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1
 שלוס(, משפט בית אל ,מש~פ'.'פ"7;י מבית ענינים )העברת משפט ביתתקנות

 . .תש"ם-980ן
 החלטותיו( על ובערעורים מים לעניבי הדיו בית לפבי הדין )סדרי המיםתשות

. תש"ם-1980)תיקון(,
.. . תש"ם-980נ )תיקון(, תעודות( )שעבוד חסכון מילווהתקנות
 מגורים(, בנין של השווי מן ביכוי סכום )קביעת פיצויים וקרן רכוש מסתקנות

 .תש"מ-1980
. . תש"מ-1980 שונים(, נכסים של )שווים פיצויים וקרן רכוש מסצו
. תש"ם-1980 התוספת(, )תיקון פיצויים וקרן רכוש מסצו

.. תש"ם-1980 ועובשיו(, )עבירות הפסיכולוגיםתקנות

 מקום" לשלטוןהמדור
... . תש"מ-1980 )תיקון(, )ביוב( לטבריה עזרחוק
 . תש"ם-980נ 2(, מס' )תיקון מים( )אספקת לתל-אביב-יפו עזרחוק
, תש"ם-1980 )תיקון(, 'רחובות( )שימור לאור-יהודה עזרחוק

... תש"ם-1980 עזר(, חוקי )תיקון ליבנה עזרחוק
.. . תש"מ-1980 רחובות(, )סלילת לסביון עזרחוק
. תש"ם_1980 )תיקון(, נוספים( קבורה )שירותי לקרית-טבעון עזרחוק
... תש"מ-980נ )תיקון(, ושלטים( )מודעות לראש-העין עזרחוק
... . תש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לרעננה עזרחוק
 דפוס טעותתיקון



 שלום(, משפט חית אל מחוזי משפט מבית עגיהם )העברת משפט גיתמקנות
תש"ם-1980

 מתקין אני 1 תשי"ז-1957 המשפט, בתי לחוק ו-47 46 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלהתקנות

 - אלה בתקנות1,הגדרות
 ; בו המכהן הרשם או משופטיו אחד לרבות - המחוזי" המשפט"בית
 לרבות בענין, הדיון אגב שהוגשו המרצה בדרך בקשה או בכתב בקשה - ביניים""הליך
 ; שלישי לצד והודעה משפטקדם

 ; נאמן או בנכס מחזיק שללשי, צד לרבות - דין""בעל

 ביניים, בהליך עדים שמיעת למעט - עדים""שמיעת

 )תיקון המשפט בוא לחוק 2 סעיף לפי שלום משפט לבית להעבירו שיש בענין )א(2. העברההודעת
 תשי"ז- המשפט, בתי לחוק 28)2()ג( סעיף מכוח צו לפי או 2, תש"ם-1980 12(,מס'

 כ"ט מיום יאוחר לא העברה הודעת המחוזי המשפט לבית להגיש התובע רשאי1957,
 הענין. לפי הכל כאמור, צו תחילת לאחר השלושים מהיום או 1980( במאי )15 תשייםבאילר

 במכונת מודפסת פרטיה, כל על שבתוספת הטופס לפי ערוכה תהיה ההודעה)ב(
 בא-כוחו. או התובע ביד וחתומהכתיבה

 כמספר נוספים עתקימ ובמספר עתקים בשבי המשפט לבית תוגש ההודעה)ג(
 הדיהבעלי

 לפיצויים תביעה מחוזי משפט לבית שהגיש תובע כי בזה נקבע ספק למניעת)ד(
 אף ינהג תשכ"ג-1963, האזרחי, הדין סדר לתקנות 9)ג( בתקנה כאמור גוף נזקיבשל
 בית שבסמכות הסכום על עולה אינו תובע שהוא הסכום אם זו, בתקנה האמור לפיהוא

 השלום.משפט

 השלום משפט בית את המחוזי המשפט בית יקבע העברה, הודעת הוגשה לא )א(3.
 תשכ"ג-1963, האזרחי, הדין סדר לתקנות ב' פרק לפי התובענה את לו להגיששמותר
 התיק, יועברואליו

 יקבע שונים, שלום משפט בתי בהן וצויינו הודעות כמה אחד בענין הוגשו)ב(
 ואליו בהודעות, שצויינו המשפט בתי מבין השלום משפט בית את המהוזי המשפטבית
 התיק.יועבר

 דיה בעלי שמלעה ללא שתינתן יכול ו-)ב( )א( משנה תקנות לפי קביעה)ג(
 2. בתקנה כאמור תודעה כל הרישום משרד יקבל לא המשפט בית קביעת לאחר)ד(

 שאליו השלום משפט בית את המחוזי המשפט בית קבע או העברה, הודעת הוגשה4. בהעברההנוהל
 משפט לבית התיק את המחוזי המשפת בית של הראשי המזכיר יעביר הענין,יועבר
 בצירוף שבו, הביניים הליכי כל עם יחד לקביעה, בהתאם או בהודעה שצויין כפיהשלום,
 אליו. שהוגשו ההודעהעותקי

 120, עמ' תשי";, ס"ת1

 1%. עמ' תש"ם, מ"ח2
 586, עמ' 2, תוס' 1936, ע"ר3

 נ15,4.198 תש"ם, ב:יסז ס"ט 4110, התקנותקובץ1332



 "יישום הביניים הליכי ואת התיק את ירשום כאמור, ענין הועבר שאליו שלום משפט בית5.

 לדיון, מועד יקבע 1936, הרישום, משרד בתקנות כנדרש 7, תקנה פי על בהם לדוןשיש
 המועד ואת הביניים, הליך או הענין נרשם שבו התיק מספר את בכתב הדין לבעליויודיע
 כאמור,שנקבע

 העבי סיפיית יעבלרנו לא המחוזי המשפט בית קביעת לפי ענין הועבר שאליו שלום משפט בית6.
עוד.

 בהליד הייו לפי השלום משפט לבית והועבר המחוזי המשפט לבית שהוגש ביניים הליך)א(7.

 ~byln בינים ההעברה, למועד עד נסתיים וטרם הדיון כשהוחל או הדיון בו הוחל בטרם אלה,תקנות

 השלב מן בו לדון הוא ורשאי מלכתחילה, לפניו הובא כאילו השלום משפט בית בוידון
 המחוזי. המשפט בית הגיעשאליו

 בבית החלים הדין סדרי פי על הביניימ בהליך לדון השלום משפק בית רשאי)ב(
 ז:דיון, יעילות למען או הצדק למען דרוש שהדבר ראה אם המחוזי,המשפט

 בית סוכריו ביניים הליכי לקבל הסמכות לו תהיה המחוזי המשפט מבית ענין הועבר לא עוד כל8.

 הליכיישית בהם,ולדון
ביניים

תוספת
 2()תקנה

 ן עתקים בשני המשפט לביתיוגש
 1 הדין בעלי כמספר נוספיםובעתקים
 לדף מעבר למילויהוראות

 א'חלק
 ... . . . . . . . . . . . ב. המהוזי הבמצפת לבית התובעהודעת

 החדשיםהמספרים התיקיםמספרי התרשיםהמספרים התיקיםמספרי
 השלום משפטג:בית המתווי המשפטנביונ השלום משפטבבית המחוזי המשפטבבית

 תיק,.............תיק................. תיק.................תיק.................

 המ'..............המ'................. הס'.................הס'.................

 דיםהצד

 תש"ם- שלום(, משפט בית אל מחוזי משפט מבית עבינים )העברת משפט ביתזלפיתקנות
 המוסמך ב................, השלום משפט בית אל הנ"ל התיקים את להעביר מבקש אני1980,
 תשכ"ג-1963. האזרחי, הדין סדר לתקנות ב' פרק לפי בהםלדון

 וחתימה מלאשםתאריך

D"Wt 15.4.19"0 1333~ בניסן כ"ט 4110, התקנותקובץ



 ב'חלק

 ב.................. השלוט משפט בית מאת לצאריםהורעה

 נקבעו החדשים ומסגוריהמ זה משפט לבית הועברו האמורים התיקים כי לך, ידועלהווי
 המצורפת. לדין" ב"הזמבה כמפורט הוא בתיקים הדיון למעלה.כמצויין

מזכירתאריך

 למ,ילויהוראו'ת
 : ה'תיקיםמטפר'

 ההמרצות ל כ מספרי ואת המחוזי, המשפט בבית התיק של מספרו את יציין ההודעהמגיש
 אליו.הנלוות

 המרצות ולאותן העיקרי לתיק שניתנו החדשים ,המספרים את יציין השלום משפטבית
 המוווזי. המשפט בבית בהן הדיון נסתייםשלא

 : הצרכיםשטות
 הצדדים. כל של המלאים השמות את בדייקנות למלאיש
 את וכן וכו', שלישי", "צד "נתבע", "תובע", בחזקת: הוא ושד אם לציין יש שם כלליד

 בי-דין. כתבי להמצאה והמען כזה, יש אם בא-כוחם,שם
 :הדסנה

 . כתיבה. במכונת יודפסו הפרטיםכל

 תמירשמגאל 1980( במרט )30 תש"ם נ:ביסןל"ג
 המשפטיםשר  ~11-'()חמ

 ובעףעויים מיס יעגייי הדלו בית לפג" הדין )סדףי המיםתקנוה
 הש"ם-980ו )תיקון(, החלטותיו(על

 החוקה ועדת ובאישור תשי"ט-11959, המים, לחוק 147 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני 2, המדינה משק : יסוד חוק לפי הכנסת של ומשפטחוק

 36 תקנהחלפת תשכ"ו- מים(, לעניני הדין בית לפני הדין )סדרי המימ לתקנות 36 תקנה במקום1.

 : יבוא ",1966
 בסך אגרה תשולם בתוספת המפורטים מההליכים הליך כל בעד36. לפי"אגרות
התוספת

 ,, ללרלת250

 התוספתתיקון

 ר י מ ת ל א ו מש 1980( במרס)30 תש"מ בניסןי"ג
 המשפטיםשר 3-523()חמ

- -
 166. עמ' תשייט, ס"ת1
 206. עמ' תשל"ה, מ"ח2
 2595, עמ' תשכ"ו, ק"ת3

 5.4.1980[ תש"ם, בניסן כ"ט 4110, התמותקובץ334



 תש"ם--1980 )תיקון(, תעודות( )שעבוד חסכון מילווהתקנות

 אני תשל"ט-11979 חסכון, מילורה לחוק ו-15 10 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנותמתקין

 העיק- התקנות -- )להלן 2 תשל',ד-1973 תעודות(, )שעבוד חסכון מילווה בתקנות1.
 לחוק ו-13 "9 יבוא תשל"ח--1975" חסכון, מילווה לחוק ו-13 "ו-9 במקום ברישה,ריות(,
 תשל"ט--1979". חסכון, מילווה לחוק ו-15 ו-10 תשל"ח-1978, חסכון,מילווה

 מילרוה לחוק 8 סעלרי ")10( : יבוא )9( פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 1 בתקנה2.
 תשל"ט-1979".חסכון,

תהילה  1980(. בינואר )1 תש"ם בטבת ל"ב ביום אלה תקנות של תחילתן'3.

 הורביץיגאל 1980( במרס )24 תש"ם בניסןז'
 האוצרשר 423-ל(,חמ

 90. עמ' תשל"ט, מ"ח1
 851. עמ' תשל"ט, 432; עמ' תשל"ד, ק"ת2

 מגורים(, בגין של השווי מן גיבוי סכום )קביעת פיצויים וקרן רכוש מסתקנות
תש"ם-980ו

 1, תשכ"א-1961 פיצולם, וקרן רכוש מס לחוק 7א)ג( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : לאמור קובע אני הכנסת, של הכספים ועדתובאישור

 הניכויסכום
 של השווי ןמ

  מגוריםבנין

 לירות 3,500,000 יהיה לחוק 7א)א( סעיף לענין מגורים בנין של השווי מן הביכוי1.
 של לשווי ועד לירות 3,500,000 על העולה השווי חלק על 50% בשיעור ניכויבתוספת

 לירות.5,000,000

ביטול  מגורים(, דירת של השווי מן ניכוי סכום )קביעת פיצויים וקרן רכוש מס תקנות2.
 2תשל"ט-1979

-  
 בטלות.

תחול  ואילך, 1980 המס שנת לגבי תקנות.אלה של תחולתן3.

 האוצרשר ~מ-טים הורביץיגאל 1980( במרס )30 תש"ם בני""ג

 עמי חשמיא, מ"ח1----------
"00 

 עמ' תשל"ב,
"58 

 2. עמ' תשל"ט, 69; עמ' תשל"ד,
 4447 עי תשל"ט, ק"ת2

1335  15.4.1980 תש"ם, בניסן כ"ט 4110, התקנות,וחץ



 הכמלהיקו
 להוק 8בסעיף

 הכופלת.יקון
 לחוק 10בסעיף

 "200". יבוא "100" במקום להוק, 8 בסעיף1.

 - לחוק 10 בסעיף2.
 ; "40.00" יבוא "20.00" במקום )1(, בפסקה)1(
 ; "4.00" יבוא "2.00" במקום )2(, בפסקה)2(
 ; "2,40" לבוא "1.20" במקום )3(, בפסקה)3(
 ; "456.00" יבוא "228.00" במקום )4(, בפסקה)4(
 ; "252.00" יבוא "126.00" במקול )5(, בפסקה)5(
 "84.00", יבוא "42,00" במקום )6(, בפסקה)6(

 1980(. באפריל 1 ) תש"מ במסז' ט"ו ביום זה צו של תחילתו3.תה,לה

 הורביץיגאל 1980( במרס )25 תש"ם בניסןח'
 האוצרשר 3-1165()חמ

 ב10. עמ' תשנע, ט"ו,1

 תש"ם-1980 התוספה(, )תיקוו פיצויים וקרן רכוש מסצו

 1, תשכ"א-1961 פיצוילמ, וקרן רכוש מס לחוק 5ב)ג( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : לאמור מצווה אני הכנסת, של הכספים ועדתובאישור

 ישחקו. - שימושי(" )די מסחרי רכב "למזוט המלים לחוק, לתוספת 2)4( בסעיף1. התוספתתיקון

 1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו ביום זה צו של תחילתו2,תחילה

 הורביץיגאל 1980( במרס )25 תש"ם בו:"סןח'
 האוצרשר 348_3()חמ

 65. עמ' תשל"ט, 992ן עמ' תשל"ה, ק"ת 100ן עמ' תשכ"א, ט"ח1

 תש"ם-1980 ועונש"ן(1 )עבירות הפסיכולוגים"קנות
 16)2( וסעיף תשל"ז-'11977, הפסיכולוגים, לחוק 53)ג( סעיף לפי סמכותיבתוקף

 : אלה תקנות מתקין אני 2, הפרשנותלפקודת

 עבירה, היא בתוספת המפורטות מהתקנות תקבה הוראות קיום אי1*עבירות

 חדשים שלושה מאסר - דינו בתוספת, המפורטוונ מהתקנות תקנה על העובר2.עונשין
 כאחד: שניהם או שקלים 1000 קנסאו

- -
 158. עמ' תשל"ז, ס"ת1
 61. עמ' תש"ם, ס"ה 2; עמ' 1, חדש נוסו, ישראל, מדינת דיגי2

 15.4.1980 תש"ם, בגיסן כ"ט 4110, התנגותקובץ1336



ההילה  פרסומן, מיום ימלם עשרה אלה תקנות של תחילתן3.

וערפת
 ; 3 תשל"ט-1979 מומחה(, תואר )אישור הפסיכולוגים לתקנות 3תקנה
 4. תשל"ט-1979 )פרסומת(, הפסיכולוגיםתקנות

 ק ט ס ו ש ר ז ע י לא 1980( במרס )19 תק"ם בניסןב'
 הבריאותשר 1151_ח)חם

 764. עמ' תשל"ט, ק"ת3
 1691. עמ' תשל"ט, ק"ת4

 מקומר לשלטוןבףוף

 הש"ם-1980 )תיקון(, )ביוב( לטבייה עזיחוק
 )בלוב( המקומיות הרשויות וחוק 1, העיריות לפקודת 250  סעיף לפי סמכותהבתוקף

 זה: עזר חוק טבריה עירית מועצת מתקינה 3, השט"ב-41962
 יבוא 1 סעיף במקום 3, תשכ"ד-1963 )ביוב(, לטבריה העזר לחוקבתוספת התוספתהיקון

 האן:רהשיעור
בלירות

13.50
18

45

60

9
19

30
"40

 ביביי'
 טבריה עיריתראש

ד

ד

 - מאסהבים)2(
 - קרקע של מ"רלכל

 ד' ג', צ', א',בשכונך
 אחרבמקום

 - סביה של מ"רלכל
 ד' ג', ב', א',בשכובים

 אחרבמקום1

נתאשר.
 1980( ביבואם )28 תש"ם בשבסי'
 8,11()חם

 בורגיוסף
 הפבימשף

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 156. עמ' תשל"ו, 96; עמ' השכ"ט, מ"ח2
 1331. עמ' תשל"ט, 48; עמ' השכ"ד, ק"ה3
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 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון מים( )אספקת לתל-אביב-יפו עזרתוק

 עירית מועצת מו1קינה העיריותי, לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוקתל-'אביב-יפו

 התוספתתיקון
 ,יבוא: 1)1( פרט במקום)ן(הראשונה

 המנהל," שהגיש השבון לסל - מחדש התקנה או הו'חבה חיבור, בעד")1(

 : יבוא 2 פרטבמקום)2(

- 3( )סעיף צינורות הנחת אגרת"2.  
 ביינית "אגר" ושעליה קרקע )כולל הקרקע משטח מרובע מטר לכל)1(
 20 הבנין(עומד

 - הבנין משטח מרובע מטר לכל)2(
38 .מתכת או עץ העשויים או.עיימ למבנים)א(

 דת, כמוסז.ות ורק אך המשמשים ציבוריים למבנים)ב(
 או מחסה כבתי או בריאות או תרבות חינוך,צדקה,
38 רווחים להפקת משמשים ואינם זכרוןכמצבות

78 ו-)נ:( )א( בפסקאות מפורטים שאינם לבנינים)ג(

 קומה או ושגובהם למגורים משמשים שאינם לבנינים)3(
26" הבנין מנפח מעוקב מטר לכל מטר, 4 על עולה מקומותיהםאחת

תחילה

 ט ה ל ה מ לשנתאשר.
 תל-אביב-יפו עיריתראש 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א
 ז-8(1חמ

 ג ר ו ב ף ס וי

-
 הפניםשר

 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 171. עמ' תש"ם, 1027; עמ' תשל"ט, 1329; עמ' תשל"ד, ק"ת2

 )תיקוו(, דהובות( )שימור לאור-יהודה עודחוק
 תש"ם-980~

 מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודו1 ו-22 15 14, סעיפם לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק אור-יהודה המקומיתהמועצה

 במקום 2, תשכ"ג-1963 רחובות(, )שימור לאור-יהודה עזר לחוק 3)ב( בסעיף1, 3 סעיףמיקו
 לירות". וחמש "עשרים יבוא אחת""ל"רה

 ה ז ב ו כ ו ב יק ח צינתאשר.
 אור-להודה המקומית המועצהראש 80)!1( בפברואר )8 תש"ם בשבטכ"א
 8-34()חם

 ג ר ו ב ף ס וי
 הפניםשר

 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 1155. ית'  ומשכ"ג, ק"ת2
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 עור(, חוקי )ח"קון ליגנה עוףתוק
 תש"מ--ס98~

 המועצה מתקינה 1, המקרמלות המועצות למקודת ו-23 22 סיזיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק לבנההמקומית

 עור חוקי תיקון א', בטור המכוורט"ם העזר לחוקי ב' בטור להלן המפורטים מהסעיפים סעיף בכל1.
 ד': בטור הבקוב הסכום יבוא ג' בטור הבקוב הסכוםבמקום

 ד'טור ג'טור ג'טור
YDליחת לירות .טעיפימ א'טור

חוי
200עשריםד ב  תשל"ה-5ד19 )ביוב(,  ליבבה עור

5005,000

 תשל"ד- מזיקים( )הדברת ללבנה עזרחוק
19733 75005,000

200שתיים

 מקומי(, עטק"מ )מט ליבבה עזרחוק
1,000עשרים5 4תשי"ח-1958

200שתלים

 מסוכנ"מ(, כבנים )הריסת ללבנה עזרחוק
85005,000 5תשכ"ח-1968

200עשרימ
 ולוחיות לרחובות )שמות ליבנה עזרחוק
105003,000 0 תשכ"ז-1967 בבנינים(,מטפר

100עשרים

 תשכ"ח- רחובות(, )טלללת ליבנה עזרחוק
19687 145005,000

200עשרים

 תשכ"א- מים(, )אספקת ליבנה עזרחוק
19618 225005,000

200עשרים
 חייר(, ובשר )חזירים ליבנה עזרחוק

71005,000 9תשי"ת-1958
200שתיים

 שטריתמאירנתאשרו
 יבנה המקומית המועצהראש 1980( בעואר )21 תש"ם ממבטג'

 כררגייוסף)ת"8,150(
הפנים

 3397. עמ' תשב", ק"ת-6 258. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינה דיני1----------------
 2358, עמ' תשכ"ת, ק"ת 7 2513. עמ' תשל"ה, ק"ת2
 667. עמ' תשמ"א, ק"ת8' 299. עמ' תשל"ד, ק"ת3
 570. עמ'  ק"התשי"ח,9 552. עמ' השי"ת, ק"ת4
 1729. ימ' ק"תתשב"ה,5
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 תש"ם-980ו יחובוה(1 )סלילת לסביון עזרתוק

 מתקינה המקומ"ות1, המועצות לפקודת ו-25 מ2 22, הסעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק סביון המקומיתהמועצה

 - זה עזר בחוק1,
 לבניית המשמשים ואכזרלמ צינורות ביבים, לבניית חפ"ו'ה שופכין, תעלת לרבות -"ביב"

ביבים;
 הנכס אילו מקבלה שהיל; או מנכס, הכנסה לקבל הזכאי או המקבל אדם לרבות -"בעל"
 בזכותו בין לנכס, ביחס ממשלה מט" או למועצה ארנו'נות המשלם או הכנסה, נותןהיה
 שאלנבר ובין הבכס של וגרשום הבעל שהוא בלן כנאמן, או כבא-כוח כסוכן, וביןהוא
 שוכר או שוכר וכולל לאו אם ובין למעשה כבכס מתייק הוא אם בין הרשום,הנעל
 שנים; מחמש למעלה של לתקופה בכס ששכרמשנה
 מאת המגיע סכום וכל משרד הוצאות לרבות רחוב, לסלילת הוצאות - סלילה""הוצאות

 הוצאות ולרבות מימונה או הטלילה, עם בקשר אחר, באופן ואם n~sP-t אםהמועצה,
 אלה; בהוצאות הממשלה השתתפה שבו סכומ כל בניכוי אךהגביה,

 חללם לבעלי או ו'כב לכלי אותו הקצתה שהמועצה מרהוב הלק כל או רחוב -"כבלש"

 זה; עזר לחוקבו;תאם

 ובין אחף וגומר או אספלט מצופה שהוא ב"7 אחוי, חומר או בטון אברם, רובד -"כיסוי"
 שיקבע כפ" הכביש, של הסופי מפלסו עד תשתית על שהונח חומר וכל מצופה,שאיננו
המהנדס;
 שפה, אבני לרבות מרוצף, ובלל אספלט מכוסה בין מרחוב, חלק או רחוב -"מדרכה"
 זה עזר לחוק בו;תאמ אותו הקצתה שהמועצה תומכים, וקירות מדרגות מגן,קירות
 בלבד; רגללהולכי

 אותו שמיצתה 2, תטז""ה-58)!1 והאדריכללמ, המהנדסים בחוק כמשמעותו -"מהנדס"
 כולן זה, עזר חוק לפי סמכויותיו את בכתב אליו העביר שהמהנדס מ9 לרבותהמועצה,

 מקצתן;או
 טניון; המקומית המועצה -"המועצה"
 אלה: עבודות לרבות מטו"מ, ברחוב מדרכה או כביש סלילת - רחוב""סלילת

 עליונים; למלם ניקוז ועבודות פילוס מילול,תפיו-ה,)1(
 ושוון לו הטמוכימ לרחובות ומפלטיו שיפועלו מבחיבת רחובהתאמת)2(

 הנטלל; הרחו1: מפלטי אל היחיד רשות של וגדרות מדרגותכניסות,
 עצים, עקירת מחדש, הקמתם טלפון, או טלגרף חשמל, עמוד"סילוק)3(

 תעלות, ביבים, של מחדש התקנה ומיבוים, ישנלמ מבנלמ הריסת מחדש,נטיעתם
 וטתימתמ; טילוקמ טלפון, או טלגרף השמל, כבל" שופכ:ין, בורות מים,צינורות

 צדי גדרות, שפה, אבב"' מדרגות, תומכים, קירות של ושיבוייםבנייתם)4(
 ברחוב; הגובלים בבכס"מ עבודה וכל גבול קירות מגן, גדרו'תדויך,

 256.  עמ' 9, הרש נוסו ישראל, מדיגת דיני1
 198. טג1'  ס"החשי"ה,2
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 תאורה התקנת אלה; עמודים של והצבתם תאורה לעמודי בוררת הבירת)5(
 הכב-ש; או המדרכהלאורך

 עצים נטיעת וספסלים, בריכות מדשאות, שדרות, סידור שבילים, ריצוף)6(
 וגידורם; סידורםלצמחים,

 תכב"ות; של ביצוען על ופיקוח השגחה רחוב, לסלילת תכניות הכנת)7(
 על ופיקוח השגמה הכביש; או המדרכה לאורך לתאורה תכניות הכגת)8(

 התכניות; שלביצוען
 או תאורה ולהתקבת כביש מדרכה, לסלילת הדרושה אחרת עבודה כל)9(

 בהן;הכרוכה
 רחוב; למעט קרקע, וכל בנין כל -"נכס"

 קטע או רחוב אותו ובין שבינו נכס לרבות - מרחוב קטע או רהוב לגבי - גובל""נכט
 גישה בא אם בין באלה, כיוצא או נטיעות, ירק, רצועת חפירה, ביב, תעלה,נמצאים
 שאוש- תכבית לפי המיועד שטח או כאמור; גישה אין אס ובין קטע או רחוב מאותולנכס
 שדרה; או נטיעות ירק, לרצועת 3, תשכ"ה-1965 והבניה, התכנון לחוק בהתאםרה
 חוק לפי סמכויותיו את בכתת אליו העביר המועצה שראש מי לרבות - המועצה""ראש
 מקצתן; או כולן זה,עזר

 לכיסוי כיסוד, האדמה פף על שתונח אחר, חומר או כורכר בטון, אבנים, רובד -"תשתית/'
 לתנועה. זמנ" מאופן לרומש כדיאו

 זה. עזר לחוק בהתאם מדרכה או כביש סלילת על להחליט רשאיתהמועצה2,

 לבעלי החלטתה על המועצה ראש יושע מדרכה, או כביש לסלול המועצההחליטה3.
 9. או 6 סעיפים לפי השתתפות בדמי החייביםהנכסים

 וגין להרחבה בין ק~מים, מדרכה או כביש של רחבם לשנות רשאית המועצה)א(4.
לצמצופ.
 נכסים בעל" יחוצבו שלא ובלבד סלילה, הוצאות כדין דינן השיבוי הוצאות)ב(

 המדרכה. של הראשונה הסלילה בהוצאותאלא

 אחת בבת תבוצע הסלילה המהנדס; בידי שייקבע באופן כביש לסלול רשאית המועצה5.
 בקטעים: ובין הרחונ: אירך בכל בלן המועצה, החלטת לפי הכל להלן, המפורטים בשלביםאו

 הכביש של המלא רחבו כדי בין מילוי, או חפירה ידי על הקרקע יישור)1(
 המלא; רחבו כדי שלאובין
 העליון שטחה כדל  עד הסלילה את להביא כדי הנחוצות העבודות ביצוץ)2(
 המלא; רחבו כלי שלא ובין הכבלש של המלא רהבו כדי בין בלבד, התשתיתשל
 המלא; רחבו כדי שלא ובין הכביש של המלא רחבו כדי בין העיסוי, הנחת)3(
 כדי שלא וגלן הכביש של המלא רחבו כד" בין והכיסוי, התשתית סלילת)4(
 המלא;רחבו

 307. עם, השס"ה, ס"א3
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 כאמור; בשלבים או אחת כבת הבב"ש, סלילתהשלמת)5(
 וצמחים, עצלם בסיעת וספסלים, כריכות מדשאות, שז.רות,סידור)6(

 וגידורם;ס"דורמ
 תאורה. מיתקני שלהתקנתם)7(

 דמישיערר
 בסלילתהשהתפורר
 וגבייהםכבישים

 100%. של בשיעור הכב"ש נטלל שננו הרחוב שלקטע

 השתת- דמ9 מחצית הנכסים; בעלי בין יחולקו )א( קטן סעיף לפ" השתתפות דם")ב(
 אשר הנכסים של חזיתוו1יהם אורך שבין ליחס השווה ביחנו הנכסים בעלי בין תחולקפות

 ביחס כאמוף תחולק השניה המחצית ואילו כ!אמור הכביש סלילת בהוצאות חולבובעליהם
 כאמור. הכב"ש טל"לת בהוצאות חויבו בעליהם אשר הנכסים שטח שבין ליחסהשווה

 כל כוח על למועצה ישולכו כאמווי, הבכסימ בעלי על החלים השתתפות דמי)ג(
 ואולם המהנדס; אליהם שישלח חשבון לפי הסלילה השלמת עם T'b' הגכט"ם מבעל"אחד
 השלמת עם מיד הנכסימ, מבעלי אחד מכל לגבות כמועצה רשאית בשלבים, הכביש נטללאם
 חשבון לפי הכל שהושלמו, השלבים או שלב אותו בהוצאות השתתפותו סכום את שלב,כל

 * . המהבדס. אליהםשישלח
 חשבון עלפקדונות

 השתתפותדמי
 הכבישיםבסלילת

 כל מאת בכתב בהודעה לדרוש המועצה ראש רשא" 3, סעיף לפי הודעה נמטרה )א(7.
 לשלם 6, סעיף לפי השתתפות בדם" ח"יבימ להיות עשוי"מ או הה"יבים הנכסים מבעל"אחד

 את ההשתתפות כדמי חלקו השבון על ההודעה, מסירת מיום למים חודש תוךלמועצה,
 הדרישה. אחרי למלא חייב הנכס ובעל בהודעה, הנקובהטכוס

 שהוא סכום באותו אלא המועצה ראש יבקוב לא )א( קטן בסעיף כאמור בהודעו;)כ(
 בהוצאות הבכסים בעלי של השתתפות בדמי האמורה החלוקה לפי ההודעה, מקבל שלחלקו
 שהוצאות כפי פומבי, מכרז לסלילתו בקשר פרסמה שהמועצה ממגו שלב או הכבישסלילת
 המהנד,(. על-ידי מראש נאמדואלה

 החייבים הנכסים לבעלי סופי חשבון יישלח הסלילה עבודת ביצוע גמר לאחר)ג(
 הסלילו;.בהשתתפות

 מדרכהסלילת
 מקצתם, או כולס להלן, המפורט"מ בשלבים או אחת בבת תבוצע הסלילה המהנדס;בידי
 בקטע"מ: ובין הרחוב אורך לכל בין המועצה, החלטת לפיהכל

 וימלא; רחבה כדי שלאובין * ""ורנה ש. ""יא רמנה בל. נין "'לוי. או "ירה .ד' יי "קיקי -שור,1(
 שפה; אבני ז;נחת)2(
 המלא; רחבה כדי שלא ובין המלא רחבה כדי בין ז;מדרכה, כיסוי או ו.יצוף)3(
 כאמור; בשלבים או אחת בבת ובמדרכה, סלילת ו;שלמת)4(
 סידורם וצמחים, עצים נטיעו; וספסלים, בריכות מדשאות, שדרות, סידור)5(

וגידורם.
 תאורה. מלתקני של ז;תקנתם)6(

 15.4.1980 תש"ם, בניסן כ"ט 4110י, התקנותקוב,1342



 באותו הגובלים הבכהים בעלי ישאו זה עזר חוק לפי מדרכה סלילת בהוצאות )א(9. דמישיעורי
 100%. של בשיעור - המדרכה נסללה שבו הרחוב שלקטע

 האמורים הגובלים הנכסים בעלי בין לחולקו )א( קטן סעיף לפי השתתפות דמי)ב(
 המדרכה סלילת בהוצאות חויבו בעליהם אשר הנכסים של חניתותיהם אורך שבין היהטלפ"

כאמור.
 הענין. לפי המהו"יכימ בשינו"ימ יחולו ו-ז )ג( 6 סעיף הוראות)ג(

 מיום שבה במשך הסלילה את בצעה ולא זה עיר חוק לפי פקדונות המועצהגבתה10.
 כאמור. לה שילם שהוא הסכום את למשלם המועצה תחזירההודעה,

 המו- מאת היתר לפי אלא מדרכה או כב"ש - מהמועצה חוץ - אדם לסלול לא )א(11.
 האמורים והדרכים התנאים הפרטים, בו; שיפורטו והדרכים הפרטים לתבאימ, ובהתאםעצה

 המועצה. באישור המהנדס ביד""יקבעו
 הפרט"מ התבאימ, לפי שלא או כאמור היתר ללא מדרכה או כביש אדמ סלל)ב(
 העבוז.ה את לבצע או לשבותמ או להרסם המועצה רשאית בהיתר, המפורטיםוהדרכ"מ
 כך. לשם שהוציאה ההוצאות את אדם מאותו ולגבותכהלכה

 עבודה לביצוע או מדרכה או כביש לטל"לת ההוצאות סכום בדבר מהגדט תעודת12.
 תהא - זה עזר חוק לפי אחרת עבודה כל לביצוע או 8 או 5 בסעיפים המפורטותמהעבודות

 אלה. עב"נ"ם לגבי לכאורהראיה

 מטוובת, היא שאליו האדם לידי במסרה אם כדין, תהא זה עזר חוק לפי הודעה מטירת13.
 משפחתו מבבי אחד לידי לאחרונה, הידועים או הרגילים עסקו או מגוריו במקום נמסרהאו

 רשום כמכתב בדואר בשלחה או שם, המועסק או העובד בוגר אדם כל לידי אוהבוגרים
 א"-אפשר אם לאחרונה; הידוע"מ או הרגילים עסקו או מגורלו מען לפי אדם אותו אלהערוך
 המקו- באחד בולט במקום ההודעה הוצגה אם כדלן המטירה תהא כאמור, המסירה אתלקיים
 הנפוצים יומ""מ עתובימ בשני פורסמה או ההודעה, דגה שבו הבכס על או האמוריםמות

 העברית. בשפה הוא מהם אחד שלמחות המועצה,בתחום

עונשין  של ובמקרה לירות, 5,000 קבם - דינו זה, עזר חוק מהוראות הוראה ןל העובר14.
 שבמטרה אחרי העבירה במשכת שבו יום לכל לירית 200 כוסף קגט - דיגו במשכת,עבירה
 הרשעתו. אחרי או המועצה ראש מאת בכתב הורעה עליהלו

 לשמטוב"ח
 סביון המקומית המועצהראש

~נתאשר.
 1980( בפברואר )18 תש"ם באדףא'
 8,3()חם

 בורגיוסף
 הפבלמשר

1343 15.4,1980 תש"ם, בניסן כ"ט 4110, התשותקובץ



 תש"ם-980ן )תיקון(ן נוספים( קבורה )שידותי לקרית-טבעון עורחוק

 המועצה מתקינה המקומיות1, המועצות לפקודת 22 סעיף לפ" סמכותהבתוקף
 : זה עזר חוק קרית-טבעון'המקומית

 תשל"ט-21978, נוסנ1ים(, קבורה )שירותי לקרית-טבעון עזר לחוק התוספת במקום1. התוספתהחלפת
 :יבוא

"תוספת
 3()סעיף

 1979/80, שנת בעד האגרה ששילם תושב אולם ; שקלים 16.80 - האגרהשיעור
 בלבד." שקלים 12 1980/81 שבת בעדישלם

 1980(. באפריל )1 תש"ם בניסן ט"ו ביום זה עזר חוק שלתחילתו2.
תחילה

 בן-דרורע'נתאשר
 קרית-טבעת המקשית המועצהראש 1980( במרס )9 תש"ם באדרכ"א

"מ09,ן(
 בורגיוסף
 הפסםשר

 , 256. עמ' 9, חדש נוסח ישראל, מדינה דיה1
 295. עמ' תשל"ט, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיקון(1 ושלעיפ( )מודעות יראש-העין עורחוק

 מתקינה 1, המקומיות המועצוהנ לפקודת ו-24 23 22, סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק ראש-העין המקומיתהמועצה

 - )להלן 2 תשנ:"ט-1969 ושלטום(, )מודעות לראש1'ן-לציון עזר לריק 10 בסעיף11 10 סעיףתיקון
 "שתי ובמקום 'לירות" אלפים "חמשת יבוא לירות" "מאה במקום העיקרי(, העזרחוק

 לירות". "מאתיים יבואליו'ות"

 הווספתהחלפת
השניה

 שניה"תוספת
 )ב(( ו-9 )א( 3)סעיפים

 בלירותהאגרה

 משפוע חלק או שבוע לכל הסרטה, דרן' המתפרסמתמודעה1.
10 קולנוע ביתלכל

 חלק או שבוע לכל רץ, מטר 25 לכל בקולנוע, פו'סוםסרט2.
15 קולנוע לכלממנו

 256. עמ' 9, חדש גונח ישראל, מדינת דיני1
 68.נ2. עמ' תשכ"ט, ק"ת2

 15.4.1980 תש"ם; בניצן  כ"ט  4110,  התקנותקובץ1344



 בלירית"אגרה דטנות על או מעליו או ציבורי רכב בתוך שלטי או מודעה3.ן

 7- ששטחה למודעה ממנה, חלק או לשנההרכב,ן
100 מ"ר 0.50עד

160 מ"ר 1,00 עד מ"רמ-0.51י
200 ומעלה מ"רמ-1.01

 - המודעות לוחות על הדביה דרך המתפרסמתמודעה .4
 - גדולהמודעה

60 ימים 3עד

20 בוסף יוםלכל

 - ביגוניתמודעה
80 ימים 3עד

10 נוסף יוםלכל

 - קטבהמודעה
20 ימים 3עד

5 מיימוין::4

10 ימים 3עד

2 נוסף יוםלכל
.ל  המפרמם, לרשות המועצה שהעמידה מיוהד מודעותלוח5.

115 ממכו חלק אולשבוע

 לשבה, ידו, על או מעליו העסק, במקומ המותקןשלט6.
 -ששטחו
33 מ"ר 0.50עד

55 מ"ר 00.% עד מ"רמ-0.51
90 מ"ר 2,00 עד מ"רמ-1.01
45 נוסף מ"ףלכל

 מ"ר לכל העסק, במקומ הגג מעקה או הגג על שהוצגשלט7.
200 ממבו חלקאו

 מ"ר לכל הגג, על שלט למעט מארן, מאותיות מורכבשלט8.
90 ממנה הלק או לשנה ממגו, הלקאו

 או ציבורי שטח בתוך העסק, למקום מחוץ המותקןשלט4.9
 ממנו, חלק או מ"ר לכל מבנה, או קיר, גדר, גבי עלפרטי,
225לשנה

115" מ"ר לכל - ראוהארגז10.

 מלמדיוסףמאשר.
 ראש-העץ המקומית המועצהראש 1978( באוגוסט )4 תשל"ח באבא'

 בורגיוסף
שרהפממ

1345  15.4,1980 תשע, בגיסן כ"ט 4110, התקנותקובץ



 תש"ם-980ו )תיקון(, )ביוי::( עיר,לרעגנההזק

 הרשרות יחוק 1 המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפי סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק רעבנה המקומית המועצה מתקיצ;: 2, תשכ"ב-1962 )ביוב(,המקומיות

 יבוא: 3, תשכ"ד--64)!1 )ביוב(, לרעננה עזף לחוק לתוספת 2 סעיף במקיםוי התשפהתיקון

 בלירות ההיטלשיעור -- ו-3( 2 )סעיפים ביוב היטל"2.

 ג'אזור ב'אזור א'שיי - ציבוריביב)א(

 )כולל קרקע של מ"רלכל
1.0.0014.0029.00 בנין( עונד שעליהקרקע
 וכוסמת במן של ע"רלכל

44.5044.5044.50 קייםלבנין

 - מאסףביב:)ב(
 ,;כולל קו.קע של מ"רלכל

10.0014,0029.00 בצין( עומד שעליהקרקע
 ותוספת בבין של מ"רלכל

67.0067.0067.00 קיימלבנין

 - אחריםמיתקבים)ג(
 ]כולל קו"קע של מ"רלכל

10.0014.0029.00 ורן( עומד שעליהויקרקע
 ותוספת בבין של מ"רלכל

3022.00'.22.0022 קיימלבבן

 - טיהורמכוין)ד(
 ותוספת בנין של מ"רלכל

77.50"77.5077.50 קייםלבבין

 וולפוביץבבימ"1מאשר.
 רעפה המקומית המועצהראש 1980( בינואר )28 תש"מ בשבטי/

)"מ8,11(
 בורגיוסף

שרהפממ
- - - -

 256. עם/ 9, חדש נוטח דיממדימ:ישראל,1
 156. עמ' 96דתשל"ב, עמ' תשכ"ב, ד"ח2
 1032. עמ' תשל"ט, 1656; עמ' השכ"ד, ק"ת3

 דפוס גועותהיקץ
 תש"ם, 4101, התקנות בקווקז שפורטתו תש"ם-1980, )תיקון(, )אגרות( המקרקעיןבתקנות

 "2)ו()1(". ר"ל "2)1()1(" במקום 1, בתקנה 1172,עמ'

 a"wt 15.4.:980, באסו כ"ט 4110, "תקניתקיבץ1346
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