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9 ן 6 5 -  חזק סדר הדין הפלילי, חשכ״ ה

לי ר הדין הפלי ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 201ב, 214 ו־227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—
, אני מתקין תקנות אלה:  1965 !, וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 1. אחרי תקנה 3 לתקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 3), תשל״ז—1977 3 (להלן —
 התקנות המתקנות), יבוא:

-הוראת מעבי י 3א. עד ליום כ״ט בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977) יראו גם הזמנה

 למשפט שנמסרה באחד הטפסים שהיו אמורים בתקנה 42 לתקנות העיק
 ריות לפני שהוחלפה בתקנות אלה — כהזמנה שנמסרה כדין.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות המתקנות.

 ׳3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מם׳ 3) (תיקון), תשל״ח—
 1977״.

 הוספת תקנה 3א

 תחילד.

 השם

ן י ג ם ב ח נ  מ
 שר המשפטים

 י״ח בתשרי תשל״ח (30 בספטמבר 1977)
(70666 an) 

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 161¡ תשכ״ט, עמי 154; תשל״ה, עמי 218.
 2 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ a» ,1943׳ 2077.

 חוק שירות בטחון, תשי״ט-959ו [נוסח משולב]

ן ו ח ט רות ב ת לשי ו ב ד נ ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 13 ו־45 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
 משולב] / אני מתקין תקנות אלה:

,  1. בתקנה 1 לתקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל״ד—1974 2
 במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות סדיר
 לתקופה שצויינה בה, ובלבד שהתקופה לא תפחת מתקופת שירות שחייב ־

 בה לפי סעיף 11 או 12 לחוק יוצא צבא הנמנה עם הסוג שעמו נמנה
 המתנדב (להלן — החייב שירות) שהוא בן גילו; היה המתנדב בגיל גבוה
 יותר מהחייב שירות, לא תפחת תקופת שירותו שצויינה בהצהרה מהתקופה

^ ן י י ו צ  שבה חייב החייב שירות, שגילו קרוב אליו ביותר; בהצהרה כאמור י
 המועד או המאורע שכאשר יחולו תתחיל תקופת השירות הסדיר לפי

 ההתנדבות;״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון) (תיקון),
 תשל״ח—1977״. |

ן מ צ י י ר ו ז  ע
 שר הבטחון

 כ״ט בתשרי תשל״ח (11 באוקטובר 1977)
(730207 an) 

 תיקון תקנה 1

 1 ס״ח תשי״ט, «a׳ 286.
 2 ק״ת תשל״ה ע8׳ 1156.
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 פקודת מס הכנסה

ה ש ד ת ח ו ב ש י י ת י ה ח ט ש ת ב ו ס נ כ ל ה ס ע מ ת מ ו ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת
ח תו י פי ח ט ש ב  ו

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התייש־ תיקה התופפיז
 , , , הראשונה

 בות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל״ו—1975 2 (להלן — התקנות העיקריות) —
 (1) אחרי ״נווה אור״ יבוא ״נווה רקפת (נווה אילן) — אוקטובר 1974״;

 (2) אחרי ״שדה יואב״ יבוא ״שניר — אוקטובר 1974״.
ד תיקון התוספת ב ו ט ק ו י _ א ז ג א ״ ו ב  2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, אחרי ״אלומות״ י

 זושגיה
 1974״.

 3. .תחולתן של תקנות אלה משנת המם,1975.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התייש
 בות חדשה ובשטחי פיתוח)(תיקון), תשל״ח—1977״.

 תחולה

ן פ מ. ו ע ד  ג
 שד הבינוי והשיכון

 ממלא מקום שר האוצר

 ט׳ בתשרי תשל״ח (21 בספטמבר 1977)
 (חמ 723110)

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, עמי 120; ס״ח תשל״ז, עמ׳ 194.
. 1  2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 44, עמי 1348 ועמי ^

 מוצאת סדדות
 איגרות חוב

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960

הן אי תנ ב ו ו גרות ח ת אי א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 !,
 .,אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״א בחשון תשל״ח (2 בנובמבר 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

 ,(1) םדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/126, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/126״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/326, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/326״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—1977«;

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 48; תשל״ו, ע«׳ 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
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 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/526, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/526״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות .החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 4,

 י׳*ם .2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילתה קצר מועד (סדרות 3/126, 6/326, 12/526)״
 תשל״ח—1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  ז׳בחשון תשל״ח (19 באוקטובר 1977) ש
 שר האוצר

 4 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1627.

I . 1 ״. ״ י י י 

 י !

 חוק מילמה קצר מועד, תש״ך-960ן

הן אי תנ ב ו ת חו גרו ת אי א צ ו ה , ר ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילתה קצר מועד, תש״ך—1960 •י,
 אני מתקין תקנות אלה:

״ 1. ביום כ״ח בחשון תשל״ח (9 בנובמבר 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: י י 0 

 איגרות חוב

 ׳ (1) סדרת איגרות :חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/127, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ד—1960, סדרה 3/127״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2 ;
 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות
 והיא תסומן 6/327, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/327״.
 תנאי'הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3 ;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לידות, והיא
 תסומן 12/527, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/527״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז~1977

 ד,שפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילתה קצר מועד (סדרות 3/127, 6/327, 12/527),
 תשל״ח~-1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  ז׳בחשון תשל״ח (19 באוקטובר 1977) ש
 שר האוצר

 1 סייח תש״ד, עמ׳ 48; תשל״ו, עמ׳ 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1624.
 3 ק״וד תשל״ז, עמ׳ 1625.
 4 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1627.
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 תקופת ההפסקה
 בעיסוק י :: ,

 הודאזלן 5!שיו#&:
 בדבר חישוב שבוי

 העבודה הרגיל

 הודאות משלימות
 לחישוב ההכנסה

 הממוצעת ,

 חוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-1968

ם י א ו ל י מ ם ב י ת ר ש מ ם ל י ל ו מ ג ת בדבר ת ו ג ק  ת

 בתוקף סמכותי,לפי סעיפים 127עב(א), 127עג, 127עד(ג), 127עז, 129 ו־242
 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968! (להלן — החוק), אני מתקין

 תל!נ1ת אלה:

 1. תקופת ההפסקה בעיסוק לענין סעיף 127עב(א) לחוק היא ששים יום.

 ן ו ב ש ח  2. בחישוב שכד העבודה הרגיל של עובד יובאו ב

 .(1) דמי פגיעה לפי סימן ד׳ לפרק ג׳ לחוק;
;  י (2)• .תמורת •ח1פ^ז<־לפי ומיק חופשה עזנתית, תשיי׳א—21951

 (3) דמי מחלה;
 (4) י תגמול לפי סעיף 127סט לחוק;

 (5) דמ!י אבטלה לפי פרק וי1 לחוק.

 3. (א) ההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי תיקבע על פי ההכנסה המשמשת ׳בסים
 לחישוב דמי הביטוח המשולמים בשנת.הכספים שבה החל העובד העצמאי את שירותו

 במילואים. / •־־. י • י. • >

 (ב) .היה אדם עובד:עצמאי בחלק משנת הכ&פים, שהכנסתה משמעת בסים
 לחישוב התגמול, תתושב הכנסתו הממוצעת על ידי חלוקת הכנסתו באותו חלק של שנת

 הכספים במספר הימים1שבהט היה: עובד עצמאי כאמור. י

 (ג) עובד עצמאי שחוייב לראשונה בתשלום דמי ביטוח על פי דין וחשבון שה־
 גיש תוך חדשיים שבתכוף לפני שירותו במילואים או על פי דין וחשבון שהגיש לאחר
 שירותו. במילואים, לא תעלה הכנסתו הממוצעת על מינימום התגמול; הוראה זו תחול
 גם על עובד.עצמאי שחוייב לראשונה בתשלומי דמי ביטוח על פי קביעה שנעשתה לפי
 סעיף 174 או 175 לחוק תוך חדשיים שבתכוף לפני שירותו במילואים או על פי קביעה

 שנעשתה כאמור לאחר שירותי במילואים. . /

 (ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא ,תחול על מי שבתכוף לפני שירותו במילואים
 היה עובד עצמאי תקופה של 12 חדשים רצופים לפחות וכן על: עובד עצמאי שתוך ששת

 תחדשיט שקדמו לשירותו למילואים היה אחד מאלה:

 (1) עובד;

 (2) תלמיד כמשמעותו בתקנה 19 (א) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות
;  מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל׳׳א—31971

׳ (3) תלמיד של מוםד בחוץ לארץ אשר משרד החינוך והתרבות הכיר בו י . י  ׳
 כמוסד להשכלה גבוהה. לעניין תקנות אלה;

 (4) תלמיד במוסד תורני;

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״ז, עמ׳ 212,
 2 ס״ח תשי״א, עמ׳ 234.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1458.
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 (5) אדם המצוי בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית כמשמעותם בתקנה
 25 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 י;

 (6) אדם שנעשה לראשונה תושב ישראל;

 (7) אדם שהשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט—
.  1959 [נוסח משולב] 5

, 6  (ה) נקבעה לעובד עצמאי הכנסה על־פי שומה סופית לפי פקודת מס הכנסה
 תחושב הכנסתו הממוצעת מחדש על פי ההכנסה שנקבעה לו כאמור.

 4. (א) בתקנה זו —
 ״תקופה קובעת״ — רבע השנה בתכוף לפני השירות במילואים או שלושת

 החדשים שבחר התובע לפי סעיף 127עא (א) לחוק;
 ״הכנסה מעבודה״ — ההכנסה של עובד מעבודה בתקופה הקובעת;

 ״הכנסה ממשלח יד״ — ההכנסה של עובד עצמאי המתקבלת מהכפלת
 ההכנסה הממוצעת שלו במספר ז/ימים שבהם היה עובד עצמאי בתקופה

 הקובעת.

 (ב) אדם שבתכוף לפני שירותו במילואים היד. עובד או עובד עצמאי, ובתקופה
 הקובעת או בחלק ממנה היה גם עובד וגם עובד עצמאי, או שבחלק מהתקופה הקובעת
 היה עובד ובחלק — עובד עצמאי, יחושב התגמול המגיע לו על בסים הכנסתו מעבודה

 בצירוף הכנסתו ממשלח יד, מחולק בתשעים.

 5. התקופה של רבע שנה לענין סעיף 127 עא(א) לחוק היא התקופה של רבע שנה
 שבתכוף לפני יום תחילת השירות במילואים או שבתכוף לפני ה־1 בחודש שקדם ליום

 תחילת השירות, הכל לפי החישוב שהוא לטובת המשרת במילואים.

 6. התגמול ישולם לעובד במישרין על ידי המוסד במקרים אלה:

 (1) המעביד הוא פסול־דין, פושט דגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים;

 (2) המעביד נפטר, וכשהמעביד הוא תאגיד — אם התחילו לגביו הליכי
 פירוק או אם חדל להתקיים;

 (3) המפעל שבו עבד הזכאי הפסיק לפעול;

 (4) בכל מקרה אחר — כשקיימות נסיבות המצדיקות, להנחת דעתו של
 המוסד, כי התגמול ישולם במישרין על ידיו.

 7. התקופה לענין סעיף 127עז לחוק היא ששים יום.

 8. (א) אדם התובע תגמול מהמוסד על פי פרק ו׳4 לחוק יגיש למוסד תביעה לפי
 טופס שאפשר לקבלו במוסד ויצרף לתביעה אישור מטעם צבא־הגנה־לישראל על
 , תקופת שירותו במילואים שבעדה מגיע לו תגמול וכן מסמכים אחרים להוכחת זכותו

 לתגמול או לקביעת שיעורו של התגמול, וימסור פרטים לפי דרישת המוסד.

 חישוב התגמול
 למי שהיה עובד

 וגם עובד עצמאי

 הישוב רבע שנה

 תשלום התגמול
 על ידי המוסד

 הפסקה ביז שירות
 לשירות

 הגשת התביעה
 ודרכי הוכחתה

 4 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 650.
 5 פ״ח תשי״ד, עמ׳ 286.

 6 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, עט׳ 120.
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- (ב) מעביד התובע החזר תגמולים לפי סעיף 127עח לחוק, יגיש למוסד תביעה
 לפי טופס שאפשר לקבלו-במוסד־ ויצרף לתביעה אישור מטעם צבא־הגנה־לישראל כאמור

 בתקנת משנה (א).

 (ג) המוסד דשאי לדרוש מאת מעבידו של מי ששירת במילואים פרטים'הדרושים
 להוכחת הזכות לתגמול ולקביעת שיעורו של התגמול.

 ; (ד) לא צירף תובע מסמכים או לא מסר פרטים כדרישת המוסד, רשאי המוסד

 .לעכב את הטיפול בתביעה; עוכב הטיפול, תימסר על כך הודעה לתובע.

ם י י י ט י  9. בטלים - ב
;  (1) תקנות שידות מילואים (תגמולים), תשכ״ז—1967 ז

 (2) תקנות שירות מילואים (תגמולים) (עובדים עצמאיים), תשט״ו—
; 8 1954 

 (3) תקנות שירות מילואים (תגמולים) (כלליבו בדבר קביעת תשלום הפר
;  שים למשרד הבטחון), תשל״ד—1973 9

 (4) צו שירות מילואים (תגמולים) (שיעורי התשלום לקרן השוואה),
 תש״ל—970! 10;

 (5) צו שירות מילואים (תגמולים) (שיעורים מופחתים של תשלומים לקרן
. ,:¡0 ; 1  השוואה), תשל״ה—1975 1

 (6) צו שירות מילואים (תגמולים) (אישור מרכזים להכשרה מקצועית),
 תשל״ג—1973 ־י,

> תחילה (1 9  10. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 77

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), השם
 תשל״ח—1977״.

 ב׳ בחשון תשל״ח (14 באוקטובר 1977) מ נ ח ם ב ג י ן
 >חמ 75125) שד העבודה

 ד ק״ת תשכ׳׳ז, עמ׳ .3371 10 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1206.

 8 ק׳׳ת תשט״ו, עמי .50 11 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1246.

 9 ק״ת תשל״ד, עמ׳ .458 12 ק״ת תשל״ג, עמי 1945.

 ח1ק הימן־ ממלכתי, תשי״ג-953ן

 תקנות בדבר סדרי פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 !, ולאחר היוועצות
 בועד.החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי־דתי, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4(ב) ו־(4א) לתקנות חינוך ממלכתי(סדרי הפיקוח), תשי״ז—1956 (להלן —
 התקנות העיקריות) ־, במקום ״משחקים וצעצועים״ יבוא ״עיתונים, משחקים וצעצועים״. תיקון תקני, 4

 1 ס״ה תשי׳׳ג, עמ׳ 137; תשב״ט, עמ׳ 176; תשל״ג, עמ׳ 249.
 2 ק״ת תשי׳׳ז, עמ׳ 116! תשכ״ג, עמ׳ 1966; תשל״א, עמ׳ 592; תשל״ג, עמ׳ 1470; תשל״ז; עמ׳ 323.
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,1 

 ת ו י ר ק י ע  2. בתקנה 12 לתקנות ה

 (!) בתקנת משנה (א), במקום ״סגנו״ יבוא ״מי״ ?

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״המנהל הכללי״ יבוא ״המנהל הכללי או של
 מי שהסמיך/

 3. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום תקנות־משנה (ד) ו־(ה) יבוא: ,

 ״(ד) היה הדין־וחשבון נוגע לעבודתו של מנהל מוסד, יעביר מפקח
 המחוז העתק ממנו לאותו מנהל.

 (ה) היה ד״דיךוחשבמ נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מפקח המחוז
 העתק ממנו לאותו מורה, באמצעות מנהל המוסד.״

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(סדרי הפיקוח)(תיקון), תשל״ח—1977״.

 תיקון תקנה 12

 תיקון תקנה 13

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

 י״ח בתשרי תשל״ח (30 בספטמבר 1977)
 >המ 73515)

 חוק הגנת הצומח, השט״ז-1956

ז ״ ל ש ת ת נ ו ע ה מ נ ת ו י כ ח מ ת צ ד מ ש ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 י, אני מצווה
 לאמור:

 1. (א) מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשל״ז, חייב לכסח בו את צמחי
 הכותנה ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות 30 ס״מ.

 (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה
 אולם לא יאוחר —

 (1) מיום כ״א בכסלו תשל״ח (1 בדצמבר 1977) בכל הארץ, פרט לעמק
 בית שאן;

 (2) מיום ה׳ בטבת תשל״ח (15 בדצמבר 1977) בעמק בית שאן.

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה, לאחר ששדה הכותנה כוסח ונהפך בהתאם להור־
 אות סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר

 הצצת הגידול.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה מעונת תשל״ז), תשל״ח—
 1977״.

 הפיכת שטחי
 גידול כותנה

 השמדת צמחיה
 מחדש

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 כ״ח בתשרי תשל״ח (10 באוקטובר 1977)
 (חמ 738003)

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 79.

 154 קובץ התקנות 3773, י״ח בחשון תשל״ח, 30.10.1977



ן מקומי  מדוד לעלטו

 חוק איגודי ערים, תש?ו״ו-1955

 צו בדבר איגוד ערים באזור דן לעניני ביוב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 ובהסכמת איגוד

 ערים אזור דן(ביוב), אני מצווה לאמור:

 1¿ במקום סעיף 4 לצו איגודי עדים (אזור דן) (ביוב), תשט״ז—1956 ־, יבוא: החלפת סעיף 4

 ״תפקידי האיגיייייי ;4. תפקידי האיגוד הם:

 (1) לטפל ולפעול בעניני ביוב בתחום האיגוד;
 (2) לטפל ולפעול בעניני זיהום אויר ורעש בתחום האיגוד.״

 2, לצו זה ייקרא ״צו איגוד ערים (אזור דן)(ביוב)(תיקח), תשל״ח—1977״. השם

 ט״ז בתשרי תשל״ח (28 בספטמבר 1977) י ו ס ף ב ו ר ג
 >חמ 06531 שר הפנים

 1 ס׳׳ח תשט׳׳ו, עט׳ 48; תשכ״ו, עט׳ 36; תשל״ז, עט׳ 57.
. י ׳ .  2 ק״ת תשט״ז, עט׳ 955; תשל'׳ו,עמ׳ 1716. י

 פקודת העיריות

 חוק עזר לאשדוד בדבר סלילת רחובות

,: מתקינה מועצת עידית אשדוד  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1
 חוק עזר זה:

 1. בסעיף 6(א) לחוק עזר לאשדוד (סלילת רחובות), תשכ״ו-~-1965 2 (להלן — חוק תיקה סעיף 6
 העזר העיקרי), במקום ״90%״ יבוא ״100%״.

 •2.,: לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ח—1977״. השם

ד ק ל י י צ ב  נתאשר. צ
 ר בתשרי תשל״ח (18 בספטמבר 1977) ראש עירית אשדוד

: י  (חט 8/3) י
ג ר ו ף ב ס ו  י
 .•׳ שר הפנים! י•,

 1 דיני טדינת ישראל, נופח חדש 8, עט׳ 197.
 2 ק״ת תשכ״ו, עט׳ 525; תשכ״ו, עט׳ 2103; תשכ״ז, עמי' 203; תשל״ד, עט׳ 1397.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לטבריה בדבר מפגעי תברואה

 כתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית טבריה
 חוק עזר זה•.

, במקום ״100 לירות״  תיקיןסעיף12 1. בסעיף 12 לחוק עזר לטבריה(מפגעי תברואה), תשי״ז-1956 2

 יבוא ״500 לירות״.

ח-1977״. / ׳  השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה(מפגעי תברואה)(תיקון), תשל

ח ר ׳ צ  נתאשר. מ
 ט׳ באלול תשל״ז(23 באוגוסט 1977) ראש עירית טבריה

 (חמ 8/107)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנימ

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ח תשי״ז, עמי 448.

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לעכו בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי י סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה:  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

ת 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לעכו (מס עסקים עירוני), תש״ך—1960 3 (להלן — פ ס ו ת י  תיקיז י
 הראשונה ,

 חוק העזר העיקרי), בחלק אי, אחרי פריט 64 יבוא;

 ״64א. מגרש חנייה למכוניות, אם השטח —

 אינו עולה על 500 מ״ר 2500

 עולה על 500 מ׳׳ר, לכל 100 מ״ר נוספים או חלק מהם 450״

(מס עסקים עירוני) (תיקון מס׳ 3), תשל״ח—  השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו
 1977״.

ן ו ר ו ל ד א ר ש  נתאשר. י
 כ״ג בתשרי תשל״ח (5 באוקטובר 1977) ראש עירית עכו

 (המ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 8, עמ׳ 197.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; ס״ה תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תש״ך, עמ׳ 996; תשל״ה, עמי 1041; תשל״ו, עמי 845; תשל״ז, עמ׳ 930.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לגדרה בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיפים 37, 38 ו־39
 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962 2, מתקינה המועצה המקומית גדרה חוק

 עזר זה:

 1, בחוק עזר זה -

 ״המועצה״ - המועצה המקומית גדרה:

 ״ראש המועצה״ - לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה״
 כולן או מקצתן?

 ״המחזיק״ - המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.

 2, מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת. הטלת אגרת ביינ

 3, ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את םכום האגרה הנדרש.

 4, אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לגדרה (אספקת
 מים), תשכ״ו-1966«.

 5, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירתהידעה
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי כל אדמ
 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
 המפירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 6, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה(אגרת ביוב), תשל״ח-1977״. השפ

 משלוח הודעה
 לחייב

 תשלום אגרה

 שיעור האגרה
 בלירות

0.50 

ת פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

 לכל מ״ק מים לצריכה ביתית, למלאכה, לתעשיה,
 למעט גינון, חקלאות ובניה

ן ה ם כ ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית גדרה

 נתאשר.
 כ״ב באלול תשל״ז(5 בספטמבר 1977)

 (חמ 8/18)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 ! דיני מדינת ישראל, נוטח חדש 9, עמי 256.
 2 ס״ח תשב״ב, עמי 96; חשל״ב, עמי 156.

 3 לףת תשכ״ו, עמי 2482; ק״ת תשל״ד, עמי 187.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הישויות המקומיות (כיוב), תשב״962-3ו

ג ו ל בי ט י ר ה ב ד ק עזר לגדרה ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי םעיפימ 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב-21962 (להלן - החוק), מתקינה המועצה המקומית גדרה חוק

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -
 ״ביוב״ - ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם לרבות מכון טיהור שאינו מיועד

 לייצור מי שתיה ומיתקנים אחרים!
 ״מ״ר של בניה״ - מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה: י

 ״המועצה״ - המועצה המקומית גדרה:
 ״ראש המועצה״ - לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה:

 ״היטל ביוב״ - היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של 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 בעליו 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 שבגכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.

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

 6. 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 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 בולש באחד המקו

 מות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם•
 הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 5,000 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו - קנס נוסף מאתיים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה המקומית או אחרי הרשעתו.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (ביוב), תשל״ח-1977״.

 הגדרות

 היטל ביוב

 בניה נוספת

 חיבור ביב פרטי
 לביוב

 איסור פגיעה
 בביוב

 מסירת הודעה

 עונשין

 ! דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 2 ם״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.
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 שיעור ההיטל
 בלירות

3 

7 5 . 5 0 

ן ה ם כ ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית גדרה

ספת  תו
 (סעיפים 2 ו־3)

 היטל ביוב

 ביב אלגורי וביב מאסף

 (א) לכל מ״ר של קרקע

 (ב) לכל מ״ר של בניה בכל הקומות

 >נתאשד.
( 1 9 7 5 בספטמבר 7 ) ז ״ ל ש  ב׳ באלול ת

 (ח« 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגליל התחתון בדבר תיקון חוקי עזר

 בתוקף סמכותה •לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 האזורית הגליל התחתון חוק עזר זה: •

/ תיקון חוקי עזר  1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוקי העזר המצויינימ בטור א
 במקום הסכום הנקוב בטור ג׳ יבוא ״אלפיים לירות״ ובמקום הסכום הנקוב בטור ד׳ יבוא

/ 5 לירות׳ 0  ״

ר ג׳ טורי ד׳ ר ב׳ טו ר יא* ־•״ טו  טו

 1. חוק עזר לגליל התחתון (הדברת מזיקים),
 תשכ״ט—1968 2

.2 

 השם

2 5 0 0 7 

5 0 0 6 

2 1 0 0 1 0 

יח-ד־ד1977י  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל התחתון(תיקון חוקי עזר), תשל׳

 חוק עזר לגליל התחתון (היטל סעד ונופש),
 תשכ״ט—1969 י

 3. חוק עזר לגליל התחתון (מפגעי תברואה),
 תשכ״ה—1965 4

ל ק נ י פ ר ו י ג ג  ב
 ראש המועצה האזורית הגליל התחתון

 • גתאשר.
ז (23 באוגוסט 1977) ״ ל ש ת ל ו ל א ב י  ט

 (חמ8/150)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 256.
 2 ק׳׳ת תשג״ט, עמי 570.
 3 ק״ת תשכ״ט, עמי 772.
 *< ק!*ת תשב׳״ה, עמי 1531.
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 פקודת המועצות המקומיות

ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ן ב ו ת ח ת ת הגליל ה רי ו ה האז צ ע ו מ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה האזורית הגליל התחתון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית הגליל התחתון;

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם
 שהמפקח העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

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

 ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים; ^

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

 ״בנין״ — בית, מבנה, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות
 הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבגין כגינה, כחצר, או לצורך אחר ^

 ולמעט בית מלאכה, אורווה או קרקע חקלאית;

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה ׳מארבעה אנ־
 שים ולרבות בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;

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

 ״קרקע חקלאית״ — שטחים הדרושים, המשמשים או העשויים לשמש לייצור חקלאי;
 לעיבוד חקלאי או לגידול.בעלי חיים, לרבות שדה בור או מעובד, יער, חורשה,
 גינה או שטחים פתוחים; 1 %׳,

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניידות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר,
 פירות או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחדים העלולים

 לגרום לכלוך או אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין; ^

 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה; ^

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

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

 ובתוך הזמן שיקבע.

 הגדרות

 כלי אשפה

ת ישראל, נוסח הדש 9, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די
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 (ב) י לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא. ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

. •י׳ 1 

 : (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.
 ו

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

 מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
ולא  (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור :

 ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

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

 4. (א) המועצה תתקין כלי אשפה או כלי קיבול בקרקע חקלאית, בהתאם לשיקול אשפה בקרקע
 , חקלאית

 דעתו של ראש המועצה.

 (ב) לא ישפוך אדם ולא ישים אשפה או פסולת בקרקע חקלאית, אלא לתוך כלי
 אשפה או כלי קיבול שהותקנו כאמור.

 (ג) לא ישליך אדם ולא יזרוק אשפה או פסולת מכל סוג בקרקע חקלאית, גם
 אם לא הותקנו בה כלי אשפה או כלי קיבול בידי המועצה, אלא לפי היתר בכתב מאת

 ראש המועצה.

 (ד) לא ישרוף אדם אשפה, זבל או פסולת בקרקע חקלאית.

 5. (א) לא יוביל אדם, פרט למפקחי ולא יעביר, בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת העברת אשפי,
 מבניו, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר בכתב מאת ראש

 המועצה.

 (ב) לא ישליך אדם, ולא יזרוק, אשפה, זבל או פסולת מכל סוג בתחום המועצה
 אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

 (ג) לא ישרוף אדם אשפה, זבל או פסולת מכל סוג בתחום המועצה אלא לפי
 היתר בכתב מאת ראש המועצה.

ו היתר ת מ ת היתרים לפי סעיפים 4 או 5, לסרב לתתם, לבטלם, . ת ל י א ש  6. (א) ראש המועצה ר
 להתלותם או לכלול בהם תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 ו ע ב ק י  (ב) בכל היתד שניתן לפי סעיפים 4 או 5 י
 (!) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת;

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו או יישרפו אשפה, זבל או פסולת;

 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם;

 (4) תקופת ההיתר.

 7. (א) כל פועלי המועצה וקבלניה, שהורשו לכך בידי המפקח, רשאים להיכנס זכותכניפה
ת לפועלי המועצה ן ע ש ת ב ל ו ס ן פ ל א ב ׳ ז ה פ ש ף א ן ם א 1 , ־ י ד ת ב י א ל ק ע ח ק ר ן ק ה א כ א ל ת מ י ׳ ב ה ו ו ר ו ׳ א ן י נ  ב

 שיקבע המפקח.
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 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשרו לפועלי המועצה
 וקבלניה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה,

 זבל או פסולת ללא הפרעה.

ת המפקח 8. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל, בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לבדוק אם ו י  סמכו

 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים 2 או 3,
 רשאי'ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

 מאותו מחזיק.

ת 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא דעו רת הו  מסי

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה י או פורסמה בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

ז 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס אלפיים לירות; ואם עבר י ש נ י  ע

 על הוראות סעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 8(ב) והיתה
ו נמשכת העבירה לאחר ב  העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף חמישים לירות לכל יום ס
 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו; ואם עבר על
 הוראות סעיפים 4, 5 או 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות
 לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 י׳» 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל התחתון (הוצאת אשפה), תשל״ח—1977״.

ק ל נ י ו ר פ י ג נ  נתאשר. ב
 ר בתשרי תשל״ח (18 בספטמבר 1977) ראש המועצה האזורית הגליל התחתון
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ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 תיקון טעות דפוס

 בתקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל״ז—1977, שפורסמו בקובץ

 • התקנות 3759, תשל״ז, עמ׳ 2550 —

 (1) בתקנה 2, במקום ״יאושר תואר״ צ״ל ״יאושר תואר מומחה״;

 (2) בתקנה 32(ג), במקום ״כבא״ צ״ל ״כבאה״.

ן תשל״ח, 30.10.1977 ו ש ח ת 3773, י״ח נ ו ץ התקנ נ ו  62! - ק

ת נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים ו ר י  המחיר 4 ל


