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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-1968

 תקנות בדבר מתן הענקות מטעמי צדק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198א ו־242 לחוק הביטוח.הלאומי [נוסח משולב],
 תשכיח—11968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 סימן א׳: הוראות כלליות
 1. בתקנות אלה —

 ״הכנסה״ — ההכנסה של מבקש הענקה, לרבות הכנסת בן הזוג הנמצא עמו, מהמקורות
, למעט הכנסה ממקורות אלה:  המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה2

 (1) קיצבת ילדים לפי פרק ה׳ לחוק ז
 (2) הענקות מכוח סעיף 40(ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),

 תשייט—949! 3 .
 (3) הוצאות מבקש ההענקה עקב מחלתו או נכותו שלו או של התלויים בו
 בסכום סביר שהכיר בו המוסד ושאינן מכוסות על־ידי שירותי הסעד של המדינה

 או רשות מקומית!

 ״הענקה״ — הענקה לפי פרק ט׳ 1 לחוק ו

, לחוק.  ״תלוי״ ו״שאיר״ — כמשמעותם בפרק ב

 2. בכפוף לאמוד בסימן בי, יינתנו הענקות לפי סימן ג׳ לתקנות אלה למי שנדחתה
 תביעתו מסיבה כאמור בסעיף 198א לחוק.

 סימן ב׳: הצידוק למתן הענקה

 3. בכפוף לאמור בסימן ג׳ יתן המוסד הענקה במקרה שלא אושפזה יולדת או נבצר
 מהמבוטח למלא חובת רישום לפי סעיף 33 לחוק או לשלם דמי ביטוח, כולם או מקצתם׳

 ונוצר פיגור לפי סעיפים 98 או 181 לחוק מחמת אחד מאלה:
 (1) מחלה או תאונה ז
 (2) מאסר או מעצר«

 (3) פסלות לדין או פשיטת רגל ז
 (4) שירות בצבא־הגנה לישראל!

 (5) הימצאות בארץ אויב או בארץ שאינה מאפשרת מגע חפשי עם ישראל)
 (6) תנאי מלחמה או פעולות אויב!

 (7) אסונות טבע או תנאי אקלים החורגים מהרגיל;
 (8) רישום גיל לא נכון שתוקן על פי פסק דין, בתנאי שמבקש ההענקה
 נקט בהליכים משפטיים לתיקון הגיל תוך זמן סביר לאחר שעמד על

 הטעות ז
 (9) מסירת מידע לא נכון מאת עובד המוסד שפעל בתפקיד:

 (10) סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המוסד מקורה בנסיבות שלא היו
 תלויות במבקש הענקה בתום לב והמוסד שוכנע ששורת הצדק מחייבת

 מתן הענקה.

 הגדרות

 למי ניתנת
 ההענקה

 הנסיבות
 למתן הענקה

 1 ס״ח תשנ״ח, עמ׳ 108¡ תשל״ג, עמי 128, עמ- 212; תשל״ה, עמי 152.

 2 דיני מדמת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 3 ס״ת תש״ט, עמי 13; תש״ל, עמ׳ 121; תשל״ו., עמי 152.
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 4. (א) בכפוף לאמור בסימן ג׳ יתן המוסד הענקה למבקש הענקה כשהכנסת! מבחןההכנסד,
) למתן הענקה 1 2 _ ק ב ^ ך ח  הממוצעת אינה עולה על סכום הנקוב בלוח ב׳ לחוק, לפי מספד התלויים, מ

 עולה ההכנסה הממוצעת על הסכום המתקבל כאמור — תשולם הענקה יחסית לפי האמור
 בתקנה 17.

 (ב) מי שתביעתו לקיצבה נדחתה לפי פרק ב׳ או פרק ו׳ 2 לחוק, תחול לגביו
 תקנה זו בהתקיים אחד מאלה:

 (1) הושלמה תקופת אכשרה הנדרשת בחוק או קיים פטור לגביה בחוק ז

 (2) הוא היה פטור מתקופת אכשרה אילו הוראות החוק הקובעות אח
 הפטור היו חלות לפני תחולתן.

 (ג) ״הכנסה ממוצעת׳•/ לענין תקנה זג היא הכנסתו הממוצעת החדשית של
 מבקש ההענקה במחצית השנה שקדמה לחודש שבו הגיש את הבקשה להענקה כאמור

 בתקנה 21.

ה התקלפה שבד, ב ה ש פ ו ק ת ל ה ב ג  5. הנסיבות למתן הענקה כאמור בתקנה 3 יובאו בחשבון ל
 קיימות ד׳נסינזת

 הן קיימות בלבד! לגבי חובת הרישום לפי סעיף 33 לחוק די אם נתקיימו נסיבות למתן הענקה
 אלה תקופה של שלושה חדשים שקדמו בתכוף ליום שבו אירעה הפגיעה בעבודה.

 סימן ג׳: שיעורי ההענקה

 6. שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ב׳.לח^ק שיעור ההענקה
 . , , למי שתביעתו

 נדחתה יהיה תשלום חדשי׳ השווה לשיעור כפי שנקבע בסעיף 11 או בסעיף 21 לחוק׳ לקיצבהלפי
 לפי הענין. פרק ב׳ נדחתה

 7. שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו למענק אלמנה לפי סעיף 23 שיעור ההענקה
 . , למי שתביעתו
 לחוק נדחתה ומתקיימות בו הנסיבות האמורות בתקנה 3 יהיה כמענק אלמנה שהיה למענק אלמנה

. - נדחתה ק ו ח  משתלם אילו היתה זכאית לכך לפי סעיף 23 ל

, שיעור ההענקה . ג ק ר י פ פ ה ל ע י ג י פ מ ך 1  8. (א) שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו• ,
 ) למי שתביעתו

ה ע י ג י פ מ ד  לחוק נדחתה יהיה — ל
ת 1 י ה י  (1) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 3 — כדמי הפגיעה שהיו ג

 משתלמים אילו היה זכאי לכד לפי פרק ג׳ לחוק
 (2) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 4 ותקופת ההיעדרות
 מהעבודה או ממשלח יד עקב הפגיעה בעבודה היא חודש ימים לפחות —
 כפי שנקבע בסעיף 11 לחוק, לפי מספר התלויים, מחולק בשלושים וכפול

 במספר הימים שבעדם מבקש ההענקה היה זכאי לדמי פגיעה ז

 '(ב) ההענקה לפי תקנת משנה (א) תשולם החל מהיום הראשון שממנו היו
 מגיעים דמי־פגיעה לפי החוק.

 9. (א) שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ג׳ לחךק שיעור ההענקה
 ..״*.»-. למי שתביעתו

־ לקיצבהלפי ה ־ י ה ה י ת ח ד  נ

ה פרק ג׳ נדחתה ו ו ש י ה ש ד פ ח ו ! , ש ן 3 _ ת ן נ ק ת  (1) כשמתקיימות הנסיבות האמורות ב
 לשיעור הקיצבה שהיתה משתלמת אילו היה זכאי על פי פרק ג׳ לחוק *
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 (2) כשמתקיימות הנסיבות האמורות בתקנה 4 — תשלום חדשי השווה
 לשיעור שנקבע בסעיפים 11 או 21 לחוק, לפי העין, לפי מספר התלויים

 או השאירים.

 (ב) תלוי לפי סעיף 74(א)(3) או (4) לחוק יראוהו לענין תקנת משנה זו
 כשאיר לפי סעיף 21 לחוק אם אין בן־זוג או ילד שבעדו היתה משתלמת קיצבה או
 תוספת קיצבה (להלן בתקנת משנה זו — הילד), לפי הענין, וינהגו כך: אם ישנו
 הורה אחד או שני הורים, ידאו את ההורה או את המבוגר משני ההורים כאלמן או
 כאלמנה, לפי הענין, ואת התלויים האחרים אס ישנם — כילדים, וההענקה תשולם
 בהתאם לשיעור הקיצבה לפי סעיף 21(א) ו־(א1) לחוקו אם אין הורה — תשולם
 לתלויים האחרים הענקה בשיעור הקיצבה לפי סעיף 21(א2)(1) לחוק! לענין זה,

 ״הורה״ — לרבות סב או סבתה.

 10. שיעור ההענקה שתינתן למבקש הענקה שתביעתו למענק לפי סעיף 66 או לפי
 סעיף 77 לחוק נדחתה ומתקיימות בו הנסיבות האמורות בתקנה 3 יהיה כמענק שהיה

 משתלם אילו היה זכאי לפי הסעיפים האמורים.

 שיעור ההענקה
 למי שתביעתו

 למענק לפי
 פרק ג־ נדחתה

 11. שיעור ההענקה למבקש הענקה שתביעתו למענק לידה נדחתה ומתקיימות הנסי
 בות האמורות בתקנה 3 יהיה צירוף שני אלה:

 (1) הסכום המיועד לפי החוק לרכישת ציוד לנולד!

 (2) סכום לכיסוי ההוצאות הכרוכות במתן עזרה רפואית מקצועית בשעח
 הלידה — שאינו עולה על הסכום הניתן לאשפוז יולדת.

 12. שיעור ההענקה למבקש הענקה שתביעתו לדמי לידה נדחתה ומתקיימות הנסיבות
 האמורות בתקנה 3 יהיה כדמי הלידה שהיו משתלמים למבקשת ההענקה אילו היתה

 זכאית לפי פרק ד׳ לחוק.

 13. שיעור ההענקה למבקש הענקה שתביעתו לקיצבה לפי פרק ו׳ 2 לחוק נדחתה
 יהיה כתשלום חדשי השווה לשיעור הקיצבה כאמור בסעיפים 127לו עד 127לט לחוק׳

 לפי הענין.

 14. ההענקה למבקש הענקה שתביעתו לגימלה נדחתה חלקית על־פי סעיף 181 לחוק
 תהיה בסכום ההפרש שבין ההענקה לפי תקנות 6 עד 13, לפי הענין, לבין הגימלה החלקית

 המשתלמת לו.

 שיעור ההענקה
 למי שתביעתו

 למענק לידה
 נדחתה

 שיעור ההענקה
 למי שתביעתו

 לדמי־ לידה
 נדחתה

 שיעור ההענקה
 למי שתביעתו

 לקיצבה לפי
 פרק ו׳ 2 נדחתה

 הענקה למי
 שנדחתה תביעתו

 חלקית

 15. ההענקה לא תעלה על הגימלה שהיתה משתלמת אילולא נדחתה התביעה במסגרת
 ענפי הביטוח כאמור בסעיף 198א לחוק.

 16. הוגדלו סכומי הגימלאות לפי סעיף 11 (ג) לחוק, תגדל ההענקה החדשית באותו
 שיעור.

 17. למבקש הענקה לפי תקנה 4 שהכנסתו הממוצעת עולה על הסכום הנקוב בלוח ב׳
 לחוק, לפי הענין, תשולם ההענקה בניכוי הסכום העולה כאמור ובלבד שסכום ההענקה

 שנותר לאחר הניכוי עולה על 10% ממנה.

 ד״גנלה

 הנדלת סכומי
 ההענקה

 הענקה יחסית
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 הענקה נוספת

 מניעת
 תשלומי,בפל

 בדיקה וווורת

 מועד הגשת
 הבקשה

 תשלום למפרע

 הליכים

 תה ולה

: שמות  סימן ד׳

 18. אושרה בקשה להענקה, יינתנו לזכאי גפ כל הגימלאות בעין שהיה זכאי להן אילו
 לא נדחתה תביעתו.

 19. בכפוף לאמור בתקנה 14, לא תשולם הענקה בעד פרק הזמן שמשתלמת בעדו
 גימלה לפי פרקים ב/ ג/ ו׳ 1 או ו׳ 2 לחוק או הענקה חדשית מכוח סעיף 198א לחוק או
 תמיכה חדשית לצרכי מחייתו מאת אוצר המדינה או רשות מקומית, זולת תמיכה

 כאמור הניתנת כהשלמה בנוסף להענקה.

 20. (א) אושרה הענקה לפי תקנה 4, רשאי מקבל ההענקה לבקש בדיקה חוזרת של
 הכנסתו הממוצעת על סמך הטענה כי הכנסתו החדשית הממוצעת הופחתה בששת
 החדשים שקדמו לבקשתו; בקשה לבדיקה חוזרת לא תוגש אלא כתום ששה חדשים

 מתאריך הגשת הבקשה למתן ההענקה או בקשה קודמת לבדיקה חוזרת.

 (ב) המוסד רשאי לערוך בדיקה חוזרת בהתחשב בהכנסה החדשית הממוצעת
 של מקבל ההענקה בתקופה של ששת החדשים שקד«ו לחודש שבו נערכה הבדיקה

 החוזרת.

 21. הענקה תינתן אם הוגשה בקשה להענקה תוך שנים עשר חדשים מהיום שבו
 נוצרה עילת התביעה לגימלה או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגימלה.

 22. לא תשולם הענקה מעבר לתקופה העולה על שנים עשד חדשים מהאחד בחודש
 שבו הוגשה הבקשה להענקה.

 23. מבקש הענקה חייב לעבור כל ההליכים הדרושים לפי החוק והתקנות לקביעת
 דרגת נכות מעבודה או דרגת נכות, לפי הענין.

 24. (א) הוראות סעיפים 17א, 23(ב) ר(ג), 23א, 26, 26ד, 27, 28, 52, 71,
 72, 73, 76, 77(ב), 78, 80, 81, 82, 82ג, 90א, 103, 127כה, 137א, 145, 146 ו*147 לחוק
 והתקנות שהותקנו מכוח סעיפי החוק האמורים יחולו על מתן הענקות, בשינויים

 המחריבים.
 (ב) הוראות סעיף 69 לחוק יחולו לגבי מקבלי הענקה לפי תקנה 3, בשינויים

 המחוייבים.
 (ג) נוצרה זכאות להענקה חדשית לפי תקנות אלה לאחר האחד בחודש, תשולם

 ההענקה החל מאחד באותו חודש.

 25. בכפוף לאמור בתקנה 22 לא תידחה בקשה להענקה מסיבה זו בלבד שהתביעה
 לגימלה בענפי הביטוח השונים נדחתה כאמור בסעיף 198א לחוק לפני תחילתן של
 תקנות אלה, ובלבד שהבקשה להענקה הוגשה תוך 12 חדשים מיום הפרסום של

 תקנות אלה.

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל״ה—
 1975״.

ם ע ר  משה ב
 שר העבודה

 י׳יז באלול תשל״ה (24 באוגוסט 1975)
 >חמ 750381)
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 חוק מילווה. חסמן, ו1של״ג-1973

ות בדבר תעודות מילווה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־12 לחוק מילווה חסכון, תשל״ג—11973 (להלן —
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תעודה״ — תעודה של מילווה חסכון, תשל״ג—1973, המוצאת על
 פי סעיף 7 לחוק.

 3. (א) על סכומי המילווה ששילם מעביד עד יום ו׳ בתשרי תשל״ז (30 בספטמבר
 1976) יינתנו לו תעודות ערוכות על שמו בנוסח שבתוספת..

 (ב) התעודות יוצאו עד יום י״ג בניסן תשל״ז(נ באפריל 1977).
 (ג) לגבי סכום המילווה שאינו מתחלק לחמש תינתן תעודה לאחר שסכום

 המילווה עוגל לחמש הלירות הקרובות.
 (ד) נגבה סכום מילווה שהוא פחות מחמש לירות, לא תינתן בגינו תעודה ולא

 יוחזר הסכום.
 (ה) התעודות יוצאו בשלוש קבוצות שוות במידת האפשר, שיסומנו בספרות 1,

 2 ו־3.

 4. (א) סך כל סכומי המילווה בתוספת הצמדה וריבית ייפרעו בשלושה שיעורים
 שנתיים רצופים: בי״ז באב תשל״ז (1 באוגוסט 1977), בכ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט

 1978), ובחי באב תשל״ט (1 באוגוסט 1979).

 (ב) פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה אשר תתקיים לא יאוחר מ־15 ביולי בכל
 אחת מהשנים 1977 ר1978, בכל שנה תיפדה קבוצה אחת! מהמועד שנקבע לפדיונו

 ואילך לא ישא המילווה ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 5. המילווה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ישולם למעביד אשר על שמו ערוכה
 התעודה(להלן — הזכאי), באחת משתי דרכים אלה:

 (1) כנגד מסירת התעודה למינהלה וזיכויו המתאים של הזכאי וחמימתו
 של אותו הזכאי על התעודה.

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

 בנקאי.

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

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון (תעודות מילווה) (מס׳ 2), תשל״ה—
 1975״.

 הגדרות

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

 הוצאת תעודות

 מועד פרעון

 פרעו! המילווה

 משלוח תעודות

 השם

 1 ס׳׳וז השל״ג, עמ׳ 96 ועמי 244.

 2 ס״ח תשי׳׳ד, עמ׳ 192.
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 תוס&ח
 (תקנה 3(א))

 מדינת ישראל

- 973 ו  תעודת מילווה חסכון, תשל״ג
 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 5% ריבית בלתי צמודה,

 הפטורה ממם.

 מדד יסודי של נקודות (לחודש )

 על שם:
 מס׳ זהות מס׳ התעודה .

 קב׳ שם מען

 מקום הגביה בשווי נקוב של
 הוצאה בהתאם לחוק מילווה חסכון, תשל״ג—1973, ותקנות מילווה חסכון (תעודות

 מילווה) (מם׳ 2), תשל״ה—1975.

 תעודה זו אינה סחירה ואיננה ניתנת להעברה ולשעבוד אלא כאמור בסעיף 8 לחוק. פדיון
 המילווה ייעשה על־פי הגרלה כאמור בתקנה 4.

 שר האוצר החשב הכללי

 *1. חתימת הבעלים הרשומים, בעת הפדיון.....
 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו לאחד שזוהה

 על ידי ת. ז ביום

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

 * מחק את המיותר.

 חותמת המוסד הבנקאי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ׳ באב תשל״ה (28 ביולי 1975) י
מ 2296י-' שר האוצר ח < 
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 חוק מילווה בטחון, חשל״ג-973ן

 תקנות בדבר תעודות מילווה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־14 לחוק מילווה בטחון, תשל״ג—1973 / ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תעודה״ — תעודה של מילווה בטחון, תשלי׳ג—1973, המוצאת על
 פי סעיף 6 לחוק.

 3. (א) על סכומי המילווה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו עד יום י׳ בחשון תש״מ
 (31 באוקטובר 1979), יינתנו לו תעודות הרשומות על שמו בנוסח שבתוספת.

 (ב) התעודות יינתנו —
 (1) עד ליום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977) על סך המקדמות ששילם
 אדם במועדן לפי סעיף 8 לחוק ועל סך כל המילווה שנוכה במקור על־פי

 סעיף 9 לחוק;
 (2) עד ליום ט״ו בניסן תש״מ (1 באפריל 1980) על יתרות המילווה ששילם

 אדם עד יום י׳ בחשון תש״מ (31 באוקטובר 1979).

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

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

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

 4. פדיון המילווה בתוספת הצמדה וריבית בשנת המס 1989 ייעשה כדלקמן: מדי
 חודש בחדשו תיפדה קבוצה אחת לפי סדר הקבוצות הנקוב בתעודות החל בקבוצה מספר 1
 ביום כ״ה באדר ב׳ תשמ״ט (1 באפריל 1989) וכלה בקבוצה מס׳ 12 ביום ה׳ באדר תש״נ
 (1 במרס 1990); מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך לא ישא המילווה ריבית ולא יבואו

 בחשבון הפרשי הצמדה.

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

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

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

 בנקאי.

 הגדרות

ה 2. הנהלת המילווה (להלן — המינהלה) תהיה ביד־ בנק ישראל. ו ייי מ  ד<נהיח ה

 הוצאת תעודות

 פדיון המילווה

 אופן התשלום

 1 סייח תשל״ג, עמ׳ 92.

 2 ס״ח תשי״ד, עמי 132.
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 6. (א) בקשה לפדיון מוקדם על־פי סעיף 7(ב) לחוק תוגש למיבהלה בצירוף התעודה, פדיון מוקדם

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

 (ג) בפדיון מוקדם של המילווה כאמור בסעיף 7(ב) ו־(ג) לחוק תשולם קרן
 המילווה בתוספת הפרשי הצמדה המחושבים על־פי מדד יוקר המחיה שפורסם לגבי
 חודש דצמבר שקדם למועד הפדיון המוקדם, ואילו הריבית על קרן המילווה הנפדה

 כאמור תחושב עד היום האחרון בחודש שקדם ליום הפדיון ותיווסף לסכום הפדיון.

 7. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות מעסיקים, באמצעות בנקים או משלוח התעודות
 בכל דרך אחרת שקבעה המינהלה.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה) (מס׳ 2), תשל״ה— השם
 1975״.

 תוספת
 (תקנה 3 (א))

 מדינת ישראל

- 973 ן  תעודות מילווה בטחון, תשל״ג
 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 6% ריבית בלתי צמודה,

 הפטורה ממס

 מדד יסודי של נקודות (לחודש דצמבר....19)

 על שם:

 מס׳ זהות שם סכום הריבית

 מס׳ תעודה מקום הגביה מעז

 תאריך פדיון קבוצה בשווי נקוב של

 הוצאה בהתאם לחוק מילווה בטחון, תשל״ג—1973, ותקנות מילווה בטחון (תעודות
 מילווה) (מס׳ 2), תשל״ה—1975.

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

 שר האוצר החשב הכללי

 *1. חתימת הבעלים הרשומים, בעת הפדיון ־
 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו לאחר שזוהה

 על ידי ת. ז ביום ״.
 *2. חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

 * מחק את המיותר.

 חותמת המוסד הבנקאי

 כ׳ באב תשל״ה (28 ביולי 1975) . י ה ו ש ע ר ב י נ ו ב י ץ
< שר האוצר ד 3 1 0 מ 6 ח ' 
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־973ן  חוק מילווה מלחמה ומימון דבש, תשל״ד־

- 973 ן ד ״ ל ו ע ות בדבר הוצאת תעודות מילווה מלחמה, ת  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־15 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד—
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1973 ג

 1. בתקנות אלה —

 ״מילווה״ — מילדה ששולם על־פי החוק לשנת המס 1973.

 ״תעודה״ — תעודה המוצאת על־פי סעיף 6 לחוק על סכומי מילווה.

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

 3. (א) על סכומי מילווה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו עד יום ר בחשון
 תש״מ (31 באוקטובר 1979) (להלן — התאריך הקובע) תינתן לו תעודה רשומה על שמו

 בנוסח שבתוספת,

 (ב) התעודות ינתנו —
 (1) עד ליום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977) על סך כל המקדמות
 ששילם אדם על־פי סעיף 8 לחוק ועל סך כל המילווה שנוכה במקור על פי

 סעיף 9 להוק;
 (2) עד ליום ט״ו בניסן. תש״מ (1 באפריל 1980) על יתרות המילווה

 ששילם אדם עד לתאריך הקובע.

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

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

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

 (ו) התעודות לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות
 מכוח הדין.

 ייבית 4. (א) המילווה ישא ריבית בשיעור של 3% לשנה כלהלן:

 (1) החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) על מקדמות ששולמו
 במועדן על פי סעיף 8 לחוק ועל המילווה שנוכה במקור על פי סעיף 9 לחוק;
 (2) החל מיום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976) על יתדות המילווה

 ששולמו עד לתאריך הקובע.
 (ב) הריבית על המילווה תיפרע בשלושה שעורים המש שנתיים שווים: השיעור
 הראשיז ביום טי באלול תשל״ט (1 בספטמבר 1979), השיעור השני ביום ד׳ באלול תשמ״ד

 (1 בספטמבר 1984) והשיעור השלישי עם פרעון המילווה.

 (ג) סכדמי הריבית יעוגלו ללירה הקרובה.

 1 ס״ח תשל״ד, עמ׳ 3, עמ׳ 59 דעמ׳ 125.

 בלינהלה

 תעודות מילווד,
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 5. (א) לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיו המדד היסודי לענין מקדמות ששולמו הצמדה
 במועדן על פי סעיף 8 לחוק ומילווה שנוכה במקור על פי סעיף 9 לחוק — מדד יוקר המחיה
 לדצמבר 1973, ולעניו יתרות המילווה ששולמו עד התאריך הקובע — מדד יוקר המחיה
 שיתפרסם לדצמבר 1975 ; ואילו המדד החדש — מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר

.1988 

ל פדיון המילווה ך 1 . מ 9 8 ם 9 מ ת ה נ ש ם ב ^ ן ש ה י ד מ צ 1 י ך ש ר פ ת ה פ ם ו ת  6. (א) המילווה ב

 *בחדשו תיפדה קבוצה אחת לפי סדר הקבוצות הנקוב בתעודות החל בקבוצה 1 ביום
 כ״ה באדר ב׳ תשמ״ט (1 באפריל 1989) וכלה בקבוצה 12 ביום ד׳ באדר תש״ן (1 במרס

.(1990 

 (ב) המילווה לא ישא ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע
 לפדיונו ואילך.

ר אופן התשלום ו מ א ה כ ד מ צ י ה ש ר פ ת ה פ ס ו ת ן ב ר ק ן ה ו י ד פ ה 4 ו נ ק ת ר ב ו מ א  7. סכומי הריבית ב

 בתקנות 5 ו־6 ישולמו לאדם שעל שמו ערוכים התעודה ותלושיה (להלן — הזכאי) באחת
 משתי דרכים אלה:

 (1) כנגד מסירה למינהלד. של תלוש הריבית שמועד פרעונה הגיע או של
 התעודה, לפי הענין (להלן — המסמך),, זיהויו המתאים של הזכאי, וחתימתו

 של אותו זכאי על המסמך.

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

 בנקאי.

 8. (א) בקשה לפדיון מוקדם על פי סעיף 7(ד) לחוק תוגש למינהלה בצירוף פדיח מוקדם
 התעודה.

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

 (ג) בפדיון מוקדם של המילווה כאמור בסעיף 7(ד) ו־(ה) לחוק תשולם קרן
 המילווה בתוספת הפרשי הצמדה המחושבים על פי מדד יוקר המחיה שפורסם לגבי חודש
 דצמבר שקדם למועד הפדיון המוקדם, ואילו הריבית על קרן המילווה הנפדה כאמור

 תחושב עד היום האחרון בחודש שקדם ליום הפדיון המוקדם ותיווסף לסכום הפדיון.

 9. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות מעסיקים, באמצעות בנקים אן משלוח תעודות

 בכל דרך אחרת שקבעה המינהלה.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילווה), תשל״ה-
 1975״.

2559 

 2 ס״ח תשי״ד, עמי 192.
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 תוספת
 (תקנה 3(א))

 מדינת ישראל
 תעודת מילולה מלחמה, תשל״ד-1973

 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה, ונושאת 3% ריבית בלתי צמודה,
 הפטורה ממס.

 מדד יסודי של נקודות (מדד דצמבר 19)
 על שם מספר התעודה

 מספר הזהות קבוצה
 מען תאריך הפדיון

 מספר המוסד הבנקאי בשווי נקוב של
 סכום השיעור האחרון של ריבית

 הוצאה בהתאם לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד—1973, ותקנות מילווה מלחמה
 ומימון רכש (תעודות מילודה), תשל״ה—1975. תעודה זו אינה סחירה ואינה ניתנת לשעבוד

 או להעברה — בכפוף לסעיף 6 (ג) לחוק.

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

 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הבעל הרשום אשר חתם בפנינו
 לאחר שזוהה לפי ת. ז ביום

 *2. חשבון הבעל הרשום זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה
 והשיעור האחרון של הריבית,

 מהק את המיותר.

 חתימת המוסד הבנקאי

 נוסת תלוש ריבית 2/1
 תלוש ריבית מספר

 זמן פרעון: ט׳ באלול תשל״ט (1 בספטמבר 1979) /ד׳ באלול תשמ״ד (1 בספטמבר 1984)

 על שם מספר זהות
 מספר התעודה בסכום של

 הריבית תיפרע רק למי ששמו רשום לעיל בתלוש זה.
 * 1. חתימת הבעל הרשום, בעת פרעון הריבית

 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הבעל הרשום אשר חתם בפנינו לאחר
 שזוהה לפי ת״ז מס׳ ביום
 * 2. חשבון הבעל הרשום זוכה אצלנו בתמורת הריבית

 * מחק את המיותר. חלתמת המזסד הבנקאי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ׳ באב תשל״ה (28 ביולי 1975) י
1 שר האוצר 1 2 1 0 מ 6 ח ) 
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 ח1ק מ*ל11ה מלחמה זמימזן דכש, חשל״ד-973ז

ת בדבר הוצאת תעודות מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד-1974 ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־15 לחוק מילויה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד—
 11973, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — הגד״ת

 ״מלווה״ — מילויה ששולם על־פי החוק לשנת המם 1974.

 ״תעודה״ — תעודה המוצאת על־פי סעיף 6 לחוק על סכומי מילויה.

 2. הנהלת המילות״! (להלן — המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל. מינהלי׳

 3. (א) על סכומי מילווה ששילם אדם או שנוכו מהכנסתו עד יום ו׳ בחשון תעודות הילווה
 תש״מ (31 באוקטובר 1979) (להלן — התאריך הקובע) תינתן לו תעודה רשומה על שמו

 בנוסח שבתוספת.

 (ב) התעודות ינתנו —
 (1) . עד ליום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978) על סך כל המקדמות
 ששילם אדם על־פי סעיף 8 לחוק ועל סך כל המילווה שנוכה במקור על פי

 סעיף 9 לחוק;
 (2) עד ליום כ״ז באדר ב׳ תשמ״א (1 באפריל 1981) על יתרות המילווה

 ששלם אדם עד לתאריך הקובע.

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

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

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

א יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות  (ו) התעודות לא יהיו סחירות ל
 מכוח הדין.

 4• (א) המלווה ישא ריבית בשיעור של 3% לשנה כלהלן: ריבית

 (1) החל מיום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975) על מקדמות ששולמו
 במועדן על פי סעיף 8 לחוק ועל המילווה שנוכה במקור על פי סעיף 9 לחוק;
 (2) החל מיום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפרל 1977) על יתרות המילווה

 ששולמו עד לתאריך הקובע.

 (ב) הריבית על המלווה תיפרע בשלושה שיעורים שווים: השיעור הראשון
 ביום כ׳ באלול תש״מ (1 בספטמבר 1980), השיעור השני ביום ט״ו באלול תשמ״ה

 (1 בספטמבר 1985) והשיעור השלישי עם פרעון המילווה.

 (ג) סכומי הריבית יעוגלו ללירה הקרובה.

 1 ס״ה תשל״ד, עמ׳ 3, עמ׳ 59 ועמי 125.

 2 ס׳׳ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 קובץ התקנות 3392« כ״ח באלול תשל״ה, 4.9.1975 2561



 הצמדי׳ 5. (א) לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיו המדד היסודי לעניז מקדמות ששולמו

 במועדן על פי סעיף 8 לחוק ומילווה שנוכה במקור על פי סעיף 9 לחוק — מדד יוקד המחיה
 לדצמבר 1974, ולענין יתרות המילווה ששולמו עד התאריך הקובע — מדד יוקר המחיה
 שיתפרסם לדצמבר 1976 ; ואילו המדד החדש — מדד יוקר המחיה שיתפרסם לדצמבר

.1987 

 פדיון המילווה 6. (א) המילווה בתוספת הפרשי הצמדה ישולם בשנת המס 1988 כלהלן:

 מדי חודש בחדשו תיפדה קבוצה אחת לפי סדר הקבוצות הנקוב בתעודות
 החל בקבוצה 1 ביום י״ד בניסן תשמ״ח (1 באפריל 1988) וכלה בקבוצה 12 ביום כ״ד

 באדר תשמ״ט (1 במרס 1989).

 (ב) המילווה לא ישא ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע
 לפדיונו ואילך.

 7. סכומי הריבית כאמור בתקנה 4 ופדיון הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור
 בתקנות 5 ו־6 ישולמו לאדם שעל שמו ערוכים התעודה ותלושיה (להלן — הזכאי) באחת

 משתי דרכים אלה:

 (1) כנגד מסירה למינהלה של תלוש הריבית שמועד פרעונה הגיע או של
 התעודה, לפי הענין (להלן — המסמך), זיהויו המתאים של הזכאי, וחתימתו

 של אותו זכאי על המסמך.

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

 בנקאי.

 אופן התשלום

 פדיון מוקד• 8. (א) בקשה לפדיון מוקדם על פי סעיף 7(ד) לחוק תוגש למינהלה בצירוף

 התעודה.

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

 (ג) בפדיון מוקדם של המילווה כאמור בסעיף 7(ד) ו־(ה) לחוק תשולם קרן £
 המילווד. בתוספת הפרשי הצמדה המחושבים על פי מדד יוקר המחיה שפורסם לגבי חודש
 דצמבר שקדם למועד הפדיון המוקדם, ואילו הריבית על קרן המילווה הנפדה כאמור

 תחושב עד היום האחרון בחודש שקדם ליום הפדיון המוקדם ותיווםף לסכום הפדיון.

 משלוח תעודות 9. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות מעסיקים, באמצעות בנקים או

 בכל דרך אחרת שקבעה המינהלה.

 השם 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילויה)
 (מס׳ 2), תשל״ה־-1975״.
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 תוספת
 (תקנה 3(א))

 מדינת ישראל

 תעודת מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל׳יד-1974
 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה, ונושאת 3% ריבית בלתי צמודה,

 הפטורה ממס.
 מדד יסודי של.... נקודות (מדד דצמבר 19)

 על שם מספר התעודה
 מספר הזהות קבוצה

 מען תאריך הפדיון
 מספד המוסד הבנקאי בשווי נקוב של

 סכום השיעור האחרון של ריבית \
 הוצאה בהתאם לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל״ד—1973, ותקנות מילווה מלחמה
 ומימון רכש (תעודות מילווה) (מסי 2), תשל״ה—1975. תעודה זו אינה סחירה ואינה

 ניתנה לשעבוד או להעברה — בכפוף לסעיף 6(ג) לחוק.

 שר האוצר החשב •הכללי

 ״1. חתימת הבעל הרשום, בעת הפדיון
 אנו'מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הבעל הרשום אשר חתם בפנינו

 לאחר שזוהה לפי ת״ז מ̂ם ביום
 *2. חשבון הבעל הרשום זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה

 והשיעור האחרון של הריבית.
 * מחק את המיותר.

 חותמת המוסד הבנקאי

 נוסח תלוש ריבית 2/1
 תלוש ריבית מספר

 זמן פרעוו: כ׳ באלול תש״מ (1 בספטמבר 1980) / ט״ו באלול תשמ״ה (1 בספטמבר 1985)
 על שם מספר זהות

 מספר התעודה בסכום של
 הריבית תיפרע רק למי ששמו רשום לעיל בתלוש זה.

 *1. חתימת הבעל הרשום, בעת פרעון הריבית ׳
 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הבעל הרשום אשר התם בפנינו

 לאחר שזוהה לפי ת. ז. מסי ביום
 * 2. חשבון הבעל הרשום זוכה אצלנו בתמורת הריבית

 * מחק את המיותר.

 חותמת המוסד הבנקאי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ׳ באב תשל׳יה (28 ביולי 1975) י
מ 72106< שר האוצר ח < 
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 פקודת מס הכנסה

ות בדבר קביעת שיעור ריבית  תקנ

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ט) ד243 לפקודת מם הכנסה1
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 קביעת שח״ר 1. (א) שיעור הריבית לענין סעיף 3(ט) לפקודה יהא —
 הריבית

 (1) 15% על הלוואה שקיבל אדם עד יום כ״א בתמוז תשל״ה (30 ביוני
; (1975 

 (2) 18% על הלוואה שקיבל אדם ביום כ״א בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975)
 או לאחריו.

 (ב) אם ההלוואה הוצמדה למדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי פעם מטעם
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לשער החליפין של הלירה (להלן — המדד) יהא שיעור

 הריבית בתקנת משנה (א) כאמור פחות שיעור העליה במדד.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), תשל״ד^-975נ״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ג׳ באלול תשל״ה (10 באוגוסט 1975) י
) שר האוצר ד 2 3 1 4 מ 9 ח  י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120 ; סייח תשל׳׳ה, עני׳ 168.

 פקודה מס הכגסה

 צו בדבר קביעת תשלום רווחים על ידי קופת גמל כהכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מם הכנסה / ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ביטול 1, צו מס הכנסה (קביעת תשלום רווחים על ידי קופת גמל לעובד שפרש כהכנסה),

 תשכ״ה—21965 — בטל.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (קביעת תשלום רווחים על ידי קופת גמל לעובד
 שפרש כהכנסה) (ביטול), תשל״ה—1975״,

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  ה׳ באב תשל״ה (13 ביולי 1975) י
) שר האוצר 7 2 3 1 1 מ 8 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת הדש 6, עמ׳ 120 ; ס״וז תשל״ה, עמ׳ 168.

 2 ק׳׳ת תשכ״ה, עמ׳ 1956.
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מי ן מקו ו ט ל ע ד ל  מדו

 הגדרות

 פקודת המועצה! המקומיות

ק עזר לבאר־טוביה בדבר שימור רחובות  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות/ מתקינה
 המועצה האזורית באר־טוביה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית באר־טוביה;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש .המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מעתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנרם
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

 ״רחוב״ — דרה נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון
 לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב

 או בצידי הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב מכשול ברחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור.בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר, ולא יותר מן הזמן הסביר לכך.
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה, בגג או מעל רחוב, כל דבר

 בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורר מיוחד לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי התר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההתר. שינויים ברחוב

 4. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי התר בכתב מאת מהנדס המועצה ובהתאם פתיחת שיחות

 לתנאי ההתר.

 דרכי זהירות
 בכריית שוחה

 5. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים

 אדומים בלילה:
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 6. המהנדס רשאי לתת התר לפי סעיפים 3 או 4 או לסרב לתיתו, לבטל התר שניתן,
 להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חיש 9, עמ׳ 256.
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 (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראת סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק.

.7 

 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב — 8.

 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראת סעיף 2, לסלק את
 המכשול;

 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 5 ו־7(ב),
 לבצע את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה; לא מילא
 אחרי ההוראות שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות

 הסילוק או הביצוע.

 9. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 5 ו־7־(ב), בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 8 ובין אם לאו,
 ולהכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום; סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע
 עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה

 את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע
 בעדו מהכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו. או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מעז 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 היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתהום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו־ — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 «p ירזזזב

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 פםירת הודעות

 עונשין

 הטם 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־טוביה (שימור רחובות), תשל״ה—1975״.

ן ו פ ל ם ה ה ר ב  נתאשר. א
 כ׳ בתמוז השלייה (29 ביוני 1975) ראש המועצה האזורית באר־טוביה

 (דומ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקוממת

ק עזר לגני־תקוה בדבר סלילת רחובות  חו

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ר25 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית גני־תקוה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — - הגדרות

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו הנכס היה
 נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה המקומית או מסי ממשלה ביחס לנכס,
 בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכם
 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.חלק מרחוב, בין מכוסה באספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה,
 קירות מגן, מדרגות וקירות תומכים, שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה

 להולכי רגל בלבד;

 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה, לרבות מי שמהנדס המועצה העביר אליו בכתב את סמכו־
 יותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מועצה״ — מועצה מקומית גני־תקוה;

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, כל חלק מבנין וכל חלק מקרקע המהווים יחידת רישום
 נפרדת בפנקס רישום המקרקעין, למעט רחוב, והנמצאים בתחום המועצה המקומית;

 ״נכס גובל״ — כל נכס הגובל רחוב או קטע רחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב
 ובין אם אין גישה כאמור, וכולל נכס שיש גישה אליו מאותו רחוב או קטע, דרך
 נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע נמצאים תעלה,
 ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא באלה, או שטח המיועד לפי
, לרצועת ירק, נטיעות  תכנית שאושרה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 צ

 או שדרה?

 ״סלילת מדרכה״ — סלילת מדרכה או הרחבתה ברחוב מםויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי ופילוס;

 (2) התאמת מדרכה מבחינת שיפועיה ומפלסיה למדרכות הסמוכות וכיוון כניסות,
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי המדרכה הנםללת;

 (3) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחד> עקירת עצים, נטיעתם
 מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינויים, התקנתם של ביבים, תעלות, צינורות מים,

 בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם;
 (4) בנייתם ושינויים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן וקירות גבול;

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

 2 ס״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
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 (5) הפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה;
 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם;
 (7) הכנת תכנית לסלילת מדרכה, השגחה ופיקוח על הבניה;

 (8) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת מדרכה או הכרוכה בכך;

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גני־תקוה;

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

 ״דירה״ — חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת
 למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

 ״בית דירות״ — בית שיש בו שתי דירות או יותר

 ״שטח״ ו״נפח בניה״ — שטח ונפה בנין כמשמעותם בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות
 התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—1970 3 ;

 ״שטח דירה״ — בדירה הנמצאת בבית דירות — שטח הדירה כמשמעותו בסימן ב׳
 לתוספת שלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—
 1970, לרבות חלק יחסי מן השטח הבנוי, המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין,
 תשכ״ט—1969 *, בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו רשום כך, ושיעורו

 כיחס שבין רצפת הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית.

 2. המועצה רשאית להקצות רחוב או חלק ממנו לכביש וכן רשאית היא להקצות רחוב
 או חלק ממנו למדרכה.

 הקצאת רחוב
 לכביש ומדרכי!

 3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 4. (א) בעלי הנכסים הגובלים בעת התחלת הסלילה חייבים היטל לפי חוק עזר זה;
 לענין זה התחלת הסלילה משמעה, תאריך התחלת העבודה לסלילת הרחוב, כפי שקבע

 המהנדס.

 (ב) לאחר התחלת הסלילה, אם נוספה בניה לנכס או.נהרס בנין קיים והוקם
 בנין הדש במקומו, יחוייבו בהיטל בעד תוספת הבניה או בעד הבניה החדשה, מי שהם

 בעלי הנכסים הגובלים בעת הבניה.

 (ג) שיעורי ההיטל ואופן תשלומו יהיו לפי הוראות סעיפים 5 ו־6.

 החלפה
ד סלילה דנ  נ

 חיוב בעלי
 נכסים בהיטל
 סלילת כביש

 (א) נכס גובל יחוייב רק בעד סלילת כביש אחד.

 (ב) ההיטל יחושב —
 (1) לפי שטה הקרקע, כולל הקרקע שעליה עומד הבנין; בבתי דירות
 יהולק שטח הקרקע, לענין חיוב בעלי הדירות, בשיעור יחסי, השווה ליחס

 שבין שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של כלל הדירות; וכן —

.5 

 3 ק״ת 2581, תש״ל, עמ׳ 1841.

 4 ס״ה 575, תשכ׳יט, עמ׳ 269.

 שעורי חיסל
 סלילת כביש
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 (2) (א) בבניו או חלק ממנו, המשמש למגורים — לפי שטח הבניה ואם
 הבנין הוא בית דירות, יחושב ההיטל לפי שטח הדירה;

 (ב) בבניו או חדק ממנו, שאינו משמש למגורים יחושב ההיטל לפי
 נפח הבנין.

 (ג) ההיטל יחושב בשיעורים הקבועים בתוספת לפי שטח הקרקע ושטח
 הבנץ או נפחו, בעת התחלת הסלילה.

 (ד) נוספה בניה לנכס גובל, לאחר התחלת הסלילה, יחריבו הבעלים
 בהיטל בעד הבניה הנוספת, בשיעורים הקבועים בתוספת לפי שטח

 הבניה הנוספת או נפחה, כמפורט בהתר הבניה.

 (ה) נהרס־ בנין קיים, לאחר התחלת הסלילה ומוקם בנין חדש במקומו,
 יחריבו הבעלים בהיטל בעד הבניה החדשה, בשיעורים הקבועים
 בתוספת לפי ההפרש שבין השטח של הבנין החדש או נפחו, כמפורט
 בהיתר הבניה, לבין השטח או הנפח של הבנין הנהרס ובלבד שהבנין
 הנהרס חריב בדמי השתתפות בהוצאות סלילת הרחוב או בהיטל לפי

 חוק עזר זה.

 6. (א) ההיטל ישולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על אופ! תשיום
י ט י ה  סכום ההיטל המגיע ממנו ובלבד שהוחל באותו מועד בעבודות הסלילה. ה

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מקום שמבקש הבעלים להעביר את הנכס
 בלשכת רישום המקרקעין, יוקדם מועד התשלום למועד הרישום, ובלבד שהוחל באותו

 מועד בעבודות הסלילה.

 (ג) בעד תוספת בניה או בעד בניה חדשה ישולם ההיטל בעת מתן היתר בניה
 למבנה מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה, ובלבד שהוחל באותו מועד בעבודות

 הסלילה.

 7. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה סלילת כביש
ם י ל ע ב י ה ״  המקומית ובהתאם לתנאים, למפרטים ולהוראות שפורשו בכתב ההיתר. ע

 (ב) בעד ההיתר כאמור, תשולם אגרה בשיעור המפורט בתוספת.

 (ג) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור, או שלא בהתאם לתנאים, למפרטים
 ולהוראות המפרטים בהיתר, רשאית המועצה להרסו או לשנותו ולבצע את העבודה שנית
 ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות שהוצאו בהריסתו, שינויו וסלילתו מחדש של הכביש.

 (ד) אישור המהנדס בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה כאמור, ישמש ראיה
 לכאורה לדבר.

 8. (א) חריב בעל הנכס בתשלום דמי השתתפות בסלילת כביש בהתאם לחוק עזר היטל בעד
׳ כבישים שהורחבו ה ר ז ז ק ע ו י ה ל פ ש ע י ב ך כ ת ו ב א י ה ר ,  שהיה בתוקף לפני חוק עזר זה והחליטה המועצה לד

 יחולות הוראות אלה:

 (1) היה רחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור,
 עד 5 מטרים, ישלמו בעלי הנכסים הגובלים אותו כביש, היטל בשיעור

 של 60% מההיטל שהיה עליהם לשלם לולא היה הכביש סלול;
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 (2) היה רחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור,
 למעלה מ־5 מטרים, אך לא יותר מ־9 מטרים, ישלמו בעלי הנכסים הגובלים
 אותו כביש, היטל בשיעור של 35% מההיטל שהיה עליהם לשלם לולא היה

 הכביש סלול;

 (3) היה רחבו הממוצע של הכביש שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור,
 למעלה מ־9 מטרים, יהיו בעלי הנכסים הגובלים פטורים מתשלום כל היטל

 בעד הרחבתו.

 (ב) הוראות סעיפים 4, 5 ו־6 לענין חיוב בעלי הנכסים הגובלים בהיטל, חישוב
 ההיטל ואופן תשלומו, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי היטל בעד כבישים

 שהורחבו.

 9. כביש שנסלל לפני תהילתו של חוק עזר זה שלא כדי מלוא רובדיו ובעלי הנכסים
 הגובלים אותו כביש חוייבו, בעת הסלילה החלקית, בדמי השתתפות, על פי חוק עזר
 שהיה בתוקף לפני חוק עזר זה, ישלמו בעלי הנכסים הגובלים את הכביש, בעת השלמת
 הסלילה או השלמת כל שלב משלבי הסלילה, דמי השתתפות בעד הסלילה הנוספת, על פי
 חוק עזר לגני־תקוה (סלילת רחובות), תשכ״ט—1968 •/ וזאת על אף הוראות חוק עזר זה.

 10. המועצה המקומית רשאית לסלול מדרכה או לחייב את בעלי הנכסים הגובלים
 במדרכה לסלול את המדרכה, הכל לפי הוראות חוק עזר זה.

 11. החליטה המועצה לסלול מדרכה, רשאית היא לבצע את הסלילה בבת אהת או
 בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי ההלטת המועצה, בין לכל אורך

 הרחוב, ובין קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של

 המדרכה ובין שלא כדי רחבה המלא;
 (2) הנחת אבני שפה;

 (3) ריצוף המדרכה או כיסויה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא;

 (4) השלמת סלילת המדרכות, בבת אחת או בשלבים כאמור;
 (5) סידור שדרות, מדשאות, נטיעת עצים וצמחים, סידורם וגידורם;

 (6) התקנתם של מיתקני תאורה.

 12. בכל הוצאות הסלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה, ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 13. (א) ראש המועצה המקומית רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכס הגובל
 רחוב, לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך חזית נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה,

 (ג) "בעל הנכס שנמסרה לו הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 השלמת סלילתם
 של כבישים ישנים

 סלילת מדרכה

 אופ!
 סלילת מדרכה

 חיוב הבעלים
 בהוצאות סלילת

 המדרכה

 היוב הבעלים
 בביצוע

 סלילת מדרכת

 5 ק״ת 2328, תשכ׳׳ט, עמ׳ 612.
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 שלילת מדרכה
 על־ידי הבעלים

 אי מילוי
 דרישה לביצוע
 סלילת מדרכה

 14. לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — מדרכה אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש המועצה או לפי היתר בכתב שניתן לו
 מאת ראש המועצה;

 (2) באופן ולפי התנאים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 15. (א) לא מילא בעל הנכס אחר הודעת ראש המועצה לפי סעיף 13, רשאי ראש
 המועצה לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן הקבועים בהודעה
 או בהיתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודה שנית

 ולגבות מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה וההוצאות לביצוע העבודה או השינוי.

 תעודת מהנדס

 מסירת הודעה

 16. תעודת מהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת מדרכה לפי סעיף 12 או בדבר
 סכום ההוצאות שהוצאו לביצוע עבודה מן העבודות המפורטות בסעיף 15 או בדבר סכום

 ההוצאות שהוצאו לביצוע כל עבודה אהדת לפי חוק עזר זה תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 17. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיו אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו, או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר. העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוד 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 על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 18. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו. — קנם חמש מאות לירות, ובמקרה עונשין
 של עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי

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

 תחולה
 והוראות מעבר

 19. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו לגבי רחובות שהוחל בסלילתם מיום ו׳ בניסן
 תשל״ב (1 באפריל 1972) ואילך (להלן — היום הקובע).

 (ב) רחובות שהחלה המועצה לסלול לפני היום הקובע יחולו לגבם הוראות
 חוק העזר לגני־תקוה (סלילת רחובות), תשכ״ט—1968, וזאת אף אם הושלמה עבודת

 הסלילה לאחר היום הקובע,

 (ג) תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת הסלילה תשמש ראיה לדבר.

 (ד) על אף האמור בסעיף 4(א) אם החלה המועצה בסלילת כביש לאחר היום
 .הקובע ולפני יום פרסומו של חוק עזר זה ובאותה תקופה נתחלפו הבעלים בנכס הגובל
 אותו כביש, יראו את מי שהם בעלי הנכם ביום פרסומו של חוק עזר זה כבעלים החייבים

 בהיטל.

 ביטול

 השם

 20. חוק עזר לגני־תקוה (סלילת רחובות), תשכ״ט—•1968 — בטל.

 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (סלילת רחובות), תשל״ה—1975״.
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 תוספת
 (סעיף 7)

 האגרה בלירות

 כביש+מדרכה כביש ללא מדרכה

 1. אגרה למטר מרובע מגרש 6.85 6.85
 אגרה למטר מרובע בנין 46.70 25.70
 אגרה למטר מעוקב בנין 8.60 8.60

 2. אגרת היתר (סעיף 8(ב)) 50

 נתאשר.
 כ׳ בתמה תשל״ה (29 ביוני 1975)

 1חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ס י י ו כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית גני־תקוה

 נקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־תבור בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה המועצה
 המקומית כפר־תבור חוק עזר זה:

 הגדרות 1, בחוק עזר זה —

 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;

 ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה;

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־תבור;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה.

 חובת רשיון 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם׳ ניתן עליו רשיון מאת ראש
 ילוהית-מסטי המועצה ועל צווארו לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

שיי! 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך; אישר ראש המועצה את ת ר ש ק  ב

י בקשתו, יתן לו, לאתר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולותית־מספר. מ ? ת  י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
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 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שבע לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של
 שלוש לירות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים;
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי;
 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור;

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;
 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 2

 הציבור;
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשל״ד—1974 3

 (ב) ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה
A לפי סעיף 

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות כפי שתורה המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה, אלא אם שופט

 שלום נתן צו על כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 41934.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3),
 (4) או (5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב
 למאורות על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד

 הכלב, אלא אם בית המשפט יחליט על כך.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום החזקת כלב
 ציבורי, אלא' אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו. י

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מםפר או המוחזק שלא
 בהתאם לסעיף 7, יתפסו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות כפי שתורה המועצה,

 ואם אי־אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 סירוב למת!
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו
 ליתן עליו
 רשיון או

 שבושל הרשיון

 תפיסת כלב
 שאין עליו

 רשיון והשמדתו

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1, עמי 263.

 3 ק״ת תשל׳׳ד, עמי 723.

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242.
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 (ב) כלב שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד
 אלא אם לא יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר; המועצה

 רשאית להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.
 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעלו לקבלו בחזרה, אלא לאחר

 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות; ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכה העבידה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאח ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־תבור (פיקוח על כלבים), תשל׳יה—1975״.

ן מ ד ל ה ג ו כ י  נתאשר. מ
 כ׳ בתמוז תשל״ה (29 ביוני 1975) ראש המועצה המקומית כפר־תבור
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ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לכרמיאל בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 וי23 לפקודת המועצות המקומיות/ מתקינה
 המועצה המקומית כרמיאל חוק עזר זה:

 החלםת התוספת 1. במקום התוספת לחוק העזר לכרמיאל (אספקת מים), תשל״ד—1973 2 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת האגרה גלידות
 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה 270
 לכל יחידת תעשיה 450

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

 עד ״1 • 67.50
 עולה על ״1 ואינו עולה ״2 150
 עולה על ״2 187.50

 .ב אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 67.50
 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 22.50

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

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 353; תשל״ד, עמ׳ 1709.

 2574 קובץ התקנות 3392, כי׳ח באלול תשל״ה, 4.9.1975



 האגרה בלירות

450 
1.25 

2.25 

3.38 

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד מים מד מים

 האגרה בלירות

225 112.50 
315 165 
360 202.50 
360 225 
472.50 315 
465 412.50 
675 495 

 האגרה בלירות

20 

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לנכס ששטחו —

 עד חצי דונם
 עולה על חצי דונם, לכל מי׳ר נוסף

 נוסף לזה —
 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח בניה

 בכל קומה
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ר נוסף

 של שטח בניה בכל קומה

"30 

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) :
 מד־מים שקטרו —

 (1) אינו עולה על ״\
 .(2) עולה על ״\ ואינו עולה על ״\

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״14
 (4) עולה על ״\\ ואינו עולה על ״2
 (5) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 (6) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 (7) עולה על ״4

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה מחדש (סעיף 5(ט))

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש _
 האגרה תיגבה בהתאם לתקנות המים (תעריפי מים

.  ברשויות מקומיות), תשל״ה—975! 3
 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1975״.

ר ג נ ך ו ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית כרמיאל•

 נתאשר.
 כי׳ח באב תשל״ה (5 באוגוסט 1975)
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 3 ק״ת 3321, תשל׳׳ה, עמ׳ 1379.

 קובץ התקנות 3392, כ״ח באלול תשל׳׳ה, 4.9.1975



 המחיר 224 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




