רסוסות

קובז התקנות
ס4%%

כ"טבניסן תיב"ם

1

 15באפריל
עמוד

תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית,מש~פ''.פ";7י
תש"ם980-ן

. .

אל בית

משפט שלוס),

תשות המים (סדרי הדין לפבי בית הדיו לעניבי מים ובערעורים על החלטותיו)

(תיקון) ,תש"ם. 1980-
תקנות מילווה חסכון (שעבוד תעודות) (תיקון),
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכום ביכוי מן השווי של בנין מגורים),
תש"ם980-נ.

תש"מ1980-

.

.

.

.

.

צו מס רכוש וקרןפיצויים (שווים של נכסים שונים) ,תש"מ1980-
צו מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון התוספת) ,תש"ם. 1980-
תקנות הפסיכולוגים (עבירות ועובשיו) ,תש"ם.. 1980-

המדור לשלטון מקום"

חוק עזר לטבריה (ביוב) (תיקון) ,תש"מ. . . .1980-
חוק עזר לתל-אביב-יפו (אספקת מים) (תיקון מס'  ,)2תש"ם980-נ .
חוק עזר לאור-יהודה (שימור 'רחובות) (תיקון) ,תש"ם1980-

,

.

חוק עזר ליבנה (תיקון חוקי עזר) ,תש"ם. . 1980-
חוק עזר לסביון (סלילת רחובות) ,תש"מ. . .1980-
חוק עזר לקרית-טבעון (שירותי קבורה נוספים) (תיקון) ,תש"ם_.1980
חוק עזר לראש-העין (מודעות ושלטים) (תיקון) ,תש"מ980-נ. .
חוק עזר לרעננה (ביוב) (תיקון) ,תש"ם. . . . 1980-

תיקון טעות דפוס

.

1980

מקנותגית משפט (העברתעגיהםמבית משפטמחוזי אלחית משפטשלום),

תש"ם1980-
בתוקף סמכותילפיסעיפים  46ו 47-לחוקבתי המשפט ,תשי"ז 1 1957-אנימתקין
תקנות אלה:
הגדרות

 ,1בתקנות אלה -
"בית המשפטהמחוזי" -לרבות אחדמשופטיואו הרשם המכהןבו;
"הליךביניים"  -בקשה בכתב או בקשה בדרך המרצה שהוגשו אגבהדיוןבענין ,לרבות
קדם משפט והודעה לצדשלישי;
"בעלדין" לרבות צדשללשי,מחזיק בנכסאונאמן;
"שמיעתעדים"  -למעטשמיעתעדיםבהליךביניים,

הודעת העברה

( .2א) בענין שיש להעבירולבית משפט שלוםלפיסעיף  2לחוק בוא המשפט (תיקון
מס'  ,)12תש"ם ,2 1980-או לפי צו מכוח סעיף ()2(28ג) לחוק בתי המשפט ,תשי"ז-
 ,1957רשאי התובע להגיש לבית המשפט המחוזי הודעת העברה לא יאוחר מיום כ"ט
באילרתשיים ( 15במאי  )1980אומהיום השלושים לאחר תחילתצו כאמור ,הכללפיהענין.
(ב) ההודעה תהיה ערוכהלפי הטופס שבתוספת על כל פרטיה ,מודפסת במכונת
כתיבה וחתומהביד התובעאובא-כוחו.
(ג) ההודעה תוגש לבית המשפט בשבי עתקים ובמספר עתקימ נוספים כמספר

בעלי הדיה
(ד)

למניעת ספק נקבע בזהכי תובע שהגיש לבית משפטמחוזי תביעהלפיצויים

בשל נזקי גוף כאמור בתקנה (9ג) לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ"ג ,1963-ינהג אף
הואלפי האמור בתקנה זו ,אם הסכום שהוא תובעאינו עולה על הסכום שבסמכות בית

משפט השלום.

( .3א) לא הוגשה הודעת העברה ,יקבע בית המשפט המחוזי את בית משפט השלום
שמותר להגיש לו את התובענה לפי פרק ב' לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ"ג,1963-
ואליו יועבר התיק,
(ב) הוגשו בענין אחד כמה הודעותוצויינו בהן בתי משפט שלום שונים ,יקבע
בית המשפט המהוזי את בית משפט השלום מבין בתי המשפטשצויינו בהודעות ,ואליו

יועבר התיק.
(ג)

קביעהלפי תקנות משנה (א) ו(-ב) יכול שתינתן ללא שמלעה בעלידיה

(ד) לאחר קביעתבית המשפט לאיקבל משרדהרישוםכלתודעה כאמור בתקנה.2
הנוהל בהעברה

 .4הוגשה הודעת העברה ,או קבע בית המשפט המחוזי את בית משפט השלום שאליו
יועבר הענין ,יעביר המזכיר הראשי של בית המשפת המחוזי את התיק לבית משפט
השלום,כפישצויין בהודעה או בהתאם לקביעה ,יחד עם כלהליכיהביניים שבו ,בצירוף
עותקי ההודעה שהוגשואליו.
1

ס"ת תשי"; ,עמ'

3

ע"ר  ,1936תוס'  ,2עמ'

,120

 2מ"ח תש"ם ,עמ' .1%
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,586

קובץ התקנות  ,4110ס"ט ב:יסז

תש"ם ,נ15,4.198

 .5בית משפט שלום שאליו הועברענין כאמור ,ירשום את התיק ואתהליכיהביניים
שיש לדון בהם עלפי תקנה  ,7כנדרש בתקנות משרד הרישום ,1936 ,יקבע מועד לדיון,
הביניים ,ואת המועד

"יישום

ויודיעלבעליהדין בכתב את מספר התיק שבו נרשםהענין אוהליך
שנקבע כאמור,

.6

עוד.

בית משפט שלום שאליו הועברעניןלפי קביעת בית המשפט המחוזי לא יעבלרנו סיפייתהעבי

( .7א) הליךביניים שהוגש לבית המשפט המחוזי והועבר לבית משפט השלוםלפי
תקנות אלה ,בטרם הוחל בו הדיון או כשהוחל הדיון וטרם נסתיים עד למועד ההעברה,
ידון בו בית משפט השלום כאילו הובא לפניו מלכתחילה ,ורשאי הוא לדון בו מן השלב
שאליוהגיעבית המשפטהמחוזי.
(ב) רשאיבית משפק השלוםלדון בהליךהביניימ עלפיסדריהדיןהחלים בבית
המשפט המחוזי ,אם ראה שהדבר דרוש למען הצדק או למען יעילותז:דיון,

היי
ובהליד

 .8כל עודלא הועברעניןמבית המשפטהמחוזיתהיהלו הסמכות לקבלהליכיביניים

סוכריובית

ולדון בהם,

בינים ~byln

ישיתהליכי

ביניים

תוספת

(תקנה )2

יוגשלבית המשפט בשני עתקים ן
ובעתקים נוספים כמספרבעליהדין 1
הוראות למילוי מעבר לדף

חלק א'

הודעתהתובעלביתהבמצפתהמהוזי

מספרי התיקים
בבית המשפטהמחוזי

המספרים התרשים

בבית משפט השלום

תיק .................תיק.................
הס' .................הס'.................

ב...............

מספרי התיקים
נביונ המשפטהמתווי

המספרים החדשים

ג:בית משפט השלום

תיק .................תיק.............,
המ' .................המ'..............

הצדדים

זלפיתקנו
ת בית משפט (העברת עבינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) ,תש"ם-
 ,1980אני מבקש להעביר את התיקים הנ"ל אל בית משפט השלום ב ,................המוסמך
לדון בהםלפי פרקב' לתקנות סדרהדיןהאזרחי ,תשכ"ג.1963-
תאריך

קובץ התקנות  ,4110כ"ט בניסן 15.4.19"0 ~D"Wt

שם מלא וחתימה

1333

חלק ב'

הורעהלצארים מאתבית משפטהשלוט
להווי ידוע לך ,כי התיקים האמורים הועברו לבית משפט זה ומסגוריהמ החדשים נקבעו
כמצוייןלמעלה.הדיוןבתיקים הואכמפורט ב"הזמבהלדין"המצורפת.
ב..................

תאריך

מזכיר

הוראו'ת למ,ילוי

מטפר'ה'תיקים:

מגיש ההודעהיציין את מספרו של התיק בבית המשפט המחוזי ,ואת מספרי כל ההמרצות
הנלוותאליו.
בית משפט השלום יציין את ,המספרים החדשים שניתנו לתיק העיקרי ולאותן המרצות
שלאנסתייםהדיון בהןבבית המשפטהמוווזי.
שטות הצרכים:
יש למלאבדייקנות את השמות המלאים של כלהצדדים.
ליד כל שם יש לציין אם ושד הוא בחזקת" :תובע"" ,נתבע"" ,צד שלישי" ,וכו' ,וכן את
שם בא-כוחם ,אםישכזה ,והמען להמצאהכתביבי-דין.
הדסנה:

כל הפרטים יודפסו במכונתכתיבה.

ל"גנ:ביסן תש"ם ( 30במרט )1980
(חמ ~)'-11

.

שמגאל

תמיר

שר המשפטים

ימיסובעףעויים
תקנוההמים(סדףיהדיןלפג"ביתהדלויעגיי
עלהחלטותיו) (תיקון) ,הש"ם980-ו

בתוקף סמכותילפיסעיף  147לחוק המים ,תשי"ט ,11959-ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת לפי חוק יסוד :משק המדינה ,2אני מתקין תקנות אלה:
חלפת תקנה 36

במקום תקנה  36לתקנות המימ (סדריהדין לפניביתהדיןלעניני מים) ,תשכ"ו-

.1

 ,"1966יבוא:
"אגרותלפי

התוספת

 .36בעד כל הליך מההליכים המפורטים בתוספת תשולם אגרה בסך
 250ללרלת,,

תיקון התוספת

גבניסן תש"מ ( 30במרס )1980
י"
(חמ

)3-523

-

-

שמואל תמיר
שר המשפטים

ס"ת תשייט ,עמ' .166

1
2
 3ק"ת

מ"ח

334

תשל"ה ,עמ' .206

תשכ"ו ,עמ'

,2595

קובץ התמות  ,4110כ"ט בניסן

תש"ם]5.4.1980 ,

תקנותמילווהחסכון (שעבודתעודות) (תיקון) ,תש"ם1980--

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו 15-לחוק מילורה חסכון ,תשל"ט 11979-אני

מתקין תקנות אלה:

 .1בתקנותמילווה חסכון (שעבוד תעודות) ,תשל',ד( 2 1973-להלן  --התקנות העיק-
ריות) ,ברישה ,במקום "ו 9-ו 13-לחוקמילווה חסכון ,תשל"ח"1975--יבוא " 9ו 13-לחוק
מילווה חסכון ,תשל"ח ,1978-ו 10-ו 15-לחוק מילווה חסכון ,תשל"ט."1979--

.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ( )9יבוא )10(" :סעלרי  8לחוק מילרוה

.3

תחילתן'של תקנות אלהביום ל"ב בטבת תש"ם (1בינואר .)1980

חסכון ,תשל"ט."1979-

יגאל הורביץ

ז'בניסן תש"ם ( 24במרס )1980

,חמ

תהילה

שר האוצר

-423ל)

 1מ"ח תשל"ט ,עמ' .90
 2ק"ת תשל"ד ,עמ'  ;432תשל"ט ,עמ' .851

תקנות מסרכושוקרןפיצויים (קביעתסכוםגיבוימןהשווי שלבגיןמגורים),
תש"ם980-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א(ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצולם,
ובאישור ועדתהכספים של הכנסת,אני קובע לאמור:

תשכ"א,1 1961-

 .1הביכוי מן השווי שלבנין מגוריםלענין סעיף 7א(א) לחוקיהיה  3,500,000לירות
בתוספתניכוי בשיעור  50%על חלק השווי העולה על  3,500,000לירות ועד לשווי של
 5,000,000לירות.

.2

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (קביעת סכוםניכוי מן השווי של דירת מגורים),

.3

תחולתן של תקנות.אלהלגבי שנת המס 1980ואילך,

תשל"ט1979-

"ג

יםבני"

~מ-ט

2

תשל"ב ,עמ'

"00
4447

תשל"ט ,עי

"58

בנין מגורים

ביטול

תחול

יגאל הורביץ

תש"ם ( 30במרס )1980

--------- 1מ"ח חשמיא,
עמי
 2ק"ת

 -בטלות.

סכוםהניכוי

מן השווי של

שר האוצר

תשל"ד ,עמ'  ;69תשל"ט ,עמ'.2

,וחץ התקנות  ,4110כ"טבניסן תש"ם15.4.1980 ,
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היקו הכמל
בסעיף  8להוק

ת.יקון הכופל

בסעיף  10לחוק

תה,לה

בסעיף 8להוק ,במקום ""100יבוא "."200

.1
 .2בסעיף  10לחוק
()1
()2
()3
()4
()5
()6

.3

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

תחילתו שלצוזהביום ט"ו במסז' תש"מ( 1באפריל .)1980

ח'בניסן תש"ם ( 25במרס )1980
(חמ )3-1165

1

ט"ו ,תשנע ,עמ' ב.10

יגאל הורביץ
שר האוצר

צו מסרכושוקרןפיצויים(תיקוו התוספה) ,תש"ם1980-
 ,תשכ"א,1 1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב(ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצוילמ
ובאישור ועדתהכספים של הכנסת,אנימצווהלאמור:
תיקון התוספת

.1

תחילה

,2

בסעיף  )4(2לתוספת לחוק ,המלים "למזוט רכב מסחרי שימושי)"  -ישחקו.
(די
תחילתו שלצוזהביוםט"ובניסן תש"ם (1באפריל .)1980

ח'בו":סן תש"ם ( 25במרס )1980
(חמ )3_348

יגאל הורביץ
שר האוצר

 1ט"ח תשכ"א ,עמ' 100ן ק"ת תשל"ה ,עמ' 992ן תשל"ט ,עמ' .65

עבירות

עונשין

"קנותהפסיכולוגים(עבירותועונש"ן) 1תש"ם1980-
בתוקף סמכותילפי סעיף (53ג) לחוק הפסיכולוגים ,תשל"ז,11977'-וסעיף )2(16
לפקודת הפרשנות ,2אנימתקין תקנות אלה:
 *1אי קיום הוראות תקבה מהתקנות המפורטות בתוספת היא עבירה,
 .2העובר על תקנה מהתקנות המפורטוונ בתוספת ,דינו  -מאסר שלושה חדשים
או קנס  1000שקליםאושניהםכאחד:
 - 1ס"ת תשל"ז ,עמ' .158
 2דיגי מדינת ישראל,נוסו ,חדש  ,1עמ'  ;2ס"ה תש"ם ,עמ' .61

1336

קובץ התנגות  ,4110כ"ט בגיסן תש"ם15.4.1980 ,

.3

תחילתן שלתקנותאלהעשרהימלםמיוםפרסומן,

ההילה

וערפת
תקנה  3לתקנותהפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) ,תשל"ט; 1979-
תקנותהפסיכולוגים (פרסומת) ,תשל"ט.41979-
3

אלי

עזר שוסט ק

ב'בניסן תק"ם ( 19במרס )1980

(חם _1151ח

שר הבריאות

 3ק"ת תשל"ט ,עמ' .764
 4ק"ת תשל"ט ,עמ' .1691

בףוף לשלטון מקומר
חוק לטבייה(ביוב) (תיקון) ,הש"ם1980-
בתוקף סמכותהלפיסעיף  250לפקודתהעיריות  ,1וחוק הרשויות המקומיות (בלוב)
השט"ב ,3 1962-מתקינה מועצתעירית טבריהחוק עזרזה:
בתוספת לחוק העזר לטבריה (ביוב) ,תשכ"ד ,3 1963-במקום סעיף  1יבוא

עזי

4

היקון התוספת

שיעור האן:רה

בלירות

ד

13.50
18

ד

45

60
()2

בים מאסה -

לכל מ"ר של קרקע -

בשכונך א' ,צ' ,ג' ,ד'

במקום אחר
לכל מ"ר שלסביה -
בשכובים א' ,ב' ,ג' ,ד'
במקום אחר

1

1
2

3

19

30
"40

י' ביבי
ראשעירית טבריה

נתאשר.

י' בשבס תש"ם (28ביבואם )1980
(חם)8,11

9

יוסף בורג
שףהפבימ

דינימדיגתישראל,נוסח חדש  ,8עמ' .197
מ"ח השכ"ט ,עמ'  ;96תשל"ו ,עמ' .156
ק"ה השכ"ד ,עמ'  ;48תשל"ט ,עמ' .1331

קובץ התקנות  ,4110כ"ט בניסן תש"ם15,4.1980 ,
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תוקעזרלתל-אביב-יפו (אספקתמים) (תיקון מס'  ,)2תש"ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריותי ,מו1קינה מועצת עירית
תל'-אביב-יפו חוק עזר זה:
תיקון התוספת
הראשונה

(ן) במקום פרט ,)1(1יבוא:
"( )1בעד חיבור ,הו'חבה או התקנה מחדש  -לסל השבון שהגיש המנהל",
( )2במקום פרט 2יבוא:

".2

אגרת הנחתצינורות(סעיף - )3
( )1לכל מטר מרובע משטח הקרקע

(כולל קרקע ושעליה

עומד הבנין)
( )2לכל מטר מרובע משטחהבנין -
(א) למבנים או.עיימ העשויים עץ או .מתכת
(ב) למבנים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסז.ות דת,
צדקה ,חינוך ,תרבות או בריאות או כבתי מחסה או
כמצבות זכרון ואינם משמשים להפקת רווחים
(ג) לבנינים שאינם מפורטים בפסקאות (א) ו(-נ):
( )3לבנינים שאינם משמשים למגורים ושגובהם או קומה
אחתמקומותיהם עולה על  4מטר ,לכל מטר מעוקב מנפחהבנין

"אגר"ביינית
20
38

38
78

"26

תחילה

שלמה להט
ראשעיריתתל-אביב-יפו

נתאשר.

כ"א באדר תש"ם ( 9במרס )1980
1חמ ז)8-

יוסף בורג
שר הפנים

-

 1דיני מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ק"ת תשל"ד ,עמ'  ;1329תשל"ט ,עמ'  ;1027תש"ם ,עמ' .171

חוקעודלאור-יהודה(שימורדהובות) (תיקוו),

מיקו

סעיף 3

תש"ם ,1~980-מתקינה
בתוקף סמכותהלפי סעיפם  15 ,14ו 22-לפקודו 1המועצות המקומיות
המועצההמקומיתאור-יהודה חוקעזרזה:
 ,1בסעיף (3ב) לחוק עזר לאור-יהודה (שימור רחובות) ,תשכ"ג ,2 1963-במקום
"ל"רה אחת"יבוא "עשרים וחמשלירות".
נתאשר.

כ"א בשבט תש"ם ( 8בפברואר )1!(80
(חם )8-34

יצחיק בוכובזה
ראש המועצה המקומית אור-להודה

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
' .1155
 2ק"ת ומשכ"ג ,ית
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קובץ התקנות  ,4110כ"ט בניסן תש"ם15.4.,989 ,

תוקעוףליגנה(ח"קוןחוקיעור),

תש"מ--ס~98

בתוקף סמכותהלפיסיזיפי
ם  22ו 23-למקודתהמועצות המקרמלות ,1מתקינה המועצה
המקומית לבנהחוק עזר זה:
.1

בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב' לחוקי העזר המכוורט"ם בטור א' ,תיקוןחוקי עור

במקום הסכום הבקוב בטור ג'יבוא הסכום הבקוב בטור ד':
טור ג'

.

טעיפימ

טY
D
ור א'

חוי

עור ליבבה (ביוב),

ד

תשל"ה5-ד 19ב

3

7

5

תשכ"ח1968-

5

8

10

0

7

14

חוק עזר ליבנה (אספקת מים) ,תשכ"א-
8

22

7

9

נתאשרו

(ת")8,150

500

500

עשרים
500

עשרים

חוק עזר ליבנה (חזירים ובשר חייר),

ג' ממבט תש"ם ( 21בעואר )1980

500

עשרים

חוקעזרליבנה (טלללתרחובות) ,תשכ"ח-

תשי"ת1958-

עשרים

עשרימ

חוק עזר ליבנה (שמות לרחובותולוחיות
מטפרבבנינים) ,תשכ"ז1967-

500

שתלים

חוק עזר ללבנה (הריסתכבנים מסוכנ"מ),

1961

עשרים

שתיים

חוק עזר ליבבה (מט עטק"מ מקומי),
תשי"ח4 1958-

1968

לירות

500

חוקעזרללבנה (הדברת מזיקים) תשל"ד-
1973

טור ג'

ייוסף כררג

100

שתיים

טור ד'

ליחת

200
5,000
5,000
200

1,000
200

5,000
200
3,000
100
5,000
200
5,000
200

5,000
200

מאיר שטרית
ראש המועצה המקומיתיבנה

הפנים

--------מ-ד-י-נ-ה--י-שראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .258
 1דיני
 2ק"ת תשל"ה ,עמ' .2513
 3ק"ת תשל"ד ,עמ' .299
 4ק"ת השי"ת ,עמ' .552
 5ק"תתשב"ה,ימ' .1729
קובץ התקנות  ,4110כ"טבניס תש"ם15.4.1980 ,

6-

ק"ת תשב" ,עמ' .3397

 7ק"ת תשכ"ת ,עמ' ,2358
'8
9

ק"ת תשמ"א ,עמ' .667
ק"התשי"ח ,עמ' .570

1335

תוקעזרלסביון (סלילתיחובוה) 1תש"ם980-ו

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  ,22מ 2ו 25-לפקודת המועצות המקומ"ות ,1מתקינה
המועצההמקומיתסביוןחוקעזרזה:
 ,1בחוק עזר זה -
"ביב"  -לרבות תעלתשופכין ,חפ"ו'הלבנייתביבים,צינורות ואכזרלמ המשמשיםלבניית

ביבים;

"בעל"  -לרבות אדם המקבל אוהזכאי לקבל הכנסה מנכס ,או שהיל; מקבלהאילו הנכס
היהנותן הכנסה ,או המשלם ארנו'נות למועצה או מט" ממשלהביחס לנכס,בין בזכותו
הואובין כסוכן ,כבא-כוח או כנאמן ,בלן שהוא הבעל וגרשום של הבכסובין שאלנבר
הנעל הרשום,בין אם הואמתייק כבכס למעשהובין אם לאו וכולל שוכר או שוכר
משנה ששכר בכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;
"הוצאות סלילה"  -הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם  n~sP-tואם באופן אחר ,בקשר עם הטלילה,או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אךבניכוי כל סכומ שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;
"כבלש" רחוב או כל הלק מרהוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי ו'כב או לבעלי חללם
בו;תאם לחוק עזר זה;
"כיסוי"  -רובד אברם ,בטון או חומר אחוי,ב" 7שהוא מצופה אספלט אווגומר אחףובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסוהסופי של הכביש ,כפ" שיקבע
המהנדס;
"מדרכה"  -רחוב או חלק מרחוב ,בין מכוסה אספלט ובלל מרוצף ,לרבות אבני שפה,
קירות מגן ,מדרגות וקירות תומכים ,שהמועצה הקצתה אותו בו;תאמ לחוק עזר זה
להולכי רגל בלבד;
"מהנדס"  -כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכללמ ,תטז""ה ,2 1!(58-שמיצתה אותו
המועצה ,לרבות מ 9שהמהנדסהעביראליו בכתב אתסמכויותיולפי חוק עזר זה,כולן
או מקצתן;
"המועצה"  -המועצה המקומיתטניון;
"סלילת רחוב" -סלילתכביש או מדרכה ברחוב מטו"מ ,לרבות עבודות אלה:
( )1תפיו-ה ,מילול ,פילוס ועבודותניקוז למלם עליונים;
( )2התאמת רחוב מבחיבת שיפועלו ומפלטיו לרחובות הטמוכימ לו ושוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשותהיחיד אל מפלטי הרחו :1הנטלל;
( )3סילוק עמוד" חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנלמ ישנלמומיבוים ,התקנה מחדש שלביבים ,תעלות,
צינורותמים,בורותשופכ:ין,כבל" השמל ,טלגרףאוטלפון,טילוקמ וטתימתמ;
( )4בנייתם ושיבויים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבב"' שפה ,גדרות ,צדי
דויך ,גדרו'ת מגן ,קירותגבול וכל עבודה בבכס"מהגובלים ברחוב;
1
2

ל134,

דינימדיגתישראל ,נוסו הרש  ,9עמ' .256
ס"החשי"ה ,טג.198 '1
קיבץ התקשת  AIIOכ"ט בניסו תש"ם15.4.1980 ,

( )5הבירת בוררת לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה; התקנת תאורה
לאורך המדרכה או הכב-ש;
( )6ריצוףשבילים,סידור שדרות ,מדשאות,בריכות וספסלים ,נטיעתעצים
לצמחים ,סידורם וגידורם;
( )7הכנתתכניותלסלילת רחוב ,השגחהופיקוח עלביצוען שלתכב"ות;
( )8הכגת תכניות לתאורה לאורך המדרכה או הכביש; השגמה ופיקוח על
ביצוען שלהתכניות;
,
ה
כ
ר
ד
מ
( )9כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת
כביש ולהתקבת תאורה או
הכרוכהבהן;
"נכס"  -כלבנין וכל קרקע ,למעט רחוב;
"נכטגובל" -לגבי רהוב או קטע מרחוב  -לרבות נכסשבינוובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועתירק ,נטיעות ,או כיוצא באלה,בין אם באגישה
לנכסמאותורחובאו קטעובין אסאיןגישה כאמור;או שטחהמיועדלפיתכבית שאוש-
רה בהתאם לחוקהתכנוןוהבניה ,תשכ"ה ,3 1965-לרצועתירק,נטיעותאו שדרה;
"ראש המועצה"  -לרבותמי שראש המועצה העביראליו בכתת אתסמכויותיולפי חוק
עזר זה,כולן או מקצתן;
"תשתית- '/רובדאבנים,בטון,כורכראוחומר אחר,שתונחעל פףהאדמהכיסוד,לכיסוי
אוכדי לרומשמאופןזמנ"לתנועה.
,2

המועצה רשאית להחליט עלסלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזרזה.

 .3החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יושע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
הנכסיםהחייביםבדמי השתתפותלפיסעיפים  6או.9
( .4א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה ק~מים,בין להרחבהוגין
לצמצופ.

(ב) הוצאותהשיבוידינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוצבו בעל" נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
 .5המועצה רשאית לסלולכבישבאופןשייקבעבידי המהנדס;הסלילה תבוצע בבת אחת
אובשלביםהמפורטיםלהלן ,הכללפי החלטתהמועצה ,בלןבכלאירךהרחונ:וביןבקטעים:
( )1יישור הקרקע עלידי חפירה אומילוי,ביןכדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא;
ל
ד
כ
( )2ביצוץ העבודות הנחוצותכדי להביא אתהסלילה עד שטחההעליון
שלהתשתית בלבד,ביןכדירהבו המלא של הכבלשובין שלאכלירחבו המלא;
( )3הנחתהעיסוי,ביןכדי רחבו המלא שלהכבישובין שלאכדי רחבו המלא;
( )4סלילת התשתיתוהכיסוי,בין כד" רחבו המלא שלהכביש וגלן שלאכדי
רחבו המלא;
3

ס"א השס"ה ,עם.307 ,

קובץ התרות  ,4110כ"ט מניסן תש"ם15.4.1980 ,

1341

( )5השלמת סלילת הבב"ש ,כבת אחת או בשלבים כאמור;
( )6סידור שז.רות ,מדשאות ,כריכות וספסלים ,בסיעת עצלם וצמחים,
ס"דורמוגידורם;
()7

התקנתם שלמיתקני תאורה.

שיעררדמי
השהתפורר בסלילת קטע של הרחוב שננו נטלל הכב"ש בשיעור של .100%
כבישיםוגבייהם

דמ9
(ב) דם" השתתפותלפ"סעיףקטן (א)יחולקוביןבעליהנכסים; מחצית השתת-
פות תחולקבין בעלי הנכסיםביחנו השווה ליחס שבין אורך חזיתוו1יהם של הנכסים אשר
בעליהם חולבו בהוצאות סלילת הכביש כ!אמור ואילו המחצית השניה תחולק כאמוף ביחס
השווהליחסשבין שטחהנכסים אשרבעליהםחויבו בהוצאות טל"לת הכב"שכאמור.
(ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הבכסימ כאמווי ,ישולכו למועצה על כוח כל
אחד מבעל" הגכט"ם  'T'bעם השלמת הסלילה לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס; ואולם
אםנטללהכבישבשלבים ,רשאית כמועצהלגבות מכל אחדמבעליהנכסימ,מיד עם השלמת
כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו ,הכללפי חשבון
.
שישלחאליהםהמהבדס.

*

פקדונותעלחשבון ( .7א) נמטרה הודעהלפיסעיף  ,3רשא" ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת כל
אחד מבעל" הנכסיםהה"יבים אועשוי"מ להיותח"יבימ בדם" השתתפותלפיסעיף  ,6לשלם
דמי השתתפות
בסלילתהכבישים למועצה ,תוך חודש למים מיום מסירת ההודעה ,על השבון חלקו כדמי ההשתתפות את
הטכוס הנקוב בהודעה ,ובעל הנכסחייב למלא אחרי הדרישה.
(כ) בהודעו; כאמורבסעיףקטן (א) לאיבקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
חלקו של מקבל ההודעה,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות שלבעלי הבכסים בהוצאות
סלילתהכביש או שלבממגו שהמועצה פרסמה בקשרלסלילתו מכרזפומבי,כפי שהוצאות
אלה נאמדו מראש על-ידי המהנד.),
(ג) לאחר גמר ביצוע עבודת הסלילה יישלח חשבון סופי לבעלי הנכסיםהחייבים
בהשתתפותהסלילו;.
סלילת מדרכה

בידי המהנדס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורט"מ להלן ,כולס או מקצתם,
הכללפי החלטת המועצה,בין לכל אורך הרחובובין בקטע"מ:

יי

""יאש.

.ד'"ירהאו"'לוי.ניןבל .רמנה

- )1,שור
"
יהוימלא;
קב
יח
קר
ובין שלאכדי

*

""ורנה

()5

ז;נחתאבני שפה;
ו.יצוףאוכיסויז;מדרכה,ביןכדירחבההמלאובין שלאכדירחבההמלא;
ו;שלמת סלילת ובמדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור;
סידור שדרות ,מדשאות,בריכות וספסלים ,נטיעו;עציםוצמחים,סידורם

()6

ז;תקנתם של מלתקניתאורה.

()2

()3

()4

וגידורם.
1342

קוב ,התקנות 4110י ,כ"ט בניסן תש"ם15.4.1980 ,

9
( .א) בהוצאות סלילת מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הבכהים הגובלים באותו שיעורידמי
קטע של הרחוב שבו נסללה המדרכה  -בשיעור של .100%
(ב) דמי השתתפותלפי סעיף קטן (א) לחולקובין בעלי הנכסים הגובלים האמורים
לפ"היהטשבין אורךחניתותיהם שלהנכסים אשר בעליהםחויבו בהוצאותסלילת המדרכה
כאמור.
(ג) הוראותסעיף (6ג) ו-זיחולובשינו"ימהמהו"יכימלפיהענין.

 .10גבתה המועצה פקדונות לפי חוקעיר זה ולא בצעה את הסלילה במשך שבה מיום
ההודעה,תחזיר המועצה למשלם את הסכום שהואשילם לה כאמור.
( .11א) לא לסלול אדם -חוץ מהמועצה  -כב"ש או מדרכה אלאלפיהיתר מאת המו-
עצה ובהתאם לתבאימ ,הפרטים והדרכים שיפורטובו; הפרטים,התנאיםוהדרכים האמורים
"יקבעוביד" המהנדס באישור המועצה.
(ב) סלל אדמ כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התבאימ ,הפרט"מ
והדרכ"מ המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשבותמ או לבצע את העבוז.ה
כהלכה ולגבותמאותו אדם אתההוצאותשהוציאה לשםכך.
 .12תעודת מהגדט בדבר סכום ההוצאות לטל"לת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
מהעבודות המפורטותבסעיפים 5או 8אולביצועכל עבודה אחרתלפיחוק עזרזה  -תהא
ראיה לכאורהלגביעב"נ"םאלה.
 .13מטירת הודעהלפיחוקעזרזה תהאכדין ,אם במסרהלידי האדםשאליוהיא מטוובת,
או נמסרה במקוםמגוריואו עסקוהרגילים אוהידועים לאחרונה,לידי אחדמבבי משפחתו
הבוגרים אולידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או בשלחה בדואר כמכתב רשום
הערוך אלאותו אדםלפימעןמגורלואועסקוהרגיליםאוהידוע"מלאחרונה; אםא"-אפשר
לקיים אתהמסירה כאמור ,תהאהמטירה כדלן אםהוצגה ההודעה במקום בולט באחדהמקו-
מות האמורים או על הבכס שבו דגה ההודעה ,או פורסמה בשני עתובימ יומ""מ הנפוצים
בתחום המועצה ,שלמחותאחד מהם הוא בשפההעברית.

 .14העובר ןל הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קבם  5,000לירות ,ובמקרה של
עבירה במשכת,דיגו  -קגטכוסף 200לירית לכליום שבו במשכת העבירה אחרי שבמטרה
לו עליה הורעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

~נתאשר.

א' באדף תש"ם ( 18בפברואר
(חם)8,3

)1980

עונשין

טוב"ח לשמ
ראש המועצה המקומיתסביון

יוסף בורג
שר הפבלמ
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חוקעורלקרית-טבעון(שידותיקבורהנוספים) (תיקון)ן תש"ם980-ן
בתוקף סמכותה לפ" סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה המועצה
המקומיתקרית-טבעון'חוקעזרזה:
החלפת התוספת

.1

יבוא:

במקום התוספת לחוק עזר לקרית-טבעון(שירותי קבורהנוסנ1ים) ,תשל"ט,21978-

"תוספת
(סעיף )3

שיעור האגרה  16.80 -שקלים; אולם תושב ששילם האגרה בעד שנת
ישלם בעד שבת  12 1980/81שקליםבלבד".

.2
תחילה

תחילתו של חוק עזר זה ביום ט"ו בניסן תש"ם ( 1באפריל

,1979/80

.)1980

ע' בן-דרור

נתאשר

כ"א באדר תש"ם ( 9במרס )1980
"מ,09ן)

ראש המועצה המקשית קרית-טבעת
יוסף בורג
שר הפסם

 1דיה מדינה ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' ,.256

 2ק"ת תשל"ט ,עמ' .295

חוקעוריראש-העין (מודעותושלעיפ) (תיקון) 1תש"ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו 24-לפקודת המועצוהנ המקומיות  ,1מתקינה
המועצה המקומית ראש-העין חוק עזר זה:
תיקוןסעיף

10

 11בסעיף 10לריק עזר לראש'1ן-לציון (מודעות ושלטום) ,תשנ":ט( 2 1969-להלן -
חוק העזר העיקרי) ,במקום "מאה לירות" יבוא "חמשת אלפים 'לירות" ובמקום "שתי
ליו'ות" יבוא "מאתיים לירות".

החלפת הווספת
השניה

"תוספת שניה

(סעיפים (3א) ו( 9-ב))
האגרה בלירות

 .1מודעה המתפרסמתדרן' הסרטה ,לכל שבועאו חלק משפוע
לכלביתקולנוע
 .2סרט פו'סום בקולנוע ,לכל  25מטר רץ ,לכל שבועאו חלק
ממנו לכל קולנוע
1
2
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דינימדינתישראל ,גונח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת תשכ"ט ,עמ' .68נ.2
קובץ התקנות  ,4110כ"ט בניצן תש"ם; 15.4.1980

ן

ן

י

 .3מודעהאו שלטיבתוך רכב ציבורי אומעליואו עלדטנות
הרכב ,לשנה או חלק ממנה ,למודעה ששטחה-7
עד  0.50מ"ר
מ 0.51-מ"ר עד  1,00מ"ר
מ 1.01-מ"ר ומעלה
4
 .מודעה המתפרסמתדרךהדביה עללוחותהמודעות -
ה
ל
ו
ד
ג
ה
ע
ד
ו
מ
עד 3ימים
לכליוםבוסף
מודעהביגונית -
עד 3ימים
לכליוםנוסף
מודעה קטבה -
עד 3ימים

מוין::מיי

4

.7
.8

4

.9

.10

לשבוע או חלק ממכו
שלט המותקן במקומ העסק ,מעליו או על ידו ,לשבה,
ששטחו -
עד  0.50מ"ר
מ 0.51-מ"ר עד  %.00מ"ר
מ 1.01-מ"ר עד  2,00מ"ר
לכל מ"ףנוסף
שלט שהוצג על הגג או מעקה הגג במקומ העסק,לכל מ"ר
או חלק ממבו
שלט מורכב מאותיות מארן ,למעט שלט עלהגג ,לכל מ"ר
או הלק ממגו ,לשנהאו הלק ממנה
שלט המותקן מחוץ למקום העסק ,בתוך שטח ציבורי או
פרטי ,עלגביגדר,קיר,אומבנה ,לכל מ"ר או חלק ממנו,
לשנה
ארגז ראוה  -לכל מ"ר

מאשר.

א' באב תשל"ח ( 4באוגוסט )1978

קובץ התקנות  ,4110כ"ט בגיסן

תשע15.4,1980 ,
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"אגרהבלירית

יוסף בורג
שרהפממ
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הזקעיר,לרעגנה(ביוי::
) (תיקון) ,תש"ם980-ו
ק הרשרות
בתוקף סמכותהלפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצותהמקומיות  1יחו
המקומיות (ביוב) ,תשכ"ב,2 1962-מתקיצ; :המועצה המקומית רעבנה חוק עזר זה:
תיקון התשפה

וי במקים סעיף  2לתוספת לחוק עזף לרעננה (ביוב) ,תשכ"ד ,3 1!(64--יבוא:
שיעורההיטלבלירות
" .2היטלביוב (סעיפים  2ו-- )3-
(א)

ביבציבורי -

לכל מ"ר של קרקע (כולל
קרקע שעליה עונדבנין)
לכל ע"ר של במן וכוסמת

לבניןקיים

(ב)

(ג)

ביב :מאסף -
לכל מ"ר של קו.קע ;,כולל
קרקע שעליה עומדבצין)
לכל מ"ר של בבין ותוספת

לבניןקיימ
מיתקבים אחרים -

לכל מ"ר של קו"קע [כולל
ויקרקע שעליה עומד ורן)
לכל מ"ר של בבין ותוספת
לבבןקיימ
(ד)

שיי

א'

אזור ב'

אזור ג'

1.0.00

14.00

29.00

44.50

44.50

44.50

10.00

14,00

29.00

67.00

67.00

67.00

10.00

14.00

29.00

22.00

22.'30

22.00

מכויןטיהור -

לכל מ"ר של בנין ותוספת

לבביןקיים

77.50

מאשר.

י /בשבט תש"מ ( 28בינואר
("מ)8,11

77.50

"77.50

בבימ" 1וולפוביץ
ראשהמועצההמקומית רעפה

)1980

יוסף בורג
שרהפממ

- - - -1
2

3

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

היקץ גועות דפוס
בתקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון) ,תש"ם ,1980-שפורטתו בקווקז התקנות  ,4101תש"ם,
עמ'  ,1172בתקנה  ,1במקום " ")1()1(2ר"ל "(2ו)(.")1
קיבץ"תקנית  ,4110כ"ט באסו 15.4.:980 ,a"wt
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