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 מקומי לשלטוןמדור
476.... . הש"ם-1979 ביוב(, )אגרת אי-פחפ יאופ עוריוק



 תש"ם-1979 נכות(, אתוו לקביעת הכנשה מסתקנות

 הכספים ועדת ובאישור הכנסה,, מס לפקודת 9)י()ב( כעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תסות מתק'ז אני הכנסת,של

.ן - אלהבתקנות1.";ון,ת
 2; תשכ"ה-1968 משולב[, ]נוסח הלאומי הניטוח בחוק כמשמעותו -"המוסד"

- ו,'מוכ'ר" רפוא'" "פוסק מוסמך","רופא  )קביעת הלאומי הביטוח בתקנות כמשמעותם 
 הביטוח(. תקנות - )להלן נ תשכ-1956-1 "ב71ה(, לנפגעי נבזתדרגת

 9)5()א()א( בסעיף המנויים ההזקים אהד פי על נקבע לא נכותו ,באהוז נכה )א( !:.;:.;ת"",י;יו"
 הועדה(. - ,להלז מועמד KC11 ידי על תיבהר אשר ועזה ידי על נכוהו אחוז ייקבע לפקודה יעי"יי-'יי

 שיו בועדה לבחור - רפואה ענפי בשני מומחים ידי על תיעשה נכות אחוו שקביעתרצוי לוי לדעתו אם - המוסמך הרופא רשאי אר אהד רפואי פוסק נבל תהיה הועדה)ב(
 רפואיים. פוסקים שנישל

 והנכה הנציב באמצעות לשכיר תיגש 2 בתקנה כאמור נכות אהון לקביעת בקשה3. יוגבתך"1'נ.;
 המוסד. ידי על שייקבעו כפי הוצאותיו את למוסדישלם נ"י"""יי

 רפואיים יועצים למנות הועדה, בקשת לפי או היא מיזמתו רשאי, מוסמד רופא4. יוי",.ןייסד"
 מסמכים ממד על או ביצעו, שהם הנכה בדיקות סמך על דעהם חוות את לועדה יגישואשר

 בפניהם. שהובאו בדיקות ותוצאותרפואיים
,ו

 את המזכיר יזמין נכה, של נכותו אהון לקביעת הועדה את המוסמך הרופא כשבהר5. יאיןיתו
 לפחות תישלח ההומנה בהזמנה. ינקוב ,במקום במועד הועדה בפני להתייצבאכה "יי""תוגי"

 כאמוי. המועד לטני ימים עשרהמישה

 מסמכים סמך על הנכה של נכותו ארוז את לקבוע הנכה בהסכמת רשאית הועדה6.וי'7"יי,;;:,ת
 הנכה. את לברוק מבלי  בלנהרפואיים י::נ.";י-ן'

 5ן הועדה בפני להתייצב בריאותו, מצב בגלל מהנכה, נבצי כי מוסמך רופת אקמרך. נימיןגי,;"
 הימצאה במקום הנכה את הועדה תבדוק בהזמנה, הנקובבמקום ";נ,".י;"

 במועד או 5 הקנה לפי בהזמנה הנקוב במועד הועדה בפני מכה התייצב לא)א(8."י-קן.1נ,ת
 לעניו שניתנו הועדה הוראות את מילא לא או התייצבותו, לאי הדעת על מתקבלתסיבה י"ב שנתן מבז' או כאמור המועד לפני בכתב כך על למזכיר שהודיע מבלי שקבעה,אחרינז'""","'

 הוגשה. לא כאילו הנקוה את רואים הנכות, אחוזקביעת

 נ2ן. ען 6, חוש ניסח ישראל, טיינח דיני[

 ייו[.ן2.1 חך'ן, גנייז '.; %1,, "",:ות;יגו470
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 ןש
 ן מוסמר רופא ידי על ייבהרו אשר רופאים משלושה תורכב יעיי'ם יעדה,ב(ש 1ש
 ן משולבן, ]נוסח הלאומי הביטוך חוק פי על בבשומות, ופורסמה העבודה שרבידיש ן שנקבעה לעירים רפואיית ועדות הברי ברשימה כלולים שמותיהט אשר הרופאיםמביז1
 ן ראים. יושב מביניהם יבחרו בערר הדנה לעררים הועדת חברי ;תשכ"ה-11968

 סופית. תהא לעירים הועדה החלטת),ן

 את בו ויציין לנציב הערך את יגיש הועדה ההלטת על לערור המבקש נכה)א(19. "~יי"יפז
 -, , ,- הערר.נימוקי

 למזכיר. הערר את יעביר הנציב)ב( ,;~
 ישירות נימוקיו כל על הערר את יגיש הועדה ההלטת על לערור הנציב מבקש)ג(
למזכיר.

 לנכה. מהערר דעתק ימציא המכיר)ד(

 לשנותה. או לבטלה הועדה, החלטת לאשר רשאית לערריםועדה 20,נ:נית,71ת

 לעררים ועדה בפנ' ערר על יחולו ו-17 16 14, 13, 11, כ1, 9, 7, 5, תקנוה )א(21.תאי"
 העניז. לפי המחוייבים,בשינותם
 בהתחשב דעתה, שיקול לפי הנכות אחוו את לקבוע רשאית לעררים הועדה)ב(
 שבתוספת.במבחנים

nlylfinelnn.22יכריע דעות רוב ובאין דעות, ברוב או אחד פה תינתז לעררים הועדה ההלטת 
 ראש.היושביעיי'"

 בהזמנה, שנקבעו ובמקום במועד לעררים הועדה לפני התייצב ולא הנכה עורר23. ""יעיי""'
 נבצר אם אולם, ; שברשותה החומר לפי בפניו שלא בערר ולהחליט לדון הועדהרשאית"יי"י1יי

 ; הערר יידחה נוספת הזמנה לאחר לעררים הועדה בשי העורר rl~Tn ולא להמליטממנה,ן
 להתייצב יכול שאינו לאחריו או בערר לדיון ששבע המועד לשי העורר הודיע אםאולם,

 לדיון. אחר מועד לקבוע הועדה ראש יושב רשאי בידו, שתפורט סבירהמסיבה'ן

 שנקבעו ובמקום במועד לעררים הוודה בפני הופיע לא כוהו ובא הנציב עורר )א(24. ן"..ניי",.

 בהעדרה ולהחליט לדון הועדה רשאית התייצבות, לאי סבייה סיבה נתן ולאבהזמנה,ג
 בפניה; להתייצב הנכה את להומיו לעררים הועדה רשאית הנציב, עורר)ב(

 כך על למזכיר שהודיע מבלי בהמנה הנקוב במועד הועדה בפני הנכה התייצבלא
 רשאית לאי-התייצבותו הדעת על מתקבלת סיבה שנחן בלי או האמור המועד לפניבכתב
 בהעדרה בערר לדוןהועדה

 אלה תקנות פי על נכה של נכותו אחוו ~אחרונה נקבע מאז חדשים ששה עברו25.י'יזי"ישי"'
 קביעת לבקש הנכה רשאי ., הטל"א-1971 נכות(, ארוו )קביעת הכנסה מס תקנותאו "יי"י"""

 תקנות הוראות ; הוחמר הרפואי מצבו כי מרופא אי.-ור הביא אם מחדש נכותאחוז
 שיקבע. טפי הוצאותיו בשל למוסד תשלום לרבות המחוייבים, בשינויים יחולו,אלה

 ודן. 1ן, ו. תשי  ".ת4י

 2.1,1;.2 נדן. יעיז ..נ נ%(. "תוי,"וינו472



8
8 ית' י"ישי.)1 קביעה לבקש הנציב רשאי נכה, של נכותו אחוו לאחרונה נקבע מאז שנה עברה26.

8 "ננסנונת העניה לפי המחוייבים בשינויים T~Tnf, אלה תקנות והוראות הנכות אחוז ילמהרש

8 "תייינית", לאי- סבירה סיבה נתן ולא 26 לתשה בהתאם מחדש לבדיקה הנכה התייצב לא27.
8 ביישייי,ו" 8. תקנה הוראות עליו יחולוהתעצבותו

"יי'ית"ז,,נ.ן מותר אך סודיים הם לעררים .עדה בידי או ועדה בידי אשר הרפואיים המסמכים28.
 לקביעת בקשר באמור ועדות נזקקות לשירותו או לעזרתו אשר אדם לידיעתלהביאם
 הנציב. לידיעת וכן נכותאהוז

נ'ס~י בטלות. - י ת'טליא-1971 נכוה(, אחוו )קביעת הכנסה מס תקנות29.

 הורביץיגאל 1979( בנובמבר )16 תש"ם בחשוןכ"1

 a~wn-,,,, .,ה" QW~1הי,"
 ,,י ,י

 ,, תשל"ט-979נ )תיקון(, מקרקעין שמאי לתקנות 2)ג( תקנה לפי סמכותיבתוקף
 9~17(, בדצמבר )2 תשי'ם בכסלו י.ב מיום יתוקנו להלן המפורטות התקנות כי מודיעאני

 המשפטים משרד של הכלליהמנהל "ו"(1,"מ
 נוון. ים, תשי.י. "."ן
 44. עמ' חשלו, 920]; עמ' תשי"ד, 534ע 1242, ימ' תש"ל, 1443; עמ' תשכ"ג, ק"ת2

~471  2,12.1719 תיב"ם, בכסלו י"ב ס6כ4, התקג,תקונץ
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 תש"ם-1919 רשיון(, )אגרות שמירה ושירותי פרלייס חוקריםהודעתש
ןע
 )אגרות שמידה ו'סירותי פרטיים חוקרים ותקנות 2)ג( תקנה לפי סמכוהיבשקףש5

גו!-:ן
 ::,,,,;וין:ני

 ננ;:בגןן)
 2(, )מס' רשיון( )אגרות שמירה עבירותי סרטיים הוקר.ם לתקנות 2 בתקנה1.הי;יות7:"2;4

 : יבוא )א( משזה תשת במקום נ,ת':ל"ג-1973

י'יית להלן: כמפורט פעמית הד אגרה תסוים רשיון מתן בעד")א(
540 להוק 3 סעיף לפי פרסי הוקי רשיון)1(

 9 סעיף לפי פרטיות לחקירות משרד ל-יים רשיון)2(
 כלקי

1280

 של לסניף או לחוק 13 סע.ף לפי לתאגיד רשיון)3(
י,1280 כאמורתאגיד
 שירותי לארגון או שמירה לשירותי למשרד רשיון)4(

1280 להוק 18)א( סעיף לפישמירה,

ן100". כשכיר שמירה שירותי בארגון או כשומר ~7TCr רשיון)5( ',1
 ינו קיריתי יי"ת",,,;1

 גז,,, מ ,ה::"1
 מנן. פי' תקי.;. ,.ה1

 ,4. 7:' ת7,.,, ,,גן; 7ן' תו..,. "(,ן; 7כ' A">rt ועת2'1

nPVtnתש"ם-1979 הטיפול(, )הסדר השנאה קרננית של התביעות 

 )הסדר השואה קרבנות של התביעות לתקנות 3)ג( תשה לפי סמכותיבתוקף
 ההל יתוקנו להלן המפורטות התקנות כי מודיע אזי י, תשל"ט-979ן )תיקוו(,הטיפול(
 : כך לצרכן, המחירים גמדך שחלו תנודות עקב 1979(, בדצמבי )2 תש"ם בכסלו י"במיום

~ן
 ~ן ן תשכ"ה-1965 הטיפול(, )הסדר השואה קרבנות של התביעות לתקנות 9בתקנה1. 9 היהתיוו

 לירות". "670 יבוא לירות" י200 במקום העיקריות(, התקנות-)להלן

 לירות" "1340 יביא לירות" "ל40 במקום מקום, בכל העיקר.ות, לתקנות 10בתקנה2.ת.ויותונ""ן
 לירות". "670 יבוא לירות" "200ובמקום

ן
ן1 גבאימאיר 979ן( בנובמבר )22 תש"ם בכסלוב'
 1ן המשפטים משרד של הכלליהמנהל ונא( ,"מ-

1לן
1 ,",1. ןן' "זי.ל. ,.ת1
* ,ונ2. 7:' י:..". "וגן, 7:' "וי.נ. ~,וו 1ן' תזנ.ן. ".ת2

"11
 11 והי.2י.2 "חייי. ייניי י,נ ","1. "היית;יי,474
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ןק
 מקומי לשלטוןמידר%
 הש"ם-1919 ביוב(, )אגרת אל-בהט לאום "יחזקמ%

 י-39 35 37, יסעיפים יי המלימיית המיעצית יפ"ידת 22 כעש יפי סמכיתיבתיקש
 אל- אום המקומית המועצה מתקינה !, תוכ"ב-1962 )ביוב(, ןמקימיות ון הישקיק

 תוק פחםו%

-TV 

 : זה

 - זה עזר בחוק1.?8
 ; אל-פדח אום המקימית המועצה -"המועצה"ק

 זה, עזר תוק הוראות לעניו בכתב המועצה ראש שהסמיכו מי לרבות - המועצה""ראש

 מקצתו או כזלןק

 המועצה. של הביוב לרשת המהובר ב:כט בפועל המהזיק -מחזיק"בו

 בתוספת. ?_r17:r בשיעור בייב אגרת ישלםמ","2. י.יי ,יי""יי"

 הנדרש. האגרה סכום את המפיטת לבייב הודעה הבלה ,המועצהיאש3. "ייי"::ך8

 אל-פחם לאום עזר חוק לפי המשתלמת המים אגרת עם יחד תשולם הביובאגנות4."יי,-"יי"8
 ,. תע.כ"ז-1967 מים(,)אספקת,8

 ן מכוונת, היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין, מהא זה עזר הוק לפ' הודעהמטירת5. "י17"י.'י"ן
 מבני אחד לידי לאחרונה, הידועים או הרגילים עסקיו במקים או מגוריו במקום נמסרהאון
 במכתב בדואר גשלהה או שם, המועם, או העובד בוגר אדט כל לידי או הבוגריםמשפהקו,8

 אם ; לאחרונה הידועים או הרגילים עסקיו או מגוריו מעז לפי אדם אותו אלרשוםן8

 בולט במקום ההודעה הוצגה אם כדיר המפירה ת"א כאמור, המסירה את לקיים אפשראי%

 שאהד המועצה, בתרום הנסוצים יומיים עתונים בשנ' פורסמה א. האמורים המקומותבאחד,ם

 הערבית. מפה והשני העברית בשפה הואמהם8
8
הס"ת8

פי'" לתעשיה, למלאכה, ביתית, צריכה מש מ"קלטלן

1.00 ובניה הקלאזת לגינון,ימעט%

 מהאמיד דאוד מוסטפאמוהמומאשה%ק8

ריטהמויוההמוומיתיומןל-פתם )7במבמבריריו(תתששש%
ייין4=(ק
 בוונגיוסרקן

טרהפמם8%

8
 171;.2.12 "7.". ייייז .." !ן"4, "תוני"וינו 476._[

 ירוש,יס הממשה, בונוסנוים ן153 -25530331 לירות 4המחיר8
נו,%
8


