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ן מם׳ 3) *  חוק־יםוד: הכנסת(תיקו
וופף סעיף זה! , אחרי מעיף 45 י 1 4 1, בחוק־יסוד: הכנסת 6 *1'*= ז  חי8פי

י הסעיפים 44,4 או 45 יהא דרוש ו נ ג הדרוש לפי חוק זה לשי  ״מתי דרוש רוב 46. הרו
ד להחלטות מליאת הכנסת בכל שלב משלבי החקיקה, למעט הדיון בהצעה ח ו י  מ

 לסדר יומה של הכנסת. לענין סעיף זה ״שינוי״ - בין מפורש ובין
 משתמע.״

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ק ר. ן - צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

״ט (6 באוגוסט 1959); הצעת החוק נתפרסמה בה״ת 372׳ תשי״ט, עמי 131.  יי נתקבל בכנסת ביומ ב׳ באב תשי
 1 8״וו 244׳ תשי־ח, עמי 89.

ן מס׳ 2), תשי״ט-1959י קו י נזקי מלחמה(תי  חוק הארנונה לפיצו
, במקום סעיף קטן (0  ״יקוןטעיף!; .1, בסעיף 3 לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, חשי׳יא~-ו93נ 1

 יבוא סעיף קטן זה:
 ״(ג) נזקי המלחמה שהקרן תשמש לפיצוי בעדם יהיו -

 (1) נזקים בגופם של נכסים:
 (2) נזקים עקיפים שנגרמו לנכסים שבישוב ספר כפי
 שיוגדרו בתקנות שיותקנו על ידי שר האוצר, באישור ועדת

 הכספים של הכנסת.״

ל ו כ ש ן ל ו י א ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

״ט (!) מאוגוסט 1959).  • נתקבל בכנסת ביופ ב׳ באב תשי
׳א, עמי 44. ׳ תשי׳ t r o 68 1 

ם(הארכת מועד), תשי״ט-1959• אצי פות הנ  חוק נכי רדי
, תתיישן כתום ששה  1, הזכות לתבוע תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז-דו.^[1

 חדשים מיום פרסומו של חוק זה ברשומות, על אף האמור בסעיף 6 (ב) לחוק האמור.

ל ו כ ש י א ו ד ב ן ״ ג ו ד י ו ן ל ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י צ ב ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביוט ב׳ באב תשייט (6 באוגוסט 1959),
 1 ס״ח 220, תשי׳יז, ענן׳ 103.

 הארכת מיעד

 210 ספר החומים 201, י״ב באב תמי״ט, 16.8.1959



 חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש דשות וםגני־ו), תשי״ט־-1959 *

 1, בחוק זה —

דיה או מועצה מקומית! ת״ — מי  ״רשו

 ״ראש דשות״ — לרבות סגן שכיהן במשכורת;

נה״ - מילוי התפקיד של ראש רעיות להוציא הפסקות במילוי התפקיד שאינן באות  ״כהו
 במנין תקופת הכהונה לפי חוק זה!

 ״משכורת חדשית״, לגבי ראש רשות שחדל לכהן - החלק השנים משר של םך כל המשכורות,
 לרבות התוספות הקבועות שאושרו לענין זה בתקנות (להלן — התוספות הקבועות),

 ששולמו לו בעד שניט עשר הדש״ כהונה האתרוגים לפגי׳ שחדל לכהן;

ת התוספות ו ג ד .כחודש פלוני ~ שימור המשכורת, ל י נ  ״המשכורת הקובעת״, לגבי אדמ פלו
 הקבועות, המגיעה באחד לאותו חודש לראש רשות שדו״וו. משכורתו כדרגת המשכורת

י ערר. חדלו לכהן: נ  החדשית של אותו פלו

צבה״ ~ םבומ המשתלם לפי חוק זה מדי חודש לראש רשות שחדל לכהן (להלן -  ״קי
צגת פרישה (להלן - קיצבת  קיצבת פרישה) או לשאיריו של ראש רשות או של בעל קי

 שאיר), הכל לפי הענין!

 ״מענק״ - סכום חד־פעמי המשתלם לפי חוק זה לראש רשות שחדל לכהן או לשאיריו:
 ״גימלה״ •- קיצבה או מענק.

ו פרישה אמ נתמלאו גוי שתי אלה: ם י  2, ראש רשות שחדל לכהן זכאי ללף

ן חמישימ אלא. שועדה רפואית,  (1) הוא בן חמישימ ומעלה, או שהוא למטה מג
ן הוא מסוגל להשתבר כדי מחייתו  לפי םעיף 30, קבעה כי בגלל מצב בריאותו אי

 ואין לו מקור הכנסה אחר כדי מחייתו:

ג חדלו לכהן היה ראש הרשות לאחר שפיהן הראש רשות שש שנימ. ר  (2) ע

 3, בחישוב תקומת הכהונה של ראש רשות, לענין חוק זה —

 (1) יצורפו יחד כל זמני כהונתו בראש רשות, בין שלפני תחילתו של חוק זה
 ובין שלאחריהן וכן כל הזמנים «ms כיהן בשכר/ לפני כהונתו הראש רשות
 וברצוף לה׳ ביושב ראש, או במגן יושב ראש 3ש«ר׳ של ועד מקומי או של ועד
עד של אגודה שיתופית שהוקמה על פי ו ו מ  קהילה׳ in כנשיא׳ או כיושב ח
 פקודת האגודות השיתופיות', ושמילאה, לדעה שר הפנים, תפקידי רשות

 בתחומה של הרשות לפני הקמתה׳,

 (2) הזמן העודף על םך כל הקופח, הכהונה שאינו עולה כדי שנה תמימה
;ram יחושב כל חודש מלא כחלק זזשנימ עשר של 

ו עולה כדי חודש אך עולה נ  (3) הזמן העודף על םך כל תקופת הכהונה שאי
ו עולה על חמישה עשר יום  על חמישה עשר יומ יחושב כחודש מלאן ועמדנ

 לא יבוא במנין.

י״ם׳ י ו־;סג:ד גתהרסמו גה״ח ra3׳ זמי ו ה ד ׳ גאב תשי״ג!(6 גאוגיסט«183); הימה. החוק ו ת גירש ג ם נ  * 3נתקגל ב
 עמי 231.

, ענן׳ 38¡;. ׳ טרק כ״ד , ברך אי י -  1 מיקי א

יט, 16.8.1989 ׳ ״ב באב תשי  סטר החושים 20:1, ׳



 4, בחישוב תקופת הכהונה לפי סעיף 3 יבואו במנין גם הפסקות שחלו בעכודת ראש
פ האלה:  הרשות מאזזד הפעמי

 0) פגרה׳ חופשה, מנוחה, תאונה בעבודה או מחלה:

 (2) שירות צבאי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),
 תש״ט-ן!2194;

 (3) שירות חלקי, כמשמעותו בחוק הדרילימ המשוחררים (החזרה לעבודה),
 תש״ט—1949 , או שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות הבטחון, תש״ט—

;31949 
 (4) הפסקה אחרית שנקבעה בתקנות כבלתי מפסקת את הזמן של הכהונה.

 5, שיעורה של קיצכה הדשית לראש רשות שחדל לכהן תהיה שליש אחוז מהמשכורת
 הקובעת כפול במספר חדשי כהונתו כראש רשות, ואולם •~

 (1) לגבי חדשי הכהונה שבהט היה ראש דשות בגיל ששים ומעלה תהיה
 הקיצבה בשיעור של חצי׳ אחוז מהמשכורת הקובעת כפול כמספר אוווט החדשים;
 (2) הקיצבה למי שכיהן כראש רשות יותר מעשר שנים לא תפחת מ״ 50%

 מהמשכורת הקובעת ן
ו תעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.  (3) הקיצכה א

 6, לנתי אשה שכיהנה כראש רשות יבוא לעניין מעיף 2(1)׳ ״ארבעים וחמש״ במקום
 ״חמיישייט״ ולענין מעיף 5 (1)׳ ״חמישיט וחמש״ במקום ״ששים״.

ת לאחר שכיהן שנה אחת לפחות׳ ואינו זכאי לקיצבה«  7, מי שחדל לכהן כראש דשו
 ישולם לו מענק בםכוט של %ע ממשכורתו החדשית כפול במספר חדשי׳ כהונתו.

 8, ר&ש דשות שחדל לכהן וקיבל מענק לפי העיף 7 ואחרי כן חזר לכהן כראש רשות,
 הברירה בידו: רצה — יחזיר לקופת הדשות, תוך שנח אחרי שחזר לכהן כראש רשות׳״
 את המענק, ואז תצורף כהונתו שבעדת הוחזר המענק לתקופת כהונתו החדשה׳ רצה — לא
 יחזירו, ובמקרה זה לא תבוא התקופה שמערה קיבל את המענק במנין תקופת הכהונה לעגין

 חוק זה.

 9, מי שחדל לכהן כראש רשות והוא זכאי לגמול חופשה בעד חופשה שלא ניצל ושהיה
 זכאי לה לפי החוק ערב חדלו לכהן, לא יהיה זכאי לתשלום קיצבתו אלא לאחר התקופה

 שבעדה שולט לו התשלום האמור.

ד הפניה רשאי לקבוע בתקנות כללים, שלפיהס יהיה ראש רשות דשאי, עט היבחרו  10, ש
ו זכאים להם׳ בתנאי שיודה לרשות לשלם  לכהונתו, לוותר על גימלאות שהוא ושאירי
ו לגימלאות במקום עבודתו שבו עבד  תשלומים חז־שייפ לשמ שמידה על זכותו וזכות שאירי

 ערב היבחרו, ובלבד שסכומ בל תשלום חדשי לא יעלה על 11% ממשכורתו באותו חודש.

 1.1. ראש רשות שהורשע על עבירה פלילית בקשר לעבודתו כראש דשות, לא יהא זכאי
 לגימלה אט י לדעת בית המשפט יש בעבירה משום קלון? אולפ רשאי בית המשפט בפםק הדין
 המרשיע אותו לקבוע בי תשולש לו הגימלה שהוא היה זכאי לה או חלק ממנה, אט העבירה

 שהורשע בה אינה מעילה בנכסי הציבור או באמונו.

 הפסקות הבאות
 במגין

 שיעור קיצבת
 פרישה

 דין אשה ראש
 רשות

 מענק למי שאיני
 זהאי לקיצגה

ן ראש רשות  די
 שחדל לכהן

 תשלוט קיצבה
 אחרי חופשה

 ויהור על
 גימלאות למען

 תגמולים

 שלילת זכויות
 לגימלזז

 2 ם״ח », תש׳יצ׳ ממ׳ 1:1.
 י• ט׳יו־ן 25׳ תש״ט•, ׳!:ט׳ ודי:

ט, 16.8.1959 ״  212 ספר החוסים 291, י״ב באב תשי



 קיצבה לשאיריו
 של ראש רשות

 גימלה לשאירים
 של ראש רשות

 לפני הגיעו לגיל
50 

 מענק לשאיריו
 של ראש רשות

 זכות שאירימ
 לברירת מענק
 במקום קיצבה

צמז לשאיריו  קי
 של בעל קיצבת

 פרישה

 קיצבה לאלמנה
 הזכאית לקיצבה

 . שאירים שאינם
 סמוכים על שולחן

 אחד

 דין אשה הזכאית
 למזונות

 12. אלה הם שאיריו של נפטר׳ לענין היק זד; -
׳ לרבות מי שהייתה ידועה כציבור כאשתו  (1) מי שהיתה אשתו בשעה מותו

 וגרה עמו אותה שמה׳ וכל עוד לא נישאה (להלן - אלמנה);
 (2) מי שהיה בעלה בשעת מותח ואינו מסוגל לכלכל עצמו ואין לו הכנפה כדי

 מחייתו ועיקר פרנסתו היתה על הנפטרת:
 (3) ילדו שלא הגיע לגיל 18, או שהגיע לגיל 18׳ אך אין לו הכנסה כדי מחייתו
 ואינו מסוגל לכלכל עצמו׳ וככלל זה ילד הורג, ׳־לד מאומץ ונכד שכל פרנסתם

 עליו:
 (4) בן משפחה אחר, אשר תלותו בנפטר היתד; כיבה להגדלת משכורתו או
 קיצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו! ואם במות הנפטר לא היה להרכב
 המשפחה השפעה על שיעורי המשכורת המשתלמת לראש הרשות - בן משפחה

 אשר תלותו בנפטר הוכרה לפי כללים שנקבעו בתקנות.

 13. ראש רשות שנפטר׳ ואילו חדל אותה שעה לכהן בראש רשות היה זכאי לקיצבה
 תשולם לשאיריו מיום פטירתו וכל עוד הם בבחינת שאירים, קיצבה חדשית בשיעור שהיה
 זכאי לה אילולא נפטר: היתד; קיצבה זו פחותה מ~50% ממשכורתו האחרונה של ראש הרשות,

 ישולט לשאיריו גם מענק בסכום של פי שנים עשר מהמשכורת האחרונה ששולמה לנפטר.

 14. ראש רשות שנפטר לפני שהגיע לגיל חמישים ואחרי שכיהן כראש רשות שש שנים
 לפחות׳ תשולם לשאיריו מיום פטירתו וכל עוד הם בבחינת שאיריס, קיצבה חדשית בשיעור

 שהיה זכאי לה אילו הגיע לגיל חמישים לפני שחדל לכהן.

ו זכאים לקיצבה - ישולם להם מענק בשיעור של 11%  15. ראש רשות שנפטר ואין שאירי
 ממשכורתו החזשית כפול במספר חדשי כהונתו כראש רשות; אופן חלוקת המענק בין השאי

 רים ייקבע בתקנות.

 16. שאירים הזכאים לקיצבה לפי הסעיפים 13 או 14 רשאים לבחור במענק לפי סעיף
 15 במקום הקיצבה המגעת להט׳ אם ראה שר הפנים שהבחירה היא לטובתם.

 17. בעל קיצבת פרישה שנפטר׳ תשולם לשאיריו, כל עוד המ בבחינת שאירים, קיצבה
 חדשית בשיעור שהיה משתלם לו אילולא נפטר.

 18. אלמנה שהיא זכאית לקיצבה ונישאה - ישולם לה מענק כקיצבה שהיתר, זכאית לה
 לאחרונה לפני הנישואין כפול שלושים ושש.

 19. לא היו השאירים סמוכים על שולחן אחזי, יקבע שר הפנים, או מי שנתמנה על ידיו,
 למי מהם ישולמו הקיצבאות המגיעות לשאירים, אופן חלוקתן ביניהם ובאיזה אופן יחולו

 הוראות סעיף 21.

 20. (א) מי שנתגרש מאשתו ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה על פי פסק דין או על
 פי הסכם בכתב, ונפטר, יהא דין הגרושה, לענין חוק זח׳ כדין אלמנה, אלא שקיצבתה לא

 תעלה על סך דמי המזונות שאותו אדם היה חייב בהם ערב פטירתו.
 (ב) חל שינוי ניכר במשכורת הקובעת מאז נקבעה זבות הגרושה לקיצבה, רשאי שר
 הפנים, או מי שנתמנה על ידיו, לשנות את קיצבתה לטובתה לפי חישובים ונימוקים שבית

 משפט היה רשאי לעשות זאת לגבי מזונותיה, אילולא נפטר החייב.
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ת 21, בעל קיצבת פרישה שיש לו הכנסה משבר לפי׳ חוק זה המשתלמים י  קיצבה והשמו

 גימל!; מקיטת
 מרשות המהומיה

 אימתי משלמים
 קיצםז

 ערעור במקרים
יימימ  מפו

 העברת זבות
 לגימלה

ן סעיף 28 לחוק שירות י ע  מאוצר המדינה, או מקופה אחרת שנקבעה כקופה ציבורית ל
 המדינה (גימלאות), השט״ו—1955 ־/ והקיצבה לפי חוק זה בצירוף ההכנסה האמורה עודפות
 על המשכורת הקובעת, תופחת הקיצבה לפי חוק זה בסכום העודף; והוא הדין נשאיר כעל

 קיצצה שיש לו הכנסה האמור.
 22, גימלה תשולם מקופת הרשות המקומית ודינה כדיין חוב של הרשות המקומית.

 23, קיצבה תשולם בתום כל חודש.

 24, הרואה עצמו מקופח על ידי החלטה לפי העיף 19 או לפי םעיף 20(3) רשאי לערער
 עלייה לפגי בית המשפט המחוזי.

ד או לעיקול בבל דרך שהיא,  25, זבות לגימלה אינה ניתנת להעברה׳ לערבות, לשעבו
 אלא לשט תשלום מזונות המגיעים מהזבאי לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך

 הגבלה על קיזיז 26. קופת הרשות אינה רשאית לקזז גימלאות בנגד חוג המגיע מן הזכאי לגימלה, חוץ

 מחובות אלה:
 11) מפרעות שקיבל הזכאי מקופת הרשות על חשבון גימלאות?
 (2) הלוואות שקיבל הזכאי מקופת הרשות או שהיא ערבה להן;

 (3) סכומים ששולמו לזכאי מקופת הדשות בטעות ולמעלה מן המגיע על
 חשבון משכורתו או גימאןותיו?

 (4) סכומים שהזכאי קיבל מצד שלישי על חשבון פיצויים כאמור בסעיף 27.

 27. (א) היה המקרה שחייב את הרשות לתשלום גימלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי
 בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין האזרחיים, 51944׳ או לפי חלק ב״ לחוק
 הביטוח הלאומי, תשי״ד—61953׳ רשאית הרשות לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגימלה

 ששילמה או שהיא עתידה לשלמה, עד לשיעור הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי.
 (נ:) הזכאי לגיםלה חייב לחושים כל עורה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע
 לרשות במימוש זכותו לפי סעיף זה ולא יעשה כל פעולה העלולה למנוע בעד מימושה?
 קבע בית המשפט לטי בקשת הרשות כי הפר הזכאי לגימלה הוראת סעיף זה — רשאי הוא

 לשלול ממנו את הזכות לגימלה, כולה או מקצתה.

 28, היה צד שלישי־ חייכ במיצוייט האמורים בסעיף 27׳ הברירה בידי הזכאי, לבחור
 בגימלה או

ו צו־ ג  תביעות ג
 שלישי

 ברירה בין גימלה
 לפיצויים

 29, לענין מעיף 65 לפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944׳ רואימ גימלה כזכות הנובעת מחוזה.

 30, (א) שר הפנים יקבע ועדה של שלושה חיפאים להיות ועדה רפואית לעני ן חוק זה.
 (כ) לועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי פקודת ועדות
, והיא תהא מוסמכת לדרוש כל ידיעה ולחייב את מבקש הגימלה להתייצב לפניה,  החקירה ד

 ואין אחר החלטתה ולא כלום.
 (.0 שר הפנים מובע שכר טרחה לועדה והוא ישולט על ידי הרשות.

 הגימלה—זכות
 שבחוזה

 ועדה רפואית

ו, עמי 135. ׳  ג׳ 8״ח 188׳ תשט׳
 •• >י״ר 1944׳ מום׳ 1׳ מת׳ 1321׳ ««׳ 03.

׳ 0. ״ד, עמ  6 ם״וז 137, תשי
א, עמי 152. , טרק בי ׳ כרך א׳ י  1 חוקי א״
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״ י ע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות ויכל מנוגע לביצועו, «י*מ ותקנ ד הפגימ ממונה על ביצו  31. ש
 לרבות תקנות בדבר -

 (1) מדרי הגשת תביעות לגימלאות!
 (2) דיגימ וחשבונות׳!מנהרות ומעודדת שמובע הגימלה או מקבלה חייב להגיש

 לשם מניעת תשלומי יתר !תשלומי כפלו
 (3) הקמת קרן שמורה או סידורים כספייט אחדים שרשות חייבת לעשותה

 כדי להבטיח תשלום גימלאית.

 32. סעיף 53(0 לפקודת העיריות* - במל.

 33. (א) ראש הדשות שהדל לכהן לפני תחילת חוק זה, ולא שולמה לו קיצכה׳ ואילו
 חוק זה היה בתקפו אותה שעה היה זכאי לקיצבה׳ תשולם לו אותה קיצבה מיום תחילת

 חוק זה.
 (3) ראש רשות שחדל לכהן לפני תחילת חוק זה או שאיר של ראש רשות שנפטר לפגי
 תחילת חוק זה׳ ושולמה לו קיצבה באישור שד הפנים לפגי תחילת חוק זה׳ תשולם לו
 הקיצבה אחרי קבלת חוק זה בשיעורים שאושרו על ידי שד הפנים׳ או בשיעורים שהיה

 זכאי להם לפי חוק זח, למי השיעור הגבוה יותר.

 34. תחילתו של חוק זה מיום י״א בניסן תשי׳׳ח 0 באפריל 1938).

ה ד ו ה ״ י ד ל ב א ר ש ו ן י י ר ו ג ־ ד נ: ן ״ ו  ד
 ראש הממשלה שר הפנים

ק נ: ן ־־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

 * עייר 1934׳ תום׳ 1 «0׳ 414, עמי 1.

 ביטול

 קיצבה של ראש
 רשות שחדל לכהן
 לפני תחילת החיק

 תחילה

ד ונופש), תשי״ט-1959 * ע ות(היטל ס מי  חוק הרשויות המקו

 ן. (א) בחוק זה -
 ״מוסד״ - מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וביוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, נר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון
 לילה׳ מועדון קלפים׳ אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל

 לשם השגת רווחים!
 ״שירות״ -~

 (1) אכסון וכן אוכל ושתייה לצריכה במקום נתינתם?
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה •כאמור - גם

 רשות הכניסה למוסד:
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן של

 ספורט:

׳ 133. עמ ט׳ ״ ״ט(6 באוגוסט 1059); הצעת החוק ודברי חטבו׳ !:תפר&מו בה״ח 370׳ תשי  • נתקבל בכבמת ביוט ב׳ באב תשי
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ת מקומית״ ~ עיריה או מועצה מקומית?  ״רשו
 ״ראש רשות מקומית״ — בעירייה — ראש העירי!״ ובמועצה מקומית — יושב ראש המועצה.
ת לנופש או מו ד הפנים, כיי תחומ רשות מקומית משמש בעונות ממדי  (ר.) נופח ש
׳ ומשעשה פן יהיה בתחומ אותה רשות מקומית דין  להבראה׳ דשאי הוא להכריז׳ על כך בצו

ן מו&ד.  חדר או מקומ ליגה המשמשימ לנומש אוי להבראה כדי

 2. רשות מקומית רשאית, בחוק עזר -־
 (.1) להטיל על במל מוסד שבתחומה לגבות ממקבלי שירותיו היטל שלא יעלה
על 20% מהתמורה במועדון  על 10% מן התמורה הניתנת בעד שירות במוסד, ו

 לילה׳ במועדון קלפים או באולם משחקים (להלן — היטל);
 (2) לדרג את ההיטל בשיעורים שונים לפי סוגי המוסדות או דרגותיהם או

 לפי העונות שבהן ניתנים השירותים׳ או גם לסי זה וגם לפי זה.

ו הוא חייב לגבות היטל׳ חייב הוא לשלם  3. קיבל בעל מוסד תמורה בעד שירות שעלי
 לרשות המקומית סכום השווה להיטל בין שגבה את ההיטל ממקבל השירות ובין שלא גבה

 אותו.

 4. נקבע דירוג להיטל, תקבע הרשות המקומית דרגתו של כל מוסד באותו דירוג ותודיע
 לבעל המוסד על הדרגה וכל שינוי בה.

 5. בעל מוסד שדרגתו היא הנמוכה ביותו־ וכן בעל מוסד שעיקר עסקו הוא מכירת משק״
ו חייב בגביית היטל בעד שירות במוסד. נ  אות קלים — אי

 6. הטילה רשות מקומית היטל, תקים על ידה לעגין זה ועדת שומה(להלן — ועדת שומה)
 וועדת ערר (להלן — ועדת ערר) ותפרסם הודעה על הרכבן ועל מענן בדרך שהיא מפרסמת

 הודעה על הטלת ארנונותיה.

 7. ועדת שומה וועדת ערר תהיה כל אחת של שלושה.

 8. מועצת הרשות המקומית תבחר בכל חברי ועדת השומה! אחד מהם יהיה חכר המועצה,
 ושנים לא יהיו חברי המועצה, מהם אחד לפחות שייבחר על פי המלצת ארגונים הנראים

 למועצה כמייצגים את בעל״ המוסדות שבתחום הרשות המקומית או כל חלק מהם.

 9. מועצת הרשות המקומית תבחר בשני הברים של ועדת הערר, מהם אחד לפחות שייבחר
 על פי המלצות ארגונים הנראים למועצה כמייצגים את בעלי המוסדות שבתחום הרשות
 המקומית או כל חלק מהם. שר הפנים ימנה את החבר השלישי בועדת הערר, והוא ישמש

 יושב ראש בועדה.

 הפלח הימל

 :אחריות לגביית
 ההיטל

 דירוג המרפד

 הדרגה הנמוכה
 פטורה מהיטל

 ועדת שומה
 וועדת ערר

 הרכב הועדות

 הרכב ועדת
 השומה

 הרכב ועדת הערר

 10. שני חברי הועדה ובהם היושב ראש יחיו מנין חוקי בועדת השומה ובוערת הערר.

ן ו  11. גתחלקו הדעות במושב שגימ של ועדת שומה או של ועדת עדר, יבוא הענין לדי
 במושב שלושה! לא היה רוב לשוט דעה במושב שלושה — יכריע היושב ראש, בין שיתי
 ההצעות הנמוכות ביותר, הן בדיון על שומה או קביעת היטל והן בדיון בקביעת דרגה או

 בשינויה.

 12. ועדית השומה וועדת הערר יקבעו בעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן במידה שלא נקבעו
 בחוק זה או בתקנות.

 מנין חוקי

 הכרעת היושב
 ראש

 מדרי הדיון
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 שומר, דרך אומדן

 ערעור לבית
 המשפע

נות נו מגיש למקבלי שירותיו חשבונות ככתב ואינו מנהל מפרי ״שבו  13. בעל מוסד שאי
ד את.היקף השירותים שהוא  בכלל או בצורה שנקבעה בתקנות, רשזיית ועדת השומה לאמו

 נותן והרשות המקומית תקבע את ההיטל לפי אותו אומדן.

 14. הרואה עצמו נפגע על ידי אומדן ועדת השומה או מל ידי תביעת רשות מקומית
 לתשלום היטל או על ידי קביעת הדרגה למוסד או על ידי שינויה, רשאי לעדור לפני

 ועדת הערר בדרך ובמועד שנקבעו בחוק העזר.

 15. (א) העורר והרשות המקומית דשאים לערער על החלטת ועדת הערר לפגי בית
 המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית, ואין לערער על החלטת

 בית המשפט המחוזי בערעור כאמור אל& ברשות בית המשפט בנקודה משפטית בלבד.
 (ב) הערעור יוגש לא יאוחר מהיום השלושים לאחל היום שבו נמסרה למערער

 הודעה על החלטת ועדת הערר.

ן  מדרי הדי
 בערעור

 השפעת הערעור
 מל הביצוע

 גביית ההיטל
 ממקבל השירות

 מועדי התשלומ

 קנס פיגור׳ימ

ן כפילות  אי
 בהטלת היטל

 16, שר המשפטים יקבע בתקנות את דרבי הגשתו של ערעור לפי חוק זה ואת מדרי הדין
 בו.

 17, הגשת ערעור לפי חוק זה אינה מעכבת את גביית אותו חלק מההיטל שאין עליו ערעור.

 18, מקבל שירות במוסד חייב לשלט לבעל המוסד !:שעת התשלום של תמורת השירות,
 סכום השווה להיטל שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, והוא על אף האמור בכל חוק
ר גביית ב ד  הדן בפיקוח על המחירים; בחוק עזר לפי חוק זה מתור לקבוע הוראות נוםפוח. נ

 הסכום ממקבל השירות ובדבר מתן אישור על קבלתו.

 19, (א) בעל מוסד ישלם לרשות המקומית בסוף כל חודש אה כל סכומי ההיטל שנתחייב
 בגבייתם במשך החודש: אולם אם נוכח ראש הרשות המקומית שקיימת סכנה של סיכול
די בעל המוסד או שנתחייב בגבייתמ, אט לא ישלממ מיד לרשות  גביית הסכומים שנגבו על י
 המקומית, רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל המוסד לשלט לה תוך 48 שעות ממסירת הדרישה
 את כל סכומי ההיטל שנתחייב בגבייתמ עז״ למסירת הדרישה ושטרם שילם לה, ובעל המוסד

 חייב לקיים דרישה זו.

 (ג) רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר מועדים ארוביפ יותר לתשלום ההיטל.

 20, לא שולם ההיטל תוך שלושים יום מתות המועד שנקבע לתשלומו לסי סעיף 19, חייב
 בעל המוסד לשלם, נוסף על ההיטל, קנמ בשיעור של 2% לכל חודש של פיגורי, ובלבד
 שסך כל הקנס לא יעלה על 24% מהסכום שבפיגור: אולם אם הוגש ערר או ערעור בדבר
 ההיטל, יחליטו ועדת הערר או בית המשפט, הכל לפי הענ־־ן, אם ובאיזה שיעור ישולם
 הקנס, ומשהחליטו שישולם קנם יקבעו את המועד שהחל ממנו חלה חובת תשלום הקנס

 שלא יהיה מאוחר מיום מתן ההחלטה בערד או בערעור, הכל ל!*, הענין.

ד ערר או ערעור על האומדן או על קביעת ההיטל׳ רשאית הרשות  21, במידה שאין עו
 המקומית׳ על פי תעודה של ראש הרשות׳ לגבות את ההיטל׳ לרמות קנס הפיגורים שנתווסף

 עליו, בדרך שמוציאים לפועל פסק דין של בית משפט השלוש.

 22, על אף האמור בחוק זה לא ישתלט היטל לפיו בקשר לשירות שעליו משתלט לרשות
 המקומית היטל עינוגים לפי כל חיקוק.
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ו מוטלת חובה על בעל המוסד׳ וכעל חובת בעל המוסד  23, מקום שבחוק זה או כתקנה או חוק עזר על פי
נה גמ כל מי שמנהל בפועל את  המוסד אינו ניתן לזיהוי ?וו שאין למצאו׳ חייב נאותה חו
ן את ההכנסות מן המוסד, כולן אוי מקצתן׳,  המוסד או שאחראי לניהולו או מי שמקבל במישרי

קשר להטלת חובה זו ניתן גם להט.  וכל מעד שניתן לבעל המוסד נ

, מכולן ו ׳ לפטור מהוראות חוק זה או חוקי העזר שניתנו על פי  24, שר הפנימי דשאי, בצו
 או ממקצתן׳ סוגים של מוסדות או סוגים של מקבלי שירותים בנסיבות המצדיקות זאת
 לדעתו, ומותר לסייג פטור מהיטל מסייגיה ובתנאים הנדאימ לשר הפנים׳ לרבות קביעת

 אחוז או שיעור נמוכים יותר.

ד בפפי ההיטל 25, הרשות המקומית חייבת להקדיש את ההיטל למטרות סעד בתחומיה. עו  י

 פטור מטעה שר
 הפניה

 הוראות נוספות
 בדבר חוקי העזר

 ביטול והוראות
 מעבר

1934A ,ה הודאות סעיף 99 לפקודת העיריות י ד י ל חוקי עזר לפי חוק זה יחולו מ ע , 26 
 ובמועצה מקומית הודאות סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941:

 27. פסקה 22 לסעיף 98 לפקודת עיריות, 1934 — בטלה׳ וכל חוק עזר שהיה בתקפו ערב
לו  תחילתו של חוק זה מכוח הפסקה האמורה, רואים אותו מיומ תחילתו של חוק זה כאי
 הותקן על פי חוק זה ביום תחילתו, אולמ תקפו של חוק עזר כאמור יפקע כחום שנה אחת
ל ידי חוק עזר לפי חוק זה לפני אותו  מיום תחילתו של חוק זה׳ אם לא נתבטל או נשתנה ע

 מועד.

 3י«ו« ותקנות 28, שד הפנים ממתה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בבל הנוגע לביצועו.

 ו ל ב ר ־ י ה ו ד ה
 שר הפנית

 ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן י ש ר

• s י 3 ק 3 ך ח צ  י
 ישיא המדינה

. a s  1 עייר ג־«!1׳ תמו׳ נ ממי 41-1׳ 1. '
 2 עייר 1941׳ תומי 1 מטי««11, עמי 119.

ות(מם׳ 16), תשי״מ~1959 * רי  חוק לתיקון מקודח. העי

8 .1, האמור בסעיף 80 לפקודת העיריות, 1934 1 (להלן — הפקודה), יסומן בסעיף קטן 0)  תיקון ט«יף 0

 ואחריו יכה* סעיף קטן זה:
 ״(2) שר הפנימ רשאי, בצו —

 (א) לקבוע לכל העיריות בדרך כלל סוגים של העברות
 בספים מסעיף הוצאה בתקציב למשנהו שבאותו פרק׳ ללא

 אישור הממונה על המחוז!
 (3) להגביל לעיריה פלונית, בשיט לב לגודל התקציב
 בלבד, את גובה הסכום שהמועצה רשאית להעביר ללא אישור
ף הוצאה שבאחד מפרקי התקציב  הממונה על הממה מסעי

 לם«יף הוצאה אחר שבאותו טרק.״
״מ, י ת החוק ודברי המצר גתפרםהו בו־־׳ת 7«3, ומי ע ה ״.׳ «!ב ת״״״מ (18:;!וגונ» 1959): מ ו י  ״ נתקגל גהג«>׳ ג

 ««־׳ 8¡;,".
 ו «״!־• »;׳.!1, תוט 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
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 החלפת סעיפים 92
 עד 94 וביטול
 התוטפת וד11

 בשש העיריה

 2. במקום הםעיסימ 92 עד 94 והתוספת האחת עשויה לפקודה יבואו סעיפים אלה:

, על פי המל&ת המועצה, להתקשר בחוזה -חתימת ״תימ 92. (1) ראש חעיריה רשאי
ת כן גם ללא החלטת המועצה, אם נתמלאו  בשם העירית והוא רשאי לעשו

 תנאים אלה:

 (א) לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנת הקצבה מת
 אימה בתקציב המאושר:

 (ב) תנאי החוזה אינם בסתירה לכללים שקבע שר הפנים
- ר ו מ א  לענין זה בתקנות, ובמידה שלא קבע אותם שר הפנים כ
דרך כלל או לעניין  לכללים שקבעה המועצה לעגין זה, ג

 חוזים מיוחדים?
 (ג) ההוצאה הכספית הכרוכה בחוזה לא עלתה על סכום

 שקבעה המועצה, באישור שר הפנים, לענין זה.

 (2) האמור בסעיף קטן(1) אינו גורע מהוראות הסעיפים 65 (2),
 81 ו־94.

 (3) פרטי החוזים שנחתמו שלא על פי החלטת המועצה יירשמו
 בפנקס שתנהל העיריה לענין זה.

 93. חוזה של עיריה למתן זכיון או מונופולין, או חוזה לעבודה מיוחדת
 שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון

 אישור המועצה וכן אישור שר הפנים בכתב,

 94. (1) לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת
ת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי. ו ע צ ל ה ו ש ת ל 3 ? 

 (2) שר הפנים יקבע בתקנות את צווית המכרז ואת דרכי הזמנתן
 וקבלתן של הצעות המח׳־רים, ורשאי הוא לקבוע בהן סוגים של חווים
 כאמור, שבהם רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז

 בכלל.״

 הוזים חטעוונימ

 מהרזים ודרבי

 3. (1) במקום המלים ״חותמת העירית״ לפני סעיף 95 - יבראו המליט ״חתימת התלפמ&עלף5«
 מסמכים״.

 ׳״חתימה על
 מסמכים מסויימימ

 (2) במקום סעיף 95 לפקודה יבוא סעיף זה:

 95. (1) חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע שד הפנים
 בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעמ העירית, לא יחייבוה אלא
 אם חתמו עליהם בשם העירייה בצד חותמת העיריה ראש העיריה וכן
 גזברה, ובאין גזבר - עובד עיריה אחר הממלא את תפקיד הגזבר לפי
 החלטת המועצה: לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו
 את העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה בצד חותמת העיריה,
 ראש העיריה וכן מזכיר העיריה, ובאין מזכיר — עובר עיריה אחר

 הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.

 (2) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום שנקבע בתקנות,
 רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד עיריה אחר להשתמש

 בסמכויותיו לפי סעיף זה,״
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. בםעיף 102 לפקודה׳ אחרי מעיף קפץ >ד) יווםף סעיף קטן זה: m 4 תיקון סעיף 

נית ארנונה רכוש או  ״(ח) לא השילה המועצה לשנת כספיט פלו
ת׳ או לא אישר שר הפנים את הטלתן, ישולמו בתהום  ארנונה כללי
 העיריה באותה שגה ארנונה רכוש או ארנונה כללית, הכל לפי הענין׳
 בשיעורים ובמועדים שנקבעו לשנת הכספיים הקודמת! לענץ סעיף קטן
ות שישולמו באמור באילו הופלו לאותה שנת נ ו  (ד) רואים את וארנ

 כספים שבה ישולמו.׳־׳

״ט (1 באוקטובר 1959).  תתילה 5. תחילתו של חוק זה היא ביוה ב״ח באלול תשי

ה ד ו ה י ״ ר ן י ש ר א ל ב ו ״ ג ו ו״ י ן  ד ו ד ב
ק ב ן י־ צ ב י ראש הממשלה שר הפנים ח צ  י

 גשיי8 המדינה

ת לסחר׳״חוץ, תשי״ט-1959 * ו ר י ר ע  חוק ה
 1. בחוק זח —

די אדם שבחוץ לישראל, וכן  ״עסק יצוא׳* — יצוא טובין בתמורה המתקבלת בישראל מי
 ייצורם או שיווקם של טובין, או מתן שירותים בחוץ לארץ, כתמורה המתקבלת כאמור:

 ״ערבות״ — התחייבות לשיפוי הפסד או מקצתו.

נת ישראל לערכות שניתנה על ידי אדם להפסדים  2. שר האוצר מורשה לערוב גשם מדי
 הנובעים מעסקי יצוא או לערוב להפסדים כאמור במישרין.

ג  3. ערבות לפי חוק זה יכולה להינתן לעסקי יצוא דדך כלל׳ לעשק יצוא מםויים או לסו
 מסויימ של עסקי יצוא, וכן להפסדים דדך כלל או לסוג מםוייס של הפסדים, הכל בתנאים

 שיראה שר האוצר.

 4. ערבות לפי חוק זה תינתן אם לדעת שר האוצר יש בה לסייע לעידוד עסקי יצוא.

 5. בל אימת שסך בל הערבויות שניתנו לפי חוק זה׳ ללא אישור ועדת הכספים של הב־
 נסת, ושעדיין הן בתקפן, עולה הדי 20 מיליון לידות, תהא כל ערבות נוספת טעונה אישור

 ועדת הכספים של הכנסת.

ר יפרסם ברשומות, תוך אחד משד חודש לאחר תום בל שנת כספים, דין ת א  6. שר ה
 וחשבון על סך כל הערבויות שנתן לפי חוק זה באותה שנה ועל סך כל ההתחייבויות שעדיין

 הן בתקפן על פי הערבויות האמורות ביום תום שנת הכספים.

 7. תקפו של חוק זה עד יום ט״ז בתמוז תשכ״א (30 ביוני 1961).

 8. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

 ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן ל ו י א ש כ ו ל
 ראש הממשלה שד האוצר

 י צ ח ק !נ ן - צ ב י
 נשיא המדינה

. 3 « ׳ מ » , ט ״ י ש מ «185); הצעת החוק ודברי הסגר בחמרסמוגח״ח 393׳ ת ת ז ׳ 3*3 וושי״מ(8 מ 0 ג י י  * נתלבל mxa ג

 סמכות עערוג
 לסחר-ןווץ

 היקף הערבות
 ותנאיה

 תנאי למתן
 הערםית

 סייג לסמכות

 דיניו! וחשבונות

 תקופת התוקף

 ביצוע

1.6.8.1959 , ט ״ ״ב באב תשי  סטו־ החוקים 291, י

י ת ל ש מ מ ס ה י המדפי דפס ע״  הו
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