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9 ן 7 6 -  הוק הנוטריונים, תשל״ ו
ר שירותים כ ת בדבר ש ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל״ו—1976 !, ושאר הסמכויות
 שהוענקו לי כדין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים בטור א׳ להלן יגבה נוטריון שכר בשיעור
 הנקוב בטור ב׳ בצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף שהנוטריון חייב

 בו בעד מתן אותו שירות:

ר שירותים  מנ

 טור ב׳
 שיעור השכר

 50 לירות

 25 לירות

 25 לירות

 25 לירות

 25 לירות
 10 לירות

 15 לירות
 5 לירות

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק י

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

 90 לירות

 50 לירות

 20 לירות

 טור א׳
 השירות

 1. (א) אימות חתימה, לחתימה הראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך
 לכך, לכל חתימה, בנוסף לשכר לפי פסקה (א)

 או(ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם
 על העתק של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור

 בפסקה (ג) או בלעדיו — לכל העתק כאמור

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך — לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף על העמוד הראשון

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אהד —
 לכל אישור נוסף לאישור הראשון, לעמוד הראשון

ד נוסף  לכל עמו

 3. אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות
 גייר פחם

ד בבד  4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס ג
 ?נם המקור באמצעות גייר פחם

 5. (א) אישור גמ־גות של תרגומ
 (1) עד מאד, המלים הראשונות במסמך המתורגם
 (2) לכל מאה מלים נוספות על מאת המילים

 הראי/עונות שבתרגום
 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום

 — לכל אישור נוסף לאישור הראשון

 1 ם״ויז תשלי׳!־, עמי 196.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 טור א׳
 השירות

 הסכום שנקבע
 לפעולה בתעריף

 המינימלי של לשכת
 עורכי הדין, ובאין

 קביעה כאמור הסכום
 שנקבע בו לפעולה
 הדומה לה ביותר,
 ובאין קביעה זו —

 100 לירות

 הסכום שנקבע
 לביצוע הפעולה לפי

 פסקה (א) בתוספת
 השכר שנקבע לעגין

 פריט (1)

 25 לירות

 50 לירות

 60 לירות

 30 לירות

 25 לירות

 75 לירות
 1% מאותו סכום

 הסכום שנקבע
 לפעולה בתעריף

 המינימלי של לשכת
 עורכי הדין, ובאין
 קביעה כאמור —
 הסכום שנקבע בו

 לפעולה הדומה לה
 ביותר, ובאין
 קביעה זו —

 100 לירות

 6. (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אהרת בו כאמור
 בסעיף 7(9) לחוק, לרבות עריכת צוואה לפי סעיף

 22 לחוק הירושה, תשכ״ה—1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב אימות
 התימה של צד למסמך

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א)
 או (ב) במסמך פלוני ובעותק נוסף ממנו — לכל

 עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בדויים^

 8. (א) קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
 אחרת, למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף
 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר,

 לכל אישור נוסף לראשון

 9. העדה של מסמך סחיר
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו

 עולה על 7500 לירות
 (ב) עלה הסכום האמור בפסקה (א) על 7500 לירות
 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנו־

 טריון למקום ההעדה וחזרה

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לה לפי כל דין ושלא
 נקבע לה שכר בתקנות אלה
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 טור א׳
 השירות

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך להן לפי כל דין,
 שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפו
 רשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר — למעט
 פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו — בנוסף
 לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף
 להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן
 השירות וחזרה — יהא מספר הפעולות באותו

 מעמד אשר יהא 100 לירות

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום בעת
 ובעונה אחת על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו
 של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
 ובשכר כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי

 שירות באותו מעמד.

 תהולה 2. תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע האמנה 48
.  בדבר שמירת זכויות קצבה של מהגרים, 1935 2

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בסיון תשל״ז(11 ביוני 1977).

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל״ז—1977״.

ק ו ד ם י׳ צ י י  י״ט בניסן תשל״ז(7 באפריל 1977) ח
) שר המשפטים 7 0 3 1 מ ד ח ) 

 2 כ״א 13, עמי 643.

ו 9 7 2 - ב ״ ל ש  חוק המזונות (הבטחת תשלום), ת

ק ו ח ת לביצוע ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו־21 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב—
, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור  1972 י

 ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ג—1972 2 (להלן — התקנות ה נ ק  תיקון ת
 העיקריות), במקום הגדרת ״ילד״ יבוא:

 ״״ילד״ — ילד קטין כמשמעותו בחוק, למעט ילד שגם אביו וגם אמו אינם חייבים
 לגביו והנמצא בהחזקת אביו;״.

 1 ס״ח תשל״ב, עמי 87.
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 82, עמ׳ 1734; תשל״ד, עמ׳ 1020; תשל״ה, עמי 1394.
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 תיקון תקנה 3

 החלפת תקנה 4

 הוספת תקנה 5

 תיקון תקנח 6

 החלפת תקנה 7

 תחילה

 ״שיעורי
 התשלום

 2. בתקנה 3(1) לתקנות העיקריות, לפני המלים ״אשד, שבהחזקתה לפחות ילד אחד״
 יבוא ״אשר, שמלאו לה 60 שנה וכן״.

 3. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 4. בכפוף לאמור בתקנה 6, שיעורי התשלום הם כשיעורי קיצבאות
 השאירים המשתלמות לפי סעיף 21 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשב״ח—1968 3 (להלן — חוק הביטוח), ובתוספת ההטבות המשתלמות

 לשאירים מכוח הסכם לפי סעיף 200 לחוק הביטוח כדלקמן:
 (1) לאשר, שאין בהחזקתה ילד — לפי סעיף 21(א)(1) לחוק

 הביטוח;
 (2) לאשד, שיש בהחזקתה ילד — לפי סעיף 21(א)(1) ו־(א1)

 לחוק הביטוח בהתאם למספר ילדיה שבהחזקתה:
 (3) לילד האמור בתקנה 3(3) — לפי סעיף 21(א2)(2) לחוק

 הביטוח.״

 4. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״מניעת 5. שולמה לזוכה, שלא באמצעות המוסד, לפני שפנה לראשונה למוסד

י לפי התקנות, תמיכה חדשית לצרכי מחייתו מאת אוצר המדינה או מאת פ י כ מ י י ש  ת

 רשות מקומית (להלן — התמיכה) בעד תקופה שבעדה הוא זכאי לתש
 לום לפי תקנות אלה, רשאי המוסד לנכות מהתשלום את סכום התמיכה,
 כולו או מקצתו, ובלבד שלא ינוכה יותר מסכום התשלום המגיע בעד

 אותה תקופה.״

 5. בתקנה 6 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), במקום הגדרת ״הכנסת עבודה״ יבוא:

 ״״הכנסת עבודה״ — הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(2)
 לפקודת מס הכנסה *, החייבת בתשלום דמי ביטוח לפי חוק הביטוח והתקנות
 לפיו, בניכוי סכום השווה לשיעור הקיצבה המשתלמת לפי סעיף 11(א1)(1)
 לחוק הביטוח — לגבי אשה שבהחזקתה ילד, או לפי סעיף 11 (א) לחוק

 הביטוח — לגבי אשד, שאין בהחזקתה ילד.״

 (2) בתקנת משגה (ד), פסקה (2), במקום ״קיצבת משפחה״ יבוא ״קיצבת
 ילדים״.

 6. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״עיגול סכומים 7. סכום התשלום המגיע לזוכה לפי תקנות אלה יעוגל כדי הלירה

 הקרובה כלפי מעלה.״

 7. תחילתן של תקנות 3, 5 ו־6 ביום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975).

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון מם׳ 2). תשל״ז—
 1977״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 י״א בניסן תשל״ז (30 במרס 1977)
 (חמ 7050)

 3 ס״ח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ג, עמ׳ 126; תשל״ה, עמי 152.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, עמי 168.
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ו 9 6 7 - ז ״ כ ש  חוק ההוצאה לפועל, ת

ל ע ו פ ה ל א צ ו ה ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967!, ושאר סמכויותי
 על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 25 1. בתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה
 25ג —

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״לאחר מתן הצו״ — יימחקו;

 (2) תקנת משנה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) לא ביקש חייב מיזמתו לצרף את כל התיקים שנפתחו נגדו, רשאי
 זוכה שתיקו לא צורף, לבקש את צירופו לתיק שבו ניתן צו האיחוד;
 הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 6ג1 לתוספת והיא תוגש במספר עתקים
 מספיק ללשכה ולכל הזוכים; עותק מן הבקשה יומצא לכל זוכה והצדדים

 יוזמנו להשמיע טענותיהם.״

 תיקון תקנה ל2 2. במקום תקנה 27(ב) לתקנות העיקריות יבוא:

 ״(ב) הצו מסמיך את המוציא לפועל —
 (1) לעקל את המטלטלים

 , (2) להוציאם ממקום הימצאם, להשאירם במקום הימצאם בתנאים שקבע,

 להתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ולפרוץ מבנים וכלים, והכל —
 לרבות ביצוע העיקול — אף בהעדרו של החייב.

 (ג) הצו יפרט את אחריותו הפלילית והאזרחית של כל אדם אשר יתנגד בכוה
 לעיקול.״

« 3. במקום תקנה 29(ב) לתקנות העיקריות יבוא: , י נ ק  תיקון ת

 ״(ב) המוציא לפועל רשאי להשאיר את המעוקלים במקום הימצאם או
 להעבירם למקום אחר ולאכסנם בו, ורשאי הוא להעמיד נאמן על שמירתם,

 הכל בתנאים שיקבע.״

 תיקון תקנה 55 4. בתקנה 55(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא :

 ״בהזמנה למציעים ייאמר שהרוצה להשתתף, ביום המכירה הפומבית,
 בתחרות, חייב להשלים את הערבון שלו — לא יאוחר מאשר ביום שנקבע
 למכירה ולפני התחלת התחרות — עד לשיעור של עשרה אחוזים מסכום
 ההצעה הגבוהה ביותר שנתקבלה עד מועד סגירת רשימת המציעים, אחרת

 לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות.״

 תיקון תקנה 86 5. בתקנה 86(ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) מקום שבעל המשכנתא מיוצג על ידי עורך דין — יפוי הכוח של
 עורך הדין, או העתק הימנו אם היה יפוי כוח כללי או שיצויין בבקשה

 שיפוי הכוח הופקד כדין במזכירות בית המשפט.״

 1 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 116.
 2 ק״ת תשכ״וז, עמ׳ 1896; תשל״ו, עמ׳ 1606.
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 6. אחרי תקנה 100 יבוא: הוספת
 תקנה 100א

 ״אימות 100א. זוכה, חייב או מי שנקטו כלפיו הליך לפי החוק או לפי תקנות

ם אלה, או מי שטוען לזכות בנכס שנקטו כלפיו הליך כאמור, רשאי לקבל י כ מ ס  מ

 מהמוציא לפועל אישור שעותק, העתק או העתק צילומי מכל מסמך
 המתוייק בתיק ההוצאה לפועל או הנמצא במשמרתה של לשכת ההוצאה

 לפועל, והנוגע לעניינו, מתאים למקור.״

 7. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 6ג יבוא: תיקו! התוספת

 תיק איחוד תיקים מס׳.
ס 6ג1 פ ו ט  ״

 (תקנה 25ג(ב))

 בלשכת ההוצאה לפועל ב.

ם י ד ח ו א ם מ י ק י ת ם ל י / ק י ה לצירוף ת ש ק  ג
 לפי תקנה 25ג(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, תשכ״ח—1968

 (שם מלא, מען, מספר זהות)
 1. אני הח״מ.

 מבקש בזה לצרף לתיקים המאוחדים הנ״ל את תיק/י ההוצאה לפועל שנפתח/ו על ידי
 נגד החייב ושפרטיו/הם מצויינים להלן:

 סכום יתרת הערות
 החוב בתיק

 התאריך שבו
 נוצר ההוב שעליו

 נפתח התיק

 שם לשכת
 ההוצל״פ שבה

 נמצא התיק
 מספר התיק

 2. מצ״ב דף חשבון מאושר על יתרת החוב בתיק/ים שצירופו/ם מבוקש.
 החשבון נכון לתאריך שאיננו יותר מוקדם משלושים יום מיום הגשת בקשתי זאת.

 תאריך חתימת המבקש

 8. תדרלתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה

 9. תקנה 25ג(ב) לתקנות העיקריות, תהול בשינויים המהוייבים, גם על תיקים תחולה על
ה תיקים קודמים ב ל ש ע ו פ  שאוחדו לפני תחילתן של תקנות אלה, זולת אם ראש לשכת ההוצאה ל

 מבוצעים התיקים המאוחדים החליט אחרת מטעמים שרשם.

0 ש  10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), תשל״ז—1977״. ו

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 ט״ז בניסן תשל״ז(4 באפריל 1977)
 (חמ 709011)
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 חוק מילווה חסכון, תשל״ד-1974
ת מילווה ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־־12 לחוק מילווה חסכון, תשל״ד-1974 ! (להלן -
עדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  החוק), ובאישור ו

 ן. בתקנות אלה, ״תעודות״ - תעודות של מילווה חסכון, תשל״ד—1974, המוצאות על
 פי סעיף 7 לחוק.

ח בתשרי תשל״ח (30 בספטמבר ״  3, (א) על סכומי המילווה ששילם מעביד עד יום י
־ב  1977) יינתנו לו שתי תעודות ערוכות על שמי בנוסה שבתוספת ושיסומנו באותיות א ו

. ( י  (להלן — תעודות א׳ ותעודות י

׳ תינתן על 53% מסך כל סכומי המילווה ותעודה ב׳ תינתן על יתרת  (ב) תעודה א
 סכומי המילווה.

 (ג) התעודות יוצאו עד יום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 (ד) לגבי סכום מילווה שאינו מתחלק לחמש תינתן תעודה לאחר שסכום המילווה
 עוגל לחמש הלירות הקרובות.

 (ה) נגבה סכום מילווה שהוא פחות מחמש לירות, לא יינתנו בגינו תעודות ולא יוחזר
 הסכום.

 (ו) תעודות א׳ יוצאו בשלוש קבוצות שוות במידת האפשר שיסומנו בספרות 1, 2
 ו־3 וכן גם תעודות בי.

 4, (א) תעודות א׳ ייפרעו בשלושה שעורים שנתיים רצופים ב־1: באוגוסט של כל שנה
 החל בשנת 1978.

 (ב) פדיון תעודות א׳ יהיה בדרך הגרלה אשר תתקיים לא יאוחר מ״15 ביולי בכל
 אחת מהשנים 1978 ו״1979. בכל שנה תיפדה קבוצה אחת: מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך

 לא ישא המילווה ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

׳ ייפרעו בשלושה שעורים שנתיים רצופים ב־1 באוגוסט של כל שנה  5, (א) תעודות ב
 ההל בשנת 1983.

 (ב) פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה אשר תתקיים לא יאוחר מ־15 ביולי בכל
 אחת מהשנים 1983 ו־ 198-1 : בכל שנה תיפדה קבוצה אחת: מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך

 לא ישא המילווה ריבית ולא יוכאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 6, המילווה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ישולם למעביד אשר על שמו ערוכה התעו־
 דה (להלן - הזכאי) באחת משתי דרבים אלה:

 (1) כנגד מסירת התעודה למינהלה וזיכויו המתאים של הזכאי וחתימתו של
 אותו זכאי על התעודה.

 הגדרות

י המילווה (להלן — המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל. נ י ה 2. הנהלת ענ ו ו ל , מ ת ה ל ה נ  ה

 הוצאת תעודות

 מועד פרעון
 תעודות א׳

 מועד פרעון
 תעודות ב׳

 פרעון המילווה

 tro 1 תשל״ד, עמי 57.
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 (2) כנגד הצגת התעודה לתשלום, באמצעות מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק
 בנק ישראל, תשי״ד—1954 2, ובלבד שהמוסד הבנקאי כאמור אישר על התעודה,
 או בדרך אחרת שהמינהלה תורה, כי בתמורה המשתלמת כנגד התעודה עם

 הצגתה למינהלה, יזוכה חשבונו של הזכאי אצל אותו מוסד בנקאי.

 7, התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות בנקים או בכל דרך אחרת שקבעה משלוח תעודות
 המינהלה.

- השפ ז ״ ל ש  8, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון, תשל״ד-1974 (תעודות מילווה), ת
."1977 

׳  תוסטת א
 (תקנה 3 (א))

 מדינת ישראל

 תעודת מילווה חסכון, תשל״ד-1974

 א/ב

 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 3% ריבית בלתי צמודה, הפטורה
 ממס.

 מדד יסודי של נקודות. (לחודש )
 על שם: ׳

זהות: מם׳ התעודה ;  מם׳
 קב׳ שם . מען

 מקום הגביה בשווי נקוב של . .
- ד ״ ל ש  הוצאה בהתאם לחוק מילווה חסכון, תשל״ד-1974, ותקנות מלווה חסכון, ת

 1974 (תעודות מילווה), תשל״ז-1977.
 תעודה זו אינה סחירה ואינה ניתנת להעברה ולשעבוד אלא כאמור בסעיף 8 לחוק.
 פדיון המילווה ייעשה בשנים 1978 או 1979 או 1980 / 1983 או 1984 או 1985 *

 על פי הגרלה כאמור בתקנה 5/4*.

 החשב הכללי

 *1. חתימת הבעלים הרשומים, בעת הפדיון
 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו לאחר שזוהה על

ז ביום .  ידי ת
 «2. חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

 * מתק את המיותר. חתיממ מוסד הבנקאי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ה באדר תשל״ז(15 במרס 1977) י  כ״
 (חמ 2296׳) שר האוצר

 2 סייח תשי״ד, עמי 192.
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 חוק מילווה חסכון, תשל״ה-1975

ת מילווה ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־13 לחוק מילווה חסכון, תשל״ה-1975 ! (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תעודות״ - תעודות של מילווה חסכון, תשל״ה-1975, המוצאות על
 פי סעיף 8 לחוק.

 3. (א) על סכומי המילווה ששילם מעביד עד יום כ״ח באלול תשל״ח (30 בספטמבר
־ב  1978) יינתנו לו שתי תעודות ערוכות על שמו בנוסח שבתוספת ושיסומנו באותיות א ו

 (להלן - תעודות א׳ ותעודות בי).

 (ב) תעודה א׳ תינתן על 53% מסך כל סכומי המילווה ותעודה ב׳ תינתן על יתרת
 סכומי המילווה.

 (ג) התעודות יוצאו עד יום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979).

 (ד) לגבי סכום מילווה שאינו מתחלק לחמש תינתן תעודה לאחר שסכום המילווה
 עוגל לחמש הלירות הקרובות.

 (ה) נגבה סכום מילווה שהוא פחות מחמש לירות, לא יינתנו בעדו תעודות ולא
 יוחזר הסכום.

 (ו) תעודות א׳ יוצאו בשלוש קבוצות שוות במידת האפשר שיסומנו בספרות 1, 2
 ו־3 וכן גם תעודות בי.

 4. (א) תעודות א׳ ייפרעו בשלושה שעורים שנתים רצופים ב־1 באוגוסט של כל שנה
 החל בשנת 1979.

 (ב) פדיון תעודות א׳ יהיה בדרך הגרלה אשד תתקיים לא יאוחר מ־15 ביולי בכל
 אחת מהשנים 1979 ו־1980. בכל שנה תיפדה קבוצה אחת: מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך

 לא ישא המילות־, ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 5. (א) תעודות ב׳ ייפרעו בשלושה שעורים שנתיים רצופים ב־1 באוגוסט של כל שנה
 החל בשנת 1984.

 (ב) פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה אשר תתקיים לא יאוחר מ־15 ביולי בכל
 אחת מהשנים 1984 ו־1985: בכל שנה תיפדה קבוצה אחת! מהמועד שנקבע לפדיונו ואילך

 לא ישא המילווה ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

  6. המילווה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ישולם למעביד אשר על שמו ערוכה התעו
 דה (להלן - הזכאי) באחת משתי דרכים אלה:

 (1) כנגד מסירת התעודה למינהלה וזיכויו המתאים של הזכאי וחתימתו של
 אותו זכאי על התעודה.

 הגדרות

 הנהלת המילווה 2. הנהלת עניני המילווה (להלן - המינהלה) תהיה בידי בנק ישראל.

 הוצאת תעודות

 מועד פרעון
 תעודות א׳

 הועדיפרעון
 תעודות ב׳

 פרעון המילווה

 1 ם״ח תשל״ה, עמי 116; תשל״ו, עמ׳ 26.
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 (2) כנגד הצגת התעודה לתשלום, באמצעות מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק
 בנק ישראל, תשי״ד-1954 2, ובלבד שהמוסד הבנקאי כאמור אישר על התעו
 דה, או בדרך אחרת שהמינהלה תורה, כי בתמורה המשתלמת כנגד התעודה עם

 הצגתה למינהלה, יזוכה חשבונו של הזכאי אצל אותו מוסד בנקאי.

 7. התעודות יישלחו לזכאים בדואר רשום, באמצעות בנקים או בכל דרך אחרת שקבעה משלוח תעודות
 המינהלה.

- העם ז י  8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון, תשל״ה-1975 (תעודות מילווה), תשל׳
 1977״.

 תוספת
 (תקנה 3 (א))

 מדינת ישראל

 תעודת מילווה חסכון, תשל״ה-1975

 א/ב

 רשומה על שם, צמודה למדד יוקר המחיה ונושאת 3% ריבית בלתי צמודה, הפטורה
 ממם.

 מדד יסודי של נקודות. (לחודש )
 על שם

 מס׳ זהות מס׳ התעודה
. שם מען . . . . . . .  קב׳ .

. . . . . . . .  מקום הגביה בשווי נקוב של .
- ה ״ ל ש  הוצאה בהתאם לחוק מילווה חסכון, תשל״ה-1975, ותקנות מילווה חסכון, ת

 1975 (תעודות מילווה), תשל״ז-1977.

 תעודה זו אינה סחירה ואינה ניתנת להעברה ולשעבוד אלא כאמור בסעיף 9 לחוק.
 פדיון המילווה ייעשה בשנים 1979 או 1980 או 1984/1981 או 1985 או 1986 *

 על פי הגרלה כאמור בתקנה 5/4*.

 שר האוצר החשב הכללי

 *1. חתימת הבעלים הרשומים, בעת הפדיון . .
 אנו מאשרים כי החתימה לעיל היא חתימת הזכאי אשר חתם בפנינו לאחר

ז ביום .  שזוהה על ידי ת
 *2. חשבון הזכאי זוכה אצלנו בתמורת פדיון קרן המילווה, הפרשי הצמדה וריבית.

 * מחק את המיותר. חתימת מוסד בנקאי

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ה באדר תשל״ז(15 במרס 1977) י
2') שר האוצר 2 9  (י׳מ 6

 2 פ״ח תשי׳-יד, עמי 192.
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ ו79 ס ה מ י נ ק  צו ה

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף (9)(1)(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
 1939 י, שהועברו אלי, ובתוקף שאר םמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקניה מס׳ 52 מיום 24.1.1942 שפורסם בעתון רשמי 1942, תוס׳ 2, עמי 188,
 בטל במידה שהוא הל על 2 מתוך 3 חלקים מרכושו של אברהם יצחק ונציה מסלוניקי
 (מס׳ סדורי 215) באשר החלקים הנ״ל מגיעים לבלה אללוף והגרי סלומון הלואה לפי

 צו ירושה.

 2. תחילתו של צו זה מיום י״ ז בניסן תשל״ז (5 באפריל 1977).

ם ו ל ׳ ב  י״ז בניסן תשל״ז (5 באפריל 1977) ע
 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמי 79.

 נודור לסזלסון מקומי
 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה
ת רכב והגייתו ד מ ע ק עזר לירושלים בדבר ה ו  ח

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וסעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק עזר זה:

 תיקיי ״יו׳ 3 1. בסעיף 3(ד) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״א—1960 ^ (להלן —
 חוק העזר העיקרי), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) להצמיד את כרטיס החניה לחלון הדלת הקדמית של הרכב, בצד
 הקרוב למדרכה, מבפנים, באופן שסימון משך ההניה והתאריך ייראו

 מבחוץ;״.

 תיקון סעיף 12 2. בסעיף 12א לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ד) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אהד בעד חניה אחת, אולם —

 (1) אם הותר במקום חניה זמן הניח של שעתיים, רשאי אדם להשתמש
 בשני כרטיסי חניה של שעה כל אהד, במקום כרטיס חניה של שעתיים,
 ובלבד שה תלוש ים שייתלשו בשני כרטיסי החניה יורו על משך חניה רצוף;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 3 ק״ת תשכ׳׳א, עמ׳ 445, עמ׳ 1875; תשכ״ו, עמי 1908; תשל״ו, עמי 800.
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 (2) אם הותר במקום הניד, זמן חניה העולה על שעתיים ואינו עולה על 8
 שעות, רשאי אדם להשתמש בשני כרטיסי חניה לזמן החניה, ובלבד שהתלו־

 שים שייתלשו בשני כרטיסי החניה יורו על משך חניה רצוף.״

 3. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: החלפת התוספת

 הוראות מעבר

 שיעורי האגרה
 בלירות

1 
2 

1 
2 
4 
8 

1 
2 

1 
 15״

 ״תוספת
 (סעיף 11)

ה י ר חג ד ס ת ה ר ג  א

 במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב -
 לכל שעה או לחלק ממנה

 לכל שעתיים או לחלק מהן
 ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים.

 במגרש חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה, לכל רכב —
 לכל שעה או לחלק ממנה

 לכל שעתיים או לחלק מהן
 לכל 4 שעות או לחלק מהן

 לכל 8 שעות או לחלק מהן
 ובלבד שלא תותר חניה ליותר מ־8 שעות.

 במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים, לכל רכב •
 לכל שעה או לחלק ממנה

 לכל שעתיים או לחלק מהן
 ובלבד שלא תותר חניה ליותר משעתיים.

 במקום חניה מוסדר על ידי סדרן —
 (1) לכל רכב, לכל שעה או לחלק ממנה

 (2) לכל אופנוע, לחודש מראש

.3 

.4 

 4. על אף האמור בתוספת לחוק העזר העיקרי, מי שברשותו כרטיס חניה שהתעריפים
 הנקובים בו הם 60 אגורות לכל שעה או לחלק ממנה ו־120 אגורות לכל שעתיים או

 לחלק מהן, רשאי להשתמש בו עד תום 60 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשל״ז—
 1977״.

ק ל ו י ק ד  ט
 ראש עירית ירושלים

 נ תאשר.
 י׳ בניסן תשל״ז(29 במרס 1977)

 (חמ 8/22)

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

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפגים
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 פקודת העיריות

ס נ ת ק רו  צו בדבר עבי

־ 251 לפקודת העיריות«, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו
 כפר־סבא חוק עזר זה:

/  1, בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המצוין לצדו בטור א
 במקום הסכום הנקוב בטור גי, יבוא הסכום הנקוב בטור די, ובמקום הסכום הנקוב בטור ה׳

 יבוא הסכום הנקוב כטור וי:

 תיקון חוקי עזר

20 

- 200 

500 

 חמישים

 עשר

 2000 לירה אחת 80

 חמש 2000 לירה אחת 80

 חמש מאות 5000 עשרים 200

80 

- 5000 

- 5000 

- 5000 

- 2000 

 2000 שתים

 חמש

 המש

 עשר

20 

 מאה

10 

16 

11 

נות ו  1 . חוק עזר לכפר־סבא(רשי
 לאופניים), תשכ״ז-1967 2

 2. חוק עזר לכפר־סבא (פתיחתן
 וסגירתן של חנויות), 31941

 3. חוק עזר לכפר־סבא (פיקוח
 על כלבים), תשט״ז—1956 4

 4. חוק עזר לכפר־סבא (מניעת
 רעש), 51941

 5. חוק עזר לכפר־םבא (מודעות
 ושלטים), תשל״ד-1974 6

 6. חוק עזר לכפר־סבא (מלאכות
 הנעשות ברחוב), 1942 י

 7. חוק עזר לכפר־סבא (אסוף
 תרומות ברחוב), 1942 8

 8. חוק עזר לכפר־םבא (שווקים
 ומכירות פומביות), 1942 ״

 9. חוק עזר לכפר־סבא (סלילת
 רחובות), תשי״ח-1957 0!

 10 . חוק עזר לכפר־סבא (מם עס
 קים עירוני), תשכ״ג—1963 « 5

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 2259.

 3 עייר 1941, תוס׳ 2, עמי 1186.
 4 ק״ת תשט״ז, עמי 1085.

 5 ע״ר 1941, תוס׳ 2, ««׳ 1513.
 6 ק״ת תשל״ד, עמי 1548.

 7 ע״ר 1942, תוס׳ 2, עמי 216.

 8 ע״ר 1942, תום׳ 2, עמי 217.
 9 עייר 1942, תום׳ 2, עמי 221.

 10 ק״ת תשי״ח, עמי 284.
 11 ק״ת תשכ״ג, עמי 1186.

 1476 קובץ התקנות 3700, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



 מור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

- - 5000 20 

200 1 5000 10 

 מאה 5000 — -

 מאה 5000 - -

80 2 5C00 20 

80 2 2000 20 

 מאה 5000 שתי לירות 200

 עשרים 5000 - —

80 20 2000 500 

— — 2000 500 

200 20 5000 500 

200 20 5000 500 

 טור א׳ טור ב׳

 11. חוק עזר לכפר־סבא (היטל
9 1  עינוגים), תש״י—1950 2

 12. חוק עזר לכפר־סבא (הסדרת
 גדר חיה), תשי״ב-1952 » 6

 13. חוק עזר לכפר־םבא (ניקוי
 בורות שופכין וביבים),

 תשכ׳יז-1967 » 7

 14. חוק עזר לכפר־םבא (שחיטת
17 !  עופות), תשכ״ב—1962 5

 15. חוק עזר לכפר־סבא (שימור
 רחובות), תשי״ד-1954 ״ 11

 16. חוק עזר לכפר־םבא (חדר
 ובשר חזיר), תשט״ו-1955 ״ 5

 17. חוק עזר לכפר־םבא(צעצועים
 מסוכנים), תשי״ח-1958 ״ 10

 18. חוק עזר לכפר־סבא (העמדת
 רכב וחנייתו), תשי״ז-1957«1 14

 19. חוק עזר לכפד־סבא (תיעול),
 תשל״ג-1973 20 11

 20. חוק עזר לכפר־םבא (שמירת
 הנקיון ואסור העשון),

 תשל״ה-1975 !2 9

,  21. חוק עזר לכפר־סבא(רוכלים)
 תשכ״ג-1963 22 24

 22. חוק עזר לכפר־םבא (הריסת
- ג ״ כ ש  מבנים מסוכנים), ת

8 23 !963 

 12 ק״ת תש״י, עמי 603.
 13 ק״ת תשי״ב, עמי 1123.
 w ק״ת תשכ״ז, עמי 3001.
 15 ק״ת תשכ״ב, עמי 1549.

 16 ק״ת תשי״ד, עמי 628.
 » ק״ת תשט״ו, עמי 1493.
 18 ק״ת תשי״ח, עמי 1928.
 19 ק״ת תשי״ז, עמי 1698.
 20 ק״ת תשל״ג, עמי 1625.
 21 ק״ת תשל״וז, עמי 104.
 22 ק״ת תשכ״ג, עמי 782.

 23 ק״וז חשכ״ג, עמי 2058.
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 טור ד׳ טור ו

80 

80 

80 

200 

80 

200 

200 

20 

 שתים

5000 

20 2000 

2000 

5000 

500 

500 

 מאתיים

100 

 חמש מאות 2000 -

— 2000 

20 2000 

20 2000 

500 

500 

500 

 חמש מאות 5000 20

 23. חוק עזר לכפר־מבא (ניקוי
 מגרשים, חצרות וכניסות

 לבנין), תשכ״ג--1983 ״ 8

 24. חוק עזר לכפר־םבא (ביוב),
 תשכ״ד—964! 5 2 6

 25. חוק עזר לכפר־סבא (הוצאת
 אשפה), תשכ״ד—261964 9

 26. חוק עזר לכפר־םבא (מפגעי
 תברואה), תשכ״ד-1964 27 10

 27. חוק עזר לכפר־םבא (חזיתות
 בתים), תשלי׳ א—:1971 3

 28. חוק עזר לכפר־סבא (עקירת
 עצים), תשל״ה—1975 29 6

 29. חוק עזר לכסר־סבא (ניקוי
 מגרשים, חצרות וכניסות

 לבנין), תשכ״ג-963! 30 8

 30. חוק עזר לכפר־סבא (עצים
 מסוכנים), תשל״ו-1976 31 7

  31. חוק עזר לכפר־סבא(הגנת אי
 כות הסביבה - הגשת דין

 וחשבון), תשל״ו—1976 32 7

ן חוקי עזר), תשל״ז—1977״.  השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא(תיקו

ד ל ב ג א  נתאשר. ז
 ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ראש עירית כפר־סבא

 (חמ 8/150)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 24 ק״ת תשכ״ג, עמי 2118.
ד, עמי 580.  25 ק״ת תעבי

 26 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1450.

 27 ק״ת תשכ״ד, ענן׳ 1576.
 28 ק״ת תשל״א, עמי 1174.
 20 ק״ת השלייה, עמי 1107.
 30 ק״ ת תשכ׳׳ג, עמי 2118.

 31 ק״ת תשל״ו, עמי 637.
 32 ק״ת תשל״ו, עמי 027.

 1478 קובץ התקנות 3700, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



 הגדרות

 מכירת פתורות

 היתר מכירה

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ק ו ו ר ש ב ד ן ב א ת ש י ב ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לסי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית גית־שאן חוק עזר זה:

 ן. בחוק עזר זה -

 ״המועצה״ - המועצה המקומית בית־שאן:

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

 ״השוק״ - מקום שהמועצה סימנה אותו בשלטים:
« » ־ < ׳ ׳ -  ׳

; ן ב ו באותיות שחורות ״השוק״, סנטימטר בצבע ל י ל ע ו 3 0 x 6  ״שלט״ — לוח מפח ועץ 0

 ״סחורה״ — כל מצרך הדרוש לאדם, או לבעל חיים;

 ״תוצרת חקלאית״ - גידולי קרקע וגידולי עץ וכן עופות וביצים:

 ״מוכר״ - לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה:

 ״יום השוק״ — היום שראש המועצה קבע אותו כיום השוק;
mem*. •:: 

 ״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;
 ״ימי מנוחה״ - הימים שנקבעו כימי מנוחה בפקודת ימי מנוחה, תש״ח-21948,תחילתם

 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה, וסופם בשעה 04.00 למחרת;

 ״היתר״ - היתר מכירה בשוק שניתן בכתב מאת ראש המועצה.
C 

 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על מכירת סחורות בחנויות לפי חוק רישוי
־ ו  עסקים, תשכ״ח—1968 3, או על־ידי רוכלים בעלי־רשיון לפי חוק עזר לבית־שאן(רשי

 נות לרוכלים ופיקוח עליהם), תשכ״א—1961 «׳.

 3. לא ימכור אדם סחורה בשוק אלא לפי היתר.

 1, ראש המועצה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים ולהוסיף עליהם או מתן היתר
 לשנותם.

1 ת י ה ה י א נ  5, לא יינתן היתר למוכר, אלא אם התחייב להחזיק את המאזניים, המשקלות או המידות ת
 במקום פתוח וגלוי, באופן שהשקילה או המדידה תהא נראית לעיני הלקוחות והמפקח.

 ביטול היתר

 אגרת היתר

 6. היתר שניתן, רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו.

 7, בעד מתן היתר ישלם המוכר למועצה אגרה לפי סוג הסחורה המפורטת בתוספת.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 עייר תש״ח, תוס׳ 1, עמי 2ג.

 3 סייח תשכ״ח, עמי 204.
 4 ק״ת תשכ״א, ענן׳ 903.
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 מועדי סגירת
 השוק

 איסור כניסה

 8. השוק יהיה סגור: (א) בימי מנוחה: (ב) בימים שאינם יום מנוחה למעט יום השוק;
 (ג) ביום השוק בשעות 17.00 עד 4.00 למחרת.

 9. (א) לא יכנס מוכר לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם
 לסעיף 8.

 (ב) לא יכנס לשוק אדם חולה במחלה מדבקת או שהמפקח חושד שהוא נגוע במחלה
 כאמור.

 שמירה על הנקית 10. מוכר ינקה בשוק את המקום שבו הוא מציג את סחורתו למכירה, ויחזיקנו נקי להנחת
 דעתו של המפקח.

 מריטת נוצות 11. לא ימרוט אדם נוצות בשוק.

 העלאת אש 12. לא יעלה אדם אש בשוק, בין לבישול או חימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום
 ובתנאים שיקבעו מראש.

 סמכויות המפקח 13, (א) מפקח רשאי בכל עת להכנם לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכדי להבטיח את מילוין.

 (ב) מפקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול
 לדעתו לפגוע בבריאות הציבור.

 ציותלהוראות 14. (א) לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקי״ו לפי חוק עזר זה.

 (ב) כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח.

 עונשים 15. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 5000 לירות.

 ביטול 16. חוקי עזר לעירית בית־שאן, 1934 י• — בטלים.

 השט 17, לחוק מזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן(שווקים), תשל״ז-1977״,

 שיעור האגרה
 בלירות

0.50 
10 
25 
15 

 תוספות
 (סעיף 7)

 (א) לכל ארגז סחורה
 (כ) לכל עגלה עם סחורה

 (ג) לכל מכונית עם סחורה
 (ד) לכל סחורה אחרת וכל סוג סחורה

ט ס ן ב ם ב ח נ  נתאשר. מ
 ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ממלא מקום ראש המועצה המקומית בית־שאן

 (חמ 8/12)
ל ל ה ה מ ל  ש

 שר הפו:ים

 5 ע״ר 1934, תום׳ 2, עמ׳ 610; ק״ת תשי״ד, עמ׳ 186.
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 הגדרות

 היטל ביוב

 חיבור ביב
 פרטי לביוב

 איסור פגיעה
 בביוב

 מטירת הודעה

 פקודת המועצות המקומיות

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

ר ביוב ב ד ב ב ל ק עזר לגוש־ ח ו  ח

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

 חוק עזר זה!

 1, בחוק עזר זה -

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מתקניהם, לרבות מכון טיהור שאינו מיועד
 לייצור מי שתייה ומיתקנים אחרים:

ו של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה: ״ מ  ״

 ״המועצה״ - המועצה המקומית גוש־חלב:

 ״ראש המועצה״ - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף 17
 לחוק;

 ״נכס״ - בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

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

 3, נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4, (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש המועצה.

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכפו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואט היה הביוב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכם אותה הרשות המקומית לכך.

 ! (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת המועצה אגרת
 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

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

 6, מסירת הודעה ׳לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת או
 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
 רשום 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 המקו־

 מות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת תדש 9, עמי 256.
 2 ס״ת תשכ״ב, עמי 96; תשל׳יב, עמי 156.
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 שימיו 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 1000 לירות, ואם היתד, העבירה
ה הודעה ת לכל יום שבו נמש:ת העבירה אחרי שנמסרה לו עלי רו  נמשכת, דינו — קנם 50 לי

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

, תשל״ז—1977״. ב) ו בי ט 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק פזר לגוש־חלב( ש  ה

ת פ ס ו  ת
־ 1•)  (סעיפים 2, 3 ו

 שיעור ההיטל
 1 . היטל ביוב — בלירות

 (א) ביב ציבורי —
 לכל מ״ר של בניה ביתית בכל הקומות 35
 לכל מ״ר של בניה המיועדת לתעשיה ולמלאכה 45

ף 4 «)) 100 י ע ס ) י ט ר  2. אגרת חיבור ביב פ

ן א ר ב ו י י ג כ  נתאשר. ז
 ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 (תמ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ן בדבר ס ק עזר לפקיעי ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות«, מתקינה המועצה
 המקומית פקיעין חוק עזר זה:

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 (א) לחוק עזר לפקיעין (סלילת רחובות), תשכ״ה—1965 2 (להלן — חוק

 העזר העיקרי), במקום ״75%״ יבוא ״100%״.

 תיקון סעיף!1 2, בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, סעיף קנון (ג) — בטל.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפקיעין (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ז-1977״.

ו י י ב ח י ס ף נ ס ו  נתאשר. י
 ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) ראש המועצה המקומית פקיעין

 (חמ 8/3) ^

ה ה ל ל מ ל  ש
 שר דפנים

 ד,ש0

 ג דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשכ׳׳ה, עמ׳ 1765.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ם ב י ב ש ־ ה ת ו מ ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת הרשו
, מתקינה המועצה המקומית רמוו(־השבים חוק עזר זה: a 1945 ,(מס עסקים) יות המקומיות 

 [. במקום התוספת לחוק עזר לרמות־השבים (מס עסקים מקומי), תשי״ז-1956 3, יבוא: החלפת ״תוספת

 ״תוספת
 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ל מ״ר 1.40 כ  מחסן להחסנת סחורות ל
 בית חרושת או בית מלאכה שאין משתמ
 שים בו במכונות המונעות בחשמל או
ח מכני אחר, המעסיק עובדים לרבות כ  ב

 הבעלים -
 עד 4 270
־ 5 עד 8 405  מ

 מוסד חינוכי עם פנימית המאכסן 11 ילדים
 או יותר 1350
 סוכנות ביטוח 405

 סוכנות למכוניות ׳1000
קת מספוא 270  קבלן לחלו
 רופא או וטרינר 270

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בגין,
 כבישים, השמל, ביוב, ניקוז, קידוח,
 אינסטלציה סניטרית, תיעול, הכשרת
 קרקע, קו המים, צבע, עבודות חקלאיות,
 ת  תיקונים ושיפורים שהיקף עבודתם ב

 חום המועצה לשנה בלירות -
 עד 30,000 405
ה מ־30,000 עד 50,000 675 ל ע מ  ל

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1350
ה מ־100,000 עד 150,000 2250 ל ע מ  ל
ה מ־50,000ז עד 300,000 4500 ל ע מ  ל
ה מ־300,000 עד 500,000 7500 ל ע מ  ל

ה מ־500,000 5000!״ ל ע מ  ל

 ארגון חקלאי שמספר העובדים הקבועים
 ו  ב

 עד 25 675
 למעלה מ־25 4500
, מהנדס 270 כל  אדרי
ר לנהיגה 405 פ  בית ס

 בנק 2250
 בית חרושת או בית מלאכה עם מכונות -

ס 540  עד 5 כי
 למעלה מ־5 כי• ס 675
 גנון ילדים 135

 הספקת חשמל 7500
 חנות מכולת 270
 יועץ מם הכנסה 405

ל עוף 0.14 כ  מנדל עופות, ל
ם - בית הארחה, בית חולים,  כלבי

 מוסד לאילוף 270
 ו כ 5 טון שאינה מ  מכונית משא למעלה מ־

 נית חקלאית 270
 מוסך -

 עד 5 עובדים 000¡
 למעלה מ־־5 עובדים 2250

 מקום ממכר -
 לארנקים, מוצרי עור ומוצרי פלסטיקה 135
 לבגדים מוכנים 135
 לבגדים משומשים 135
י אומנות, תמונות וקרמיקה 135 ר ב ד  ל

 1 דיני מדיבת •שראל, נוסח חדש 9, ע«׳ 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; טייח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, ענ!׳ 2.

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 291.
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 תחילה 2, תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן תשל״ז(1 באפריל 1977).

- ז ״ ל ש  העם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (מם עסקים מקומי)(תיקון), ת
 1977״.

ה ט י ו ן ל ו ע ד  נתאשר. ג
 ״א׳
 (זזמ 8/2)

(6 במרס 1977) ראש המועצה המקומית רמות־השבים  ט״ז באדר תשל״ז

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו י מ ב ד מי ב ק עזר לשלו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה המקומית
 שלומי חוק עזר זה:

 החלפתהתוטפת 1, במקום התוספת השניה לחוק עזר לשלומי(מודעות ושלטים), תשכ״ב-52<219, יבוא:
 השניה

 ״תוספת שגיה
 (סעיפים 3 (א) ו־9(ב)) 4

 1. מודעה המתפרסמת בקולנוע דרך הארה או הסרטה על שיעור האגרה
" ו ר י ל  בד — לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי (ועד בכלל) או 3

 לחלק משבוע—
 שקופית — לכל שקופית 45
 לסרט - לכל 20 שגיות או חלק מהן 45

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה -
 לכל שבוע או לחלק משבוע, לכל 100 ם״מ מרובעים או

 חלק מהם 45 ^

 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום ^
 אחר -

 (1) מודעה גדולה -
 עד שלושה ימים 45

 לכל יום נוסף 5

 מודעה בינונית -

 עד שלושה ימים 35 * ־

 לכל יום נוסף

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק׳׳ת תשה״ב, עמ׳ 1772.
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 שיעורי האגרה
 בלירות

 מודעה קטנה -

 עד שלושה ימים 25

ף 5 ס ו  לכל יום נ

 מודעה זעירה -

 עד שלושה ימים 1 12

 לכל יום נוסף 5

 (2) דמי הדבקה - לכל טופס מודבק -

 מודעה גדולה 18

 מודעה בינונית 14

 מודעה קטנה 10

 מודעה זעירה 5

 4. שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק — לשנה, כששטח
 השלט במטרים מרובעים -

 עד 1/2 45
 למעלה מ־1/2 עד 1 90

 למעלה מ־1 עד 11 135
 למעלה מ־11 עד 2 180
 למעלה מ־2, בעד כל מטר מרובע נוסף או חלק ממנו 90

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לשנה
ם מרובעים —  כששטח השלט במטרי

 עד 1/2 135
ד 1 270  למעלה מ״1/2 ע
ד 11 405 ו ע ־  למעלה מ
1 עד 2 540 1 ־  למעלה מ

 למעלה מ־2, בעד כל מטר מרובע נוסף או חלק ממנו 270׳

, תשל״ז—1977״. ( ן קו (תי ם) ת ושלטי ו ע ד ו מ ) י מ ו ל ש ר ל ר זה ייקרא ״חוק עז  2, להוק עז

י ז ד ה ו  נתאשר. ד
מי  בי׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) י ראש המועצה המקומית שלו

 (וומ 8/2)

 ש ל מ 1!״ ד, ל ל
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

ם י ט ל ק ת מ ק ז ח ר ה ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ז ק ע ו ץ ח ו מ י  א
ת ל י ת א י ר י י ע ד ל י  ע

ת אימצה ל י ת א י ר י ת ע צ ע ו ע כי מ י ד ו י מ , אנ ! ת ו י ר י ע ת ה ד ו ק פ ף 262 (א) ל י ע ס  בהתאם ל
, תשל״ו—21975. ם) ת (החזקת מקלטי ו י ר י ע גמה ל ר לדו ז  את חוק ע

ל ל ה ה מ ל ס 1977) ש ר מ 1 ב ) ז ״ ל ש ר ת ד א ״א ב  י
ם י ר הפנ  (חמ 765017) ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 453; תשל״ו, עמ׳ 1734.

 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ז ק ע ו ץ ח ו מ י  א
ן א ־ ש ת י ת ב י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ די ה ל י  ע

 ו ק מ ע כי המועצה ה די י מו , אנ ! ת ו י מ ו ק מ ת ה עצו ת המו ד ו ק פ ) ל ב ) א 2 ף 5 י ע ס ם ל א ת ה  ב

, ( ם י נ כ ו ס ם מ י נ סת מב ת (הרי ו מי ת מקו ו צ ע ו מ גמה ל ר לדו ז ת ב־ה־שאן אימצה את חוק ע  מי

 תשל״ב—1972 2.

ל ל ס 1977) ש ל מ ה ה ר מ 1 ב ) ר תשלי׳ ז ד א א ב ״  י
ם י ר הפנ  (חמ 765224) ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1190; תשל״ו, עמי 1735.

 קובץ התקנות 3700, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 384 אגורות




