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חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת בדבר הנוהל בועדות ערר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  61לחוק מם רכוש ו ק ח פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני
מתקין תקנות אלה:
ג

!גדרות

חג׳&ת כתב ערר

בתקנות אלה—
.1
״ועדה״ — ועדת עדר שנתמנתה לפי סעיף ) 29א( לחוק <
,,משיב״ — המנהל או מי שהמנהל אצל לו את סמכותו לפי סעיף  26לחוק.
העורר ימסור לועדה שבאזור שיפוטה נמצא הנכס נשוא הערר ,או ישלח בדואר רשום
.2
לפי מענה שפורסם ברשומות ,ארבעה עותקים של כתב עדר בטופס שנקבע בתוספת הראשונה
ושניתן להשיגו במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים.

זתימת הערר

.3

כתב הערר ייחתם ביד העודר או ביד בא כוחו.

זעתס למשיב

.4

הוגש כתב ערד לועדה ,יישלח למשיב בדואר רשום העתק אחד של כתב העדר.

זארכת הפוער
להגשת.כתב.ערר

לא הוגש כתב ערר בזמן שנקבע בסעיף ) 27א( לחוק והועדה סבורה כי היתד .לעודד
.5
סיבה סבירה להגשתו באיחור ,רשאית הועדה להאריך את המועד להגשת כתב העדר לתקופה
שאינה עולה על שלושים יום.

•ןשובת המשיב

המשיב יגיש לועדה לא יאוחר מששים יום מהיום שנמסר לו העתק כתב הערר כאמור,
.6
ארבעה עותקים של תשובה מנומקת! יושב ראש הועדה רשאי להאריך א ת התקופה להגשת
התשובה אם היתד .למשיב סיבה סבירה המצדיקה זאת.

חתימת התשובה

.7

התשובה תיחתם ביד המשיב.

העתה ?עורר

.8

לעורר יישלח בדואר רשום העתק אחד של התשובה.

דיו! בערד

)א( הועדה רשאית לדון בערר ולהחליט על יסוד החומר בכתב שהובא לפניד .ובהע־
.9
דדם של בעלי הדין ,אם אף אחד מהם לא ביקש בכתב להתייצב לפניה על מ נ ת להשמיע
טענותיו.
)ב( ביקש אחד מבעלי הדין להתייצב לפני הועדה ,או החליט יושב ראש הועדה
להזמין את בעלי הדין ,יחולו הוראות התקנות  10עד .18

שביעת מועד
?שפיעת הערר

יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר ובדואר רשום עם אישור מטירה יישלחו
.10
הזמנות לעורר ולמשיב לפחות חמישה עשר יום לפני המועד האמור.

שפיעת הערר

הועדה תשמע תחילה את טענות העודר ולאחר מכן את טענות המשיבז הועדה דש־
.11
אית ,ככל שהדבר ייראה לה ,להתיר לעודד להשיב לטענות המשיב.

התייצבות בע?י
חדיז

 .12לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח
שההזמנה נמסרה לו ,רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.

דחיית הדיו!

הועדה רשאית לדחות א ת שמיעת הערר למועד אחר ,ומשהתחילה בשמיעתו —
.13
לדחות א ת המשך הדיון בו ,אם הדחיה דרושה ,לדעתה ,למען הצדק.

הגעת תצהיר

.14

הועדה רשאית לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא

מסתמך בערר או בתשובה.
התייצבות
?הקירח שכנגד

 .15רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בהתאם לתקנה ,14
יודיע על כך בכתב לבעל הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק
של הודעתו ליושב ראש הועדה.
1

2574

ם״ח  ,337תשכ״א ,עפ׳ .100
קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ׳׳א10.8.1961 ,

הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה  ,15לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה
.16
ראיה ,אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד ,זולת אם
היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.

תצהיר כראיה

בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה ,אלא אס
.17
היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו או ששמיעת
הנימוק דרושה למען הצדק.

הנב5ת הדיין
?נימוקים

הועדה רשאית להודות על הגשת פרטים נוספים בכל ענין הנזכר בערר או בתשובה
.18
או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה .17

פרטים נוטפיט

החלטת הועדה תיערך בכתב לפי הנוסח שבתוספת השניה ותיחתם ביד היושב ד א
.19
ושני חבריה.
.20

העתק מאושר של החלטת הועדה יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב

ם מ 1

ך

ש

ל

כ כ

האפשר למתן ההחלטה.
.21

טםירת העתק
ה ה ח  5ט ח

הוגש כתב ערר לועדה שאין הנכם נשוא הערר באזור שיפוטה,

ד ש א

י

י

ן

ר

ש ב

א

ש

הועדה להעביד את כתב הערר לועדה שיש לה סמכות לדון בערר.

העברת עדר
 5י ע י ה

הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה ,לדון בהם במשותף
.22
החלטה אחת בכולם —
) (1אם העדרים הוגשו על החלטה אחת ,או
) (2אם כרוכות בהם אותן בעיות משפטיות או עובדתיות׳ או בעיות משפטיות
או עובדתיות דומות.
ר

.23
1961״.

הח?טת הועדה

ל

ת ת

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )הנוהל בועדות ערד( ,ת ש כ ״ א -

א ח י ת

מיזוג עררים

השם

תופפו! ראשונה
)תקנה (2
מדפ104/
שנת המם19../......
׳?פי טעיוי ? 27חוק טס רכוש וקד! פיצו
יים ,תשכ״א? ,1961 ',א יישמע הערר כ?
עוד ?א שו?ם מס הרכוש שאינו שנוי
במחלוקת ואשר בעת שמיעתו הגיע טוער
פרעונו.

לכבוד
ועדת ערד

כ ת ב ערר
בהתאם להוראות סעיף  27לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— ,1961אני החתום
מטה
טם׳ תיק

מס׳ זהות

סדרה

שם משפחה

שם פרטי

טעו

קוב׳} התקנות .,1188כ׳׳זז באב תשכ״א10.8.1961 ,

2575

*י

עדור בזה על החלטת מנהל מם רבוש וקרן פיצויים שנמסרה לי ביום.
•
׳
נכסי כד״מ:
1

2

8

4

גוש

חלקה

תת־חלקה

תיאור הנכס

...בדבר שומת

5
6
8
7
שימוש שווי הנכס לפי שווי הנכס סכום המס לפי
הערכתי
הנכם החלטת המנהל לפי הערכתי
בהשגה

נימוקי העדר הם:

..,.לפי קבלה
לירות כמם שאינו שנוי במחלוקת — ביום
שילמתי סך של
* .אני מבקש * אינני מבקש * להתייצב לפני הועדה כדי להשמיע טענותי.
מם׳
חתימה.

תאריך
*( מחק את המיותר
תו&פת ש נ י ה
)תקנה (19

מרפ105/
על החלטה זו ניתז לערר בבעיה משפטית לבית
המשפט המחוזי תוו  30יום מיום שהובאה ההח
לטה לידיעת המעדר.

ועדת ערד
ליד משרד מס רכוש וקרן פיצויים

לכבוד

א.נ,.
הנדון:

החלטה בדבר ערר

הננו להודיעך כי לאחר דיון בעדרו מם׳
 19../כר״מ:
בעדר לשנת המס
1
גוש

2
חלקה

קבענו את שווי הנכם הנזכר

3

4

5

6

תת־חלקה

תיאור הנכם

שימוש הנכס

שווי הנכס

7
סכום המס

נימוקי ההחלטה הם:

בכבוד רב
תאריד

חבר

כ׳ באב תשכ״א ) 2באוגוסט (1961
)חט (72473
2576

חבר

יושב ראש ועדת ערר
פנחס רוזן
שד המשפטים

קוב׳ 1התקגות  ,1188כ״תבאב תשכ״א10.8.1961 ,

פקודת המזילים׳ המסוגלים
ת ק נ ו ת בדבר פטור מבלו על כהיליס מפוגלימ
בתוקף סמכותי לפי סעיפיה  14ר 19לפקודת הכהילימ המפוגלים •י׳ והסעיף ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח~ , 1948אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
2

כהילים מפוגלים הכלולים בטובין שיוצרו בישראל והם מיוצאים׳ ייהנו מהנחה מלאה
.1
מן הבלו ששולם עליהם ,אם קויימו הוראות תקנות אלה.

פטור

המבקש הנחה מן הבלו לפי תקנות אלה )להלן — המבקש( יוכיח להנחת דעתו של
.2
המנהל כי הטובין המכילים כהילים מפוגלים יוצרו ויוצאו על ידיו וימציא אישורים על
יצואם שניתנו על ידי גובה המכס בנמל היצוא.

הוכחת יצוא

המבקש ינהל ,להנחת דעתו של המנהל ,חשבונות המפרטים א ת הסוגים והכמויות
.3
של הטובין שיוצאו.

ניהול חשבונות,׳

ההנחה תינתן על יסוד שיעור של כהילים מפוגלים שיקבע המנהל מעת לעת לגבי
.4
כל סוג של טובין.

קביעת שיעור
של כהילי&

המבקש יתן התחייבות ,להנחת דעתו של המנהל ,כי לא ישנה את אחוז הכהילים
.5
המפוגלים בטובין שהוא מייצר ושלגביהם נקבע שיעור על ידי המנהל ,ללא בקשה בכתב
לשינוי האחוז האמור שתוגש למנהל מראש .שינה המבקש את אחוז הכהילים המפוגליט,
תינתן.ההנחה על טובין המיוצרים לאחר השינוי לפי השיעור החדש שיקבע המנהל על
פי הבקשה.

שינוי אחוז ,
הכהילים

המבקש יתן לפקיד מכם לפי בקשתו וללא תשלום דוגמאות של טובין מן הסוג
.6
שעליהם הוא מבקש הנחה.

רונטאות

.7

טפטים

הבקשה למתן הנחה תוגש בטופס כפי שיורה המנהל.

.8

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ג בטבת תשכ״א ) 1בינואר .(1961

תחילה

.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכהיליס המפוגלים )פטור( ,תשכ״א—1961״.

חשם

כ״ד באב תשכ״א ) 6באוגוסט (1961
)חט (726203
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4תשי״ט ,עמי .88
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ ט0׳  ,2עט׳ .1

לוי אשבול
שר האוצר

2

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת ב ד ב ר תעריןש של ש י ר ו ת י טלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר י אני מתקין תקנות אלה:
1

בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר )תעדיפי טלפץ( ,תש״ד— , 1960בחלק זי ,במקום
.1
הפרטים  2ו־ 3יבוא:
״ .2מדריד טלפון עברי)שני ברכים( לכל קו ישיר
ללא תשלום
ולכל שלוחה חיצונית
1.00
מדריד טלפון עברי נוסף ,כל כ ר ו
1.50״
 .3מדריד טלפון לועזי ,בל כרך

תיקון התוספת

 .2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( )תיקון מם׳  ,(3תשכ״א—
1961״•

השם

2

י

השניה

ז׳ באב תשכ״א ) 20ביולי (1961
°
חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט״ו ,עמ׳ .1155
ק״ת  ,1001תש״ד ,עט׳  ; 927ק״ת י  ,1תשכ״א ,עט׳  ; 652ק״ת  ,1142תשכ״א ,עט׳ .1705
) ח ט

( 7 6 0 0

קובי( התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

ח .ב ן ־ מ נ ח ם
המנהל הכללי של משרד הדואר
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פקודת הדרכים )רחבן והתווייתן(
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 4לפקודת הדרכים )רחבן והתווייתן( )להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948׳ אני
מצווה לאמוד:
1

2

• תחולת הפקודה

.1

הפקודה תחול על הדרך המתוארת בתוספת)להלן — הדרד(.

עבודות שיפור

.2

לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק  10מטרים ממרכז הדרך.

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים )רחבן והתווייתן( )כביש לנחשולים — דור( ,תשכ״א—

1961״.

תופפת

רצועת קרקע שבין נקודת ציון  145.770 — 223.580בקירוב ,על הכביש חדרה —
חיפה לבין נקודת ציון  142.500 — 224.100בקירוב המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה •
מס׳ כ 4160/ערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה.
העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה והצפון ,רח׳
העצמאות ,פינת שדרות הכרמל ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה
.

הרגילות.
י׳ באב תשכ״א ) 23ביולי (1961
<חמ (75042
1
2

ג י ו ר א יו ם פ ט ל
שר העבודה

חוקי א׳׳י ,כרד בי ,פרק קכ״ט ,עמי .1282
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ •1

פקודת הדרכים )רחבו והתווייתן(
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 4לפקודת הדרכים )רחבן והתווייתן(

1

)להלן —

הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948׳ אני
2

מצווה לאמוד:
תחולת הפהייד׳

.1

הפקודה תחול על הדרך המתוארת בתוספת )להלן — הדרך(.

ש י פ ו י

.2

לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק  10מטרים ממרכז הדרך.

.3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים )רחבן והתווייתן( )כביש לניר־עציון( ,תשכ״א—1961״.

־עבודות
••.-השם

תופפת
רצועת קרקע שבין נקודת ציון  147.400 — 234.280בקירוב ,על הכביש חדרה —
חיפה לבין נקודת ציון  149.530 — 233.900בקירוב המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
מס׳ כ 4161/ערוכה בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז חיפה והצפון,
רח׳ העצמאות ,פינת שדרות הכרמל ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ באב תשכ״א ) 23ביולי (1961
<חט 5042״
1
2

2578

גיורא יוםפטל
שד העבודה

חוקי א״ י ,כרד בי ,פרק קכ״ט ,ע»׳ .1282
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1
קובץ התקנות  ,1188כ׳׳ח באב תשכ״א10.&1»61 ,

וזוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—, 1952
צו בדבר ת ח נ ו ת גבול
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הכניסה לישראל ,תשי״ב— , 1952אני מצווה
.
• •
י
לאמוד• :
ג

בסעיף  1לצו הכניסה לישראל )תחנות גבול( ,תשט״ו— , 1954אחרי ״מעבד עזה״
'.1
יווםף ״שדה תעופה תל־אביב־יפו.״
2

לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל )תחנות גבול( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

ו׳ בתמוז תשכ״א ) 20ביוני (1961
) ח מ

ח י י ס משה שפירא
שר הפנים

( 7 6 6 3 2

1
2

סייח  ,111תש י ״ב ,עמי .354
ק״ת  ,487תשט״ו ,עט׳  ; 214ה״ת  ,916תשי״מ ,ע»׳ .1502

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר — 1960
צ ו  .ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מ ס ו ג ״ מ ת ר ו כ ה ״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״(,
תש״ך1x, 1960-אנימצווה כי שטח של  306מטר מרובע ,דןידוע בתור חלקה  561בגוש
 ,6111והרשום בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מם׳  11644מיום
 5בנובמבר  ,1954כקרקע מסוג ״מתרוכה״ ,יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה
האמורה בהתאם לכד•
ג

ז׳ באב תשכ״א ) 20ביולי (1961
) ח מ

פנחםרוזן
שר המשפטים

( 7 0 1 3 0

ם״ח  ,316תש״ר ,עמי .92

1

(חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״,

תש״ד—960i

צו בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לפוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״(י
תש״ד— 1960אני מצווה כי שטח של  81מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה 6
בגוש  6161והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳  14778מיום
 6באוגוסט  1958במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה
האמורה בהתאם לכך.
ז׳ באב תשכ״א ) 20ביולי (1961
1 3 0

)TO

1

(

n

c

ט״ח  ,316תש״ר ,עט׳ .92

קוב*) התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

ש

פ נח ס רוזן
ר המשפטים

מדור לשלטון •מקו בוי
פקודת העיריות1934 ,
א כ ר ז ה על שינוי ת ח ו ם ע י ר י ת ת ל  -א ב י ב ־ י פ ו

נ -

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת העיריות 1934 ,י ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה
בהתאם להוראות סעיף  5האמור ,אני מכריז לאמור:
תחום עירית תל־אביב־יפו כמפורט בתוספת הראשונה לפקודת העיריות ,1934 ,ישונה
.1
2

׳
׳"""י
עירית ת״א־יפו
ת ו ו ו פ

ע ל

ובמקומו יבוא פירוט זה:
״גושים ,בשלמותם 6106 ,6034 :עד  6130 ,6111 ,6110 ,6108עד  6147 ,6138עד
 •6151 ,6149עד 6153׳ 6208׳  6212 ,6209עד  6336 ,6217עד
 6623 ,6621 ,6620 ,6610 ,6609 ,6338עד  6634 ,6632עד ,6638
 6644עד  6900 ,6896 ,6651עד  6966 ,6964עד ,6988 ,6986
 6991עד  6999 ,6994עד 7042׳  7044עד 7049׳  7051עד ,7055
 7060 ,7057עד  7071,7069עד  7106 ,7104עד .7113
חלקי גושים:

 — 6129פרט לקטע הנמצא צפונית לציר הרחוב מס׳ ,744
דרך הטייסים.
 — 6146 ,6142 ,6141הקטעים הנמצאים מערבית לציר רה׳
מם׳  ,744דרך הטייסים.
 — 6143הקטע הנמצא דרומית לציר רחוב מם׳  ,744דרך
הטייסים.
 — 6150פרט לקטע הנמצא •מזרחית לצירי הדרכים  ,730דדך
השלום ורחוב אבני־זכרון.
 — 6154חלקה מס׳.1
 — 6163חלק מהגוש הנמצא דרומה לצירי הרחובות מס׳ ,730
 ,733ומערבה לציר הרחוב מס׳  744ד.1051
 — 6164הקטע הנמצא דרומית לצירי הרחובות מס׳  ,731דרך
הגבורה ומם׳  666ומערבית לצירי הרחובות מס׳ 733׳ רח׳
עמישב ו־ ,734רחוב הגונן.
 — 6167הקטע הנמצא דרומית מערבית לצירי הרחובות ,704
דח׳ ערבי נחל ר  701רח׳ הנרייטה סולד.
 — 6206החלקות  88עד  105 ,98עד  137וחלקי חלקות 138 ,2
)דרכים(.
 — 6211פרט לחלקה מס׳ 4בי ,וחלקים מחלקות מם׳ .6 ,5
 — 6332פרט לחלקות  1עד  11,9,7וחלק מחלקה ) 10דרך(.
 — 6335פרט לחלקות  2עד  12 ,9עד  15וחלק מחלקה מס׳ ,1
הנמצא צפונית ומזרחית מהקו האדום במפת תל־אביגריפו
הערוכה בקנה מידה  1:100,000והחתומה ביד שר הפנים ביום
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי  (1961ושהעתקים ממנה נמצאים
במשרד הפנים ובמשרד העבודה )להלן — המפה( והמהווה
גבול תכנית מפורטת מם׳ תגפ.333/

1
2

258C

ע״ר  ,1934תופ׳  1טפ׳  ,414עם׳ .1
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מפי  ,2עט׳ .1
סוב׳ן תתקנות  ,1188כ״וו באב תשנ״א10.8.1961 ,

 6339ו־ — 6639פרט לקטעים׳הנמצאים מזרחית לציר הכביש
הארצי בתכנון.
 — 6615החלקות  47,19עד .76
 6618ר — 6619הקטעים הנמצאים דרומית לקו האדום כמסומן.
במפה..׳•״•••
 — 6643החלקות מס׳ 26 ,2 ,1׳ 81׳  82וחלקי חלקות מס׳ ,49
.80
 — 6989 ,6987פרט לרצועה ברוחב  20מטר הנמשכת לאורך
כביש חולון בגבול המזרחי של גושים אלו ומקבילה לו.
6997 ,6995׳  7153 ,7056 ,7050 ,7043פרט לקטעים הנמצאים
דרומית לקו האדום כמסומן במפה.
 — 7105קטע הנמצא מערבית דרומית לציד הדרך מם׳ ,704
רח׳ ערבי נחל.״
א פ ח ת תל־אביב־יפו)שינוי תחום העיריה( ,תשי״ד— — 1954בטלה.

.2

ב

3

 : .3לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תל־אביב־יפו)שינוי תחום העידיה( ,תשכ״א—1961״.
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)חט (8071

י

ט ו 5

השט.

חייםמשהשפירא
שר הפנים

חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
צו איגוד ע ר י ם לגליל ה מ ע ר ב י ב ד ב ר ב ת י ־ ח ו ל י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק איגודי ערים ,תשט״ו— 1955י ,אני מצווה לאמור:
פ ר ק ראשון:

פרשנות

בצו זה —
.1
״איגוד״ — איגוד הערים המוקם לפי צו זה)
״המועצה״ — מועצת האיגוד;
<,דשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!
״שר״ — שר הפנים.
פ ר ק ש נ י  • :ייפוד

הגדרות •׳>•••;•-
.

ה

א

י

ג

ו

׳;,׳צ

^

ד

.2

מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים לגליל המערבי)בתי־חולים(״.

הקמת האיגור

.3

תחוס האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

תחופ האיגוד

.4

תפקידי האיגוד הם ,הקמת בתי חולים והבטחת האישפוז והטיפול הרפואי בהמ.

תפקידי האיגוד

לביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד — באין הוראה אחרת בצו זה — הסמכויות הנתונות
.5
•לרשות מקומית על פי כל חיקוק ,ולענין זה׳ בכל מקום בחיקוק שמדובר ב״עיריה״ ב״מועצה
מקומית״ או ״דשות מקומית״ ,יראו כאילו מדובר ב״איגוד״ ,ובכל מקום בחיקוק שמדובר
ב״ראש עיריה״׳ ב״ראש מועצה מקומית״ או ״ראש דשות מקומית״ יראו כאילו מדובר
ביושב .ראש המועצה.
1

םטכויות
האיגוד

ס״ח  ,176תשט״ו ,עמ׳ .48

קוג׳י המקנזח  ,1188נ״ח נא 9חשב׳׳א10.8.1961 ,

2981

פרק שלישי :הכוועצח
המועצה תהא של  16חברים נציגי הרשויות המקומיות! כל רשות מקומית תבחר את
.6
נציגיה מבין חברי מועצתה ,או מבין עובדיה ,במספר הנקוב מול שמה בתוספת.
תקופת כהונתה של המועצה היא שנתיים ,אך עליה להמשיך בכהונתה עד שתיכנס
.7
לתפקידה מועצה חדשה•
המועצה תכונס לישיבתה הראשונה על ידי השד ,או מי שהוסמך על ידיו לענין סעיף
.8
זה׳ לא יאוחר מ־ 14יום לאחר שנבחרו רוב חבריה ,והוא יהיה היושב ראש בה עד שייבחר
יושב ראש המועצה.
יושב ראש המועצה רשאי לכנס ישיבת המועצה בכל עת ובלבד שתתקיים ישיבה
.9
לפחות אחת לשלושה חדשים.
יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה ,אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי
.10
שליש לפחות מחבריה.
לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה־עשר יום מיום שהוגשה
.11
דרישה כאמור ,דשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון.בסדר
היום הנדרש! בישיבה שכונסה כאמור ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על הדרישה,
ואם נעדר — מי שייבחר לכך על ידי המועצה.
.12
:מדרי עבודת
המועצה
וישיבותיה

רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה ,והוא כשאין הודאה
.13
אחרת בצו זה.

סמכויות
׳המועצה

.14

••..ב»טו?.בחירת
חבר המועצה

רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור אחר במקומו? לבי־
.15
טול ולבחירה כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

־ התפטרות חבר
המועצה

חבר המועצה דשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
.16
המקומית שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן
ההודעה לראש הרשות המקומית. .

בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

העדר מישיבות
המועצה

חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים׳ או משלוש ישיבות
.17
רצופות — אם היו בשלושת החדשים פחות משלוש ישיבות — יחדל להיות חבר המועצה,
מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שידות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה* על חדילה
כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית ,שמטעמה כיהן לפני החדילה.

טי?וי מסומות
פנויים

חדל חבר מועצה לכהן ,תבחר הרשות המקומית שבחרה בו הבד אחד במקומו ,ואם
.18
תוך ששים יום לאחר שחדל חבר לכהן לא בחרה אחד במקומו ,תודיע על כך המועצה לשר
והוא יתרה ברשות המקומית! לא שעתה הדשות המקומית להתראה ,דשאי השד למנות
חבר חדש מבין חברי מועצתה ,או עובדיה ,של אותה רשות מקומית ,ואם אותו אדם אינו
מסכים למינוי ,רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי הזכות להיבחר כחבר מועצה של
אותה רשות מקומית.
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<$וצ* המקנות 3,1188״ח 3אנ תשכ״א10,8.1961 ,

אי־מילוי מקום שנתפנה אינו־פוסל את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיי?׳
.19
ובלבד שנותרו בה שני שלישים ממספר חבריה.
ל
ל 1,
,
^
נראה לשר שהמועצה אינה ממלאה תפקיד שהוטל
.20
המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שנקבע בצו! לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד
שנקבע בו ,יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכד שישולם,
מקופת האיגוד.
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םמכויוח

פרק ר ג י ע י  :יושב ראש המועצה וסגניו
.21

המועצה תבחר ,בישיבתה הראשונה׳ באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

בחירת ו ושב
ראש המועצח

.22

המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

בחירת סגן
יושב ראש

)א( נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב
.23
ראש חדש במקומו ,ימלא את מ ק ו מ ו 
)!( 'סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד ו
) (2הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אס יש יותר ממגן אחד ז
) (3חבר המועצה שהמועצה תמנה לכך — אם נבצר מהםגן או מכל הסגנים
לפעול ,או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחד סגן חדש.

כהונת היושב
ראש וסגניו

)ב( יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה:
) (1חדלו להיות חברים במועצה»
) (2התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה ?
) (3הועברו מכהונתם על ידי המועצה.
)ג( החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה
מכהונתם לא תהיה בת תוקף ,אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו
בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה! אולם אס ההעברה מכהונתם היא מחמת הרשעה
לפי פסק דין םופי על עבירה שיש בה משום קלון ,די בהחלטה המתקבלת ברוב דגיל.
)ד( חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם ,תבחר
המועצה במקומם יושב ראש או סגן אחר מבין חבריה ,תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומם,
בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה ,על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל עליידיו.
יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה
.24
של המועצה תהא בהתאם לתקציב.
)א( יושב ראש המועצה חייב אחדי האחד באפריל של כל שנה ,ולא יאוחד מאשר
.25
שלושה חדשים מתום שנת הכספים ,להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה
שחלפה.
)ב( הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו ,בתיקונים או שלא בתי־
קונים ,ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות
העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
)ג(

האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה שתיראה לו.

קונץ חחק»ת ?3,118״ח נאג וד*כ״א10.8.1961 ,

היושב ראש
מטונה על
הביצוע
דיו וחשבון
של האיגוד

העברת תפקידים
'וסמכויות

יושב ראש המועצה רשאי ,באישור המועצה ,לאצול לסגנו כל תפקיד מתפקידיו
.26
וכל סמכות מסמכויותיו׳ וכן הוא רשאי כאמור לאצול לחבר אחר של המועצה מתפקידיו או
מסמכויותיו לענין מםויים.

.משכורת היושב
ראש וסגניו

 .27יושב ראש המועצה או סגנו או חבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף  ,26רשאי ,באישור השר ,לקבל מקופת האיגוד
משכורת בשיעור שתקבע המועצה ,באישור השר.
פרק חמישי :ועדות ועוגדיפ

,בחירת ועדות

המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ בענינים או במק־
.28
דים מםויימים ,ככל שתטיל עליהן המועצה.

הרכב ועדה

.29

לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש
?ועדה
אישור הח?טוה
ועדה

.30

יושב ראש של הועדה ייבחר על ידי המועצה.

םדרי עבודת
ועדה
עובדים

המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה ,אך רשאית המועצה ,בהחלטה שנת־
.31
קבלה ברוב של שני שלישים מחבריה המשתתפים בהצבעה ,להעביר ענין מסויים לועדה
להחלטתה הסופית.
.32

ועדה רשאית׳ בשים לב להחלטות המועצה ,לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

)א( האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם ,ובאישור
.33
השר — את משכורתם ,שכרם ושאר תנאי עבודתם! כן רשאי הוא ,מסיבה מספקת ובהחלטה
של רוב חברי המועצה להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם.
)ב( המועצה תמנה גזבר ומזכיר.
פרק ששי :חוזים והצעות

חוזים ??א
,החלטות
המועצה

יושב ראש המועצה דשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה ,בלי להיזקק להחלטת
.34
המועצה ,אם נתקיימו שלושה אלה:
) (1שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות)
) (2ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה
מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה)
) (3קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

חווים הטעונים
החלטת המועצה

כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה׳ ואם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
.35
החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו׳ יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

.,חוזה למת!
זכיוו או
מונופולין

.36

כל חמה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

העברת חוזים
לאיגוד

חוזה שנעשה לפני פרסום צו ןה ברשומות ,על ידי רשות מקומית בקשר לענינים
.37
שהם מתפקידי האיגוד ,יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד ,אם המועצה החליטה על כך
והצדדים לחוזה הסכימו לכך < במקרה זה יראו בכל מקום בחוזה האמור שמדובר ב״דשות
מקומית״ כאילו מדובר ב״איגוד״.

ועדת הצעות
׳ומכרו ים

למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה )להלן — ועדת הצעות ומכרזים( שתפ־
.38
קידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.
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קוכיל התקנית  4188כ״ח נאכ תשכ״א10.8.1961 ,

)א( בכפוף לאמוד בסעיף קטן )ב( לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
.39
או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,אלא על פי מכרז פומבי.

מכרזים:

)ב( צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים ,וכן סוגי החוזים,
שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל ,יהיו לפי האמור
בתקנות העיריות )מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים( ,תש״ו, 195&-
בשינויים המחוייבים לפי הענין.
־

)א( חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי
.40
בךזוגו ,סוכנו או שותפו או באופן אחר ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה
עם האיגוד׳ למען האיגוד או בשמו ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד
מספק ל ת ו ש ב י ם 
)!( יודיע על כך בכתב למועצה ,או לועדה הדנה בחוזה או בעסק ,לפני הישי
בה הראשונה בה תדון בו!

חבר מועצה או.
חבר ועדה
או עובד
המעונין בחוזה,

) (2לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע
בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
)ב( לא יהיו לעובד האיגוד ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו ולא על ידי ב ך
זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד ,למען
האיגוד או בשמו ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים
ופרט לעניו שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.
)ג( הודאות הסעיפים הקטנים )א( ר ) ב ( אינן חלות על הבד מועצה או ועדה או
עובד מועצה מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה
בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים ,זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש
מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי ,או אס היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה
על .5%
)ד( העובד על הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,דינו — מאסר שלושה חדשים
או קנם חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

פרק שכיעי ן כפפיפ
הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
.41
לסעיף  12לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית
שהיו רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים המתנהל
לפי פקודת מרשם התושבים ,תש״ט— , 1949והנוגע לתחום אותה רשות מקומית.

הטלת מכמות

3

)א(
)ב(

.42

כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.
קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

)א( גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.
.43
)ב( כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך ,אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר
להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.
כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה

.44

וביד הגזבר.
2
3

קופת האיגוד
בטחון קופת
האיגוד

חתימה על
פקודת תשלום

ק״ת  ,959תש״ד ,עט׳ .215
ע״ר ,ת׳ט״ט ,תוס׳ א׳ טס׳  ,48עט׳ .164

קובץ התקנות ,1188.כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,
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פ י ק שמיני t
הנהלת
חשבונות

דואה חשבו!

חשבונות

המועצה חייבת לנהל בצורה שיורד ,עליה השר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה
.45
חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו» חשבון זה יהא
פתוח לעיון חברי המועצה.
.46

גזבר המועצה יגיש תוך  30יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה

חשבון ,שיתמנה על ידי השר.

פרק תשיעי:

הודאות שונות

התחייבות
האיגוד

.47

גישה לספרי
המועצה

ספרי המועצה ,מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר
.48
מועצה ,והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם ,ובלבד שלא יוציא ספד ,מסמך או נייר
כאמור ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

־המצאת ידיעות
'לרואה החשבוז

רואה החשבון כאמור בסעיף  46רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו
.49
ידיעות ,פרטים ,הסברים ,חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב
ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.

משפטים

..בירור חילוקי
דעות

השם

חוזה ,כתב התחייבות ,או תעודה אחרת לא יחייבו את ה א י ג ו ד 
)!( כשיש בהם התחייבות כספים מטעם האיגוד׳ אלא אם נחתמו על ידי יושב
ראש המועצה וגזבר האיגוד ן
) (2כשאין בהם התחייבות כספית כאמור ,אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש
המועצה ומזכיר האיגוד.

האיגוד רשאי להגיש תביעה ,או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל
.50
דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו ,או אם הדבר נראה לו
כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד׳ או להגנת חבריו ,עובדיו ,מוסדותיו ומפ־
עליו בקשר לתפקידיהם .לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של
כל עובד ,הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות ,כולן או מקצתן׳ ובין האיגוד ,או בין
.51
הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד ,רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות
מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר ,והשד או מי שימונה על ידיו יכריע בהן.
הכרעה זו תהא סופית.
.52

לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים )הגליל המערבי( )בתי חולים( ,תשכ״א—1961״.

תופפת
הרשות המקומית

טספר החברים

עידית עכו
עירית נחדיר,
המועצה האזורית געתון
המועצה האזורית סולם צור
המועצה האזורית מעלה הגליל
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חמ (76535

2586

5
3
1
1
1

הרשות המקומית
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה
המועצה

מספר החברים

המקומית ראמה
המקומית כפר יסיף
המקומית פקיעין
המקומית מעיליה
המקומית שלומי
חיים

1
1
1
1
1

משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית שלחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—3 !958

.1

ב מ

ק

ו מ

פ

ר

ט

)מז(יבוא!

החלפת פרט
)טז(

״)מז(

שלחים
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור שלחים הערוכה בקנה מידה של  1 :50-000והי
חתומה ביד שר הפנים ביום כ״ז באייר תשי״ד ) 30במאי  (1954וביום כ״ז בתמוז תשכ״א
) 11ביולי  (1961ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית•
טור ב׳

 ...טור א׳
אשבול
מבועים
ניר־משה
ניר־עקיבא
פעמי־תש״ז
קלחים
שדה־צבי
תלמי־ביל״ו

.

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה באות ג׳
במפח באות כ״א
במפה באות א׳
במפה באות ב׳
במפה באות ו׳
במפה באות ד׳
במפה באות ה׳
במפה באות ח׳

השטחים המסומנים במפה באותיות ז׳ ט׳ עד כ׳״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שלחים ,תיקון( ,תשכ״א—

.2

השט

1961״.
כ״ז בתמוז תשכ״א ) 11ביולי (1961
<
חמ

חייםמשהשפירא
שר הפנים

( 8 0 0 1

ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,1עטי .2
?״ת  ,797תשיי׳ח ,עט׳ .1256

1
2
3

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לפתח־תקוה בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,

מתקינה מועצת עידית פתח־

תקוה חוק עזר זה:
בתוספת לחוק עזר לפתח־תקוה )היטל עינוגים( ,תש״י— , 1950במקום הקטע המת־

.1

2

תיקון התוספת

חיל ב־״לכל עינוג חוץ מתיאטרון״ והמסתיים ב־״ובלבד ש־ 75פרוטות יהיו פטורות מהיטל״
יבוא קטע זה:
1
2

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,84תש״י ,עט׳  ; 830ק״ת  ,542תשט׳׳ו ,עט׳  ; 13531ק״ת  ,724תשי׳׳ז ,עט׳  ; 1775ק״ת ,840
תשי״ט ,עט׳ .232

קובי! התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

8 7

m

י

״לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
כרמים שמחירו
באגורות

שיעור רהיט?

 16.5אגורות
 23,5אגורות
 85%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 5אגורות
יהיו פטורות מהיטל.
 85%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגר
רות יהיו פטורות מהיטל״.

עד 40.8
למעלה  40.8עד 48.8
למעלה  48.8עד 52.1
למעלה  52.1ומעלה
.2

חמס

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
י .פ י י נ ב ד ג
ממלא מקום ראש עירית פתח־תקוה

נתאשר.
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)חט (892007

ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
ח ו ק עזר לאבן־העזר ב ד ב ר מ ס ע ס ק י ם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה׳ המועצה האזורית אבן־העזד חוק עזר זה:
1

2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לאבן־העזר )מם עסקים מקומי( ,תשי״ח—) 1958להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
8

״תופפת
שיעורי ה מ ס ל ש נ ה
תיאור המלאכה או העסק
טנדר
אוטו משא
אספקת מיס
חברת אוטובוסים
קידוחי מים — לכל קידוח
אספקת חשמל
שיווק עופות — לכל אפרוח או פרגיה
מחצבת מלט
תחנת טרקטורים
1
2

המם בלירות
16
40
400
400
200
1000
0.001
1000
300

תיאור המלאכה או העסק

המט בלירות

צרכנית ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
קבלן שהיקף עבודתו בשנה בלירות —
עד 5,000
למעלה מ־ 5,000עד 10,000
למעלה מ־000׳ 10עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 75,000
למעלה מ־75,000

60

30
75
200
500
750
1000״

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
עייר  ,1945תוס׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,790תשי׳׳ח ,עמ׳  ; 1131ק״ת  ,1088תשכ׳׳א ,עמ׳ .687

3

2588

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל •(1961

.2

ת ח י ? ח

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
.3
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום
ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על חשבת המם לפי
חוק עזר זה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן־העזר )מס עסקים מקומי( )תיקון מם׳ (,

.4

2

הוראות מעבי

השם

תשכ״א—1961״.
שלמה יפרח
ראש המועצה האזורית אבן־העזר

נתאשר.
י״ח בסיון תשכ״א ) 2ביוני (1961
)חט (81100
חיים משה שפידא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ג ד ר ה ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית גדרה חוק עזר זה:
בסעיף  1לתוספת לחוק עזר לגדרה )היטל עינוגים( ,ת ש ״ י ! 5 0 -

.1

9

 2ן

ב מ

ק

ו מ

ם ע י ף

תיק״ התוספת

ק ט ן ) ב ( יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
כרטיס שמחירו
באגורות

שיעור ההיט?

עד 40.8
למעלה מ־ 40.8עד 52.8
למעלה מ־52.8

.2

 16-5אגורות
 27.0אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)חט (81658

השם

א .פ ר נ ק ל
ראש המועצה המקומית גדרה
ח י י ם משד ,ש פ י ר א
שר הפנים

1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,77תש״י ,עט׳  ; 685ק״ת  ,840תשי״ט ,עמי ¿36׳.

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

2589

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק ע ז ר ל ה ד ר ־ ה ש ר ו ן ב ד ב ר ר ש י ו נ ו ת ל א ו פ נ י י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות - 1941 ,וסעיף ) (1) 25ד(
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה האזורית הדר־השדון חוק עזר זה:
1

2

הגדרית

בחוק עזר זה —
.1
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני!
״המועצה״ — המועצה האזורית הדד־השרון!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זח,
כולן או מקצתן ?
״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה!
״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

רשיח ?אופניים

)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש ל ו עליהם רשיון בד־
.2
תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצודה
הנראית לעין לוחית־מספר ,שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
)ב( העובד על הוראות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנס  50לירות.

כקשה 5טת1
רשיח

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי ליתן
.3
את הרשיון ,בהתחשב עם הוראות סעיף ק ט ן ) ב (  ,או לסרב לתתו.
)ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
בפנס אור קדמי ,ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית ,בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג( התעודה האמורה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לידות ,אולם אם הרשיון,ניתן
אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

?והית־טספר

)א(

.4

ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר ,והוא יחליף כל לוחית־מםפר

מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.
)ב( בעד כל לוחיודמספר תשולם למועצה אגרה של  75אגורות•
ביטול
השט

חוק עזר להדר־השרון)רשיונות לאופניים( ,תשי״ד— — 1954בטל.

.5

3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־ה׳שרון )רשיונות לאופניים( ,תשכ״א—1961״.
.6
א .א ב ר ך
נתאשד.
ראש המועצה האזורית הדד־השרון
כ״ו בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961
<חמ (82102
אני מסכים.
בן־אהרן
יצחק
חיים משה שפירא
שר התחבורה
שר הפנים
1
2
3

2590

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עכו׳ .119
חוקי א״י ,כרד כ׳ פרק קב״ח ,עמ׳ 1ז.12
ק״ת  ,422תשי״ד ,עט׳ .420
1188קובץ התקנות

 ,כ״ח באב תשכ״א1961a.10 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לזבולון בדבר אגרת תעודת אישור•
מתקינה המועצה

בתוקף סמכותה לפי מעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית זבולון חוק עזד זה:
בחוק עזר ז ה -
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית זבולון»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידיו לצורך חוק עזר זה.

ה ־ י י י ת

המבקש מאת ראש המועצה תעודה׳ אישור תעודה או קיום תעודה ,ישלם למועצה
.2
אגדות אלה:
) (1בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וידושות— של\שלירות»
) (2בכל ענין אחר — לירה אחת.
המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרה בסך  50אגודות.

.3

ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה׳ לאשרה או לקיימה ,בלי כל תשלום
.4
או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת,
שמטרתו אינה הפקת רווחים•

אגרת תעייה

אגרת העתק
הנחות ופטור

.5

חוק עזר לזבולון)אגרת תעודת אישור( ,תשי״ב— — 1952בטל.

ביטיי

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזבולון )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״א—1961״.

השם

2

י ע ק ב מ רק מ ן
ראש המועצה האזורית זבולון

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חט (82510

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ק״ת  ,251תשי״ב ,עט׳ .584

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
,חוק עזר לזבולון בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( 1945 ,׳ מתקינה המועצה האזורית זבולון חוק עזר זה:
ג

2

במקום התוספת לחוק עזר לזבולון )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

.1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
1
2
3

3

)להלן _

החלפת התוספת

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
מס׳  ,6a14עט׳ .115
עייר11944תום׳,
ק״ת  ,642תשי״ז ,עמ׳  ; 1.44ק״ת  ,940תשי׳׳ט ,עמ׳ .1962

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ׳׳א10.8.1961 ,

2591

״תוספת
שיעור ה מ ם ל ש נ ה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אספקת מים
אספקת חשמל
אגודה צרכנית שיתופית
אופניים וחלקים — תיקון
אטליז
בית אריזה
בית בד לשמן
בית מלאכה או בעל מלאכה שאינו מעסיק
עובדים
בית מלאכה או בעל מלאכה המעסיק עובדים
שמספרם —
עד 3
 4ומעלה
בית חרושת —
לפחים
לחלבה וטחינה
לסיגריות
בית חרושת או תעשיה המעסיק עובדים
שמספרם —
עד 5
 6ומעלה
בית כבישה לזיתים
בית קפה או מסעדה
בנק או אגודה שיתופית לאשראי
גידול עדרים לבשר
חברה לשיווק תוצרת חקלאית
חנות —
אריגים
גלנטריה ובגדים
ירקות או פירות
כלי מטבח
כלים וחמרי חשמל
בולים
מכולת
נעליים
כל חנות אחרת
טחנת קמח שתפוקתה ליממה —
עד  40טונות
למעלה מ־ 40עד  50טונות
למעה מ־50
מאפיה
מוניות —כל מונית
מגרסה
מחלבה
תהילה
הוראות מעבר

2592

.2

500
800
50
20
30
100
150
20
60
100
300
100
400
100
200
50
50
200
100
500
50,
30
30
20
50
25
50
50
40
600
900
1200
80
30
30
120

תיאור המלאכה או העשק
מחלק הלב
מחלק קרח
מחלק נפט
מחסן —
נפט
צינורות
חמרי בנין
מחצבה ,מגרסת אבן או מפעל סיד המעסיק
עובדים שמספרם —
עד 2
 3עד 4
 5עד 6
 7עד 10
 11עד 20
מסגריה
מספרה
משאית —
עד  3טונות
למעלה מ־ 3טונות
מחסן סיטונאי
מחסן אחר
מקצועות חפשיים — לכל עובד מקצועי
נגריה —
שאינה ממונעת בכוח מיכני
הממונעת בכוח מיכני
נפחיד•
סוכנות לאספקת דלק לישובים
םפק לחם
ספק סחורות או מצרכים לישובים בתחום
המועצה
צבע
קולנוע
קיוסק או מזנון
קבלן בנין או קבלן לעבודות אחרות המבצע
עבודות בתחום המועצה והיקף עבודתו לשנה
בלירות —
עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 40,000
למעלה מ־ 40,000עד 100,000
למעלה מ־ 100,000עד 250,000
למעלה מ־000׳250
רוכל
שירות אוטובוסים
תחנה למכירת דלק

המט בלירות

20
20
10
40
150
80
100
200
300
400
700
50
20
30
50
400
50
60
30
100
20
150
60
120
20
50
20

100
200
400
700
1000
2000
10
800
100״.

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ׳יא ) 1באפריל .(1961

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המט
.3
לפי חוק עזר זה לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים ,יום מיום פרסום חוק עזר זח
ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  ,1961/62ייחשב כאילו
שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
קיבץ התקנות  , 1188כ״ח באב תשכ״אmaioei ,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזבולון )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשב״א—1961״.

.4

ח״ם

יעקב מדקמן
ראש המועצה האזורית זבולון

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חמ (82512
חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לחבל־יבנה בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:
2

בסעיף  2לחוק עזר לחבל־יבנה )מם עסקים מקומי( ,תשכ״א) 1960-להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א( כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה בשיעור
שנקבע בתוספת ,אולם אם העוסק בעסק המפורט באחד הפריטים  ,6,5,4,3,2,1ד11,9,8 ,
של התוספת התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק והודיע על לד למועצה לפני
 1באוקטובר ,ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.״
3

.2

תיקון סעיו! ,2

החלפת התוססת

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי ,יבוא:

״תופפת
שיעור ה מ ס ל ש נ ה
חמס בלירות
תיאור המלאכה או העסק
הטם בלירות
תיאור המלאכה או העסק
קבלן או קבלן משנה— חברה ,אגודה שיתו
200
תחנת דלק
פית ,שותפות או יחיד לעבודת בנין׳ חריש,
100
מפעל שימורים
סלילת כבישים ,ניקוז ,ביוב ,עבודת קידוח או
75
ביתי מלון
לכל עבודה אחרת שהיקף עבודתו בתחום
50
בנק .
המועצה לשנה בלירות —
10
אטליז או חנות ירקות
50
 5,000עד 10,000
20
חנות אחרת
100
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
5
קיוסק
250
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
40
מסעדה
500
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
20
בעל מלאכה
750
למעלה מ־ 100,000עד 150,000
מפעל לכריית זיזפזיף ,חול ,סוברי ,צדפים או
300
1000
למעלה מ־ 150,000עד 200,000
כורכר
1250
למעלה מ־ 200,000עד 250;000
מפעלי תעשיה ומלאכה ,שאינם מפורטים במ־
1600
למעלה מ־250,000
קום אחר בתוספת זו המעסיקים עובדים —
 3עד 5
50
ספק סחורות או מצרכים לישובים בתחום המו־
 6עד 10
100
עצה בהיקף בלירות —
 11עד 20
200
100
 10,000עד 20,000
100
 21עד
400
200
למעלה פר20,000
 101עד 150
600
1200
חברה לייצור ואספקת חשמל
 151עד 200
800
250
חברה להספקת מיס
 201עד 250
1000
550
שירות להסעת נוסעים
 251עד 300
1200
150״.
שירות להובלות משאות
 301ומעלה
1500
ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
 S 5ת ש כ ״ א  ,עט׳ .233
ק״ת ,10
1

2

3

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,
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תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.3

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
.4
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל
סכום ששולם על חשבון המס לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם
על חשבון המם לפי חוק עזר זה׳
.5
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה )מם עסקים מקומי( )תיקון( תשכ״א—
שלמה אפרתי
ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חמ (83170
חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־אתא בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

המקומית כפר־אתא חוק עזר זה:
""־יי"

.1

בחוק עזר זה —

״מפעל מים״ — באר ,בריכה ,מנהרה׳ תעלה וםכר ,מבנה ומיתקן ,המשמשים לשאיבת מים,
אגירתם והעברתם ,והמהווים יחידה משקית אחת ,למעט רשת פרטית ז
״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר ,למעט מד־מים ,המצויים בנכס והמשמשים לאספקת
מים לאותו נכס ן
״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,שסתומים ,מסננים ותאי בקורת <
״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס ?
״נכס״ — בנין או חלק ממנו ,או קרקע תפוסה או פנויה}
״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!
״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־אתא.
חיבור 5טפע5
ט

י

ם

)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
.2
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב
בצירוף מפה של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה —
) (1אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת ז וכן
) (2הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.
ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

2594

מובץ

1188

 , n u p n nכ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יסירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.

רשת 6רטית

)ב( לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית ,לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,
אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
)ג( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים .הודה המנהל כאמור ,לא יחולו
הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע
את פעולתו התקינה של מד־המים.
בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבד רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
.4
קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים ,ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור
שנקבע בתוספת.
.5

)א( לא יתקין אדם מד־מים ,לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.

)ב( המנהל דשאי לדדוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד־
מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל .הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
תוך עשרים יום .לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה ,רשאית המועצה
לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד־המימ
והאביזרים בהתאם לחשבון.

אגרת הנחת
צינור מיט

רכישת טד־טים
והתקנתו

)ג( בעד התקנת מד־מיס ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד( לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מימ כאמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי המנהל
להתקין א ת מד־המים ולחייב א ת הצרכן בדמי שכירות חדשיימ בשיעור שנקבע בתוספת.
)ה( בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת .בעד תיקון
מד־מים ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת — אם מד־המים תוקן על ידי
עובד המועצה ,או א ת הוצאות התיקון — אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
)ו( היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה ,דשאי הוא
לדרוש שהמנהל יבדוק א ת מד־המים ללא תשלום נוסף .נתגלה שמד־המים פעל כהלכה,
ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף ק ט ן ) ה ( .
)א( בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
.6
שנקבע בתוספת.

אגדת מים

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
להשקאת גנים ,לניקוי חצרות ,או לכל שטח מסביב לבנין ,על ידי בעל הנכם.
)ג( לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת ,רשאי המנהל לחייב את
הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה
התקופה בשנה הקודמת.
)א( המנהל רשאי ,באישור המועצה ושר הפנים ,להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת
.7
מים ולקבוע בו תנאים.

אםפקת טימ
5פי חוזח

)ב( היתד ,סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הודאות חוק עזר זה ,יחולו תנאי
החוזה.

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1061 ,

2595

המנהל רשאי ,באישור המועצה ,לחייב צרכן או בעל רשת פרטית לתפקיד בקופת
.8
המועצה פקדון להבטחת תשלום אגדת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת
המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.
)א( אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד ,אספקת המים
.9
לפי מד־מיס׳ תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
)ב( בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם ,עם מתן הרשיון לאותה בניה ,על
חשבון האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל! אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי
גזבר המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על  80%מהסכום ששולם כאמור,
אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
)ג( התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם
תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.
הוראות הסעיפים  6ו־ 8לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר

)א(
.10
אמצעים.
)ב( המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה ,בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות
או ספורט מתשלום לפי סעיף  ,6כולו או מקצתו.
)ג( הוראת סעיף  8לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה,
בריאות ,סעד ,חינוך ,דת ,תרבות ,אמנות או ספורט.
.11

)א( המנהל יתרה בצרכן ¬-
) (1שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה 1
) (2שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל ן
) (3שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו
מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש 1
) (4שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי
אי תיקון מיתקני המים שברשותו.

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל ,בתום שבעה ימים מיום מסירת
ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן )א() (1ד) (2ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
לפי סעיף קטן )א( ) (3ר) ,(4לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר
בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע פגיעה במים
כאמור ,הכל לפי הענין ,ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע
בתוספת.
)א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף ) 11ב( לא יחודש אלא לפי היתר
.12
בכתב מאת המנהל.
) .ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
)א( ,רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
)א( בשעת חירום ,או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
.13
הפרטית ,רשאי המנהל ,במידת הצורך ובדחיפות הדרושה ,לנתק ,לעכב או להפסיק את
אספקת המים ,כולה או מקצתה.
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)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
)ג( חלפה הסיבה לניתוק׳ עיכוב או הפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א(,
חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.
.14

)א(

המנהל דשאי להיכנס לכל נכס ,בשעות שבין  8.00ל־ 17.00ובשעת

ח

י

ר ו פ

—

רשות כניסה

בכל זמן סביר — על מנת —
) (1להתקין מד־מימ ,לתקנו ,לבדקו ,להוציאו או להחליפו וכן לבדוק ,לתקן
לשנות ,לסלק ,למדוד או להניח מחדש צינור ,ברז או שסתום וכיוצא באלה ז
) (2לבדוק אם יש בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים ,או לבדר את כמות
המים שסופקה לצדכן.

.15

)ב(

לא יעכב ארם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

)א(

לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרבי

השימוש במים

בית או לצורך שקבע המנהל.
)ב(

לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לדעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.

)ג( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ,ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה
לאספקת מים.
)ד( לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים
שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום
המועצה.
)ה(
המים.

לא יטפל אדם׳ למעט המנהל ,במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־
.

לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פדט לאדם שנותקה,
.16
עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף ) 11ב( אם לא סילק במועד הקבוע את הסכומים
שהוא חייב לפי חוק עזר זה ,או לפי סעיף  — 13אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

מכירת מים

לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל ,או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
.17
־ :
המים.

שמירה מפני.

)א( ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו)להלן — ראש המועצה( רשאי לחייב,
.18
בדרישה בכתב ,כל צרכן או בע< של רשת פרטית או של חלק ממנה ,תוך זמן שנקבע
בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

ז י ה י פ

דרישת תיקונים

)ב( צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה ,שנמסרה לו דרישה כאמור,
חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחדי דרישת
ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
את הוצאות הביצוע מן הצרכן או הבעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה ,הכל לפי
הענין.
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מסירת הודעות

ע נ

ת

׳

ט י מ

**

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה׳ תהא כדין ,אם נמסרה לידי ד,אדם שאליו
.19
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() 3 ,א( ר ) ב ( ) 5 ,א() 12 ,א() 14 ,ב(,15 ,
.20
 ,17,16ו* 18דינו — קנס  500לירות ,ואם עבד על הודאות סעיף ) 18ב( והמועצה לא
השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף ) 18ג( והיתה העבירה נמשכת ,דינו  - -קנס נוסף  20לירות
בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש המועצה או
אחרי הרשעתו בדין.
.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא )אספקת מים( ,תשכ״א—1961״.
שיעורי האגרה
בלירות

תופפת
 •1אגרת חיבור דשת פרטית )סעיף  ) 2ג ( ( —
לשיכונים — לכל יחידת דיור
 .לבניה אחרת — לכל מ״ר משטח המגרש
ונוסף לזה לכל מ״ר משטח הבנין
.2

אגרת הנחת צינורות)סעיף — (4
לכל מטר אורך של חזית המגרש

3

אגרת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ג ( ( —
בבית חדש
בבית קיים

.4

דמי שכירות מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( — לחודש
בעד מד־מים שקטרו עד ״ 3/

1.50

.5

אגרת בדיקת מד־מים )סעיף  ) 5ח ( (
בעד מד־מים שקטרו עד ״%

—5.

—8.

4

 •6אגדת תיקון מד־מים )סעיף  ) 5ח ( ( — לחודש
בעד מד־מים שקטרו עד ״%
.7

2598

—200.
0.10
1.70

אגרת מים )סעיף — (6
)א( במקום שהותקן מד־מים —
) (1לדירה — עד  10מ״ק לחודש
לכל מ״ק נוסף
) (2לגינות ומשקי עזר בהגבלה של  8מ״ק לחודש
בחדשים אפריל—נובמבר ,לכל  100מ״ד או חלק
מהם — לכל מ״ק
) (3לשימוש חקלאי — במדידה נפרדת — לכל מ״ק
) (4לתעשיה ,מלאכה או חנות דגים —
ע ד  10מ״ק לחודש
לכל מ״ק נוסף
) (5לבניה — לכל מ״ק

—10.
—18.

0.50

2.20
0.25

0.09
0.09
1.80
0.18
0.30
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׳ציע־ר האגרה
בלירות.

.8

)ב( במקומ שלא הותקן מד־מים — לחודש
לשימוש ביתי — לכל יחידת דיור
עד  2חדרים
לכל חדר נוסף
לכל \ דונם שטח או חלק ממנו
אגרת חידוש חיבור )סעיף  ) 11ג ( (

נתאשר.
ב׳ בתמוז תשכ״א ) 16ביוני (1961
)חפו (834411
חיים

3.50
0.50
— 2
— 5

צבי חדר
ראש המועצה המקומית כפר־אתא
משח שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנחל־שורק בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית נחל־שורק חוק עזד זה:

מתקינה המועצה

 ,1בחוק עזר זה
״המועצה״ — המועצה האזורית נחל־שורק ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב;
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,או בדרך הדבקה או צביעה,
חריטה ,שידור או הקלטה או כיוצא באלה ז
״מודעה״ — הודעה שפורסמה ?
״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ,או כל
צירוף של אלה <
״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק!
״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
שייחדה המועצה למטרה זו.

הגדרות

)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג
,2
ץ 1,
שלט בתחום המועצה ,אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם ל ר
המודעה או השלט —
) (1כתובים עברית! או
) (2כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
שלישים מהשטח ואת החלק העליון של השטח והאותיות העבריות גדולות מה־
אותיות הלועזיות.
ת נ א

ה ר ש י

ן א

א

א

ם

מודעה ושלט
טעוגיפ רשיו

)ב( ראש המועצה רשאי —
) (1להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה <
) (2לסרב לתת רשיון.
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
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לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
עזר זה או כל דין אחד.
מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו׳ חמישה העתקים ללא

)ג(
הודאות חוק
)ד(
)ה(
תשלום.
)ו( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
בתוספת הראשונה.
)ז( תקפו של הרשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.
אגרות

.3

)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

תחולה

.4

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
) (1מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה ז
) (2מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות ז
) (3שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

מודעות

לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכלך
.5
מודעה ,שלט או לוח מודעות.

ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
אגדת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרס לפרסומה.
אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.

2

שטירת

דרכי פרמוט
אסורות

.6

)א(
)ב(

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
לא יפרסם אדם מודעה דדך חלוקה מעל כלי טיס ,כלי רכב או בעלי חיים.

מסירת פרטים

.7

)א(

לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל

בית הדפום אשד בו הודפסה המודעה.
)ב( לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.
סטכויות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
.8
רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון ,להסיר את המודעה או את השלט.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי ראש
המועצה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות ההסרה
או ההריסה מאותו אדם.
)ג(

ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין ,רשאי הוא להורות

לפי סעיף ק ט ן ) ב ( ללא מסירת דרישה בכתב.
פרסום על לוח
מודעות

ענשיט

השם

.9

)א(

לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.

)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
לה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם היתד.
.10
העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק )מודעות ושלטים(׳ תשכ״א—1961״.
חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט״ז ,עט׳ .1191

2600

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ׳׳א10.8.1961 ,

תופפת ראשונה
)סעיף (0) 2

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח המודעות:
י

מודעה
מודעה
מודעה
מודעה

גדולה
בינונית
קטנה
זעירה

אורד בם״מ

רוחב בס״נו

93
46
46
23

62
62
31
31

תוספת שניה
)סעיפים ) 3א( ד  ) 9ב ( (
י

שיעור האגרה
בלירות

 .1מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
שבת עד יום ש ש י ) ו ע ד בכלל( או לחלק משבוע
 .ב מודעה המתפרסמת דרך הארה ,צביעה׳ חריטה או כתיבה —
לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל  100ס״מ מרובעים

1

.3

אחר
)(1

— ל כ ל שלושה ימים:
מודעה גדולה
לכל יום נוסף
מודעה בינונית
לכל יום נוסף
מודעה קטנה
לכל יום נוסף
מודעה זעירה
לכל יום נוסף

)(1

שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
במטרים מרובעים )ועד בכלל( — לשנה —
עד 1
למעלה מ־ 1עד 2
למעלה מ־ 2עד 3
למעלה מי 3עד 4
למעלה מ־ — 4לכל מטר מרובע או חלק הימנו
לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה ).(1

)(3
)(4

)(2
.5

0.03

מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום

)(2

.4

—•1

50־3
1.20
2.50
0.85
!•20
0.40
0.75
0.25

שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר
מרובע או חלק ממנו — לשנה

נתאשד.
י״ד בםיון תשכ״א ) 29במאי (1961
(841101 .my
חיים משה שפירא
שד הפנים

—2
—4
—6.
—8.
—3.

—25

יצחק גרוס
ראש המועצה האזורית נחל־שורק

1188,קובץהתקנות

כ״ח באב חשכ״א׳ 8.1961A1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנעמן בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,ד מתקינה המועצה
1

האזורית נעמן חוק עזר זה:
ההלפת התוספת
 ,השגיה

במקום התוספת השניה לחוק עזר לנעמן )מודעות ושלטים( ,תשי״ב— , 1951יבוא:

.1

2

״תופפת שניה

שיעורי האגרה
בלירות

 .1מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או
במקום אחר —
לכל שלושה ימים
מודעה גדולה
וכן  30אגורות לכל טופס <
מודעה בינונית
וכן  25אגורות לכל טופס <
מודעה קטנה
וכן  20אגורות לכל טופס <
מודעה זעידה
וכן  15אגורות לכל טופס!

השפ

.2

1.60
0.60
0.40
0.30
2.00
3.00
4.00
6.00
7.00
2.00

.2

שלט — עד ו מ״ר
למעלה מ־* מ״ר עד  1מ״ד
למעלה מ־ 1מ״ר עד  2מ״ר
למעלה מ־ 2מ״ר עד  3מ״ד
למעלה מ־ 3מ״ד עד  4מ״ד
למעלה מ־ 4מ״ר — לכל מ״ד או חלק ממנו

.3

לכל שלט נוסף אגדה כפולה מזו שנקבעה בפרט 2״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנעמן )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
כ״ו בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961
)חט (84143
חיימ משה שפירא
שר הפנים

פרנקל
מרדכי
ראש המועצה האזורית נעמן

ע״ר  ,1941תוס׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
<ן״ת  ,?18תשי״ב ,עט׳ .108

1
%

2602

?!31ץ התמנות » ? 4 1׳׳מ במכ ת׳*כ״א10.8.1981 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חדק עזר לנחלת־יהודה כדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  ?• 1941וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית נחלת־יהודה חוק
2

עזר זהי:
במקום התוספת לחוק עזר לנחלת־יהודה )מס עסקים מקומי(׳ תשי״ז—1956

.1

3

תיקו! חתוםפת

)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
״תופפת

שיעורי המס לשנה
הטס בלירות
תיאור המלאכה או העסק
100
אטליז
300
אטליז ומכירת מוצרי בשר
אטליז במעברה
22
אספקת מים — חברה .או אגודה — לכל באר
שתפוקתה —
220
עד  150מ״ק לשעה
440
למעלה מ־ 150מ״ק לשעה —
4
בעלי דירים — לכל ראש
בית חרושת —
600
למכשירי אלקטרוניקה
450
לנקניק
600
לעורות
44
בית קפה במעברה
82.50
בית אריזה לתבלינים
חנות:
165
מכולת מחוץ למעברה לשיכון החדש
22
מכולת במעברה
30
מכולת בשיכון
75
ירקות
75
לממכר דברי טקסטיל
110
מעדנים
30
דגימ
כלי בית
25
.2

הטס בלירות
27.50
י 15
30
1200
1200 ...
;;150
330
100
44
'110
225
;110
מ 
350 .׳.
; 66
22
16.50
110
82.50
275
25
55
55
50״.

תיאור הטלאכה או•העסק
חלוקת נפט
חלוקת קרח
חלוקת חלב
חברת החשמל
חברת אוטובוסים
חברה המספקת גז לבישול
מאפיה
מאפיית פיתות
מחסן לצרכי מזון
מחסן אספקה לבעלי חייפ
מוסך
מזנון מחוץ למעברה
מזנון במעברה
מסעדה ובית קפה מחוץ למעברה
מסעדה ובית קפה במעברה
מספרה
סנדלריה
צדכניה
קיוסק
קולנוע
רוכל ירקות
תחנת ריכוז חלב
תחנת ריכוז ביצים
תיקון תקדים )פנצ׳רים(

״חילה.

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

הודאות סעיף 3 ,לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון ל ;
.3
לפי חוק עזר זה לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זד•
ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  ,1961/62ייחשב כאילו
שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה•
ש

.4

ד

מ ם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יחודה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—

הוראות מעבר

השם

1961״.
אלימלך צמיר
נתאשד.
ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה
כ״ו בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961
)חט (84160
חייםמשהשפידא
שד היפנים
ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1946תום׳  1מם׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,665תשי״ז ,עט׳ .651
1

2

8

קובץ התקנות  ,1188ב״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

2603

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדכר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941וסעיף  3לפקודת
1

הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,י מתקינה המועצה המקומית קריורטבעון חוק
1

עזר זה:
החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לקרית־טבעון )מס עסקים מקומי( ,תשי״ט—1958
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

3

״תופפת
בתוספת זו:
״סוג״ — הסוג שייקבע על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה 5
״חנות״ — חנות ששטחה עולה על  10מ •
2

שיעור המס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

אטליז
אטליז ומכירת דגים או עושות
'בית חרושת —
לקרח
 .למי סודה או גזוז
בית :מלאכה — לחמרי בנין׳ המעסיק עובדים
שכירים —
עד 2
 3ומעלה
בית מלאכד ,לסריגה
בית מלון ,שבו אין מגישים ארוחות ללקוחות
בית מרקחת
;

בית^קפה ,בית אוכל או מסעדה —
:מוג  1או 2
סוג 3
םוג 4
בנק ,אגודה לאשראי או סניפיהם
גז ,חלוקת מיכלי גז לצרכנים
גז ,סוכנות אזורית לאםםקה
גן ילדים או גנון )פרטיים(
גנן או סולל מדרכות —
שאינו מעסיק עובדים שכירים
,:המעסיק עובדים שכירים
דחפור או טרקטור — לכל כלי
הובלה ־— משרד ,חברה ,אגודה שיתופית,
מוסד ,שותפות או יחיד בעלי מכונות טנדר
 ,או משא — לכל מכונית שכושר טעינתה —
עד  2טונות
למעלה מ־ 2טונות
הובלה בעגלה משוכה על ידי בהמות
1
2
3

2604

72
144
250
200
75
150
100
50
96
72
108
144
360
200
300
6
12
36
96

20
36
12

תיאור ממלאכה או העסק

המם בלירות

זגג —
שאינו עובד בחנות
העובד בחנות
חברה לאספקת חשמל
חברה לאספקת מים
חברה לבנין ומשכנתאות
חנות —
לבגדי גברות או שמלות
לבדים
לבדים וגלנטריד.
לדגים או עופות
לחמרי בנין
טכסטיל ומלבושים מוכנים
לירקות או פירות —
בככר חירות או אורנים
במקום אחר
לכלי בית ,צרכי חשמל או מיתקני גז לבישול
מכולת —
בככר חירות
בכל מקום אחר
מכשירי כתיבה או עתונים
מכשירי כתיבה וצעצועים
נעליים ,
רהיטים
רהיטים ובדים לריפוד או לוילונות
חשמלאי ומתקן רדיו
לול שמספר העופות בו —
 50עד 100
 101עד 300
 301עד 500
 501ומעלה

6
12
2000
2000
1700
100
72
100
72
120
120
100
60
100
130
100
72
120
60
60
150
40
10
20
40
60

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1מפי  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,838תשי״ט ,עט׳  ; 218ק״ת  ,970תש׳׳ד עט׳  ; 419ק״ת  ,1078תשכ״א ,עמי .518
קונץ התקנות  4188ב׳׳ח באב 5n׳K״«10.8.1961 ,

יתיאור הטלאכח או ,ptijm

הטס בלירות

מאפיה —
ללחם
לעוגות
מונית:
מזנון —
במקום שאינו מרוחק יותר .מ־100מ׳ מציר
:הכביש הראשי חיפה—נצרת
במקום אחר
מחלק חלב המספק ללקוחותיו בממוצע ליום
בליטרים —
עד 300
למעלה מ־300
מחלק נפט
מחלק קדח
מחסן אספקה לעופות
מכבסה או ניקוי כימי
מכבסה — סוכנות
מסגריה מיכנית
מספרה —
לגברים — שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד
שכיר — תוספת של
לגברות —
שאינה מעסיקה עובדים שכירים
המעסיקה עובדים שכירים — לכל עובד
שכיר — תוספת של
משקאות קלים — חלוקה לחנויות עם קיוסקים
משרד —
להנהלת חשבונות או לביטוח
לתיויר
משתלת עצים או פרחים ששטחה בדונמים —
למטה מ־1
 1עד 2
למעלה מ־. 2
.2

תיאור תמלאנה או

200
100
24

potin

הטם בלירות

מתקן אופניים ,חשמלאי ,מסגר׳ נגד ,מתקן
פרימוסים ,סנדלר ,צבע או חייט —
10
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים — לכל עובד שכיר 20
!v 140
נגריה מיכנית
•
פנסיון ,בית מלון שבהם מגישים ארוחות
ללקוחות ,אכסניה ,קייטנת ילדים או בית
מרגוע — לכל מיטה בחדרי הבנין המשמ־
5
שים את המוסד בקביעות
2
בחדרים אחרים
:׳::40:־״¡;:
צילום או מבירת צרכי צילום
צרבניד — ,שמוכרים בה —
:• 100׳••:
מכולת
׳־:160
מכולת וירקות
׳*€300-.:.־
מכולת ,בשר ׳ודגימ
,?¡.400 ,
מכולת ,בשר ,דגים והמרי בנין
קבלן בנין או עבודות ציבוריות — צןשרד,
חברה ,אגודה שיתופית ,שותפות ,מוסד :או •י:•?;?.: .גי
יחיד — המעסיק בממוצע ליום עובדים שכירים -י• י
72
עד 5
150
 6עד 10
250
 11עד 15
350
 16עד 20
500
 21ומעלה
:300
קולנוע
קומפרסור — לכל כלי —
60
עם  2פטישים
 96:׳..־
עם  3פטישים ומעלה
6
קיוסק למכירת משקאות
24
קיוסק אחר או חנות ששטחה — עד  10מ
••. 50
רופא ,טכנאי שיניים או ,אדריכל גנים
100
רופא שיניים ,מרפא שיניים ,אדריכל או מהנדס
2000־
שירות אוטובוסים
12
שען
200״.
תוצרת חלב — חלוקה לחנויות או קיוסקים
v

150
36
6
12
20
40
38
80
24
100
12
5
24
20
100
40
24
48
96
120

2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

תחילה

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
לשנת  ,1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות? אולם
כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת* ,1961/62ייחשב כאילו שולם על
חשבון המם לפי חוק עזר זה.

הוראות טעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון )מס עסקים מקומי( )תיקון מם׳ ,(2
.4
תשכ״א—1961״.

השט

נתאשד.
.ואי באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)ח» (829001

א .ס ג ל
ראש המועצה המקומית קדית־טבעון
חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התמנות  ,1188ב״ח באג תשכ״א10.8.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לקרית־ים בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  ,* 1941וםעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,׳ מתקינה המועצה המקומית קדית־יכו חוק עזר זה:
2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק העזר לקרית־ים )מם עסקים
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

מקומי(,

תשי״ט—1959

3

״תופפת
שיעור המס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אוטובוסים שירותים עירוניים —
למעלה מ־ 2תחנות
אופטיקאי
אטליז לבשר
אטליז לבשר ועופות
בית חולים פרטי
בית חרושת ממונע —
עד  2כ״ס
לכל כ״ס נוסף
בית חרושת לייצור משקאות קלים
בית חרושת לקרח
בית מלון או פנסיון שיש בו —
עד  6מיטות
לכל מיטה מעל ל־6
בית מריטת עופות
בית מרקחת
 ,בית קפה׳ מסעדה או מזנון —
בדרגות  1או 2
בדרגות  3או  4או 5
ה ע ר ה  :״דרגה״ — דרגה כפי שנקבעה
על ידי המועצה
בית קירור — אחסנה
בנק או סניף בנק
גן ילדים או גנון פרטי שיש בו —
 10ילדים
לכל  10ילדים נוספים או חלק מהם
.הובלת משאות —
 , .בטנדר או במכונית —
עד  1,5טונות — לכל מכונית
במכונית למעלה —
מ־ 1,5טונות — לכל מכונית
בעגלה עם סוס ,חמור או פרד
 .וילונות ודקורציה פנימית למגורים
זגג וכן עושה מסגרות לתמונות
חדרים מרוהטים — לכל חדר להשכרה
חוף רחצה
חייט ,תופרת ,עושה חגורות או חזיות ,מחו
פים או כובעים

1800
60
36
60
240
60
10
90
300
60
10
24
84
36
60
720
300
10
10
18
36
6
48
12
6
100
12

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

חלוקת חלב או לחט — מכירה
חלוקת גפט או קרח — מכירה
חנות —
12
בגדים משומשים
48
בושם׳ קוסמטיקה ודברי מזכרת
48
גלנטריה
72
דברי חשמל או תיקון
36
דגים ותוצרת דגים
60
דגים ועופות
36
ירקות ופירות
72
כל־בו או הלבשה
96
לחמרי בניי
36
לכלי מטבח
למכירת אופניים או תיקון אופניים ,חלקי
אופניים
48
למכירת משקאות משכרים בסיטונות
120
למכירת משקאות משכרים בקמעמות
36
למכירת נעליים
48
למכירת סחורות טקסטיל
72
לצבעים בלבד
36
24
לצרכי כתיבה ,ספרים ועתונים
96
לרהיטים או מחםן לרהיטים
מכולת —
בשדי וייצמן ,קרית־ים אי ,קרית־ים ב׳,
שיכון טייבר פרט לשיכון עולים ,אג״ש
עם רשיון למכירת משקאות משכרים
96
ללא רשיון למכירת משקאות משברים
84
במקומות אחרים —
עם רשיון למכירת משקאות משכרים
60
ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
48
מספוא לעופות
12
פרחים או שתילים
12
1800
חשמל ,אספקה
72
טכנאי או רופא שיניים — מקום קבלת חולים
3
כורך ספרים
180
כריית חול או זיפזיף
לול — שיש בו למעלה מ־ 15עופות לכל עוף 0.10

12

12

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע׳׳ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עט׳ .115
* ק״ת  ,906תשי״ט ,עט׳ .1350
1

2
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קובץ התקנות  ,1188ב״ח באב ת׳0כ״א10.8.1961 ,

תיאור חטלאיח או

' poyn״

המסב?ירנת

»|פיוז ביתית לםןפימיות או.עוגות
מאפיית לחם
מאפיה ממוכנת לעוגות המעסיקה —
עובד אחד
לכל עובד נוסף
מאפיית פיתות
מגדניה —
ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
עם רשיון למכירת משקאות משכרים
מהנדס ,אדריכל או משרד טכני
מונית שירות — לכל מונית
מכבסה אוטומטית
מכון ליופי המעסיק —
עובד אחד
לכל עובד נוסף
מסגריה המעסיקה —
עובד אחד
 ,לכל עובד נוסף
מספרה לגברים
מספרה לגברות
מספרה לגברים וגברות
מעגליה
מפעל מים
מקום קבלת כביסה
מדפדיה — לכל עובד
משרד למכירת כרטיסים לעינוגים ,שעשועים,
בידור
משרד עורך־דין
מתייר עם משרד או בלי משרד
מתפרה —
העובדת בשביל בתי חרושת או בתי עםק
המעסיקה  2עובדים בתוך המתפרה או
מחוצה לה
לכל עובד נוסף
.2

י

תי-אור הטלאכה או חעסש

נגריה לרהיטים או בנין המעסיקה עובדים — •
עד 3
:
למעלה מ־ — 3לכל עובד
סוכן חברת ביטוח —
עם משרד
בלי משרד
סיטונאי לירקות . .
סיטונאי למשקאות או סיגריות
סיטונאי למצרכי מזון
םנדלריה ללא מכונות
סנדלריה מיכנית
ספריה להשאלת ספרים
פחח
ציור שלטים ,סיוד או צביעה
/.
צילום
צילום ומכירת צרכי צילום
קבלן לבנין ,כבישים ,מים ,ביוב המבצע :עבו־ ,
דות בתחום המועצה בהיקף שנתי ,בלירות —
עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
למעלה מ־100,000
קולנוע —
עד  700מקומות ישיבה
למעלה גד 700מקומות ישיבה
i
קיוסק למכירת פלפל
רוכל
רופא פרטי עם או בלי מקום קבלת חולים
שען לתיקונים בלבד
שען ומכירת שעונים ותכשיטים
תעשיית תמרי בנין׳ בלוקים — •המעסיקה
עובדים —
עד 2
לכל עובד נוסף

18
120
36
8
20
48
60
48
36
60
36
12
24
6
18
96
102
12
1800
24
12
24
60
48

24
12

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

הוראות סעיף׳  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
.3
לשנת  ,1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות? אולם
כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  ,1961/62ייחשב כאילו שולם על
חשבון המס לפי חוק עזר זה.
.4

י י ח49,מג5ירו$

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים )מם עסקים מקומי( )תיקון(׳ תשכ״א—

36
12
«0
36
120
90
180
3
24
3
3
12
24
60

י

50
200
500
1000
200
300
12
8
48
24
60
20
6״.

תחילה
הוראות מעבר

השם

1961״.
בנימין אפרת
ראש המועצה המקומית קרית־ים

נתאשר.
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)חט (85241

חייםמשהשפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1188כ׳׳ח באב,תשכ״א10.8.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לראש־העין בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית דאשיהעין חוק עזר זה:
ג

2

הגירות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־העין!
״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן(
״שנה״ — שנת כספים.
הטלת מס

)א( כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה בשיעור
.2
הקבוע בתוספת ,אולם אם התחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר או חדל לעסוק לפני  1באוק־
טובד והודיע על כד למועצה לפני אותו תאריד ,ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
)ב(

העוסק באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

)ג(

העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מם בעד עסק אחד בלבד ,והוא

העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד(

התחיל עוסק ,לאחר ששילם את המס ,לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור

המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים יום
מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
 .השלופ המס

)א(

.3

המס ישולם בשני שיעורים שווים ,האחד ב־ 1באפריל׳ והשני ב־ 1באוקטובר

של השנה שבעדה מגיע המס•
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם את
השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באוק־
טובר או ת ו ך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאייד המאוחר יותר.
)ג(

עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר ,ישלם את מחצית המם בבת אחת

תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
:׳סטכויות
ראש הטועצה

4

)א(

ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
) (1מכל אדם שהוא — לדעת ראש המועצה — עוסק ,שימסור לו ,תוך הזמן
הנקוב באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה לדעתו לביצוע הוראות חוק עזר זה!
)(2

ממי שטוען ששילם את המס ,שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

שבידו על תשלום המם.
)ב(

ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל זמן סביר ,לכל מקום שבתחום המועצה,

כדי לבדד אם עוסקים בו.
1
2
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ע״ד  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
קובץ התקנות  ;1188כ״ח באפ תשכ׳׳א10.8.1961 ,

אדם שעשד ,אחת מאלה —
.5
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן
הנקוב בה!
) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו •מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
) 4ב(׳
דינו — קנס עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף שתי לירות בעד
כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה׳ או אחרי
הרשעתו בדין.

עבירות יענשים

.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

פטור

.7

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

תחילה ...

הודאות סעיף  3לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס לשנת  1961/62והוא
.8
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות׳ אולם כל סכום ששולם בעד
שנת  ,1961/62לפי חוק העזר לראש־העין )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז— ,1956ייחשב כאילו
שולם על חשבון לפי חוק עזר זה.
.9
.10

חוק עזר לראש־העין)מם עסקים מקומי( ,תשי״ז— — 1956בטל.
3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העין )מם עסקים מקומי( ,תשכ״א—1961״.

הוראות מעבד

ביטול
השם

״תופפת
שיעור המ& לשנה
תיאור הטלאכה או העסק
אטליז
בית חרושת —
לנייר זפת
לצמר גפן
לביסקוויטים
לזבל כימי
לייצור או החסנת חמרים כימיקליים
לטבק
לפלסטיק
לעציצים
לשימורים
לנגרות ,המעביד פועלים —
עד 3
 4פועלים ויותר
לליטוש יהלומים
למצברים )בטריות(
קולנוע —
עד  500כסאות
מ־ 501כסאות ויותר
בית מלאכה —
לאריגה
.
לתיקון אופניים
לחייטות
לפחחות
למסגרות
מרפדיה

הטס בלירות
24
250
200
60
120
250
100
250
120
250
80
150
150
250
100
150
80
60
24
36
80
60

תיאור המלאכה או העם?
בנק או סניף בנק או מוסד לאשראי
בית קפה —
ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
עם רשיון למכירת משקאות משכרים
חנות —
לגלנטריה
להלבשה והנעלה
צריף למכירת ירקות
למכירת תבלין ומעדנים
חמרי ריסוס
למכירת מכשירי חשמל
למכירת דגים או עופות
למכירת מספוא
שירות לאוטובוסים לנסיעות ציבוריות
שירות לאספקת חשמל
שירות לאספקת מים
שירות מוניות
חנות מכולת בגודל —
עד  16מ״ר
למעלה מ־ 16מ״ר
צרכניה שיתופית
מספרה
מחסן למיון בטנים
מחלק חלב
מחלק נפט

המם בלירות
130
24
48
24
50
24
24
24
36
48
12
1000
1000
1000
500
18
30
150
24
200
18
18

ק״ת  ,651תשי״ז ,עט׳ .377
קוב׳) התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,
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המם בלירות

תיאור המלאכה או העסק

מוביל קרח —
עם עגלה
עם מכונית
מכבסה
מכירת —
חמרי בנין
מאפיה —
לפיתות
ללחם
מכולת בסיטונות
מכירת משקאות משכרים בסיטונות
מחצבת אבן או חצין
מזנון —
ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
עם :רשיון למכירת משקאות משכרים
נגר
סנדלר
.סוכנות לגז או כל סוכנות אחרת
עורך דין
צלם
צורף

36
50
24
60
60
200
120
120
250
18
36
18
18
50
120
24
18

המס בלירות

קיוסק
קבלן המבצע עבודות בנין או קבלן לעבודות
אחרות שהיקף עבודתו לשנה בלידות —
עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
למעלה מ־000׳ 20עד 40,000
למעלה מ־ 40,000עד 100,000
למעלה מ־000׳ 100עד 250,000
למעלה מ־250,000
מרפאת שיניים או רופא אחר
שען
הובלה במכונית — לכל מכונית —
עד  2טונות
למעלה מ־ 2טונות
חנות —
למכשירי כתיבה או ספרים
למכירת ממתקים
למכירת כלי בית ומטבח
שרברב
תעשיית סיד )כבשן לסיד(

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חמ (85485

24
100
200
400
700
1000
2000
60
24
50
100
18
18
18
60
250״.

מנצורה
שלום
ראש המועצה המקומית דאש־העין
חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר

לשלומי ב ד ב ר נ י ק ו י ח צ ר ו ת ו כ נ י ס ו ת

למינים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית שלומי חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין למעלה
משלוש שנים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגד
בבית מלון או בפנסיון *
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,בטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומד אחד ,לרבות כל יסוד,
קיר׳ גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה׳ כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מתכוונים
להקיף או לתחום קרקע כלשהי!
1
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ע״ר  ,1941חוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119

קונץ התקנות  ,1188כ׳׳ח באב תשכ״א10.8.1961 ,

,,המועצה״ — המועצה המקומית שלומי!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן !
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
.2

)א(

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו

דרישה ?ניקוי

לנקות את החצר או את הכניסה של הבנין.
)ב(

ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה

שבה יש לבצעו.
בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

חובה למ?א
אחרי ההודעה

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3׳ או
.4
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפודטים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף .5

ניקוי ע 5ידי
המועצה

.3

אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה
.5
שנוקה על ידיה .האגרה תשולם בשיעור של
שני שלישים על ידי המחזיקים בו ,שיחולקו
על ידיהם• לצרכי החלוקה האמורה ידאו את

תהיה  5אגורות לכל מטר מרובע של השטח
שליש אחד על ידי בעל בנין ובשיעור של
בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים
המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה לבנין,
.6
כדי לברר את מצב הנקיון בהן ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב(

אנרת ניקוי

דשות כניסה

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.7
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי ׳מענו במקום מגוריו או עסקו ,הרגילים
או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה ,או נתפרסמה
באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

מסירת הודעה

העובד על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנם עשרים לירות ,ואם עבר
.8
על הוראות סעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  4והיתה העבידה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי )ניקוי חצרות וכניסות למינים(׳ תשכ״א—

השם

1961״.

דנינו
דוד
ראש המועצה המקומית שלומי

נתאשר.
ב׳ בסמן תשכ״א ) 17במאי (1961
)חמ (85698
חיים משה שפירא
שד הפנים
קוב׳ו התקנות  ,1188כ״ח באב תשב״א10.8.1961 ,

2611

תיקון טעויות
בתקנות מילווה פיתוח )סדרה ו׳( תשכ״א—1961׳ שפורסמו בקובץ התקנות ,1172
תשכ״א ,עמ׳ 2124בתוספת השניה ,בשורה שלאחד הכותרת ״מילווה פיתוח ,תש״ך960i— ,״,
במקום ״איגרות חוב למוכ״ז״ צ״ל ״איגרת חוב רשומה על שם״.
בתקנות התעבורה )תיקון( ,תשכ״א— ,1961שפורסמו בקובץ התקנות  ,1183תשכ״א,
עמי  ,2518בפסקה ) (5לתקנה  ,36במקום ״מיום כ״ה בטבת תשכ״א ) 1בינואר (1961״ צ״ל
״מיום כ״ה בטבת תשכ״ב ) 1בינואר (1962״.

2612
המהיר  80אגורות

קובץ התקנות  ,1188כ״ח באב תשכ״א10.8.1961 ,
הודפס ע״י המדפיס.הממשלתי ;,ירושלים:

