדון בו:

ונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע  (2) לא ישתתף בדי
 בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

ן ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן  (ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרי
 זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד׳
גוד מספק לתושבים  למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאי

בדי האיגוד. ן שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עו  ופרט לעני

בד  (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו על חבר המועצה או ועדה או עו
 האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה
 או בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל
, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.  או פקיד אחראי בגוף המשפטי

נו - מאסר שלושה חדשים או  (ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), די
 קנס חמש מאות לירות או שני העבשים כאהד.

 3 ק״ת חש״ך, עמי 215.
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 פרק ז׳: כספים

 42, הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
ו  לסעיף 12 לחוק, ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית שהי
 רשומים ביום האחד באפריל של השנה שבה הוטל התשלום במרשם המתנהל לפי חוק מרשם
 האוכלוסין, תשכ״ה-1965 יי, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית, זולת אם הוסכם אחרת

 על ידי הרשויות המקומיות.

גוד.  43, (א) כל הכספים המתקבלים בידי האיגוד או בשמו יהוו את קופת האי

, ן  (ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציא כדי

 44, (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

למו ו או לחשבונו ישו  (ב) כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענ
ד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר  מי

גוד.  להחזיק אצלו סכום כסף להוצאות יום יום של האי

 45, כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
ד הגזבר. בי  ו

 הטלת מכהות

 קופת האיגוד

 בטחון קופת
 האיגוד

 פקודת תשלוט

ן  הנהלת חשבונות 46, המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השר, או מי שהסמיך לצורך זה, חשבו
 נכון של כל הכספים שמתקבלים ושמוצאים כידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח

 לעיון חברי המועצה.

 רואה חשבון 47, גזבר המועצה יגיש תוך שלושים יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה
ות 5,  חשבון שמינה השר לפי סעיף 216 לפקודת העירי

 פרק ח׳: הוראות שונות

 48. חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד -

יבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו בידי  (1) כשיש בהם התחי
גזבר האיגוד;  יושב ראש המועצה ו

־  (2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו בידי יושב ראש המו
 עצה ומזכיר האיגוד.

 התחייבות האיגוד

ן ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, ו  49. ספרי המועצה׳ מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעי
וציא ספר׳ מסמך או גייר כאמור  והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם׳ ובלבד שלא י

 ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 גישה למפרי
 המועצה

־ י ד  50, רואה חשבון כאמור בסעיף 17• רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו י
 עות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניגי המועצה ועל יושב

 ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן סביר.

 4 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270.
 5 דיני מדינת ישראל׳ נתזח חדש 8, עמי 197.

 המצאת ידיעות
 לרואה חשבון
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 51. האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות בל פעולה משפטית או להיות בעל מ •*»ים
ו, או אמ הדבר נראה לו י נ י ן בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידו ולענ  די
ו, מוסדותיו  כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדי
ו בקשר לתפקידיהם; לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות את כוחו של כל חבר המועצה  ומפעלי

ן מיוחד. י  או של כל עובד הן באופן כללי והן לענ

 52. נתגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין בירור חילוקי
ת ו 5 ני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל י , בעני יות המקומיות בינן לבין עצמן  הרשו

 רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שהוא ימנה לכך יכריע
 בהן; הכרעה זו תהא סופית.

ט ש ז ו איגוד ערים דרום־יהודה (ביוב ותברואת• מים, סילוק אשפה י צ  53. לצו זה ייקרא ״
 והדברת מזיקים), תשל״ה—1975״.

 תוספת
 (סעיפים 1 ר־6)

 הרשות המקומית מספר החברים

ן 2 ו ן־לצי  עירית ראשו

 עירית רחובות 2

 המועצה המקומית גדרה 1

 המועצה המקומית יבנה 1

 המועצה המקומית מזכרת־בתיה 1

 המועצה המקומית נחלת־יהודה 1

נה 1 ו  המועצה המקומית נס־צי

 המועצה האזורית ברנר 1

 המועצה האזורית גדרות 1

 המועצה האזורית גן־רוה 1

 המועצה האזורית נחל״שורק 1

ג ר ו ף ב ס ו ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975) י ״  י
 (חמ 765308) שר הפנים

 קובץ התקנות 3357, י׳ בתמוז תשקי׳׳ד!, 19.6,1975 2039



 פקודת העיריות
 חוק עזר לבת־ ים בדבר מניעת רעש

, מתקינה מועצת עירית ות! רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העי
 בת־ים חוק עזר זה:

ם לירות״  תיקון סעיף 2 1, בסעיף 2 לחוק עזר לבת־ים (מניעת רעש), תשי״ז—1956 2, במקום ״עשרי
.  יבוא ״מאתים וחמישים לירות״

 ד,שם 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (מניעת רעש) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ר ק ל ק ו ח צ  נתאשר. י
ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975) ראש עירית בת״ים ״  י

(8/21 an) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח תדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת 835, תשי״ז, עמ׳ 47.

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז-1956

 חוק עזר לחיפה בדבר חזירים ובשר חזיר

ות A וחוק הרשויות המקומיות (הסמכה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העירי
״ז-1956 2, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:  מיוחדת), תשי

 תיקון סעיף 7 1, בסעיף 7 לחוק עזר לחיפה (חזירים ובשר חזיר), תשי״ם-1958 ג, במקום ״100

. ם לירות״ ת״ יבוא ״500 לירות״, ובמקום ״שתי לירות״ יבוא ״עשרי רו  לי

), תשל״ה—1975״. ן יר)(תיקו  השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (חזירים ובשר חז

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשר. י
׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975) ראש עירית חיפה  ח

 (חמ 8/87)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ס״ח תשי״ז, עמי 16; סייח תשנ״ב, עמי 108.

 3 ק״ת תשי״ט, עמי 56.
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 פקודת העיריות

, 945ו  פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)

ס עסקים  חוק עזר לנתניה בדבר מ

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1 ת ו רי י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת הע
 המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר לנתניה (מס עסקים עירוני), תשי״ג—•1952 3 החלפת התוספת
י י נ י ש א י י א: ד בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תוספת ראשונה

 שיעורי המס לשנה

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

 אופנה — בוטיק 1000
 אספקת גז, מיתקני גז ואבזרים — משרד,

 סוכנות או חנות 7000
 אריגים, בדים, הלבשה — מכירה קמעונית 1000

 ביטוח —
 משרד, סניף, סניף משנה או סוכנות 4000
 לכל עובד נוסף על בעל העסק 500

 ביליארד או פינג־פונג — מועדון 1000
 בנק, אגודה שיתופית לאשראי או חסכון,

 המעסיק עובדים —
 עד 4 2000
 מ־5 עד 10 4000

 למעלה מ־10 10000
 בריכת שחייה 1000

 בית אבות שמספר החדרים בו —
 עד 20 1000
 למעלה מ ־20 עד 50 2000
 למעלה מ־50 5000

 בית הבראה, בית החלמה, בית חולים או
 כל מוסד רפואי אחר המיועד להפקת רוו

 חים המכיל מיטות —
 עד 30 1500
 למעלה מ־30 5000

 בית מלון עם בית קפה או בית אוכל הפתוח
 לקהל, פנסיון —

 שמספר החדרים בו עד 20 — בדרגה
 . ממשלתית —

 5 כוכבים 3000
 4 כוכבים 2400

 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעירוני
 המקיים תחנה להעלאת נוסעים בתחום

 העיריה 10000
 אולמי תיאטרון או כל בית עינוג ציבורי
 המשמש להצגת תיאטרון, קונצרטים, נש
 פים, חתונות, מסיבות או אסיפות, ששט

 חם במ״ר —
 עד 100 900

 למעלה מ־100 עד 200 1200
 למעלה מ״200 עד 300 1600
 למעלה מ־300 עד 400 3000
 למעלה מ־400 עד 500 4000
 למעלה מ־500 . 6000

 אולם המשמש לתערוכות לתמונות, גלריה
 לאמנות —

 פרט למקום המכירה 100
 כולל מכירה 150

 אולם המשמש לראווה למוצגים שונים —
 פרפ למקום מכירה 250
 כולל מכירה 300
 אופטיקאי 750

 אספקה או שיווק בסיטונות —
 ביצים, ירקות, עופות, פירות ושאר

 תוצרת חקלאית 10000
 אחד או שניים מסוגי התוצרת האמורים

 כששטח העסק —
 יעד 100 מ״ר 2000
 למעלה מ־100 מ״ר 3000
 אופנה — סלון 1500

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

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

 3 ק״ת תשי״ג, עמי 168; תשכ״ז, עמ׳ 1753; תשל״ג, עמ׳ 1872.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלידות

 3 כוכבים 1000
 2 כוכבים 750
 1 כוכב 600
 לא מדורג 250

 שמספר החדרים בו מ־41 עד 70 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 3000
 4 כוכבים 2000
 3 כוכבים 1400
 2 כוכבים 1000
 1 כוכב 800
 לא מדורג 400

 שמספר החדרים בו מ־71 עד 100 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 4000
 4 כוכבים 3000
 3 כוכבים 2000
 2 כוכבים 1500
 1 כוכב 1200
 לא מדורג 800

 שמספר החדרים בו מעל ל־100 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 5000
 4 כוכבים 4000
 2—3 כוכבים 3000
 1 כוכב 2000
 לא מדורג 1600

 בית קפה, קונדיטוריה או מסעדה —
 ששטחם במ״ר —

 עד 24 600
 למעלה מ־24 עד 35 1000
 למעלה מ־35 עד 50 2000
 למעלה מ־50 3000

 בית מרקחת —
 שאינו מעסיק עובדים 2500

 המעסיק עובדים —
 1 עד 3 3500
 למעלה מ־3 5000
 בית משכון , 1000

 בית ספר על־יסודי פרטי שמספר התלמידים
 ו  ב

 עד 50 . 2000
 למעלה מ ־50 עד 100 3500
 למעלה מ־100 5000
 אולפן לשפות 1000

 בית ספר להתעמלות, לריקודים, לנגינה
 לרבות מורה לנגינה 1000

 בית ספר לנהיגה —
 לכל מכונית 500
 לכל אופנוע או קטנוע 200

 3 כוכבים 1600
 2 כוכבים 1000
 1 כוכב 700
 לא מדורג 500

 שמספר החדרים בו מ־ 21 עד 40 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 4000
 4 כוכבים 3000
 3 כוכבים 2000
 2 כוכבים 1500
 1 כוכב 1200
 לא מדורג 700

 שמספר החדרים בו מ־41 עד 70 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 6000
 4 כוכבים 4000
 3 כוכבים 2800
 2 כוכבים 2000
 1 כוכב 1600
 לא מדורג 1200

 שמספר החדרים בו מ־71 עד 100 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 8000
 4 כוכבים 6000
 3 כוכבים 4000
 2 כוכבים 3000
 1 כוכב 2400
 לא מדורג , 2000

 שמספר החדרים בו מעל 100 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים י• 10000
 4 כוכבים י 8000
 2—3 כוכבים 6000
 1 כוכב 4000
 לא מדורג 3000

 בית מלון ללא בית קפד, או בית אוכל
 הפתוח לקהל, הדרים מרוהטים —

 שמספר החדרים בו עד 20 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים 1500
 4 כוכבים 1200
 3 כוכבים 800
 2 כוכבים 500
 1 כוכב 350
 לא מדורג 250

 שמספר החדרים בוי מ־21 עד 40 —
 בדרגה ממשלתית —

 5 כוכבים . 2000
 4 כוכבים 1500

9.6.1975J ,2042 3357קובץ התקנות , י׳ בתמה תשל״ה 



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

 מוניות — משרד 1000
 נוסף לכך, לכל מונית 500

 מעבדת שיניים 1000
 מעבדה קלינית 500

 מרפאה לשיניים 1000
 מקלטי רדיו, טלוויזיה, מקררים ומכונות

 כביסה כששטח העסק במ״ר —
 עד 35 1000
 מעל ל ־35 עד 50 2000
 מעל ל ־50 3000
 משרד לחקירות, מודיעין ושמירה 1000
 משרד למכירת כרטיסים למקום עינוג 1000
 מוגייד 2000
 המעסיק עובדים, לכל עובד 500

 משרד עורכי דין כולל אחד הבעלים 1000
 לכל עורך דין נוסף י 500

 משרד לפרסום 1000
 משרד לתיור וסיור בפנים הארץ 1000
 המעסיק עובדים, לכל עובד 100

 משרד לניחוש משחקי ספורט 1000
 מאפיה 500
 נוסף לכך, לכל מועסק לרבות בעלים 50

 מוסדות ילדים בני פיקוח שמספר הילדים
 בהם —

 עד 50 1000
 למעלה מ־50 2000
 נעליים — מכירה קמעונית 1000
 סאונה 1000
 סוכנות ראשית למכירת איגרות מפעל הפיס 3000
 סוכנות לנסיעות 1000
 המעסיקה עובדים, לכל עובד 100

 סוכנויות של פירמות למשקאות משכרים 2500
 סוכנויות של פירמות למצרכי אוכל 1500-
 סוכנויות של פירמות למכירת סיגריות וטבק 1000

 סוכנויות של פירמות למכירת מכוניות
 ומכירת חלקי חילוף 3000
 סוכנות למכירת והרכבת תריסים 1000

 סוכנות למכירת ריהוט משרד, מכונות
 כתיבה וחישובי 2000

 סופרמרקט וחנויות כל בו ששטחם במ״ר —
 עד 500 5000

 למעלה מ־500 10000
 סיטונאי לחמרי בנין , 3000

 סיטונאי למצרכי מזון או לחמרי ניקוי
 וסידקית 2000
 סיטונאי לכלי מטבח 1000
 סיטונאי לדברי מתיקה 1000

 קמח — טחנה 10000

 בית קולנוע, שמספר מקומות הישיבה בו —
 עד 500 1500 .
 מ־ 501 עד 700 2500
 מ־701 עד 1000 3500
 1001 או יותר 6000

 בנזין, תחנת דלק —
 לכל משאבה של בנזין, סולר או נפט —

 בעלת צינור אחד 500
 בעלת 2 צינורות 1000
 תחנת סיכה 2500

 בית קירור ששטחו במ״ר —
 עד 200 1000
 למעלה מ־200 2000

 :'ן ילדים פרטי — שמספר הילדים בו —
 י עד 20 500

 למעלה מ־20 1000
 דיסקוטק, מועדון לילה, ששטחו במ״ר ~

 ... עד 100 2000
 למעלה מ־100 3000
 הובלה .— פרטית, משרד 1000
 נוסף לכך, לכל מכונית 500

 החסנת מכוניות או מחסנים להחסנת
 מצרכים אחרים —

 עד 50 מ״ר 500
 לכל מטר נוסף 5

 הנהלת חשבונות, משרד ליעוץ עניני מם
 הכנסה 1000

 וכן במשרד המעסיק עובדים לרבות
 בעלים ושותפים, לכל עובד , 250

 השכרת רכב 1000
 נוסף לכך —

 לכל מכונית 250 ,
 לכל אופנוע או קטנוע 100

 זיפזיף או חצץ, משרד מכירה או אספקה 2000
 ן וכן לכל מכונה 500

 אספקת חשמל — משרד 10000
 המרי בנין — מכירה קמעונית 1000
 צרכי חשמל — מכירה קמעונית 1000
 חלקי חילוף למכוניות 1000
 ייבוא, ייצוא — משרד 4000
 מכון לפיזיותרפיה ועיסוי 500
 מכון לרנטגן 500
 מגרש לחניית רכב — לכל מקום חנייה • 50

 מהנדס, אגרונום, אדריכל, משרד 1000
 נוסף לכך, במשרד המעסיק עובדים

 לרבות בעלים ושותפים, לכל עובד 250
 מודד מוסמך, משרד 1000

 נוסף לכך, במשרד המעסיק עובדים
 לרבות בעלים ושותפים, לכל עובד 250
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
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 מיצים או משקאות קרים, דברי מזכרות,
 עתיקות, דגי נוי, זרעים, זבלים, שתילים,
 דגים, דברי זכוכית, חוטים לסריגה, חגו
 רות, חזיות, מחוכים, טבק, סיגריות או
 צרכי עישון, כובעים, כפתורים, מכונות
 כתיבה, תפירה וחישוב, מעדניות, מאז
 ניים, משקלות, ממתקים, מספוא ותבואות,
 מזרונים, שמיכות, נוצות, מכשירים או
 כלים רפואיים, נקניקיה, סידקית, עוגות
 וצרכי מאפה, -פרחים, צעצועים, צבעים,
 צרכי סנדלרות, קפה, תה, רהיטים משומ
 שים, תמרוקים וצרכי קוסמטיקה, תשמי
 שי קדושה, עגלות, מיטות, עגלות ילדים,
 ביצים, תוצרת חלב, ירקות, פירות, מנעו
 לים, מפתחות, כיבוי ומכירת סיד, מב

 רשות, הנמצאים באחד הרחובות:
 הרצל, מהים עד פתח־תקוה ורזיאל;
 שדרות וייצמן עד פינת רחוב ששת
 הימים; שער העמק; שד׳ בנימין עד
 רחוב רמז; שער הגיא ; הנוטע עד רח׳
 מא־רוביץ ; סמילנםקי עד רח׳ רמז;
 שמואל הנציב עד רה׳ מלחמת ששת
 הימים; דיזנגוף בקטע שבין רחובות
 הרצל ורמז; דיזנגוף בקטע שבין רחו־
 בור. הרצל עד מלחמת ששת הימים ;

 ככר העצמאות, ששטחם במ״ר —
 עד 15

 למעלה מ־15 עד 35
 למעלה מ־35

 חנויות הנמצאות באחד המקומות:
 קרית נורדאו; שיכון דרום; שיכון
 טוברוק ; שיכון פאג״י; שיכון רומנים;
 שיכון ותיקים ; שיכון נוה איתמר ; שי
 כון פרוגרסיבים ; שיכון סלע ; שיכון
 עמידר ; שיכון רמת הרצל ; שיכון עין
 התכלת ; קרית צאנז, ששטחם במ״ר —

 עד 15
 למעלה מ־15 עד 35

 למעלה מ־35
 חנויות הנמצאות במקומות שלא הוזכרו

 לעיל, ששטחם במ״ר —
 עד 15

 למעלה מ־15 עד 35
 למעלה מ־35

 בתי מלאכה —
 מוסך, מספרה לגברות, תיקוני רדיו וטל־
 בידה, צביעת מכוניות, פחחות רכב, חש

 מלאי רכב, תריסים, נגרות
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 וכן לכל עובד או מועסק לרבות הבעלים 50

 קבלן או קבלו משנה להקמת בנינים או די
 רות למכירה או.להשכרה — לפי מספר
 חדרים, בהתאם לתכנית שאישרה ועדת
 התכנון והבנייה או מהנדס העיר, ישלם

 עם מתן היתר הבנייה לכל חדר
 קבלן או קבלן משנה להקמת מבנים שאינם
 דירות מגורים, לסלילת כבישים, הנחת
 צינורות, ביוב, עבודות מסגרות ומכונ־
 אות, נגרות בנין וכל עבודות בנין לרבות
 צביעה, גינון ופיתוח, סידור גדרות, שבי
 לים, יישור הקרקע, אינסטלציה סניטרית,
 שרברבות, חשמל, זגגות, טייחות, ריצוף
 ושירותי אחזקה, נטיעות פרדסים ועיבודם
 בין בחמרים של הקבלן ובין בחמרים של
 מזמין העבודה, בנייה ברגיי, ארגון
 בנייה, שהיקף עבודתם בתחום העיריה

 בשנה בלירות הוא —
 עד 100,000

 למעלה מ־100,000 עד 300,000
 למעלה מ־300,000 עד 700,000

 למעלה מ־700,000 עד 1,000,000
 למעלה מ־1,000,000 עד 2,000,000

 למעלה מ־2,000,000
 רהיטים — מכירה קמעונית

 רופא
 רופא עמ קבלת חולים חלקית

 רכב — קניה ומכירה
 שטיחים ומרבדים — חנויות למכירה

 ששטחם במי׳ ר —
 עד 35

 למעלה מ־35 עד 50
 למעלה מ־50

 שעונים ותכשיטים — הגויות למכירה
 ששטחם במ״ר —

 עד 15
 למעלה מ־15 עד 25

 למעלה מ־25
 חנויות — מסחר קמעוני —

 אופניים, אופנועים וחלקיהם, אטליז, גומי
 או מוצרי גומי, פלסטיק, דברי ספורט
 ומחנאות, נשק, כלי נגינה, כלי בית ומט־
 בח, כלים חקלאיים, לבנים, כותנות, פי־
 ז׳מות, י משקאות משכרים, מכולת, מכשי־
 רי כתיבה וצרכי משרד, צמיגים, צרכי
 צילום, ספרים, עיתונים, מכשירי כתיבה,
 ארנקים, מזוודות, תיקים ומוצרי עור,
 איסוף כביסה, ניקוי יבש, בולים ומטב־
 עות, בגדים משומשים, גרעיני חמניות,
 בוטנים, שקדים, אגוזים, גזוז, גלידה,
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 למעלה מ ־10 עד 20 3000
 למעלה מ־20 — לכל עובד 50

 (ב) אריגים, טריקוטז׳ אסבסט או מו
 צרי אסבסט, ביטון, בית אריזה לבוט־
 נים וגרעינים, גומי או מוצרי גומי, גילוון,
 חצץ, מלט או מוצרי מלט, מוצרי מתכת,
 מרצפות, נעליים, נקניק ומצרכי בשר,
 עורות ומוצרי עור, פלסטיקה, פקקים;
 צבעים, צעצועים, שעם, קרמיקה, רדיו,

 מטוויה, מזון, שמספר המועסקים —
 עד 5 500
 למעלה מ־5 עד 10 750

 למעלה מ־10 עד 20 1200
 למעלה מ ־20, לכל עובד 30

 (ג) סמרטוטים, עישון דגים, קרח, קופ־
 סאות, נייר קרטון, גזוז, צ׳יפס וכן כל
 תעשייה אחרת שלא נכללה בסעיפים (א)

 ו־(ב) כשמספר המועסקים —
 עד 5 250
 מ־6 עד 10 400
 מ־11 עד 20 600

 לכל עובד נוסף תוספת של . 20 ״

 בתי מלאכה —
 דפוס, מכניקה עדינה, מסגר, שרברב, מכ
 בסה, ניקוי יבש, שמיכות, ייצור חמרי
 פלסטיק או אלומיניום, פחח, דקורטור,
 תיקון אופנועים, תיקון אופניים, ארנקים
 ומוצרי עור, אורטופד, זגג, מספרה לגב־
 רים, חשמלאים—תיקון, ניקוי כימי, צורף,
 צלם, צעצועים, רפד, מכונות כביסה —
 תיקון, פוליאסטר, צייר שלטים, מברשות,

 רדיאטורים — תיקון 200
 נוסף לכך לכל עובד או מועסק,

 לרבות בעלים 25

 תעשייה —
 (א) אלכוהול, בירה, משקאות קלים,
 בתי אריזה, יציקה, יהלומים, מצברים,
 מכבשים, טרקטורים, מנועים, תרופות,
 כימיקלים, רהיטים, גלידה, שוקולד, דברי

 מתיקה, כשמספר המועסקים —
 עד 5 1000
 למעלה מ־5 עד 10 2000

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975). יזי׳ייה

ל הוראות מעבר  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון ש
 המם בשנת 1975/76 והוא.ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק עזר העיקרי בעד שנת 1975/76, ידאו אותו כאילו שולם

 על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

- השם  4. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לנתניה (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ה-
."1975 

ם ח נ מ ־ ר ׳ ב  נתאשר. א
 כ״ד באייר תשל״ה (5 במאי 1975) ראש עירית נתניה

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
 ׳ חוק עזר לרמת־ גן בדבר העמדת רכב וחנייתו.

ות י, וסעיף 77 לפקודת ־ 251 לפקודת העירי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו
ת רמת־גן חוק עזר זה: רי  התעבורה 2, מתקינה מועצת עי

 תיקון סעיף 7 1. בסעיף 7 (ה) לחוק העזר לרמת־גן (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א-1961 במקום
ש עשרה מ ח ם וחמש לירות״ ובמקום ״שלוש לירות״ יבוא ״  ״חמש לירות״ יבוא ״עשרי

.  לירות״

) (תיקון), תשל״ה- ו ת י י נ ח ן (העמדת רכב ו  2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־ג
."1975 

 נתאשר.
ד ל ל ס א ר ש  ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975) י

) ראש עירית רמת־גן 8 ' 2 מ 2  (יז

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

 2, בסעיף 9 לחוק העזר העיקרי, במקום ״לירה אחת״ יבוא ״חמש לירות״.

 3, לחוק עזר זו ייקרא ״חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ה—
."1975 

ן מ ד א ו  נתאשר. ד
ן ״ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975) ראש המועצה האזורית חוף־השרו  י

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר המגים

 השם

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1576; ק״ת תשה״ג, עמי 785.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לחוף־ השרון בדבר פיקוח על כלבים
2 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה 3 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו

 האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

ח על כלבים), תשל״ג-1973 ־ (להלן - חוק קו פי ) ן ו ף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לחוף השר י ע ן 8 ו ק י  ת

) יבוא: א ) ן  העזר העיקרי), במקום סעיף קט

ון וכן אגרה  ״(א) ראש המועצה יגבה אגרה של 6 לירות בעד כל רשי
 של 4 לירות בעד כל לוחית־מספר וחיסון.״

 תיקון סעיף 9

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1697.
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 פקודת המועצות המקומיות

ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ל ב א י מ ר כ ר ל ז ק ע ו  ח

 ף 22 לפקודת המועצות המקומיות!׳ מתקינה המועצה המקו  בתוקף סמכותה לפי סעי
 מית כרמיאל הוק עזר זה:

׳ יבוא: החלפת התוס*ת  1. במקום התוספת לחוק עזר לכרמיאל (אגרת תעודת אישור)׳ תשל״ה—1975 צ

 ״תוסמת
 א. תעודה שיעור האגרה

 בלירות
 1 . בענין הנוגע לקרקעות׳ לבנינים או

 לירושות׳ פרט לרישום דירה בבית משותף 20

 2. בעני ן רישום דירה בכית משותף 15

 3. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 5״

- השט ה ״ ל ש  2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל (אגרת תעודת אישור) (תיקון)׳ ת
.  1975״

ר ג נ ך ו ו ר  נתאשר. ב
ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975) ראה המועצה המקומית כרמיאל ״  י

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש '9, עמי 256.
 2 ק״ת 3345, תשל״ה, עמ׳ 1861. י

 פקודת המועצות המקומיות 1

 חוק עזר לרמת־ השרון בדבר מתן שירותי קבורה נוספים

 ף 22 לפקודת המועצות המקומיות!׳ מתקינה המועצה המקו  בתוקף סמכותה לפי סעי
ן חוק עזר זה: ת רמת־השרו  מי

 1. בחוק עזר זה:

: ן עצה״ - המועצה המקומית רמת־השרו  ״המו

רות לפי חוק עזר זה:  ״תושב״ - מי שמקום מגוריו הקבוע בתחום המועצה וביקש לקבל שי

ו והורה׳ הגרים יחד עם התושב.  ״בן בית״ - בן זוג׳ צאצא עד נישואי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
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י  בקעת לשירות 2. • תושב רשאי לבקש בכתב לקבל שירותי קבורה נוספים לפי חוק עזר זה לעצמו ולבנ
.  ביתו

ה 3. בעד שירות לפי חוק עזר זה ישלם התושב אגרה כמפורט בתוספת. י נ  א

ף 2 זכאי לשירותים אלה ללא תשלום נוטף: י ע  השירותים 4. תושב שהגיש בקשה לסי ס

 (1) מודעות אבל מודפסות בגודל ובמספר שקבעה המועצה והדבקתם בתחומה:

ן בתחום המועצה והטמנתו שם:  (2) הובלת הנפטר מכל מקום בארץ לבית עלמי

 (3) העמדת אוטובוס אחד להסעת מלווים מבית הנפטר בתחום המועצה לבית

ן ובחזרה.  העלמי

 הפטקת הביטוח 5. תושב רשאי להודיע בכתב על ביטול בקשה שהגיש לפי סעיף 2: לביטול יהיה תוקף
 ב־1 באפריל שלאחר מסירת ההודעה לראש המועצה.

ן (שרותי קבורה נוספים), תשל״ה — ° 6, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרו ש ׳  ד

 1975״.

 חוסמת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה בלידות — 12.

ן י ק ל ח ב ס  נתאשר. פ
ן ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975) ראש המועצה המקומית רמת־השרו ״  י

 (חמ 8/109)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

ת 3357, י׳ בתמוז תשל״וו, 9.6.1975, ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
2048 

 המחיר 192 אגורות


