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9 ן 5 7 - ז ״ י ש  חוק בתי המשפט, ת

נים בימי הפגרה י ל בענ פו הטי ט ו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ת בדבר פ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 •י, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות בית דין אלה:

 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום
 ובלשכות ההוצאה לפועל תהא מיום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977) עד יום כ׳

 בניסן תשל״ו(8 באפריל 1977) ועד בכלל.

 תקופת מפגרת

 במשך פגרת בתי המשפט —

 (1) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפם מחוזי, בכל ענין, אלא
 אם החליט נשיאו או שופט שהוא מינה לכך, שהענין אינו סובל דחיה;

 (2) לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על פי החלטה
 בכתב מאת שופט ראשי של בית משפט שלום או שופט של בית משפט
 שלום שהוא מינה לכך, שיש לשמוע סוג מסויים של משפטים פליליים,

 או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה;

 (3) לא ידון בית משפט שלום בענינים אזרחיים ולא ידון ראש ההוצאה
 לפועל בעניני ההוצאה לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית
 משפט שלום או שופט של בית משפט שלום שהוא מינה לכך, או ראש

 ההוצאה לפועל, שהענין אינו סובל דחיה.

 דיון בימי הפגרה 2.

 3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט
 פלוני מסויים, או ענין פלוני, או סוג ענינים בלשכת ההוצאה־לפועל, יישמע בימי
 הפגרה בבית משפט פלוגי, או בכל בתי המשפט או בפני ראש ההוצאה לפועל פלוני,

 או בפני כל ראשי ההוצאה לפועל.

 המכות מנהי
 בתי המשפט

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים
 בימי הפגרה), תשל״ז—1977״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 י״ב באדר תשל״ז(2 במרס 1977)
 (חמ 70070)

 1 ס״ח תשי״ז, «מ׳ 148.

1110 קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977 . 



9 ן 5 8 - ח ״ י ש  חוק המהנדסים והאדריכלים, ת

ה ע ש ר ל ה ה ע ע ד ו ת ה ב ו ל ח ו ח א ת רות שלגביהן ל ר סוגי עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 !, אני
 מצווה לאמור:

 1. סעיף 19א לחוק לא יחול לגבי עבירות מסוגים אלה: עבירות שסעיף
 19א לחוק לא

 (1) חטאים: יחול לגביהן

 (2) עכירות קנם:

 (3) עבירות על תקנות התעבורה, תשכ״א-21961, למעט תקנות 3(3), 8,
;D) 271 ,208 ,(ג) 11, 26, 144, 146, 174 

 (4) עבירות על חוק עזר של רשות מקומית, למעט עבירות בשל פעולות
 הטעונות רשיון, רשות או היתר.

ח,לד,  2. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר הפרסום. ״

 3. לצו זה ייקרא ״צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19א השם
 לחוק), תשל״ז--1977״.

ק ו ד ם י י צ י י  ג׳ באדר תשל״ז(21 בפברואר 1977) ח
 שר המשפטים

 ג ס״וז תשי״ח, עמי 108; תשל״ז, עמי 39.
ק״ו1 תשכ״א, עמי 1421; תש״ל, עמי 699. 2 

 תיקון תקנה 2

 פקודת האגודות השיתופיות

ות י ת כלל ו א ר ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות!, אני מתקין
 תקנות אלה: \

 1. בתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל״ו-21976, אחרי
 תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) על אף האמור כתקנות של אגודה אשר סיווגה הרשם כאגודה
 לקופות גמל ופנסיה, תהיה חלוקת הרווחים באגודה כאמור כפופה להו־
 ראות תקנות 8(1) ו־40 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול

 קופות גמל), תשכי׳ד-31964.״

ה 1 , י 1 ן  2. תהילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. ת

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות(הוראות כלליות)(תיקון), תשל״ז•
 1977״.

ם ע ר ה ב ש  ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) מ
) שר העבודה a n 751002) 

 1 חוקי א״י, ברך א׳, עמי 336.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 983.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמי 1302.

 השם

1 1 V I 13.3.1977 ,קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז 



 פקודת האגודות השיתופיות

ת ו ר ב ת בדבר ח ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות «, אני מתקין תקנות אלה:

ת/ תשל״ג—1973 2, אחרי תקנה 22 יבוא:  הוספת תקנה 22א 1. בתקנות האגודות השיתופיות (חברו

 ״הוראת מעבר 22א. כל עוד לא התקין הרשם כללים ועקרונות לפי תקנה 13, ינהגו

 לפי הכללים ועקרונות לקביעת ערך פדיון מניה או השתתפות בהון
 האגודה באגודה שיתופית 3.״

- ז ״ ל ש ט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודוו. השיתופיות (חברות) (תיקון מם׳ 2), ת ש  ה

 1977״.

ם ע ר ה ב ש  ב׳ כאדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) מ
 (חמ 751000) שר העבודה

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 2ד8.
 3 י״פ תשכ״ט, עמ׳ 1014.

ו 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ם למוצרי מזון וגפרורים י י י ל מ י ס ק ם מ רי  צו בדבר מחי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957 י
 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפ־

 רודים), תשל״ז-1976 2, בחלק רביעי, במקום הקטע המתחיל במלים ״מלח שולחני(מעולה)
 בשקיות״ והמסתיים בספרות ״0.85״ יבוא:

 טור ג׳
 המחיר בלירות בחבילות לק״ג במכירה —

 לסיטונאי לקמעונאי לצרכן
 טור א׳ ללא ללא ללא כולל
 המצרך מע״מ מע״מ מע״מ מע״מ

 ״מלח שולחני(מעולה) בשקיות 0.645 0.808 0.97 1.05

 מלח למאכל (עבה) בשקיות 0.587 0.733 0.88 0.95״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה היא מיום י״ג בשבט תשל״ז(1 בפברואר 1977).

0 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון ש  ה

 וגפרורים)(תיקון מס׳ 8), תשל״ז-1977״.

ב ל ־ ר ם ב י י  ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ח
 (חפ 741194) שר המסחר והתעשיה

 1 סייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ז, עמי 34.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 298.

 1138 קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977



ד לשלבזון מקובל יי ו ד  מ

 פקודת העיריות

קי עזר ן חו קו ר תי ב ד ן ב י ק צ ו מ ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העי
 עירית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

׳ תיקון חוקי עזי ׳  1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט לצדו בטור א
 במקום הסכום הנקוב במור ג׳ יבוא ״חמשת אלפים״ ובמקום הסכום הנקוב בטור ד׳ יבוא

 ״מאתיים״:

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (היטל עינוגים),
 תש״י—1950 2 9 100

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (פתיחת בתי
 עסק וסגירתם), תשכ״ז—1967 3 7 500

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (רשיונות לרוכ־
 לים והפיקוח עליהם), תשי״ט—1953 י• 14 מאה

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (מניעת רעש),
 תשט״ו—1955 ״ 2 מאה

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (חזיתות
 בתים), תשי״ט—1958 י< 3 מאה

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (מפגעי
 תברואה), תשי״ט—1958 י 12 500 עשרים

 בהוק עזר לקרית־מוצקין (שמירת נקיון
 ואיסור העישון), תשי״ז—1957 8 8 מאה

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (שימור
 רחובות), תשי״ט—1958 ״ 10 200 שתיים

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (צעצועים
! ץ 10 100 , 2 י  מסוכנים), תשי״ט—1958 י

 בחוק עזר לקרית־מוצקין (ניקוי מגרשים, ,
 חצרות וכניסות לבנינים), תשכ״ג—

5 100 8 «1963 
 בחוק עזר לקדית־מוצקין (הריסת מבנים

 מסוכנים), תשכ״ה—1965 ״ 8 500 עשרים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ .197 7 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 444.
 2 ק״ת תש״י, עמי 840; תשכ״א, עמי .2684 8 ק״ת תשי״ז, עמי 1956; תשכ״א, עמי 2684.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 3334; תשל״ג, עמי 974; תשל״ד, עמי .960 9 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 442.

 4 ק״ת תשי״ט, עמי 370; תשכ״א, עמי .2684 10 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 442.
 5 ק״ת תשט״ו, עמי 333; תשכ״א, עמ׳ .2684 11 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1020.
 6 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 443; תשכ״א, עמי .2684 12 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1783.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (תיקון חוקי עזר), תשל״ז—1977״.

ן ש ו ה ג ש  גתאשר. מ
 כ״ז בכסלו תשל״ז(19 בדצמבר 1976) ראש עירית קרית־מוצקין

 (חמ 8/150)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ו 9 6 2 - ב ״ כ ש  פקודת הרשויות המקומיות (ביוב), ת

ר בדבר ביוב ו ק עזר לאז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962׳- (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית אזור חוק

 עזר זה:

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לאזור (ביוב), תשכ״ז-1967 3 (להלן - חוק העזר העיקרי),

 אחרי סעיף קטן(כ) יבוא:
 ״(ג) בעד חיבור ביב פרטי לביוב ישלם בעל הנכס או מחזיקו
 לקופת המועצה אגרת חיבור כשיעור שנקבע בתוספת: התשלום יתבצע
 עם הגשת הבקשה לחיבור או בזמן ביצוע החיבור. הכל לפי המוקדם.״

 החלפת התוספת 2, במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיפים 2, 3 ו־4<

 שיעור ההיטל

 א. היטל ביוב — בלירות
 ביוב ציבורי, לכל מטר מרובע של קרקע (כולל קרקע

 שעליה עומד בנין) 4.50
 לכל מטר מרובע של שטח הכני ן בכל קומה 36
 לכל מטר מרובע של בניה נוספת כבנין קיים 36

 ב. אגרת חיבור ביב פרטי 75״

 השם 3, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (ביוב)(תיקון), תשל״ז-1977״.

ב י ש י ל ק א ח צ  נתאשר. י
 כ״ח בשבט תשל״ז(16 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית אזור

 (חנן 8/12)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ס״ת תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 3279; תשל״ו, עמי 809.

ו14ו קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977  ו



 פקודת המועצות המקוממת

י עזר ק ו ן ח קו ר תי ב ד ־ יהודה ב ן ק עזר לאב ו  ח

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

י  1, בכל אחד מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט לצדו כטור א׳, תיקון חוקי עז
 במקום הסכום הנקוב בטור ג׳ יבוא ״חמשת אלפים״ ובמקום הסכום הנקוב בטור ד׳ יבוא

 ״מאתיים לירות״:

 1. חוק עזר לאבן־יהודה (מודעות
 ושלטים), תשל״ג—1972 = 10 מאה שתי לידות

 2. חוק עזר לאבךיהודה (אספקת
 מים), תשכ״ו-966!3 20 500 עשרים לירות

 3. חוק עזר לאבךיהודה (הסדרת
 גדר חיה), תשכ״ט—1969* 7 מאה חמש לירות

י מדרכות), יקו נ  4. חוק עזר לאבךיהודה(
 חשל״ד-974!5 8 500 20 לירות

 5. חוק עזר לאבן־יהודה(פתיחת עסקים
 וסגירתם), תשל״ג—1973« 6 200

 6. חוק עזר לאבן־יהודה (ביוב)
 תשל״ו-71976 7 500 20 לידות

 7. חוק עזר לאבן־יהודה (היטל עינו־
 גים), תש״י—1950« 9 20

 8. חוק עזר לאבן־יהודה (סלילת רחו־
 בות), תשכ״ה—1964« 14 500 עשרים לירות

 9. חוק עזר לאבךיהודה (פיקוח על
 כלבים), תשכ״ה—1965» י 9 מאה לירה אחת

 10. חוק עזר לאבן־יהודה(שחיטת עופות),
 תשכ״ ט—1969״ 17 מאה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת חשל״ג, עמי 411.

 3 ק״ת תשכ״ו, עמי 2701.
 * ק״ת תשכ״ט, עמי 1649.
 5 ק״ת תשל״ד, עמי 1291.

 6 ק״ת תשל״ג, עמי 1570.

 י ק״ת תשל״ו, עמי 1043.
 8 ק״ת תש״י, עמי 1188.

 9 ק״ת תשכ״ה, עמי 502.

 >״ ק״ת תשי״א, עמי 699.
1 ק״ת תשכ״ה, עמי 1634. 1 

 12 ק״ת תשכ״ט, עמי 1554.

 קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977 11/11



 טור אי טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

זודה (שמירת בקיון ו  11. חוק עזר לאיךי
 ומיסוד העישון), תשי״ח—1958» 8 50

רה (ניקוי מגרשים,  12. חוק עזר לאכךיהו
, חשי״ט— נימ) י  חצרות, וכניסות לבנ

 1959״ 8 500 20 לירות

 13 . חוק עזר לאבי־יהודה(צעצועים מסד׳
 כ3י0), תשכ״ט—1969 5« 9 500 חמש לירות

 14. חוק עזר לאבךיהודה (רוכלים),
 תשכ״ג—1963 ••י! 23 500 20 לירות

 15 . חוק עזר לאבן־יהודה(הדברת מזיקים)
 תשכ״ו—1965 ל! 7 500 שתי לירות

ה (שמות לרחובות ד ו ה י ך כ א  16. חוק עזר ל
 ולוחיות מספד גבנינימ), תשכי׳ה—

 968! 8! 10 500 עשרים לירות

ים  17. חוק עזר לאבךיהודה (הריסת מכנ
 מסוכנים), תשכ״ח—91968! 8 500 עשרים לירות

צאת אשפה), הו ר לאבךיה־דה(  18. חוק עז
ים שתי לירות  ת-.־ל׳׳א--ז197׳<2 9 מאתי

 19 . חוק עזר לאבן־יהודה(תברואה וסילוק
 מפגעים), תשל״ב—1972 !2 17 500 50 לירות

ר לאכךיהודה (שווקים),  20. חוק עז
 תשל״ג—972!22 8 1 00 5 20 לירות

. ז-1977״ י ן חוקי עזר), תשל׳ יקרא ״חוק עזר לאבן־יהודוז(תיקו ר זה י  2, לחוק עז

ה ב ר ו נ ר ש  נתאשר. מ
 כ״ח בשבט תשל״ז(16 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית אבךיהודה

 (חמ 8/150)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 3! ק״ת תשי״ח, עמ׳ 798.
 4! ק״ת תשי״ט, עמי 2102.
 ג! ק״ת תשכ׳״ט, עפ׳ 1675.
 6! ק״ת תשנ״ג, עמי 1015.
 7! ק״ת תשכ״ו, עמי 375.

 8! ק״ת תשכיח, עמי 1285.

 9! ק״ת תשכיח, עמי 1341.
 »2 ק״ת תשל״א, עמי 1670.

 21 ק״ת תשל״ב, עמי 484.
 22 ק״ת תשל״ג, עמי 1483.

 קובץ מתקנות 3675, כ״ג נאדר תשל״ז, 13.3.1977



 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב נ י מ י נ ב ר ל ז ק ע ו  ח

נה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקי
 המועצה המקומית בנימינה חוק עזר זה:

, יבוא: החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לבנימינה (אספקת מים), תש״ל—1970 2

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)): האגרה בלירות

 (א) יחידת דיור, עסק או משרד 500
 לכל יחידת מלאכה או תעשייה או חקלאות 500

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

 עד ״2 170

 עלה על ״2 350

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(1.)) 70

70 (  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)

ב)) — ) ־  4. אגרת הנהת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לנכס בשטח עד דונם 700

 לכל מ״ר נוסף 0.35 ׳,.
 ונוסף לזה —

 בבגין מגורים לכל מ״ר של שטח הבנייה, לכל קומה 3
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 4.50

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) —

 (א) כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד־מים תשולם האגרה לפי
 המחיר שנקבע לצרכן על פי חוק הפיקוח על מצרכים

 ושירותים, תשי״ח—1957 3 בתוספת 30%.

 (ב) כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד־מים:

 מד־מים שקשרו —
 (1) אינו עולה על ״\ 400
ן ואינו עולה על ״1 500  (2) עולה על ״
 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״!1 700

 . (4) עולה על ״1$ ואינו עולה על ״2 800

 (5) עולה על ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 2308.

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



 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5(ט)) 180

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 150״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ז—1977״.

ר א ו א ה ל ש  גתאשר. מ
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש המועצה המקומית בנימינה

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

קי עזר ן חו קו ר תי ב ד ל ב א ו מ ־ ש ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

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

 1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט לצידו
 בטור א׳ במקום הסכום הנקוב בטור ג׳ יבוא ״אלפיים לירות״ ובמקום הסכום הנקוב

 בטור ד׳ יבוא ״מאה לירות״:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 עשרים

 עשרים

 שתיים

 שתיים

500 

500 

500 

20 

20 

 עשרים

20 

 1. חוק עזר לגבעת שמואל (אספקת מים),
 תשכ״ח—1967 2

 2 חוק עזר לגבעת־שמואל (ביוב), תשל״א—
3 1970 

 3. חוק עזר לגבעת־שמואל (ביעור קוצים),
 תשי״ח—1958 י•

 4. חוק עזר לגבעת־שמואל (הדברת זבוב
 ים התיכון), תשכ׳׳א—1961 י•

 5. חוק עזר לגבעת־שמואל (הדברת טוואי
 התהלוכה של האורן), תשכ״ב—61961

 6. חוק עזר לגבעת־שמואל(הדברת עשבי בר),
 תשי״ט—1959 7

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 32.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 147.

 4 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 607.
 5 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1888.
 6 ק״ת תשכ׳׳ב, עמי 488.
 7 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 981.

 תיקון חוקי עזר



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 לירה אחת

 עשרים

 חמש

 עשרים

 עשרים

250 10 

 עשר

500 

200 

 חמש מאות

500 

8 

11 

100 10 

500 14 

 מאה

100 10 

 7. חוק עזר לגבעת־שמואל (החזקת בעלי
 חיים), תשכ״ח—1968 8

 8. חוק עזר לגבעת־שמואל (הסדרת גדר היה),
 תשי״ז—1957 9

 9. חוק עזר לגבעת־שמואל (הריסת מבנים
 מסוכנים), תשכ״ח—968! 0!

 10. חוק עזר לגבעת־שמואל (מודעות ושלטים),
1  תשי״ט—1959 1

 11. חוק עזר לגבעת־שמואל (מפגעי תברואה),
 תשכ״ט—1969 2!

 12. חוק עזר לגבעת־שמואל (ניקוי מגרשים
 והצרות), תשכ״ו—1966 ״

 13. חוק עזר לגבעת־שמואל (סימון רחובות
 ולוחיות מספר בבנינים), תשל״ד—1974 י י 10

 14. חוק עזר לגבעת־שמואל (סלילת רחובות),
1  תשכ״ו—1966 5

 15. חוק עזר לגבעת־שמואל (פיקוח על כלבים),
 תשל״ד—1973 ״

 16. חוק עזר לגבעת־שמואל (צעצועים מסו־
 כנים), תשי״ט—1959 ״

 17. חוק עזר לגבעת־שמואל (שמירת הנקיון
 ואסור העישון), תשי״ט—959! 8!

8 

 8 עשרים

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל (תיקון חוקי עזר), תשל״ז—1977״. השם

ב ו י ם מ ו נ ס ק י ק ע  נתאשר. י
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש המועצה המקומית גבעת־שמואל

 (חמ 8/150)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 8 ק״ת תשכ״ח, עמי 1479.
 9 ק״ת תשי״ז, עמי 1879.

 10 ק״ת תשכ״ח, עמי 1599.
 11 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1286.
 12 ק״ת תשכ״ט, עמי 1009.

 13 ק״ת תשכ״ו, עמי 379.
 14 ק״ת תשל״ד, עמי 1749; תשל״ה, עמי 912.

 15 ק״ת תשכ״ו, עמי 2168.
 16 ק״ת תשל״ד, עמי 185.
 17 ק״ת תשי״ט, עמי 901.
 18 ק״ת תשי״ט, עמי 1573.



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

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק עזר לגליל העליון־ ב ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת י  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
נה המועצה האזורית הגליל העליון  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 •י; מתקי

 חוק עזר זה:

,  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לגליל העליון (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו מ  ״

ה נ ש ס ל מ י ת ר ו ע  שי

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה זו ו העסק הפס גלידות

 חרישת <,;ו מפעל בישומי המועצה אשר מוביל נוסעים שהיקף עסקיו גשנה 3לירות —
 כנסתו ! שנתית במיליוני לירות — עד 250,000 2000
 עד 1 675 למעלה מ־250,000 עד 500,000 5000
 למעלה מ״! עד 2 1350 למעלה מ־500,000 עד 750,000 7500

 למעלה מ ־2 עד 3 2250 למעלה מ־750,000 עד 1,000,000 10000
 למעלה מ־3 עד 4 3000 למעלה מ־1,000,000 20000
 למעלה מ־4 עד 5 3750 תחנת בנדן 1350
 למעלה מ״5 עד 6 4500 בית קרור 3750
 למעלה מ־6 עד 7 5250 בית אריזה אזורי לתפוחים 4500
 למעלה מ־7 עד 8 6000 בית !;ריזה מזורי לפרי הדר 4500
 למעלה מ־8 עד 9 6750 משהכה אזורית לעופות 3750
 למעלה מ־9 עד 10 7500 מאפיה אזורית 4500
 למעלה מ־10 עד 11 8250 מכבסה אזורית 4500

 למעלה מ־11 עד 12 9000 אספקת השפל 10000
 למעלה מ״12 עד 13 9750 ריכוז אספקה חקלאית וקגיתה 3000

 למעלה מ־13 עד 14 10500 סוחר בהמות שהיקף עסקיו בשנה בלירות —
 למעלה מ־14 עד 15 11250 עד 10,000 250
 למעלה מ־15 עד 16 12000 למעלה מ־10,000 עד 50,000 500

 למעלה מ־16 עד 17 12750 למעלה מ־50,000 עד 100,000 3500
 למעלה מ־17 עד 18 13500 למעלה מ־100,000 עד 250,000 7000

 למעלה מ־18 עד 19 14250 למעלה מ׳250,000 10000
 למעלה מ־19 עד 20 15000 קבלן אי קבלן משנה לעבודות בנין, כבי־
 למעלה מ־20 עד 21 5750 1 שינו, ביוב, סיקול, קידוח, הנחת צינורות
 למעלה מ־ 21 עד 22 16500 מינו, נגרות, הרכבת מכונות, אינסטלציה,
 למעלה מ ־22 עד 23 17250 מסגרות, חשמל, עיבוד שטחים חקלאיים,
 למעלה מ־23 עד 24 18000 שהיקף עבודתו בשנה בתחום המועצה

 למעלה מ־24 עד 25 18750 בלירות —
 למעלה מ־25 עד 26 19500 עד 50,000 675

 למעלה מ־26 20000 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1350
 לת משאות 4500 למעלה מ־100,000 עד 250,000 3000

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשי״ט, עמי 979; תשל״ו, עמ׳ 241.

1 3 . 3 . Í Q 7 ז 7 ״ י ל ז מ ז ו ף־«ז־ו* י ״ - ^ ו ו ־ ! ! ד מ ל  ד



 תיאור המלאכה או העסק המם ביירות

 למעלה מ־800,000 עד 900,000 18000
 למעלה מ־900,000 20000

 בית קפה, מסעדה, קיוסק או מזנון המעסיק —
 עד 2 עובדים 400
 לכל עובד נוסף 250
 חניון לנופש ובילוי, לכל בונגלו 30״

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 למעלה מ־250,000 עד 350,000 6000
 למעלה מ־350,000 עד 400,000 8000

 למעלה מ־400,000 עד 500,000 10000
 למעלה מ־500,000 עד 600,000 12000
 למעלה מ־600,000 עד 700,000 14000
 למעלה מ־700,000 עד 800,000 16000

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1976/77, והוא הוראות מעבר
 ישולם תוך שלושים 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.

_ השם ז ״ ל ש ן(מם עסקים מקומי) (תיקון), ת ו  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל העלי
 1977״.

ן ו נ ב ן ל  נתאשר. ד
 כ״א בשבט תשל״ז(9 בפברואר 1977) ראש המועצה האזורית הגליל העליון

 ו,חמ 8/2)
ל ל ה ה מ ל  ש

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת הרשויות המקוממת (מש עסקים)/ 1945

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית יפיע חוק עזר זה:

ע (מס עסקים מקומי), תשכ״ב-־1962 3 (להלן - חוק תיקון סעיף 2 פי  1. בסעיף 2 (א) לחוק עזר לי
 העזר העיקרי), אחרי ״בשיעור שנקבע כתוספת״ יבוא:

 ״ובנוסף לכך —

 (1) לסכום מם עד 1000 לירות — תוספת של 35%;

 (2) לסכום מס שלמעלה מ־1000 לירות עד 5000 לירות — תוספת של
;50% 

 (3) לסכום מס שלמעלה מ־5000 לירות - תוספת של 100%;

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על 10,000 לירות.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9׳ עמי 258.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 115; סייח תשס״ז, עמי 2; תשל״ד, עט׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכיב, עמי 1592; תשל״ה, עמי 856.

 קובץ התקנות 3675. כ״ג באדר תשל״ז. 13.3.1977



ר זה היא מיום א הניסן תשלי׳ו(1 באפריל 1976).  תחילה 2. תחילתו של חוק עז

ת 1976/77 תוך 30 יום י 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המם לשנ י ע  הודאית מ
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על חשבון המם בשנת 1976/77

 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליפיע (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ז—1977״.

ה נ א נ ף כ ס ו ד י ע ס  נתאשר. א
 עדו
 (תמ 812)

 ב באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית יפיע

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ז ב ו י ת ב ־ ת ר כ ז מ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות׳, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מזכרת־בתיה חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 י

 זה:

ף 2 (א) לחוק עזר למזכרת־בתיה (מם עסקים מקומי), תשי״ז-1957•: (להלן -  תיקון סעיף 2 ן. בסעי

ר הנקוב עו  חוק העזר העיקרי), במקום ״בשיעור הנקוב כתוספת הראשונה״ יבוא ״בשי
 בתוספת הראשונה ובתוספת של אחוזים כמפורט להלן:

 שיעור התוספת באחוזים
 היה סכום המס בלירות לשנת הגיס 1976/77 י
 בשנת הכספים 1975/76 ולכל שנת מס שלאחריה

 עד 1,000 35

 1,001 עד 5,000 50

 5,001 ומעלה 100

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על 20,000 לירות.״

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

 הוראות מעבר 3, על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1976/77 תוך 30

 יום מיום פרסומו של חוק עזר זה ברשומות: אולם כל סכום ששולם על חשבון המם לשנת
 1976/77 לפי חוק העזר העיקרי ייהשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 115; ם״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; סייח תשל״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 900; תשל״ה, עמי 2388.

 1Q/ 1 1 הובי! התמנות 3675. כ״ג באדר תשל״ז. 13.3.1977



- השפ ז ״ ל ש  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה (מם עםקיפ מקומי)(תיקון), ת
.  1977״

ה ס י ו ל ס א פ  נתאשר. ר
 כ״א בשבט תשל״ז(9 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה

 (חמ 8/2)
ל ל ה ה מ ל  ש

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע רק בדבר מ ־ שו ל ח נ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות.המקומיות׳, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית נחל־שורק חוק עזר זה:

 1. בסעיף 2 (א) לחוק עזר לנחל־שורק (מס עסקים מקומי), תשכ״א-31960 (להלן - תיקון סעיף 2
 חוק עזר העיקרי), במקום ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה״ יבוא ״בשיעור הנקוב בתוספת

 הראשונה ובתוספת של אחוזים כמפורט להלן:

 שיעור התוספת באחוזים
 היה סכום המס בלירות לשנת המס 1976/77

 בשנת הנספים 1975/76 ולסל שנת מס שלאחריה

 עד 1,000 35
 1,001 עד 5,000 50

 5,001 ומעלה 100

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על עשרים אלף לירות.״

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

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1976/77 תוך שלושים הוראות מעבר
 יום מיום פרסומו של חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על חשבון המס
 לשנת 1976/77 לפי חוק עזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

— השט  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ז
.  1977״

ס ו ר ק ג ח צ  נתאשר. י
 י״א בשבט תשל״ז(30 בינואר 1977) ראש המועצה האזורית נחל־שורק

 (חמ 8/2)
ל ל ה ה מ ל  ש

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 115; סייח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשלי׳ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 181; תשל״ה, עמי 1207.



 פקודת המועצות המקוממת
ס עסקי׳מ), 1945 מ  פקודת הרשויות המקומיות (

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ר ב ש נ ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו~23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 למקווה
ר זה: ות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית נשר חוק עז ות המקומי י  הרשו

 1. מסעיף 2 (א) לחוק עזר לנשר (מס עסקיה מקומי), תשי״יו—1957« (להלן — חוק
ר הקבוע התוספת״ יבוא ״ובנוסף לכך - עו  העזר העיקרי), אחרי ״בשי

 (1) לסכום מם מ״501 לירות ועד 1,090 לירות - תוססת של 25%;

ת — הוספת של 35%;  (2) לסכום מם מ״1,001 לירות עד 3,000 לירו
 (3) לסכום מס מ־ 3,001 לירות עד 5,000 לירות - תוספת של 50%;

ת — תוספת של 100%;  (4) לסכום מס העולה על 5,000 לירו

 ובלבד שלא יעלה על 20,000 לירות.״

ל 1976). אפרי 1 ג ) ו ״ יסן תשל  2. תחילתו של מוק עזר ז» היא 3יו0 בנ

ף 3 של חוק העזר העיקרי לן* יחולו על תשלום המס לשנת 1976/77  3, הוראות סעי
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולט על
 חשמן המם לשנת 1976/77 לפי׳ חוק העזר העיקרי יידושכ׳ כאילו שולם על השנון המס

 לפי חוק עזר זה.

 4, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ז—1977״.

 נתאשר. יי ש ר א ל ק ל ר ט ג
נואר 1977) ראש המועצה המקומית נשר 3 בי 0 ) ז ״ ל ש ״א בשבט ת  י

ה ה ל ל מ ל  0זמ 8/2) ש
 שר הפגייש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 115; ס* ח תשב״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשי״ז, עמי 1933.

 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ר ב מ ו ע ר ל ק עז ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית עומר חוק עזר ז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עומר;

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

 תיקון סעיף 2

 תחילה

 הוראות מעבר

1 י ן ג 1 0 ד ת ^ד^3 ץ-״ו ד־«ד1- ח״ל4״ז ד ו ו ה מ ע ה ד ו  1150 ה



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

 ״המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם
 שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר

 משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה מחמש שנים;

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בת או שמחזיקים בה יהד עם הבנין כגינה, כחצר, או לצורך אחר

 ולמעט בית מלאכה או אורווה;

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה
 אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך, וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית

 המלאכה;

 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים
 בו יהד עם האורווה;

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר,
 פירות או ירקות ופסולתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים

 לגרום לכלוך או אי נקיון, למעט זבל, פסולת והמרי בנין;

 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה;

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה או זבל;

 ״המרי בנין״ — לרבות כל הפסולת של המרים שמשתמשים בהם בקשר לפעולות בניה,
 תיקונים, שינויים או הריסה בבנינים;

 ״נכס״ — בנין, בית מלאכה או אורווה.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבניין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח כלי אשהה
 בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב
 הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך

 הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור, ולא ישים
 ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה, במחסן או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לפסולת כלי קיבול
 או לזבל, לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים
 שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי

 דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

! י י :  קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977 ו



 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא
 ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול,

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין.

 4. (א) לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר בשום דרך, אשפה, זבל או
 פסולת מנכס לכל מקום אחר אלא לפי היתר או דרישה מאת ראש המועצה ובהתאם

 לתנאי ההיתר או הדרישה.

 (ב) כל אשפה, זבל או פסולת שסולקו בידי עובדי המועצה או שליחיה, יובלו
 על ידם לאותם מקומות שייקבעו לצורך זה בידי ראש המועצה ויהיו רכוש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו
 או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —

 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת;
 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת;

 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם;
 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל עובדי המועצה שהמפקח הרשה אותם לכך, רשאים להיכנס לכל נכס
 כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל נכס או המחזיק בו יאפשר לעובדי המועצה לגשת על נקלה לכלי
 האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל נכס על מנת לבדוק אם קוימו הוראות חוק
 עזר זה• •^״^111¡
 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק בנכס אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים 2 או
 3, דשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

 מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או 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 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 דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 9. (א) בעד הוצאת האשפה והעברתה בידי המפקח מנכס ישלם המחזיק הפטור
, לקופת  מארנונה כללית על פי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 2
 המועצה אגרה שנתית בשיעור של שליש מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה

 אלמלא הפטור האמור.
 (ב) האגדה לא תגבה ממוסדות חינוך.

 סמכויות זזמפקת

 מסירת הודעה

 תשלום אגרה

 2 ע״ר 1938, תוס׳ 1, עמ׳ 27.
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 (ג) בעד הוצאת פסולת או זבל ישלם המחזיק או הבעלים של מפעל, מחסן,
 בית מלאכה או אורווה למועצה בנוסף לארנונה או האגרה לפי סעיף קטן (א) אגרה
 בשיעור של 15 לירות לכל מיכל של 50 ליטר או חלק ממנו שפונה בידי המועצה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות, ואם עבר עונשין
 על הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתד•
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעומר (הוצאת אשפה), תשל׳׳ז—1977״. השם

ר ב ג ל א ל צ  נתאשר. ב
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977) ראש המועצה המקומית עומר

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות׳, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית עין מאהל חוק עזר זה:

 1. בסעיף 2 (א) לחוק עזר לעין מאהל (מס עסקים מקומי), תשל״ה-975ן 3 (להלן - תיקון סעיף 2

 חוק העזר העיקרי), אחרי ״בשיעור שנקבע בתוספת״ יבוא ״ובנוסף לכך -

 (1) לסכום מם עד 1000 לירות - תוספת של 35%:

 (2) לסכום מס למעלה מ־1000 לירות עד 5000 לירות - תוספת של 50%;

 (3) לסכום מס שלמעלה מ־5000 לירות - תוספת של 100%:

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על 20,000 לירות.״

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

 3. על אף האמור כסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המם לשנת 1976/77 תוך 30 יום הוראות מעבר
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות: אולם כל סכום ששולם על חשבון המס בשנת 1976/77

 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 2 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; סייח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשל״ח, עמי 639.
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יקרא ״חוק עזו־ לעין מאהל (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל׳יז—  השם 4. לחוק עזר זה י
 1977״.

ל י ד א ל מ ג ׳ י ד א כ ו ל ב מ ד ע ח  נתאשר. א
 ב׳ באדר תשל״ז(20 כפברואד 1977) ראש המועצה המקומית עין מאהל

 (וומ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודה המועצות המקומיות

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ה בדבר מ נ ק עזר לרענ ו  ח

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

, יבוא:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים), תשל״ה—1975 2

 ״תוספת
 (סעיפים 7, 8 ו ־13)

 1. למודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על מקומ אהר, שיעור האגרה יהא
 לפי גודל המודעה, משך פרסומה, כמפורט להלן:

 האגרה בלירות לפרסום
 לכל יום נוסף

 האגרה בלירות לפרסום
 עד 7 ימים

 מידת המודעה
 בסנטימטרים

17.50 114 62X93 

10.50 68 62X46 

 46X31 46 ד

3.50 23 31X23 

 2. מודעת אבל המתפרסמת מאת משפחת הנפטר, תהא פטורה מאגרה.

 3. מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה —

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

 או מקום כאמור <— האגרה בלירות

 (ג) בשקופיות, לכל שקופית 10
 (2) בסרט פרסום, לכל 25 מטר סרט או חלק מהם 14

 (ב) במיתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל
 חודש או חלק ממנו, לכל 0.25 מ״ר של שטח ההקרנה 12

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1931.
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 האגרה בלירות

 (ג) במיתקן הקרנה נייד שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל חודש
 או הלק ממנו, לכל 0.25 מ״ר של שטה ההקרנה 10

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

 (א) מסחרי או פרטי, לשנה או הלק ממנה לכל 0.5 מ״ר או חלק
 ממנו 40

 (ב) ציבורי — בדופן חיצונית או על גג כלי הרכב — לשנה או
 חלק ממנה לכל 0.5 מ״ר או חלק ממנו 100

 בתוך כלי הרכב — לכל חודש או חלק ממנו, לכל 10 ס״מ
 אורך או חלק מהם בפס המיועד לפרסום 4

 5. (א) מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהקים המפרסם ברשות
 המועצה לשימוש עצמי בלבד, לכל חודש או הלק ממנו לכל

 מ״ר או חלק ממנו משטח הלוח 60

 (ב) מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה המועצה לר
 שות מפרסם מסויים לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מ״ר או

 חלק ממנו משטח הלוח 100

 6. (א) שלט המותקן לשנה או חלק ממנה בבנין שבו מתנהל עסק
 לרבות בנין שבו מתקיימת פעילות שאיננה מיועדת להשגת
 רווחים ושתכנו קשור לעסק האמור או לפעילות האמורה,

 למעט שלט הנזכר בסעיף 7 לתוספת זו להלן, ששטחו —
 עד 0.50 מ״ר 30
 מ־ 0.5.1 מ״ר ועד 1.00 מ״ר 50
 מ־ 1.01 מ״ר ועד 2.00 מ״ר 80

 לכל מ ״ר נוסף או חלק ממנו י 40

 (ב) על שלט הנזכר בפסקה (א) לעיל שנקודה כלשהי משטחו
 החיצון מרוחקת מדופן הבנין יותר מ־25 ס״מ, תשולם אגרה

 בשיעור כפול מזה שהיה חל על אותו שלט אלמלא בלט.

 7. שלט המותקן לשנה או חלק ממנה על גג בנין או על מעקה גג
 הבנין שבו מתנהל עסק לרבות בנין שבו מתקיימת פעילות שאיננה
 מיועדת להשגת רווחים ושתכנו קשור לעסק האמור או לפעילות

 האמורה, לכל מ״ר משטח השלט או חלק ממנו 150

 8. שלט המותקן במקום שאיננו נזכר בסעיפים 6 או 7 לתוספת, לכל
 מ״ר או חלק ממנו לשנה או חלק ממנה 200

 9. שלט העשוי מאותיות ניאון או תצורות ניאון תשולם אגרה בשי
 עור של 50% מן האגרה הקבועה לאותו שלט אלמלא היה עשוי

 כאמור.

1 ז  קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977 »



 ביירות

100 

100 

 200״

 10. שלט מצוייר או כתוב על חלון ראווה —

 לכל ששה מ״ר ראשונים של חלון הראווה או חלק מהם
 לשנה או חלק ממנה

 לכל מ״ר נוסף של חלון הראווה לשנה או חלק ממנה תוספת
 של

 11. ארגז פרסום המיועד להציג סחורות או כל דבר המיועד להציג
 את טיב העסק או השירותים הניתנים בעסק, לכל מ״ר או חלק

 ממנו לשנה או הלק ממנה

 12. לוחיות פרסומת, לכל 100 לוחיות זהות או חלק מהן לשנה או חלק
 ממנה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ז—
 1977״.

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

 נ תאשר.
 א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977)

 (חמ 8/17)

ל ל ה ה מ  ש ל
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

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

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

 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 שלומי;

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

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתהום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת המועצה
 ועל צווארו לוחית־מספר.

 חובת רשיון
 וןיוחית־מספר

 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
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 (ב) אדם השוהה זמנית בתהום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, לא יהיה חייב
 ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על חמישה עשר יום.

ת בקשת רשיון  3. (א) אדם הרןצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך; אישר ראש המועצה א
י פ ק ת  בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 8, רשיון ולוחית־מספר. י

 (ב) המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא למועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתה.

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

 4. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים סירוב ליתז
 . רשיון וביטולו

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

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים;

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את  לפקודת החוק הפלילי, 1936 2

 בריאות הציבור;

 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
 תשל״ד—1974 3,

 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה, לא יהזיר את האגרה ששולמה
 לפי סעיף 8.

 כלב שסירבו מתן
 עליו רשיון או
 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאין עליו

 רשיון, מעצרו
 והשמדתו

. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון או הרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך 5 
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 4(א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט בית משפט

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

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

 הכלב אלא אם בית המשפט יחליט על כך.

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

 7. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מםפר או המוחזק שלא
 בהתאם לסעיף 6, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם

 אי־אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 652, עמ׳ 263.
 3 ק״ת תשל״ד, עמי 723; תשל״ז, עמי 597.

 4 עייר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 481, עמי 242.
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 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א), לא יושמד אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אהרי שנמסר. המועצה רשאית להאריך

 את התקופה האמורה עד שבעה ימים אמ נראה לה הכלב בעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעלו לקבלו חזרה אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה.

ת ותשלומים 8. (א) המועצה תגבה אגרה של ארבעים לירות בעד כל רשיון וכן שש לירות בעד ו ר ג  א

 כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

 (ג) עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 (ד) בעד החזקת כלב במאורות המועצה ישלם בעל כלב אגרת הסגר בסך
 25 לירות וכן בעד הובלה בסך 25 לירות נוספות.

 (ה) בעד כלב שנתפס כאמור בסעיף 7(ג) ישלם בעלו אגרת הסגר בסך 25 לירות
 ובעד הובלה בסך׳ 25 לירות.

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

 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
 הרשעתו.

קוח על כלבים), תשל״ג—51973 — בטל. (פי מי  ביטול 10. הוק עזר לשלו

 השם 11. להוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי (פיקוח על כלבים), תשל״ז—1977״.

ן ז ד ח ו  ד
 ל״ז(20 בינואר 1977) ראש המועצה המקומית שלומי

 נתאשר.
 א׳ בשבט תשל

 (המ 8/13)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 5 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1774.

 קובץ התקנות 3675, כ״ג באדר תשל״ז, 13.3.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 384 אגורות




