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9 ן 6 9 - ט ״ כ ש  חוק המקרקעין, ת

ן י ע ק ר ק מ ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 77, 89, 121, 123, 133 ו־168 לחוק המקרקעין,
 תשכ״ט—1969 !, אני מתקין תקנות אלה:

ן תקני. 1 1. בתקנה 1 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש״ל—1969 2 (להלן — התקנות קו  תי

 העיקריות), אחרי הגדרת ״הממונה״ יבוא:

 ״״המפקח״ — כמשמעותו בסעיף 117 (א) לחוק;

 ״הרשם״ — כמשמעותו בסעיף 116 (א) לחוק;

 ״מוסמך בסמכויות רשם״ — כמשמעותו בסעיף 116 (ב) לחוק״״.

ה 4* 2. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: ת תקנ פ ס ו  ה

ת 4א. (א) אלה סמכויותיו של המוסמך בסמכויות רשם: ו י  ״מוסמך בסמכו

ם (1) חתימת השטר ואישור העסקה לרישום לפי החוק ולפי ש  י

 תקנות 15,14 ו־16;

 (2) רישום הערות לפי החוק וסימן ג׳ וסימן ד׳ לפרק ג׳
 לתקנות אלה:

 (3) ביטול הרישום של משכנתה לפי תקנה 65(ג);

 (4) ביצוע כל תפקיד אחר שיטיל עליו הרשם.

 (ב) הרשם רשאי להורות, כי סוג פעולות של המוסמך בסמכויות
 רשם לא ייעשה אלא באישורו.״

ן תקני• 6 3. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, פסקה (3) — תימחק.  תיקו

ה 8 4. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, אחרי ״ואומת״ יבוא ״ואושר״. נ ק ן ת קו  תי

. 9 5. בתקנה 9 לתקנות העיקריות — י ן תקנ קו  תי

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) לבקשה יצורפו —
 (1) שטר העסקה מוכן לחתימה, שיומצא במקור והעתק ובמספד

 עותקים נוסף כמספר הצדדים לעסקה;

 (2) נסח מרישום המקרקעין,- רשם רשאי להתיר קבלת בקשה גם
 אם לא צורף נסח מרישום המקרקעין, אם ראה כי בנסיבות המקרה

 יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע:
 (3) מסמכים המוכיחים כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא

 עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה;

ות ויתר תשלומי נ  (4) הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, האמו
 החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

 1 ס״זז תשכ״ט, עמ׳ 259.
 2 ק״ת תש״ל, עמי 657¡ תשל״א, עמ׳ 100; תשל׳׳ב, עמ׳ 82; תשל״ה, עמ׳ 1136, עמ׳ 1267.

ת 3716, ט׳ בסיון תשל״ז, 26.5.1911 ו נ ק ת  1776 קובץ ה



ה 27 נ ק  תיקון ת

ה 28 ן תקנ קו  תי

ה 29 ן תקנ קו  תי

ת 31 ו נ ק ן ת קו  תי
3 2  ד

ה 60 ן תקנ  תיקו

 (5) הסכמתו של צד שלישי לביצוע העסקה במקום שדרושה הסכמתו
 לפי דין או לפי תנאי ששימש יסוד לרישום קודם או על פי נתונים
 בפנקסים; הסכמתו של צד שלישי תהיה בכתב ותאומת כדרך שמאמ

 תים חתימת שטר עסקה.״

 בתקנה 27(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״יורה המפקח״ יבוא ״יורה הרשם״.

 בתקנה 28(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״יורה מפקח״ יבוא ״יורה הרשם״.

 בתקנה 29(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״מפקח רשאי״ יבוא ״רשם רשאי״.

.6 

.7 

.8 

ה 61 נ ק ת ת פ י ח  ה

 9. בתקנות 31 ו־32 לתקנות העיקריות, במקום ״הרשם או מי שהממונה הסמיכו לכך״
 יבוא ״הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך״.

 10. בתקנה 60 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ד) היתה חלקה שבה מבוצעת הפעולה מוחכרת או משועבדת במשכנתה או
 בזיקת הנאה או בזכות קדימה, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות

 כאמור בחלקות שייווצרו לאחר הפעולה.

 (ה) היתד. חלקה שבה מבוצעת הפעולה רשומה בפנקס הבתים המשותפים, יפרט
 המפקח את הפרטים בדבר רישום או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים

 המשותפים בחלקות שייווצרו לאחר הפעולה.״

 11. במקום תקנה 61 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מחוברים שנרשמו 61. נוכח הרשם כי מבנים או נטיעות רשומים בנפרד מן הקרקע על

פרד מהקרקע שם אדם אחד, יורה על ביטול הרישום וירשום את המבנים או הנטיעות  בנ

 והקרקע כיחידה אחת.״

 12. אחרי תקנה 61 לתקנות העיקריות יבוא:

ות 61א. נוכח הרשם כי זכות במקרקעין מוזגה בזכות אחרת שבאותם י  ״מיזוג זכו

 מקרקעין, רשאי הוא למזג את הרישומים.״

 13. בתקנה 63 לתקנות העיקריות —

 ^ (1) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) הופיע בעל המשכנתה תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו
 הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר המשכנתה; לא הופיע כאמור, או
 שהופיע אך סירב לחתום על השטר, ונוכח הרשם כי אין מניעה להפקעת
 המשכנתה, לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על

 הפקעתה ומחיקתה בהתאם לכך;״.

 (2) תקנת משנה (ד) — בטלה.

ה 87 ן תקנ  14. בתקנה 87(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״הכל כפי שהורה הממונה דרך כלל תיקו
 או ללשכה פלונית״ יבוא ״הכל כפי שיורה הרשם.״

ה 61א נ ק ת ת פ ס ו  ה

ה 63 ן תקנ קו  תי

1777 26.5.1977 , ת 3716, ט׳ בסיון תשי״ז ו נ ק ת גץ ה  קו



ת תקני• ל»א 15. אחרי תקנה 87 לתקנות העיקריות יבוא: פ ס ו  ה

^ 87א. (א) הוגשה בקשה לעיין באוסף תעודות או לקבל עותק מאושר ! י " ' י 3 
ת וקבלת דו  תעו

 עותקים מאושרים מהם, תכלול הבקשה את הענין שיש למבקש בהם.
 (ב) נוכח הרשם כי המבקש קשור במישרין לאוסף התעודות או
 שעיון בהם אינו, עשוי לפגוע באחר, יאשר את הבקשה ויפרט את התעו־

 דות שבהן רשאי המבקש לעיין או לקבל מהן עותק מאושר.״

8 16. בתקנה 88 לתקנות העיקריות, במקום ״כל בקשה לרישום וכל רישום״ יגוא ״כל » ה נ ק ן ת  תיקו

 רישום בפנקס המקרקעין.״

« 17. במקום תקנה 90 לתקנות העיקריות יבוא: ה נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת 90. (א) הרשם רשאי לצוות על תיקון טעויות סופר שקרו ברישום. ו י ן טעו  ״תיקו

 (ב) על פי בקשת מעונין רשאי מפקח לצוות, בתנאים שיקבע,
 על תיקון טעויות סופר שנפלו ברישום מחמת טעות שנפלה במסמכים

 ששימשו יסוד לאותו רישום.״

 ™01 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון מס׳ 6), תשל״ז—
 1977״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  כ״ד באייר תשל״ז(12 במאי 1977) ח
 (חמ 70190) שר המשפטים

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב- 1952

ל א ר ש י ה ל ס י נ כ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 י, ובאישור
ן תקנות , אני מתקי 2 ה נ י ד: משק המד הו  ועדת הכספים של הכנסת לפי מעיף 1 (ב) לחוק י

 אלה:

 1. בתקנה 24 לתקנות הכניסה לישראל, תשל״ד—1974 3 (להלן — התקנות העיק
 ריות), במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) נגבית האגרה בחוץ לארץ או בתחנת גבול במטבע חוץ, תיגבה האגרה
 החל מאחד באפריל של כל שנה לפי שער מטבע החוץ ביחס ללידה הישרא־
; מותר להגדיל או להקטין את סכות האגרה ו  לית באחד בפברואר שקדם ל

 עד 5 לירות לשם הקלת התשלום במטבע חוץ.״

 1 ם״ח תשי״ב, עמ׳ 354; תשי״ג, עמי 3; תשכ׳׳ו, עמי 52.
ה, עמ׳ 206. י י ז  2 ס״ח ת־

 3 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1517.

ה 24 נ ק ן ת  תיקו

ן תשל״ז, 26,5.1977 ו ת 3716, ט׳ גסי ו נ ק ת  1778 קובץ ה



ן חלק ז!׳ קו  תי
ת פ ס ו ת  ל

׳ ת חלק ג פ ל ח  ה
ת פ ס ו ת  ל

 2. בחלק א׳ בתוספת לתקנות העיקריות —

 (1) במקום הכותרת ״חלק א׳: אגרות בעד אשרה ורשיון ישיבה״ יבוא
 ״חלק א׳: אגרות בעד בקשה לאשרה ורשיון ישיבה״;

 (2) בכותרת של הטור השלישי, אחרי ״מסוג ב/1״ יבוא ״או 3/3״;

 (3) בשיעור האגרה בלירות, בכל פרט, במקום ״20״ או ״30״ יבוא ״50״.

 3. במקום חלק ב׳ לתוספת לתקנות העיקריות יבוא:

ה ל י ה  ת

 "חלק ב׳

 אגרות בעד שירותים אחרים
 שיעור האגרה

ת רו  בלי

 1. בעד בקשה להארכת רשיון לישיבת מעבר או הארכת רשיון
 לישיבת ביקור מסוג ב/2, לשנה או לחלק ממנה, פרט להארכה
 לתקופה עד לשנים עשר חודש מיום הכניסה הניתנת לבעלי דרכון

 של בלגיה, הולנד ולוקסמבורג 50

 2. בעד בקשה להארכת רשיון ביקור מסוג ב/1 לשנה או לחלק ממנה

 או לישיבת ארעי, לכל תקופה שהיא 50

 3. בעד בקשה להחלפת רשיון ישיבה מסוג אחד לסוג אחר 50

 4. בעד בקשה למתן אישור מאת בקורת הגבולות על תאריך כניסתו
 של אדם לישראל או על תאריך יציאתו ממנה 15

 5. בעד בקשה להארכת רשיון לישיבת ביקור או לישיבת ארעי לשנה
 או לחלק ממנה שהוגשה ללשכה לעליה ומרשם לאחר שלושה חד־

 שים מיום פקיעתו 75

 6. בעד רשיון הניתן בתחנת גבול לישיבת ביקור או לישיבת ארעי
 לשנה או לחלק ממנה לאחר שלושה חדשים מיום פקיעתו של

 רשיון קודם 100״

 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון), תשל״ז—1977״.

.4 

.5 

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 ז׳ באייר תשל״ז(25 באפריל 1977)
 (חמ 76622)

ן תשל׳׳ז, 26,5,1977 1779 ו ת 3716, ט׳ בסי ו נ ק ת  קיבץ ה



 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

1 9 5 0 - י ״ ש  ת

ות בדבר השתתפות בהוצאות ביטוח מפני מחלה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
:  (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 י, אני מתקין תקנות אלה

ת המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של ת המדינה 1. השתתפו ו פ ת ת ש  ה

ת ביטוח מקבל תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן, תהיה בשיעור הנקוב לצדו של  בהוצאו
י מחלה  חודש שבעדו משתלם התגמול: מפנ

רות  לי

 (1) סעיף 7 28.00

 (2) סעיף 8 33.50

 (3) סעיף 9 28.00

 (4) סעיף 10 (א) 33.50

 (5) סעיף 10 (ב) 28.00

 (6) סעיף 10(ג) 33,50

 (7) סעיף 10 (ד) 33.50

 (8) סעיף 10 (ה) 28.00

 (9) סעיף 10 א 33.50

 (10) סעיף 12 בין אם יש לו בן זוג
 ובין אם אין לו 28.00

 (11) סעיף 13(1) 28.00

 (12) סעיף 13(2) 33.50

לה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ב בטבת תשל״ז (2 בינואר 1977).  תחי

 3. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 2), תשל״ו—
 21976 — בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה),
 תשל״ז—1977״.

ס ר ן פ ו ע מ  ט״ז באייר תשל״ז(4 באפריל 1977) ש
) שר הבטחון י 3 0 0 מ 3 ח ) 

 ביטול

, עמ׳ 162; תשכ״ג, עמי 36; תשל״ו, עמ׳ 118. ״ ש  1 ס״ח ת
 2 ק״ת תשל״ו, ז1«׳ 2599,

ת 3716, ט׳ בפיו! תשל״ז, 26.5.1977 ו נ ק ת  1780 קובץ ה



ח רכב מנוע* [נוסח חדש] סו י  פקודת נ
 תקנות בדבר ביטוח רכב מנועי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש׳׳ל—
 1970 !, אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ס ו ת ! ה  1. אחרי תקנה 2 לתקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש״ל—970! 2 תיקו
 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

ח שינויים 2א. הסכימו מבטח ומבוטח על שינוי בביטוח, למעט שינוי בתקופת פ ס • 

דת ביטוח הביטוח, יפורט השינוי בספה לתעודת הביטוח, אשר יהיה לו תוקף אם  לתעו

 הוחתם בחותמת המבטח שהוציא את תעודת הביטוח וכשהוא בצמוד
 לתעודת הביטוח. בספח כאמור יצויינו התאריך והשעה של נתינתו

 והמספר של תעודת הביטוח.״

ה 2א ספת תקנ  2. בתוספת לתקנות העיקריות, בטפסים א עד ה, במקום ״תאריך תחילת הביטוח״ הו
 יבוא ״מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק אך לא

 לפני ״,

 3־ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח) (תיקון מס׳ 2), השם
 תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב  ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) י ה ו ש ע ר
) שר האוצר 7 2 0 3  >חמ 4

נת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320.  1 דיני מדי
 2 ק״ת תש״ל, עמי 1319; תשל״ו, עמי 2730.

 פקודת מס הכנסה

 צו בדבר קביעת ריבית על תעודות השתתפות הוליס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה 1״ ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה אני מצווה לאמור:

ן פעיף 1  1. בסעיף 1 לצו מם הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתתפות תיקו
, בהגדרת ״תעודות השתתפות״, במקום הרישה של ההגדרה  הוליס), תשל״ו—1976 3
 יבוא ״תעודות השתתפות למוכ״ז מסדרה 23 ותעודות השתתפות על שם מסדרה 24

 שמנפיקה הולים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד בחשון תשל״ז (17 בנובמבר 1976). תחילה
 3. לצו זד, ייקרא ״צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתת־ השם

 פות הולים)(תיקון מס׳ 2), תשל׳יז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י׳ באייר תשל״ז(28 באפריל 1977) י
) שר האוצר 7 2 3 1 3 מ 2 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח תשל״ו, עמי 156. נ  1 דיני מדי
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 958; ק״ת תשל״ז, עמי 368.

ה תשל״ז, 26.5.1977 1781 י פ ת 3716, ט׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת רופאי שמ״ם, 1945

ת בדבר קורסים ובחינות מקצועיות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת רופאי שיניים, 1945 !, ולאחר התייעצות עם
 המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה --

 ״קורט״ - קורס לריפוי שיניים במוסד מוכר, שאישר המנהל:

 ״מוסד מוכר״ - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה. תשי״ח-1958 2:

 ״המועצה המדעית״ - המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;

 ״בחינות״ - בחינות מקצועיות לריפוי שיניים לפי תקנות אלה.

 2. קורס יכלול -

 (1) לענין סעיף 5 (2א)(א) לפקודה -
 לפחות תשע מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת מארבעים שבועות:

0 לפקודה - 2 ) 5 ־  (2) לענין סעיף 5 (צא)(ב) ו

 לפחות אלף שמונה מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת משמונים
 שבועות:

 (3) לעדן סעיף 5 (צב) לפקודה -

 לפחות אלפיים שבע מאות שעות לימוד בתקופה שלא תפחת ממאה ועש
 רים שבועות.

דים ך הלימו ש  מ

ם י ס ר ו ק  ב

ת 3. מוסד מוכר שבו מקויים קורס ימנה אחראי וועדת הוראה לקורס ויודיע בכתב למנהל ד ע ו י ו א - , ח  א

דם על מינוים. ה לקו א ד ו  ה

 1. (א) המנהל יגיש לאחראי לקורס רשימת מועמדים לאותו קורס.

 (ב) מי ששמו אינו כלול ברשימת המועמדים לא יתקבל לקורס.

 (ג) ברשימה כאמור בתקנת משנה(א), רשאי המנהל לסווג את המועמדים לפי דרגת
 עדיפות: עלה מספר המועמדים על מספר המקומות בקורס, יתקבלו אליו המועמדים לפי

 סדר העדיפות.

ל ב ק ת ה ת ל י א כ  ז

ס ר ו ק  ל

 5. נכח תלמיד בקורס כי אין הידע שיש לו בשפה העברית מספיק כדי להשתתף בקורם,
 רשאי הוא להפסיק את לימודיו באותו קורס ולשמור, באישור המנהל, על זכותו ללמוד

 בקורס אחר בהתאם לקביעת המנהל.

 6. (א) על כל תלמיד בקורס למלא אחרי כל ההוראות שקבעה ועדת ההוראה של הקורס,
 לרבות בענין דרך השתתפותו ונוכחותו במהלך הקורס.

ת השתתפות ק פ פ  ה

פ ר ו ק  זד&תתפות נ

, עמ׳ 256. ו ״ ל ש י 1, עמי 1; ה״וז ת פ ר 1915, תו ״  1 ע

, עמי 6. ו ״ ל ש , עמי 243; ח ה ״ ל ש , ענ!׳ 65; ת ג ״ פ ש , עמי 31; ת א ״ ב ש ח תשי״וז, עמי 191; ת ״  צ פ

ן תשל׳׳ז, 26.5.1977 ו ת 3716, ט׳ בסי ו נ  1782 קובץ התק



 (ב) האחראי לקורס ידאג לניהול רישום נוכחות של תלמידי הקורס ויגישו למנהל
 בתום הקורם או בכל עת שיורה המנהל.

ת ש ג ת ל כי  7. (א) ועדת ההוראה תגיש לבחינות כל תלמיד שסיים קורם והגיע לרמה המתאימה ז
ת ו נ  לכך, לפי דעתה, לבחי

 (ב) ועדת ההוראה רשאית להאריך את תקופת הלימודים לכל תלמיד כדי שיגיע
 לרמה המתאימה ולגשת לבחינות: שוכנעה הוועדה כי אין התלמיד מסוגל להגיע לרמה
 המתאימה לשם הגשתו לבחינות, רשאית היא להמליץ בפני המנהל להרחיק את התלמיד

 מהקורס אף לפני סיומו.

 (ג) שוכנעה ועדת ההוראה של הקורס, לפי בקשת תלמיד או מיזמתה, כי התלמיד
 הגיע לרמה המתאימה לגשת לבחינות עוד לפני תום הקורס, רשאית היא להמליץ בפני
 המנהל שירשה לו להיבחן עוד לפני תום הקורס: המליצה כך הוועדה, רשאי המנהל להתיר

 לו לגשת לבחינות.

 (ד) הוועדה המייעצת רשאית להורות כי מבקש רשיון לריפוי שיניים כמשמעותו
 בסעיף 5 (2ב) לפקודה, שעמד בבחינות מיון וכניסה, ישתתף בקורס לפי תקנה 2 (2) כתנאי

 להגשתו לבחינה.

ים חנ ת בו ד ע  8, (א) המנהל ימנה ועדת בוחנים של לפחות שמונה חברים שתכלול לפחות שני נציגים ו
 שלו ושני נציגים של כל מוסד מוכר שבו מקויים קורס, שהמליץ עליהם האחראי לקורס

 במוסד המוכר.

 (ב) המנהל ימנה את יושב־ראש הוועדה וסגנו מבין נציגיו בוועדה: סגן היושב־
 ראש ימלא את תפקידו של היושב־ראש בהעדרו או ברשותו.

 (ג) תקופת כהונתו של חבר בוועדה היא שלוש שנים, אך רשאי המנהל לחזור ולמ
 נותו עד לשתי תקופות כהונה נוספות.

 (ד) הודעה על ההרכב של ועדת הבוחנים תפורסם ברשומות.

ות נ פ הבחי י ק  9. (א) הבחינות יקדימו במועדים ובמקומות שקבעה ועדת הבוחנים. מ

. יטיעז־ו ם י רס  (ב) על המועד של כל בחינה יודיע יושב ראש ועדת הבוחנים לאחראים לקו
 הבחינות ייערכו במקומות שבהם ניתנים הקורסים: האחראים לקורסים יהיו אחראים לסי־

 דודים המתאימים ולציוד המיתקנים הנחוצים לעריכת הבחינות.

ה נ י ח 3 , ה ר ד  10. ועדת הבוחנים תקבע את סדרי הבחינה וכן מי מחבריה ישמש כצוות־בוחן לכל פ
 בחינה: על סדרי הבחינה ועל כל שינוי בהם תודיע הוועדה בכתב למועצה המדעית ולאחר־

 אים לקורסים.

נה דה בבחי  11. (א) הצוות הבוחן, כאמור בתקנה 10, יקבע אם נבחן פלוני עמד בבחינה או לא: עמי
ת ר ח ה ח נ בחי  יושב ראש הועדה יודיע למנהל ולנבחן על תוצאות הבחינה תוך שבעה ימים לאחר הבחינה. ו

 (ב) נבחן שלא עמד בבחינה זכאי להיבחן שוב במועד שתקבע ועדת הבוחנים אך
 לא לפני תום תשעים יום ממועד הבחינה שבה נכשל: הוועדה רשאית לוותר על נושא

ן תשל״ז, 26.5.1977 83 מ ס ת 3716, ט׳ ב ו נ  קובץ התק



 מנושאי הבחינה בבחינה החוזרת, לפי שיקול דעתה, וכן רשאית היא לחייב מי שנכשל
 בבחינה בלימודים או באימון נוספים כפי שתקבע.

 (ג) ועדת הכוהנים רשאית לפסול בחינתו של נבחן אם נוכחה שרימה.

ה 12. הבחינות יהיו בנושאים אלה: נ ושאי הבחי  נ

 (1) מדעי יסוד: אנטומיה, פיסיולוגיה, היסטולוגיה, מיקרוביולוגיה, פתולוגיה
 ופרמקולוגיה:

 (2) מדעים קליניים: פתולוגיה אורלית, מחלת העששת, הנטגנולוגיה, אבחנה
 ורפואת הפה, חמרים דנטליים, אילחוש מקומי, עזרה ראשונה ונושאים ברפואה

 כללית:

 (3) נושאים כלליים: רפואת שיניים ציבורית, ציוד דנטלי, ניהול מרפאה,
 כח עזר, אתיקה מקצועית וחיקוקים הקשורים ברפואת שיניים:

 (4) נושאים ברפואת שיניים: משמרת, *;נדודונטיה, פריודונט־־ה, פרותטיקה,
 עקירות וכירורגיה קלה ורפואת שיניים לילדים.

 13. (א) נבחן הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבוחנים או של צוות בוחן רשאי
 לערוד עליה בכתב בפני המנהל תוך שלושים יום.

 (ב) החלטת המנהל בערר תהא סופית.

 11. הדיונים בועדת הבוחנים ובצוות הבוחן והחומר שהכינו בכל הנוגע לבחינות הם סודיים
 ואין למסור את תכנם או לגלותם אלא ברשות המנהל.

 15. יושב ראש ועדת הבוחנים יגיש למנהל ולמועצה המדעית דין וחשבון בכתב על פעולות
 הוועדה אחת לשנה.

ר ר  ע

ר 16. (א) קורסים לריפוי שיניים שהתקיימו לפני תחילתן של תקנות אלה ושאישר המנהל ב ע ת מ ו א ר ו  ה

 לענין תקנות אלה, ייראו כקורםים שהתקיימו לפי תקנות אלה.

 (ב) חברי ועדת הבוחנים לקורסים לריפוי שיניים, שכיהנו ערב תחילתן של תקנות
 אלה יראו אותם עד יום א׳ בטבת תשל״ט (31 בדצמבר 1978) כאילו נתמנו לפי תקנות אלה.

- ז ״ ל ש פ 17. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), ת ש  ה
 1977״.

ל ׳ צ נ ב מ ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 י׳ באדר תשל״ז(28 בפברואר 1977)
 נחמ 77324)

ת 3716, ט׳ בסיון תשל״ז, 26.5.1977 ו נ ק ת  1784 קובץ ה



ן מקובלי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

ף השרון ת חו רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

 ״המועצה׳׳ — המועצה האזורית חוף השרון;

 ״הצו העיקרי״ — צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ה—958! 2 ;

 ״השר״ — שר הפנים;

 ״תושב״ — אדם המתגורר דרך קבע בתחום המועצה שלא בתחום ישוב ומלאו לו 18
 שנה ביום א׳ בניסן שלפני מינוי או בחירה של ציר נוסף למועצה;

 ״התחום העודף״ — אותו חלק מתחום המועצה שאינו כלול בתחום ישוב.

וחדות  2. במועצה, בנוסף להוראות הצו העיקרי, יחולו הוראות מיוחדות כמפורט בצו זה. הוראות מי

 3. המועצה תהיה מורכבת מצירי הישובים כאמור בסעיף 5 לצו העיקרי ומציר נוסף ציר נוס,׳
 שייצג את התושבים של התחום העודף (להלן — ציר נוסף).

בחר  4. ביום הבחירות למועצה יבחרו תושבי התחום העודף ציר נוסף לפי הוראות צו זה. ציר נוסף נ

ה ת מ  5. עד ליום הבחירות למועצה יכהן ציר נוסף מי שימנהו השר, לאחר התייעצות עם ציר נוסף מ
 המועצה ועם תושבי התחום העודף אשר לדעת השר יש להם נגיעה בדבר, ורשאי השר

 למנותו לתקופת זמן ולחזור ולמנות אותו או את זולתו בדרך האמורה.

י פקיד נו  מי
ת רו  בחי

 6. השר ימנה פקיד בחירות לשם בחירת הציר הנוסף.

ת רו  7. ועדת הבחירות של המועצה תשמש גם כועדת הבחירות לבחירת הציר הנוסף, ועדת בחי

ראות  8. הוראות סעיפים 96ג ו־97 עד 126 של הצו העיקרי, יחולו על בחירת הציר הנוסף׳ החלת הו
 { ז הצו העיהרל

 בשינויים המחריבים ובשינוי זה: בכל מקום שבו נאמר ״הועד המקומי״ קרי ״הציר
 הנוסף״.

 9. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית חוף השרון), תשל״ז—1977״. השם

ל ל ה ה מ  ש ל
 שר הפנים

 ב׳ באייר תשל׳׳ז(20 באפריל 1977)
 (חמ 8001)

ופח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשי״ח, עמי 1256; תשל״ו, עמי 238.

ה תשל״ז, 26.5.1977 1785 י פ ת 3716, ט׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר מועצות מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודה המועצות המקומיות י, אני מצווה

 המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2

 לאמור;

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות
 במקום פרט (כו) יבוא:

 ״(13)
ן ו ר ש ף ה ו  ח

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור הוף השרון הערוכה בקנה מידה של 1:10,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ אייר תשיל״ז (20 אפריל 1977) שהעתקים ממנה מופק־
 דים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה

 האזורית חוף השרון.
ר ב׳  טו

ת רישום קרקע  טור א׳ גושים וחלקו

 7684, 7685, 7708, 7951 בשלמותם; 7705 פרט לחלקות 1,
 11, כביש תל־ אביב—נתניה וחלק גוש הנמצא צפונית לכביש
 חיפה—תל־אביב־יפו; אותו חלק מגוש 7707 הנמצא מזרחית
 לכביש תל־אביב—נתניה; אותו חלק מגוש 7713 הנמצא
 מזרחה לקצה הדרומי—מזרחי של חלקה 11 בגוש 7705 ; חלקי
 גושים 7947, 7948 הנמצאים מזרחה לכביש תל־אביב—נתניה
 ודרומה לכביש המוביל לתחנת הרכבת בית יהושע; 7950
 סרט לכביש תל־אביב—נתניה וחלק גוש הנמצא צפונית לכביש

 חיפה—תל־אביב־יפו.

 7686, 7956, 7957 בשלמותם•

 1 עד 4 בגוש 7954; 1 עד 3 וחלק מחלקה 12 (דרך) בגוש
 7955; 5, 6 בגוש 8022; 1, 2 בגוש 8023.

 7736 בשלמותו, 7735 פרט לאותו הלק של חלקה 1 הכלול
 בישוב חרוצים; 7738 פרט להלקות הנמצאות דרומה לחלקה
 28 (דרך); 7668 פרט לאותו חלק מחלקה 2 כמסומן במפה.
 1, 2 וחלק מחלקה 3 בגוש 7667 כמסומן במפה; חלקה 1 פרט

 לאותו חלק ממנה הכלול בישוב חרוצים, בגוש 7696.

 7743,7737,7659 בשלמותם.

 החלקות בגוש 7738 הנמצאות דרומית לחלקה 28 (דרך); 8,
 9, 10 וחלק* חלקות 11, 12, ד1 הנמצאות מערבית לקו הנמתח
 דרומה בהמשך הגבול המזרחי של חלקה 9 עד הגבול הדרומי

 של גוש 7678.

 אודים הגושים:

 הגושים:

 החלקות:

 הגושים:

 החלקות:

 הגושים:
 החלקות:

 בית־יהושע

 בני־ ציון

 בצרה

ש 9, עמי 256. ו ת ישראל, גוסח ח נ  ז דיני מדי
, עמי 238.  2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשל״ו

ן פרט (גו) קו  תי
נה ת הראשו פ ס ו ת  ב

ן תשל׳׳ז, 26.5.1977 ו ת 3716, טי בסי ו נ ק ת  1786 קובץ ה



 הגושים: 6601,6596,6423 בשלמותם.
 6424 — החלק המערבי של הגוש פרט לחלקות 37, 51, 52

 כמסומן במפה.

 6595 — פרט לקטע הנמצא מערבה למסילת הברזל;
 6602 — פרט לחלקה 5 וחלקי חלקות 6, 7 הנמצאים דרומה
 לציר הכביש המקשר דרך תל־אביב—נתניה עם דרך ראשון־

 לציון—רעננה.

 חלק מגוש 6604 — הנמצא מזרחית למסילת הברזל.

 החלקות: 17,9 עד 43,20, 44 בגוש 6422 ;
 1 עד 3 וחלקי חלקות 4, 5 בגוש 6597 המסומן במפה. הלקות

 22,15 בגוש 6603.

 הגושים: 7700,7699,7693, 7711,7710 בשלמותם.
 החלקות: 1 עד 6, 27 עד 34, 43, 44, 47, 49 בגוש 7692 ; 5 בגוש 7697 ;
 17 וחלק מהלקה 26 (דרך) בגוש 7698 ; 3, 4, 5 בגוש 7712.

 החלקות: 18, 39, 40 בגוש 7692; אותו חלק מחלקה 1 שאינו כלול
 בישוב בני ציון בגוש 7696 ; אותו חלק מחלקה 1 בגוש 7735
 שאינו כלול בישוב בני ציון; הפינה הדרומית־מערבית של

 חלקה 2 בגוש 7734.

 הגושים: 7709,7704,7703,7701,7687 בשלמותם.
 החלקות: 1, 2 בגוש 7712.

 הגושים: 7953 בשלמותו; 7935 פרט לחלקות 1 ו־7; 7939 פרט לחלק
 מחלקות 2 ו־3 כמסומן במפה; 7952 פרט לחלקה 11 וחלק

 מחלקות 2 ו־10 כמסומן במפה; 7954 חלקות 5 עד 8.

 החלקות: 5, 6, 7 וחלק מחלקה 9 (דרך) בגוש 7934. 22, 29, 30, 31,
 40 עד 43, 49, 50, 51, 58 והלק מחלקה 60 (דדך) בגוש 8013;
 1 עד 4, 9 עד 13, 107,15, 108, וחלק מחלקה 106 (דרך) בגוש

.8014 

 הגושים: 7664,7663,6678,6677 בשלמותם.
 חלק מגוש 6673 הנמצא צפונה מחלקה 101, 102 (דרך).
 בגוש 6675 כל החלקות אשר נמצאות מזרחה מהגבול המערבי

 של הלקה 608 (כביש ראשי מס׳ 11).

 הגוש 6676 למעט החלקות 6 עד 13,12,9.
 הגוש 7653 למעט החלקות 25, 26, וחלקי חלקות 24, 27,

 28 כמסומן במפה,

 החלקות: 168,162,75,73,11,15, בגוש 6674.

 הפינה הדרומית־מערבית של חלקה 1 בגוש 7666 כמסומן
 במפה. 5, 16 (דרך), 20, 21 בגוש 6680.

 החלקות 1, 2, 5 עד 12, 28, 3 למעט אותו חלק מחלקה זו
 הנמצא מזרחית לקו העובר מקביל לגבול המזרחי של החלקה

 גליל־ים

 געש

 חרוצים

 יקום

 כפר־נטר

 רשפון

ת 3716, ט׳ בסיון תשל״ז, 26.5.1977 1787 ו נ ק ת  קובץ ה



־  ובמרחק 75 מ׳ ממנו מערבה. חלקה 4 למעט החלק הצפתי
 מזרחי של החלקה הנמצא מזרחה להמשך הקו המקביל לגבול
 של חלקה 3 ובמרחק 75 מ׳ מערבה לו עד נקודה 120 מ׳
 מהגבול הצפוני של החלקה 4. החלק המערבי של חלקה 27

 שנמצא צפונה מחלקה 1 בגוש 7648.

 6681, 7665, 7683, 7694, 7695, 7706 בשלמותט.

 18, 19 בגוש 6680, חלק מגוש 7666 כמסומן במפה.
 הגוש 7697 למעט חלקה 5, הגוש 7698 למעט החלקה 17,

 וחלק של חלקה 26 (דרך) שנמצא על ידה.
 החלקות 2 עד 5 בגוש 7696.

 7739,7702,7691,7690,7688 בשלמותם.
 הגוש 7734 למעט הלק מחלקה 2 הכלול בישוב חרוצים.

 7955 למעט את החלקות 1 עד 3 והחלק מהלקה 12 (דרך)
 הגובל בחלקות 1 עד 3.

 8026 חלק מהחלקה 1 אשר לא כלול בנוה הדסה כפי שמסומן
 במפה.

 9 עד 13, 15 עד 17, 19 עד 21, 23, 24, 35 עד 38, 41, 42,
 45, 46, 50, 5.1 בגוש 7692.

 החלקות 1, 2, 6 עד 9, 11 עד 15. 21, 50, 52, 55, 66, 67
 בגוש 7746. החלקות 4 עד 6 וחלק מחלקה 10 (דרך) הגובל

 עם 4—6 בגוש 7794.

 1 עד 13 בגוש 8026.

 גוש 6675 חלקות 1, 3, 5, 7, 94 עד 99, 101 עד 137, 145,
 147 עד 149, 152 עד 169, 186 עד 188, 192 עד 207, 210
 עד 221, 229 עד 312, 315 עד 322, 324 עד 358, 360, 361,
 501 עד 520, 578, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 592, 594,

.606 ,602 ,600 ,598 ,596 

 גוש 6679 בשלמותו.
 גוש 6680 למעט הלקות 18,16,5, 21,20,19.

 הגושים;

 החלקות:

 שפייים

 תל־יצחק הגושים:

 החלקות:

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף השרון) (תיקון),
 תשל״ז—1977״.

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 ב׳ באייר תשל״ז(20 באפריל 1977)
 (וומ 8001)

ת 3716, ט׳ בםיון תשל׳׳ז, 26.5.1977 ו נ ק ת  1788 קובץ ה



 פקודת העיריות

ס נ  צו בדבר עבירות ק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות י, אני מודיע ומצווה לאמור:

ח חלק א׳ ק י  1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), תשל״א—21971 (להלן — ת
 התוספת הראשונה), בהלק א׳, במקום פרט 12 יבוא:

 ״12. חוק עזר לירושלים (העמדת רכב 5(ב), 7(א) 10
 וחנייתו), תשכ״א—1960 י: 3(ד)(3), 12א(א) לענין החובה

 לפי סעיף 3(ד)(3) בלבד 20

 3(ג),3(ד)(1)(2)(4),5(א),6,
 10(ב), 11, 12א(א) פרט לענין
 החובה לסי סעי• ף 3 (ד)(3),

 12א(ב), 12א(ג), 12א(ד),

 12א(ה) 40

 3(ב) 100

 12, 13(ב) 150״

׳ ן חלק ב  2. בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, אחרי פרט 17 יבוא: תיקו
 ״18. חוק עזר לתל־אביב־יסו (ניקוי 2, 4, 5(ב) 100

 מדרכות), תשל״ו—1976 4 6, 9(ב) 200״

 3. בחלק כ״ ב. לתוספת הראשונה, אחרי פרט 9 יבוא: תיקון חלק כ״ב

 ״10. חוק עזר לנהריה (שמירת הסדר 2(א)(ב), 3, 7(א)(ב)(ג)(ד),
 והנקיה), תשל״ז—1976 י• 8, 9, 11, 12, 14 (א)(ב), 15,

 17(א)(ב)(ג),18(ד)(ה), 21(א),
,36 ,35 ,34 ,31 ,29 ,24 
 38(א)(1),38(א)(2),43(1)(2)

50 47 ,45 ,44 ,(3) 

 7(ה), 10, 13(א)(ב)(ג),
 16(א)(ב), 18(א), 19(א),
 20(ב), 22(א), 23(א)(ב),

 26(ב), 30, 32, 33, 39(ד),
 40(א),40(ב)(1),40(ב)(2),

 41(א)(ב)(ג), 46 100״

וסח חדש 8, עמ׳ 197 ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״א, עמי 1184; תשל״ז, עמי 781.
 1 ק״ת תשכ״א, עמי 445; תשל״ו, עמי 800.

 4 ק״ת תשל״ו, עמי 1163.
 5 ק״ת תשל״ז, עמי 622.

ן תשל״ו, 26.5.1977 1789 ו י ס ת 3716, ט׳ נ ו נ ק ת גץ ה  קו



 הוספת חלק כ״ד 4. אחרי חלק כ״ג לתוספת הראשונה יבוא:

100 

100 

20 

20 

50 

100 

20 

100 

100 

50 

50 

 50״

 ״חלק כייר — קרית־שמונה

 1. חוק עזר לקרית־שמונה (בניית
 ביבים), תשי״ט—1958 0 7(ב)

 2. חוק עזר לקרית־ שמונה (שמירת
 הנקמן ואיסור העישון), תשי״ט—

 1958 ז 2, 3, 4, 5
 3־ חוק עזר לקרית־שמונה (העמדת רכב

 והגייתו), תשי״ ט—1958 ״ 5, 6, 7, 8
 4. חוק עזר לקרית־שמונה (הדברת

 עשבי בר), תשי״ט—1959 0 3(ג)
 5. חוק עזר לקרית״שמונה (מניעת

1 1  רעש), תשי״ט—1959 0
 6. חוק עזר לקרית־שמונה (שימור

 רחובות), תשי״ט—1959 ״ 6, 7(ג)
 7. חוק עזר לקרית־שמונה (רשיונות
 לרוכלים והפיקוח עליהם), תש״ך—

12 ,11 ,2 1 21960 
 8. חוק עזר לקרית־שמונה (מפגעי

י 10(ב)(י״ד)  תברואה), תשכ״א—1960 3
 9. חוק עזר לקרית־שמונה (אספקת

1 14, 15,"18(ג)  מים), תשכ״ח—1968 1
 10. חוק עזר לקרית־שמונה (מודעות

 ושלטים), תשכ״ט—1969 •זי 2(א)(ד)(ה)(ו)
 11. חוק עזר לקרית־שמונה (ניקוי
,  מגרשים, חצרות וכניסות למינים)

 תשל״ג—1973 6!
 12. חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי

 מדרכות), תשל״ד—974! 7!

3 

 2, 6(ב)

 5. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 9), תשל״ז—1977״.

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 ח׳ בניסן תשל״ז(27 במרס 1977)

 אני מסכים.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 12 ק״ת תש״ך, עמ׳ «179.
 13 ק״ת תשכ״א, עמי 27.

 14 ק״ת תשכ״ח, עמי 2199.
 15 ק״ת תשכ״ס, עמי 715.
 16 ק״ת חשל״ג, עמי 1670.

 17 ק״ת תשל׳׳ד, עמי 756; תשל״ה, עמי 642.

 6 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 298; תשל״ו, עמי 214.
 7 ק״ת תשי״ט, עמי 303.

 8 ק״ת תשי״ט, עמי 304.
 9 ק״ת תשי״ט, עמי 985.

 10 ק״ת חשי״פ, עמי 1698; תשל״ו, עמי 214.
 11 ק״ת תשי״ט, עמי 1802.

ת 3716, ט׳ בפיון תשל״ז, 26,5,1977 ו נ ק ת גץ ה  1790 קו



 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ו ב נ ק עזר לאו ו  ח

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

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח , יבוא: ה  1. במקום התוספת לחוק עזר לאונו (אספקת מים), תשל״ג—1972 2

 ״תוספת
רות  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) — האגרה בלי

 (1) לכל יחידת דיור בבית שמספר הקומות בו —
 עד 4 1000
 5 עד 8 1300

 מעל 8 קומות תוספת לאמור לפי
 חשבון שהגיש המנהל.

 (2) לכל יחידת עסק, משרד, מלאכה, תעשיה או חקלאות
 ששטחה —

 עד 60 מ״ר 1000
 לכל מ״ר נוסף 10

 ובנוסף לזה —
 לכל 100 מ״ ק צריכה שנתית או חלק

 מהם באופן יחסי 350

 (3) הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש,
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 ; 150
 למעלה מ־״2 400

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב)) 40

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 40

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)):

 (א) למגרש עד 500 מ״ר 2000
 (ב) לכל מ״ר נוסף של שטח המגרש 5

 ובנוסף לזה —
 בנין מגורים, לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה 10
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבניה 5

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) — המחיר שנקבע ליצרן, על פי חוק הפיקוח
, בתוספת 25%.  על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 3

פח חדש 9, עמ׳ 256. ו נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 453.
 1 ם״ה תשי״ח, עמי 24.

ת 3716, ט׳ בםיון תשל״ז, 26.5.1977 1791 ו  קובץ התקנ



 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
° י , מ ־ ד ת מ נ ? ת ה ת מד-מים י נ ק ת ה ) ל ( ך ) ף 5 י ע ם ם ( י מ - ך ת מ נ ק ת ת ה ף ג  £ א

רות ו __ האגרה בלי ת ד י ו מ ו א י ט ק  מד־מים ש

 2»! ^—׳- 75 דפי
 ״1 או ״\1 או 10—7 110 חשבון
 ״14 150 שהגיש
 ״2 175 המנהל

 עולה על ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל

 7. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 5(ט)) 150

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 100״

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

י ר ח ס ן מ מ ל  נתאשר. ז
 ח׳ בניסן תשל״ז (27 במרס 1977) ראש המועצה האזורית אונו

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגני־תקוה בדבר תיעול

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה
ה:  המועצה המקומית גיי־תקוד, חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

ו נקווים המים העליונים אל התעלה, או אל צינורות תיעול  ״אזור איסוף״ — שטיח שממנ
 וניקוז שקבע אותו מהנדס כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים;

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או שהיה
 זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה או מיסי
 ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותי הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכם ובין שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה
ם; י  ובין אם לאו, וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 ״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות וצינורות תיעול וניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי
: ת ופעולות אלה דו ו  איסוף אחדים, לרבות ענ

 (1) חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש,
 עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים אחרים, בנייתם מחדש, בנייתם
 ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, גשרונים, מעבירי מים, הקמתם,
 בנייתם מחדש ושינוים, הנחת צינורות, בנייח תאי ביקורת, תאי קיבול למי גשמים

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי
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 או רשתות כיסוי תעלות, ייבוש אדמות וביצות, הסדר זרימה של מי גשמים,
 תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול;

 (2) הכנת תכניות התיעול והניקוז וההשגחה על ביצוע העבודות;

 (3) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת התיעול או הכרוכה בה;

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

 ״מועצה״ — המועצה המקומית גני־תקוה;

 ״נכס״ — כל בנין או קרקע בתחום המועצה למעט רחוב;

 ״שטח בנין״ — שטח כל הרצפות בבנין לפי מידותיו החיצוניות, כולל יציעים, מרפסות
 וגזוזטראות;

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

 ״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים, לרבות צינור,
 מוביל, אבזר, תא בקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מהתעלה ,

 או הקשור בה.

 2. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש המועצה בכתב על ההחלטה הודעה על
ם ההמלטה י ג ו ת י י ע נ ש  לבעלי הנכסים הנמצאים באותו אזור איסוף או יפרסם הודעה על כך ב

ל עו ן תי  להתקי
 יומיים הנפוצים בתחום המועצה.

ל עו  3. (א) בעל של נכס הנמצא באזור איסוף שביחס אליו נמסרה הודעה כאמור אגרת תי
 בסעיפים 2 ו־8 ישלם למועצה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 (ב) האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על
 סכום האגרה המגיע ממנו או תוך שלושים יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול,
 הכל לפי המועד המאוחד יותר; תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת העבודה תשמש

 ראיה לדבר.

 (ג) נוספה בניה לנכס או לחלק ממנו שאין עליו בנין אחרי שנמסרה או פורסמה
 .ודעה כאמור, ישלם בעליו בשעת הוספת הבניה, אגרת תיעול נוספת, לכל מטר רבוע

 שטח הבנין הנוסף, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

ה ל ע ת ל נ פו  (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים טי
 תוכה אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או
 כל נוזל אחר.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות דרישה לביצוע
רת ת להחז די ו ב י ע ב פ 1 ה , נ ן ת ה נ ת י ן ה ב ב ש צ מ 1 ה , ל ע ח ! ת ן ר ז ח ם ה ש  סעיף 4 לבצע את העבודות הדרושות ל

ה ת ו מ ד ק  התעלה ל
 שנעשה המעשה.

 (ב) בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרקיס לביצוע העבודות וכן התקופה
 שבה יש לבצען.

 (ג) מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
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 6. (א) ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו או פועליו, לבצע כל עבודה הדרושה
 לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות
 סעיף 4; בוצעה העבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את

 ההוצאות הכרוכות בכך.

 (ב) תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 7. (א) ראש המועצה, שליחיו ופועליו רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל נכס,
 כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה רשאית

 לבצע לפיו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו, ולא ימנע אותם
 מלהשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן(א).

 8. 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
 לאחד 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 עסקיו 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 שלפחות אחד מהם היא בשפה

 העברית.

 9. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (תיעול), תשל״ז—1977״.

 ביצוע עבודה

רת הודעה  מסי

ן  עונשי

ת רו  בלי

6.50 

11.90 

3.00 

9.10 

 תוספת
 (סעיף 3)

 אגרת תיעול —

 1. באזורי מסחר, תעשיה ומלאכה, אחסנת דלק ומכירתו, לכל
 מטר רבוע משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין)

 באזורי מסחר, תעשיה ומלאכה, אחסנת דלק ומכירתו, לכל
 מטר רבוע משטח הבנין בכל הקומות

 בכל אזורי 'המועצה (למעט אזורי מסחר, תעשיה, מלאכה
 וחקלאות) לכל מטר רבוע משטח הקרקע (כולל קרקע

 שעליה. עומד הבנין)
 בכל אזורי המועצה (למעט אזורי מסחר, תעשיה, מלאכה

 וחקלאות) לכל מטר רבוע משטח הבנין בכל הקומות

.2 

.3 

.4 

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

 נתאשר.
 ד׳ בניסן תשל״ז (23 במרס 1977)

 (חמ 8/14)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת 3716, ט׳ בםיון תשל״ז, 26.5.1977 ו נ ק ת  1794 קובץ ה
 המחיר 320 אגורות נדפס בדפוסי הממשלה, ירושליפ


