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 חוק גני המלחמה בנאצים, תשי״ד- 954 ו

ת בכות ג ר ת ד ע י ב ק ם ל י נ ח ב ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 6 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—1954
ותאלה:  אני מתקין תקנ

 !,לספת תקגה 8ב 1. אחרי תקנה 8א לתקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות),

, יבוא:  תשטי׳ז—1956 2

 ״תחילת שיני׳ 8ב. דרגת הנכות אשר נקבעה בבדיקה הדשה לפי סעיף 11 לחוק היא

 מיום הבקשה לעריכת הבדיקה, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך
 מאוחר יותר.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות)
 (תיקון מסי 2), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  א׳ בתמוז תשל״ו(29 ביוני 1976) י
) שר האוצר 7 3 1 ״ מ ח < 

 1 ס״ח ת«י״ד, עמי 76.
 2 ק׳׳ת תשט״ל, עכ׳ 1014; תש״ל, עם׳ 1928.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח מעוולג], תעוכ״ח-968ו

ה ד ו ב אי לנפגעי ע ל רפו ו פ י ן ט ת ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 ׳י, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 6 1. בתקנה 6(א) לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה),
, במקום ״15 הלירות״ יבוא ״75 הלירות״.  תשכ״ח—1968 2

 תחייה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב תשל״ו (1 באוגוסט 1976).

 הש• 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה)
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

ם ע ר ה ב ש  ל׳ בםיון תשל״ו(28 ביוני 1976) מ
) שר העבודה י 5 0 3 5 0 m 

 1 פ״ח תשכ״ה, עב׳ 108.
 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 935; תש״?,, עמ׳ 2043; תשל״א, ממי 1439.

 2182 קובץ התקנות 3564, כ״ד בתמוז תשל״ו, 22.7.1976



 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א- 1971

ם י ע ש ל פ ם ע י נ י ט ם לנוער לדון ק ו ט של פ ש ת מ י ת ב כ מ ס  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ,3(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 תשל״א—1971 אני מצווה לאמור:

 1. בצו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון תיקוןסעיף!
, בסעיף 1״ אחרי הקטע ״238 חבלה חמורה״ יבוא:  קטינים על פשעים), תשל״א—21971

 מספר הסעיף כיתרת השוליים של הסעיף

 ״241(א) חבלה (בנסיבות האמורות בסעיף 251א)

 249 תקיפה (בנסיבות האמורות בסעיף 251א(ב))
 250 תקיפה הגורמת חבלה גופנית ממש (בנסיבות

 האמורות בסעיף 251א(ב))

 251 תקיפות שונות (בנסיבות האמורות בסעיף 251א(ב) )׳׳.

 2. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו. י״זייי•

 3. לצו זה ייקרא ״צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום ה*ם
 לנוער לדון קטינים על פשעים) (תיקון), תשל״ו—1976״,

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ו׳ בתמוז תשל״ו(4 ביולי1976) ח
 >חמ M(730 שר המשפטים

 1 ס׳׳ח ת«ל״א, עמ׳ 134.
 2 ק״ת תעל״א, 1מ׳ 1609.
 3 ס״ח תשל׳׳ג, עמ׳ 143.

ו 97  חוק שירותי הדת היהודיים [מסח משולב], תשל״א-ו

ת ו י ת ת ד ו צ ע ו ר ניהול מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 (א) לחוק שירותי הדת היהודיים, תשל״א—1971 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

, לאחר תקנה 29 יבוא: הוספתתקנה29א  1. בתקנות המועצות הדתיות היהודיות (ניהול), תש״ל—1970 2

 ״הוצאה בלתי 29א. (א) השר רשאי לזקוף כל הוצאה בלתי חוקית, או חלק ממנה,

ת לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה להוציאה, ויודיע על כך י ק ו  ח

 בכתב לחייב.

 (ב) חויב אדם כאמור, רשאי הוא תוך שלושים יום מיום קבלת
 ההודעה לבקש בכתב •מהשר לבטל או להפחית את החיוב!

 1 ס״ח תשל״א, עמ׳ 130.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1721.

 קובץ התקנוה 3564, כ־׳ד בתמוז תשל״ו, 22.7.1976 2183



 את החלטתו הסופית יודיע השר למבקש ולמועצה, לאחר שבתן
 למבקש הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו בעל פה, ואף בכתב, לפי

 רצון המבקש.

ד ל  (ג) לא נתברר מהחלטות המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פ
 נית, רואים כל חבר שנכח בישיבה בה אושרה ההוצאה, כאילו נתן הסכמתו

 לכד, כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר.

 (ד) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית של השר הוצאה שאינה
 חוקית, יהא חייב בתשלומה למועצה תוך חודש ימים מיום שנשלחה לו

 הודעה בכתב על ההחלטה הסופית.

 (ה) לא נפרע החוב הקבוע, תתבע המועצה את החייב בבית המשפט,
 ואם סרבה או התרשלה המועצה להגיש תביעה משפטית או לנהל את
 המשפט כהלכה, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה,

 וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון התקציב של המועצה״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצות הדתיות היהודיות (ניהול) (תיקון), תשל״ו—
 1976״.

 ח׳ בסיון תשל״ו(6 ביוני 1976)
 (חמ 77808)

 חוק הסדרת מקומות דחצה, תשכ״ד-1964

ף ו ם ס ן מ ו כ פי ים התי ה בחו צ ח ר ר ה סו אי ה ו צ ח ת ר ו מ ו ק ת מ ר ד ס ר ה ב ד  צו ב

, 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר
 ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אבי מצווהלאמור:

 תי?מ התוספת 1. בתוספת לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי

, במקום פריט 2 מתחת לכותרת המשנה ״המועצה  ים התיכון וים סוף), תשל״ג—1973 2
 האזורית חוף־הכרמל״, יבוא:

 ״2. חוף דור (טבטורה)

 נקודה מם׳ 1 (מפרץ) 224470 75

 נקודה מס׳ 2 (מול איים) 224100 100
 נקודה מס׳ 3 (דרום) 223900 100״

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (׳מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה ש  ה
 בחופי ים התיכון וים סוף) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976) י
1 שר הפנים 7 6 7 6 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 172.
 2 ק״ה תשל״נ, עמי 1122.

ל א פ ק ר ח צ  י
 שר הדתות

 2184 קזבץ התקמת 3564, כ״ד בתמיד תשל״ו, 22.7.1976



 חוק שירות המדינה (מינויים), תשיי׳גו-1959

ם י נ ח ב מ ת ו ו נ י ח , ב ם י ת כ ר מ ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25 ו־26 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 קבעה ועדת השירות כללי& אלה:

 1. בכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ״א—21961, תיקון ס«יף 36
 בסעיף 36, במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ה) ועדת בוחנים למשרות פיקוח והדרכה במערכת החינוך היסודית, העל
 יסודית, ובבתי מדרש למורים ולגננות, תהיה של שבעה חברים בהרכב המפורט

 להלן:

 (1) יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות או נציגו;

 (2) חבר אחד יהיה יושב ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך
 והתרבות או נציגו;

 (3) חבר אהד יהיה עובד משרד החינוך והתרבות;

 (4) חבר אחד יהיה עובד משרד ממשלתי אחר;

 (5) חבר אחד יהיה עובד הוראה שימונה מתוך רשימה שהוגשה לנציב
 השירות על ידי מרכז הסתדרות המורים; .

 (6) חבר אחד יהיה עובד הוראה במגמה או בסקטור שאליהם שייכת
 המשרה, שימונה מתוך רשימה שהוגשה לנציב שירות המדינה —

 (א) במערכת החינוך היסודית ובבתי המדרש למורים וגננות —
 על ידי מרכז הסתדרות המורים;

 (ב) במערכת החינוך העל יסודית — על ידי ארגון המורים התיכוניים.

 (7) חבר אחד יהיה איש חינוך או מדע שאינו עובד המדינה.״

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) י,«ם
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

ן צ י ב נ ק ע  י
 יושב ראש ועדת השירות

 ג׳ בתמוז תשל״ו(1 ביולי 1976)

 1 ס״ח תעי׳׳מ, 1מ׳ 86; תעכ״ג, «3׳ 110.
 2 ק״ח תשכ׳׳א, «מ׳ 1588; ת«ל״ג, «מ׳ 1791.

 קובץ «תקנ1ת 3564, כ׳׳ד בתמוז תשזי״ו, 22.7.1976 2185



ן מקובלי ו ס ל ז ס ר י ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

יתו י ב וחנ כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ־ גן ב ת מ ר ו עזר ל ק  ח

, , וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות נ
 מתקינה מועצת עידית רמת־גן חוק עזר זה:

 תיקו! סעיף 3 1. בסעיף 3 לחוק העזר לרמת־גן (העמדת רכב והגייתו), תשכ״א—31961 (להלן —

 חוק העזר העיקרי) —

 (1) בסעיף קטן(א), אחרי ״סדרן״ יבוא ״או שעון חניה״;

) יבוא: ג ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק

 ״(ד) סודרה החניה באמצעות שעון חניה באחד הרחובות בתחום העיריה
 שעליהם הודיעה מועצת העיריד• במודעה שפורסמה ברשומות ובתמרורים

 שהוצבו באותם רחובות, חייב אדם המעמיד רכב לחניה —

 (1) להעמיד בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים בקווי צבע
 או באופן אחר — אם ישנם שטחים מסומנים;

 (2) מיד עם החניית הרכב, לכוון בשעון החנייה את שעת התחלת
 החניה וסיומה הכל בהתאם להוראות שעל גבי שעון החניה;

 (3) להצמיד את שעון ההניה לשימשה הצדדית הקרובה למדרכה,
 באופן שסימון משך החניה ייראה מבחוץ;

 (4) לציית ולמלא אחר כל ההודאות המפורטות על גבי שעון החניה
 ועל התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה בכל הנוגע למקום החניה,
 זמני החניה המותרים, משך החניה, כיוון שעון החניה וכל ענין

 אחר הכרוך בהסדרת החניה.״

 הוספת סעיף 2. אחרי סעיף 12 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״שעון חניה 12א. (א) לא ישתמש אדם בשעון חניה אלא בהתאם להוראות חוק

 עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על גבי שעון החניה.

 (ב) לא ישתמש אדם בשעון שלא הודפס ואושר כדין בידי
 המועצה.

 (ג) לא ישתמש אדם בשעון חניה ליותר מאשר לזמן הרשום
 בתמרור.

 1 ד־ני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197.

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

 2186 קיבץ התקנות 3564, כ״ד בהמיז תעל״ז, 23.7.1976



 משך החניה, באמצעות שעון חניה, יהיה בהתאם לאמור בשעון
 החניה ובתמרור המוצב במקום; לא יכוון אדם בעת החניית הרכב,

 וכל עוד נמשכת החניה, את שעון החניה מחדש,״

. החלפת התיםפת א ו ב  3. במקום התוספת לחוק העור העיקרי י

 9 ״תוספת

 (סעיפים 11(א) ו־12א)
 שיעור האגרה

ת ו י ד ל  אגרות הסדר ב

 1. בעד שעון חניה לשנה 10

 2. החניה על פי שעון החניה ללא תשלום.

 3. במקום הניד. מוסדר על ידי םדרן —

 לכל רכב — לשעה הראשונה או חלק ממנה 1

 לכל רכב — לשעה שניה או חלק ממנה 1
 לכל שעה נוספת או לחלק ממנה 2

 לכל רכב מסחרי שמשקלו המותר אינו עולה

 על 41 טון — לחודש מראש 100
 מעל ל־41 טון 200
 לכל רכב אחר — לחודש מראש 100
 לכל אופנוע — לחודש מראש 40״

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשל״ו—
 1976״.

ד ל ל פ א ר ש  י
 ראש עירית רמת־גן

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 נ תאשר.
 כ״ה באייר תשלי׳ו(25 במאי 1976)

 >חמ 8/22)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

ת עץ ר י ק ע ר ל ת י ד ה ע ה ב ר ג ר א ב ד ה ב פ י ח ק עזר ל ו  ח

ת/ מתקינה מועצת עירית חיפה ו רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי
 חוק עזר זה:

ת פ ל ח - ה  1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לחיפה (אגרת היתר לעקירת עצים), תשי״ח—1958 2
 יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, זגמ׳ 197.
 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1083; תשכ״ו, עמ׳ 2162; תשל״ג, עמ׳ 1380; תשל׳׳ה, עמ׳ 1766.
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י* 2. בעד היתר לעקירת עץ, שניתן מאת המהנדס על פי תקנה 5 לתקנות ג  ״א
 שימור חיפה (אגף הכרמל), 1943 «, תשולם למועצה אגרה בשיעור זה:

ת ז ר י  כשהעץ שהיה לעקרו היה בגיל — י

 עד 20 שנה 100

 למעלה מ־20 שנה 200״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (אגרת היתר לעקירת עצים) (תיקון),
 תשל״ו—1976״.

י ז ל ם צ י ח ו ר  נתאשר. י
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/102)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ע״ר 1943, תום׳ 2, עמ׳ 679; ק״ת תשי׳׳ח, עמי 561.

 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ה ב ל מ ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 253 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית
 רמלה חוק עזר זה:

 1. בסעיף 6(א) לחוק עזר לרמלה (סלילת רחובות), תשכי׳ו—1966 2 (להלן — חוק
 העזרהעיקרי), במקום ״75%״ יבוא ״100%״.

(ג) — בטל.  2. בסעיף 14 לחוק העזר העיקרי, סעיף קטן

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ו—1976״.

י ו ׳ ל ׳ א  נתאשר. א
 כ״ז בטבת תשל״ו(31 בדצמבר 1976) ממלא מקום ראש עירית רמלה

 (וזמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, ןימ׳ 197.
 2 ק׳׳ת תשב״ו, עמ׳ 812.

 תיקון סעיף 6

 תיקון סזניף 14

 ד׳«ם
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 נקודת המועצות המקומיות

 חוק הניקוז וההגנה מפגי שגופונות, תשי״ח-957ו

ל ניקוז ט י ר למגידו בדבר ה ק עז ו  ח

, וסעיף 43ב לחוק הניקוז  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה האזורית מגידו חוק עזר זה:  וההגנה מפני שטפונות, חשי״ח—1957 2

ה _ הגדרות ר ן ז ק ע ך ח  ^ ב

 ״ניקוז״ — כמשמעותו בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 (להלן — חוק
 הניקוז) ן

 ״בעל מקרקעין״ — כמשמעותו בסעיף 36(ד) לחוק הניקוז %

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מגידו:

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענץ חוק עזר זה ן

 ״היטל ניקוז״ — היטל שהוטל לשם כיסוי הוצאות הניקוז כאמור בסעיף 43ב לחוק הניקוז.

 2. בעל מקרקעין חייב בהיטל ניקוז על מקרקעין הנמצאים בתחום המועצה בשיעור השלת היטל
ז ו ק י  של 3 לירות לכל דונם או חלק ממנו. נ

 3. ראש המועצה ימסור לחייבים בהיטל ניקוז, תוך שלושה חדשים מיום הטלת המכסה הודעה לחייבים
י ט י ׳ י  על המועצה על ידי רשות הניקוז, הודעה המפרטת את סכום ההיטל. ב

 4. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת ההודעה
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה ז אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים, או פורסמה בשני עתובים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 5. י חוק עזר למגידו(היטל ניקוז), תשכ״ז—11967— בטל. ניפיל

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידו(היטל ניקח), תשל״ו—1976״.

ד ל ל פ א כ י  מ
 ראש המועצה האזורית מגידו

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נחאשר.
 ג׳ באייר תשל״ו(3 במאי 1976)

 >דומ 8/16)

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 4; תשב״א, עמ׳ 90; תשכ״ד, עמ׳ 76.

 3 ק׳׳ת חשכ׳׳ז, עמ׳ 1588.
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב י מ ח נ מ ר ל ק עז ו  ח

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

, יבוא:  הדלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר למנחמיה (אספקת מים), תשכ״ח—1967 2

 האגרה בלירות

750 
 לפי חשבון שהגיש המנהל.

150 
 לפי חשבון שהגיש המנהל.

50 

50 

300 
1 

18 
25 

30 

 15״

 ״תוספת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):
 (א) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה

 (ב) לכל חיבור לרשת המים מעל ל־״2

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

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת
 פרטית (סעיף 3(ב))

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))
 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —

 לנכס בשטח עד חצי דונם
 לכל מטר נוסף

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה
 בבנין שאינו בנין מגורים לכל מ״ק של נפח הבנין

 5. אגרת מרימים (סעיף 5(ד)) —
 כשיש או אין מיתקן מים להתקנת מד־מים תשולם האגרה
 לפי המחיר שנקבע ליצרן על פי חוק הפיקוח על מצרכים

, בתוספת 25%.  ושירותים, תשי״ח—1957 3

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

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ו—1976״.

א ט י ל י ש נ  ב
 ראש המועצה המקומית מנחמיה

 נתאשר.
 כ״ו באייר תשל״ו(26 במאי 1976)

 (המ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ־ 256.
 2 ק״ת השכ׳׳ה, עמי 154; תשל״ב, ע3׳ 812.

 3 ס״ה תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26 ועמי 202.

 2190 קובץ התקנות 3564, כ״ד בתמוז תשל״ו, 22.7.5976



 פקודת המועצות המקומיות

ם י ב ל ל כ ח ע ו ק י ק עזר לערד בדבר פ ו  ח

^ מתקינה ו ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 המועצה המקומית ערד הוק עזר זה:

, במקום סעיף תיקו! סעיף 4  1. בסעיף 4 לחוק עזר לערד (פיקוח על כלבים), תשכ״ו—21966

 קטן (א) יבוא:

 ״(א) ראש המועצה יגבה אגרה של 20 לירות בעד כל רשיון וכן אגרה
 של 6 לירות בעד כל לוחית מספר.״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (פיקוח על כלבים) •(תיקון), תשל״ו—1976״. השם

ט ח ו ם ש ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) ראש המועצה המקומית ערד

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראלי, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק׳׳ת השכ״ו, עמי 733.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״כ-1962

ל ביוב ט י ר ה ב ד ה ב מ י ד ק ק עזר ל ו  ח

, ולפי סעיפים י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 37, 38 ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק),

 מתקינה המועצה המקומית קדימה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזי־ זה — מגדרו״

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף או מיתקנים אחרים או מכון לטיהור שאינו מיועד

 לייצור מי שתיה על מיתקניהם;

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה;

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

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

; ק ו ח  בסעיף 17 ל
 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2. בעל כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש היטל ביוב
 אותו נכס, חייב בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

 נ דיני מדי:ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ס״ח תשב׳׳ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.
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 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 בניה נוספת

 4. (0 חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש המועצה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

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

 הנפוצים בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד!
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי

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

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (ביוב), תשל״ו—1976״.

 חיבור ביב
 פרטי לביוב

 איסור פגיעה
 בביוב

 מסירת הודעה

 עונשין

 שיעור ההיסל
 בלירות

1.05 
7.90 

0.60 
4.55 

0.85 
6.30 

0.50 
3.60 

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 ביב ציבורי —
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בגין)

 לכל מ״ר של בניה
 ביב מאסף —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע עזעליה עומד בנין)
 לכל מ״ר של בניה

 מיתקנים אחרים —
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בגין)

 לכל מ״ר של בניה

 מכון טיהור —
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין)

 לכל מ״ר של בניה

י א ל ו ז ף א ס ו  י
 ראש המועצה המקומית קדימה

 נתאשר.
 כ״ו באייר תשל״ו(26 במאי 1976)

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ן ב י ק צ ו מ ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

ת/ מתקינה ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומי
 המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית מוצקץ (מודעות ושלטים), תשכ״ז— החיפת התוספת
 השניד.

 21967, יבוא:

 תוסהת שניה
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

ת ו ע ד ו ק א׳ - מ ל  ח

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סדרה של 25 לוחות מודעות
 או חלק מהם:

 שי*1ד האגרה
 בלירות

 (א) מודעה גדולה —

 לשלושת הימים הראשונים או הלק מהם 35

 לכל יום נוסף 15

ד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1  מנ

 (ב) מודעה בינונית —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 20
 לכל יום נוסף 7
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 (ג) מודעה קטנה —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 10

 לכל יום נוסף 4

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 (ד) מודעה זעירה —

 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 7

 לכל יום נוסף 3

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 מודעת &בל זעירה פטור

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק׳׳ת תשכ״ז, עמ׳ 2022; ק״ת תשל״ה, עפ׳ 1890.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום
 אחר לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 10

 3. סרט פרסום על בד קולנוע בעד כל 27 •מטר או חלק מהם, לכל שבוע
 או הלק ממנו, לכל בית קולנוע 15

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו,
 לכל שנה או חלק ממנה 30

 5. מודעה בתוך רכב צבורי, לכל שנה או חלק ממנה 6

 6. מודעה על גבי החלק החיצוני של רכב צבורי, לכל שנה איו חלק
 ממנה —

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממינו 60

 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 90

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם לשבוע או
 חלק ממנו י 50

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי
 קולנוע — בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק

 ממנה 30

 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 50

ם י ט ל ק ב׳ — ש ל  ח

 1. שלט —

 לכל מטר אורך או אם הרוחב ארוך יותר, לכל מטר רוחב או חלק
 ממנו, לשנה '20

 2. שלט מואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר מרובע
 או חלק ממנו, לשנה 50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ו-
."1976 

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 כ״ה באייר השל״ו(25 במאי 1976) ראש המועצה המקומית קרית מוצקין

 (זזמ 8/17)

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

ם י ב ל ל כ ת ע קו ה בדבר פי נ ק עזר לרענ ו  ח

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקדמיות1
 המועצה המקומית רעננה חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3 לחוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים), תשכ״ז—1967 2 (להלן — חוק תיקון סעי!־ 3

, יבוא: (ג)  העזר העיקרי), אחרי סעיף קטן

 ״(ד) חדל אדם להיות בעלו של כלב יודיע על כד בכתב לראש המועצה §
 תוך שלושים יום מן היום שבו חדל הכלב להיות ברשותו או בפיקוחו.״

 2. בסעיף 4(א) לחוק העזר העיקרי, במקום ״חמש לירות״ יבוא ״עשרים לירות״, תיקון סעיף 4
 ובמקום ״לירה אחת״ יבוא ״חמש לירות״.

 3. בסעיף 9 לחוק העזר העיקרי,. במקום ״דינו — קנס מאה לירות״,. יבוא ״דינו — תיקון סעיף 9
 קנס חמשת אלפים לירות״, ובמקום ״דינו — קנם נוסף לירה אחת״ יבוא ״דינו — קנם

 נוסף 50 לירות״.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ו—976!״, השם

ץ י ב ו פ ל ו ן ו י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1603.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד מי ב ק עזר לשלו ו  ח

ת/ וסעיף 3 לפקודת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), £1945, מתקינה המועצה המקומית שלומי חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לשלומי (מס עסקים מקומי), תשכ״א—31961 (להלן — החלשת התוספת

יבוא: ,(  חוק העזרהעיקרי

 1 דיני מדינת ישראל, בוםח הדש 9, עמ׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; סייח תשכ״ז, עמ׳ 2¡ תשל׳־ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1244; תשל״ג, עמ׳ 209; תשל״ה, עמ׳ 2169.

 קובץ התקנות 3564, כ״ד בתמוז תשל״ו, 22.7.1976 2195



 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או הפסק המס בלירות

 מזנון —
 בלי רשיון למכירת משקאות משכרים 140
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 210
 מתקן נעליים 70

 מאפיה 1680
 מסגריה 140
 מכבסה 140
 מספרה 140
 מוםר 420
 פחח 140

 קולנוע 1400
 הצגת סרטים במקום ציבורי 280
 שרברב 140

 שירות של אספקת גז שמספר הלקוחות —
 עד 100 280
 101 עז־ 200 560
 למעלה מ־200 840

 שירות אוטובוסים המקיים •תהנה בתחום
 המועצה 4200
 שירות מוניות המקיים תחנה בתחום המועצה 700
 מוביל נפט 210

 קבלן או קבלן משנה, המבצעים בתחום המרע׳

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אטליז 210
 בית מלאכה או בית חרושת המעסיקים עוב

 דים שמספרם —
 עד 3 420
 מ־4 עד 5 700

 מ־6 עד§10 1400
 למעלה מ־10 2100
 בית קפה או מסעדה 560

 בנק או סניף של בנק המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 3 1120
 למעלה מ־3 2100

 הובלה —
 באוטו משא 560
 בטנדר 210
 טרקטור, לכל טרקטור 420

 חנות מכולת —
 בלי רשיון למכירת משקאות משכרים 210
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 350
 חנות טקסטיל 210
 כל בו 420

 חנות — צה עבודות בנין, כבישים, חפירה, ביוב,
 לחמרי בנין, לעצים או למצרכים סניטריים 140 קידוח או הכשרת קרקע בהיקף שנתי

 לצרכי השמל או רדיו 140 בלירות —
 לדגים 140 עד 5,000 280
 לעופות 140 מ־5,001 עד 10,000 560
 לנעליים 216 מ־10,001 עד 15,000 980

 זגג 70 מ־15,001 עד 20,000 1260
 ייצור חשמל ואספקתו 5600 לכל 10,000 נוספות או חלק מהן 560״

 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 לשנת 1976/77 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1976/77, ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ו—1976״.

 תחילה

 הוראות מעבר

ן ז ד ח ו  ד
 ראש המועצה המקומית שלומי

 נתאשר.
 כ״ה באייר תשל״ו(25 במאי 1976)

ג ר ו ף ב ס  ו
 שד הפנים

 2196 קובץ התקנות 3564, כ״ד בתמוז תשל״ו, 22.7.1976
 המחיר 192 אגורות גדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




