רעממות

קובץ התקנות
1511

תשכ״ד

ת ק נ ו ת ה ע ב ר ת מקרקעין )אגרות( )תיקון(,תשכ״ד—. 1963
תקנות

התעבורה )תיקון( ,תשכ״ד—. 1963

ת ק נ ו ת ל ה ש ב ח ת ייצור ח ק ל א י ) ב ע ל י ח י י ם ( ) ב ק ר לחלב( )תיקון( ,תשכ׳׳ד—1963

 14בנובמבר 1963
עמוד
242
242
243

ת ק נ ו ת בתי הדואר )תעריפי טלפון( )תיקון( ,תשכ״ד—1963

243

ת ק נ ו ת בתי הדואר )תעריף שירות ט ל ק ס ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1963

244

ת ק נ ו ת בתי הדואר )תעריפי שירות טלפון לחוץ־לארץ( )תיקון( ,תשכ״ד—1963

245

ת ק נ ו ת הטלגרף האלחוטי ) ת ח נ ו ת שידור( )תיקון( ,תשכ״ד—1963

245

צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת הברזל )הגנה ו פ ־ ת ו ח ( ) כ ב י ש אלונים—אלוני ןאבא—בית־לחם הגלילית(
246

תשב״ד—. 1963
צו הדרכים ומסילות הברזל ) ה ג נ ה  .ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש בית־קמה—תל[-שוקת( ,תשכ״ד—1963

247

צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת הברזל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש חיפה—אבךיצ}1ק( ,תשכ״ד—1963

247

צווים ב ד ב ר המרת מקרקעין מ ס ו ג ״ מ ת ר ו כ ה ״ לסוג ״ מ י ר י ״ .

248

.הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ׳׳ד—1963

249

אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

.

250

צו תעריף המכס ו ה פ ט ו ר )תיקון ה ת ו ס פ ת ( )הוראת ש ע ה  .מ ם ׳  , ¿ 1ת ש כ ״ ד — ת י ק ו ן ט ע ו ת

250

צו תעריף המכס ו ה פ ט ו ר )תיקון ה ת ו ס פ ת ( )הוראת שעה מס׳  ,(22ת ש כ ״ ד — ת י ק ו ן טעות

250

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות אזוריות( )ברנד ,תיקון( ,תשכ״'.1963—1
ח ו ק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום )פ יקווו על בנינים ו ה ק מ ת ם
בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום( )תיקון( ,תשכ׳׳ד—1963

251

מדור לשלטון מקומי

253

חוק עזר לחיפה )סלילת רחובות( ,תשכ״ד—. 1963

256

חוק עזר לגבעת־שמואל )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ד—1963

260

חוק עזר לגוש־חלב )היטל עינוגים( ,תשכ״ד—. 1963

261

חוק עזר לגני־תקוה )אספקת מים( )תיקון(,תשכ״ד—. 1963

263

חוק עזר לירוחם )שימור רחובות( ,תשכ״ד—. 1963

264

חוק עזר לכפר־קרע )היטל עינוגים( ,תשכ״ד—1963

266

חוק עזר לקדית־טבעון )העמדת ר כ ב וחנייתו( ,תשב״ד—1963

268

ה ח ל ט ת המועצה האזורית השרון התיכון בדבר ק נ ס פיגורים

. 271

תיקון

טעות

פקודת העברת קרקעות
תקנות בדבר אגרות רישום בפנקסי מקרקעין
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת העברת קרקעות י ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקו! תקנה 3

בתקנה  3לתקנות העבדת מקרקעין )אגרות(׳ תשט״ז—1956
.1
העיקריות( ,בסיף תקנת משנה )א( יבוא:
״אולם אם נקבע ,ת ו ך שנה לפני ביצוע הרישום ,שווי המכירה לגבי אותה
עסקה לפי חוק מס שבח מקרקעין ,תשכ״ג— , 1963רואים את השווי שנקבע
כאמור׳ כשוויים של המקרקעין גם לענין תקנות אלה.״
3

)להלן — התקנות

4

ה ו ס פ ת

לאחר תקנה  14לתקנות העיקריות יבוא:

.2

״החזרת אנדה

העם

.3

14א .הוברר לרושם כי לא היו חייבים בתשלום אגדה ששולמה ,כולה או
מקצתה ,אם משום שתוקנה שומת המקרקעין שלפיה שולמה האגדה אם
מטעם אחר ,תוחזר האגרה כולה או מקצתה ,לפי הענין ,למי ששילמה.״

לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות העברת מקרקעין )אגרות( )תיקון( ,תשכ^׳ד—1963״.

כ׳ בחשת תשב״ד ) 7בנובמבר (1963

בכור שלום שטרית
שד המשטרה

_________

ממלא מקום שר המשפטים

״•!מ (70140

1

2
3
4

חוקי א״י ,כרר ב  /פרק פ״א ,עט׳ .855
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,581תשט׳׳ז ,עמ׳  ; 472ק״ת  ,1415תשכ״ג ,עמ׳ .994
ם״ח  ,405תשכ״נ ,עט׳ .156

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת לביצוע ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  188לתקנות התעבורה ,תשכ״א— ,= 1961בתקנת משנה )ב( ,במקום ״שאינם
.1
משמשים אלא לצרכי חקלאות״ יבוא:
״שאינם משמשים אלא לאחת מאלה;
) (1לצרכי חקלאות,
) (2לצרכי.צבא־הגנה לישראל .ויש בידו תעודה החתומה ביד אלוף הפיקוד
או מי שהוסמך על ידיו לכד אשר בה צויינו מועד הנסיעה ומסלולה.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון( ,תשכ״ד—1963״.

.2

י״א בחשון תשכ״ד ) 29באוקטובר (1963
 5 6 1 2 5ז (

1
2

242

י ש ר א ל ב ר ־יה וד ה
שר התחבורה

דיני מ ד י נ ת ישרא ,5נוסח חרש  ,7תשכ״א ,עמי .173
ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמי .1425

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

חוק להשבחת ייצור חקלאי)בעלי חיים( ,תשן״ב—1952
תקנות ברבר השבחת בקר לחלב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( ,תשי״ב-
 1952ולאחר התייעצות בועדה מייעצת ,אני מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנה  1לתקנות השבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( )בקר לחלב( ,תשי״ז— 1957׳-

תיקו! תקנה 1

)להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ההגדרה ״מנהל האגף״ יבוא:
״מנהל השירותים״ — מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות״.

.2

בתקנות העיקריות כל מקום שבו נאמר ״מנהל האגף״ קרי ״מגהל השירותים״.

תיקון התקנות

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להשבחת ייצור חקלאי )בע^יי חיים( )בקר לחלב(
.3
)תיקון( ,תשכ״ד—1963״.
י״א בחשון תשכ״ד ) 29באוקטובר (1963

השם

משה דיין
שר החקלאות

)חם (73811

ס״ח  ,92תש י״ב ,עט׳ .128
ק״ת  ,667תשי״ז ,עט׳  ; 688ק״ת  ,707תשי״ז ,עמ׳ .1484

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריף של שירותי טלפ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת ב ת י הדואר  ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

.1

בתוספת השניה לתקנות ב ת י הדואר )תעריפי טלפון( ,ו^ש״ך—, 1960
2

תיקו! ה ת ו כ פ ת
השניה

) (1בחלק ה  /בסימן אי—
)א( במקום פרט  9יבוא:
״ .9ק ו שידור פנימי או קו מקשר פנימי
למעט ק ו מקשר
פנימי בין ש ת י מרכזיות שאינן רכוש הדואר בתחום
 100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר א ו חלק מהם

4.20
0.84״ i

)ב( אחרי פרט  12יבוא:
״ .13קו מקשר פנימי בין שתי מרכזיות שאינן ר^וש הדואר —
בתחום  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מה<4

2.70
0.84

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קט״ו ,עמ׳ .1155
ק״ת  ,1001תשייר ,עט׳  : 927ק״ת  ,1030תשייר ,עמי  ; 1497ק״ת  ,1086תשכ׳׳א ,עט׳  ; 652ק״ת ,1142
תשכ׳׳א ,עמי  ; 1705ק״ת  ,1188תשכ׳׳א ,עט׳  ; 2577ק״ת  ,1229תשכ״ב ,עט׳  : 440ק״ת  ,1232תשכ״ב,
py׳  -,481ק״ת  ,1289תשכ״ב ,עמי  ; 1655ס״ת  ,1330תשב׳׳ב ,עט׳ $־ ;21ק׳׳ת  ,1330תשכ׳׳ב ,עט׳
 ; 2288ק״ת  ,1366תשכ״ב ,עטי .2680

קוב ! התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ר14.11.1963 ,
,

243

מערה לפרטים  9ו־— 13
עולה מספר הקווים המקשרים הפנימיים על  ,10ישולם:
) (1בעד כל קו שלמעלה מ־ 10עד - 80% — 100מהתשלום שנקבע
לצד אותו פרט?
) (2בעד כל קו שלמעלה מ־ 100עד  70% —150מהתשלום שנקבע
לצד אותו פרט ן
) (3בעד כל קו שלמעלה מ־ 50% — 150מהתשלום שנקבע לצד
אותו פרט* ן
) (2בחלק ז׳ —
)א( במקום פרט  2יבוא:
״ .2מדריך טלפון עברי לכל קו ישיר ולכל שלוחה חיצונית ללא תשלום
2.00״
מדריך טלפון עברי נוסף
)ב( אחדי פרט 4ב יבוא:
—6.
״4ג .החלפה של פעמון נוסף לפי בקשת המנוי
4ד .החלפה של טקסומטר עם טוטליזטור לטקסומטר בלי
—6״.
טוטליזטור או להיפך לפי בקשת המנוי
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( )תיקון( ,תשכ״ד—1963״.

.2

י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בנובמבר (1963
°
(BN

)C7

0

א לי הו ש שו ן
ר הדואר

ש

0

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפי שירות טלקס
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת ב ת י ה ד ו א ר  ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקו! התוספת

.1

בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפי שירות טלקס( ,תשכ״ג— , 1963בסופה יבוא:
2

השירות

״אתיופיה
טרינידד
ברבדוס
פרגואי
דהומיי
ציילון
השם

.2
1963״.

בעד שיחה של ש5וש
הדקות הראשונות או
חלק מהז

בעד כ? דקה נ ו ס פ ת
או ח5ק ממנה

27.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

9.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי שירות טלקס( )תיקון(׳ תשב״ד-
אליהו ששון
שר הדואר

י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בנובמבר (1963
)חמ (76000
1
2

244

חזקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט״ו ,עמי  ; 1155ס״ח  ,887תשב״ג ,עמי .44
ק״ת  ,1446תשכ״ג ,עט׳ .1442

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשוז תשכ״ר14.11.1903 ,

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפים של שירותי הטלפון ק ז ו ץ  -ל א ר ץ
בתוקף סמכותי לפי מעיף•  3לפקודת ב ת י הדואר  ,ובא1שוד ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1
בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפי שירות טלפון לחון •לארץ( ,תשכ״ג—, 1963
בסופה יבוא:
־

שיעור התשלום כי׳

השירות
שיחת טלפו! ל־

״טהיטי
קלידוניה החדשה
מיקלון
וייט־נאם
סנט־פייר
הונדורס הבריטית
איי בהאמה
ברבדוס
גיברלטר
אסנסיון
טרינידד
רומניה
עדן

בעד שיחה עד
שלוש דקות

45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
31.50
30.39
31.50
45.00
32.07
31.50

בעד כל דקה נון!פת
איו חלק ממנ r

נ ע ר טיפול

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
10.50
10.13
10.50
15.00
10.69
10.50

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
2.25
1.68
3.04
1.68
2.25
3.21
1.68״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר)תעריפי שירות טיןפון .ל ח ו ד ל א ר ז ( )תיקון(׳
.2
תשכ״ד—1963״.
אליהו ששון
ש ר הדואר

י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בנובמבר (1963
)חט (76000
חוקי א״י ,לרד בי ,פרק קט״ו ,עט׳  ; 1155ם״ח  ,387תשנ׳׳ג ,עט׳ .44
ק׳׳ת  ,14110תשכ״ג ,עט׳ .2111

1
2

פקודת הטלגרף האלחוטי
תקנות בדבר תחנות שידור
בתוקף הסמכות לפי סעיף  7לפקודת הטלגרף האלחוטי  ,שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1
לפקודת סדרי השלטון והמשפט )הודאות נוספות( ,תש״ח— 1948׳ אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

בתקנה  3לתקנות הטלגרף האלחוטי )תחנות שידור( ,תשט״ז— 1955׳ בתקנת משנה
.1
)א( ,במקום הפסקאות ) (1ו־) (2יבוא:
3

:

חוקי א״י ,כרד בי ,פ ר ק קנ״ב ,עמי .1519
עייר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ טם׳  ,8עט׳ .21
ק״ת  ,572תשט״ז ,עט׳ .344

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

.2
1963״.

״) (1אם התחנה היא לקשר טלפון אלחוטי —
לכל ק״מ בקו אווירי א ו חלק ממנו

 12לירות

) (2אם התחנה היא לקשר טלגרף אלחוטי —
לכל ק״מ בקו אווירי או חלק ממנו

 6לירות״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות טלגרף האלחוטי )תחנות שידור( )תיקון(׳ תשכ״ד

י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בנובמבר (1963
אליהו ששון
שר הדואר

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—
 1948׳ אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת הפקודה
על הדרר

ריצות ל ע ״ !
בהעתק המפה

השם

הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע ד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 163.700—234.960
.1
בקירוב על הכביש חיפה — נצרת ומסתיימת בנקודת ציון  165.500 — 238.380בקירוב ,בבית
לחם הגלילית׳ המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ ,4696/הערוכה בקנה מידה
 1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,שדרות הכרמל  ,1חיפה,
.2
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש אלונים — אלוני־
.3
אבא — בית־לחם הגלילית( ,תשכ״ד—1963״.
ל׳ בתשרי תשכ״ד ) 18באוקטובר (1963
)חמ (75050

1

2
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יגאל אלון
ש ד העבודה

עייר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמי  ; 40ס״ח  ,71תשי״א ,עמי .74
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

 :ג ן <:

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוי(1943 ,
•

צו בדבר תחולת הפקודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגבה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השקיטון והמשפט ,תש״ח־
 , 1948אני מצווה לאמוד:
2

.1
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון 127.560—094.540
600
ציון
בנקודת
ומסתיימת
גדרה—באד־שבע
הכביש
על
בקירוב
 140.640—079,בקירוב,
ע ל הכביש באד־שבע—חברון ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ ,4734/הערוכה
בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
 : .2העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הדרום׳):אר־שבע׳ וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש בית־קמה—תל־
.3
שוקת( ,תשכ״ד—1963״.
ט ״ ז ב ח ש ו ן ת ש כ ״ ד ) 3בנובמבר (1963
) ח פ (75030
1
2

תחולת הפקודה
ע ?

י י י

רשותלעייז
בהעתק הספה

השט

י אל אלון
שר העבודה

עייר  ,1043תום׳  1טפ׳  ,1305עמ׳  ; 40פ״ח  ,71תשי״א ,עמ׳ .74
ע״ר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ מסי  ,2עמ׳ .1

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתו1ז(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי הש ; טון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

1

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע ד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 151.600—241.200
.1
בקירוב על הכביש לאחוזה ומסתיימת בנקודת ציון  .800—218.150׳ 15בקירוב׳ ע ל הכביש
לאבן־יצחק ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 4746/הערוכה בקנה מידה
 1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה ,קיד׳ הכרמל  ,1חיפה ,וכל
.2
המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )צביש חיפה—אבן־יצחק(׳
.3
תשכ״ד—1963״.
ט״ז בחשון תשכ״ד ) 3בנובמבר (1963
)חט (75050
1
2

תחולת הפקודה
ע ?

ייי

רשותלעייז
בהעתק המפה

השם

גאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1043תופ׳  1מם׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ח  ,71תשי״א ,עט׳ .74
עייר תש״ח ,תופ׳ א ׳ מס׳  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשוז תשכ״ד14.11.1963 ,

247

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתודכה״( ,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 ו ו כ ח ״ ׳ לסוג ״ מ י ר י ״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ך—
 ,* 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת להלן ,הרשומים בלשכת רישופ המקר
קעין של תל־אביב־־יפו לפי שטר  1018מיום  1במרס  ,1937במקרקעין מסוג ״מתרוכה״,
יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת
הגוש

החלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

6126

316

214

85

יי בחשון תשכ״ד ) 28באוקטובר (1963

ב כ ו ר ש .ש ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

)חמ (70130

1

ם״ח  ,316תשייר ,עמי .92

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—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 ״ מ י ר י ״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו כמקרקעין מסוג ״מחתכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכך.
ג

תופפת
הגוש
החלקה

3990
י ׳ בחשון תשכ״ד ) 28באוקטובר (1963
)חט (70130

19

שטח החלקה
במטרים מרובעים

3034
ב כ ו ר ש .ש ט ר י ת
ש ר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

סייח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
י הוראות בדבר נכסים נזילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,תשי״ד— , 1954ולאחר התייעצות עם
ג

•

הועדה ובאישור הממשלה ,אני מודה לאמור:
בסעיף 1א להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,תשי״ח—) 19^7להלן — ההוראות

,1

2

העיקריות( ,במקום פסקה ) (8יבוא:
״) (8מסכום כל פקדון המופקד אצלו על מ נ ת לרכוש ^ ו ניירות־ערן־
מאמיסיה ,ושיש להפקידו לפי תנאי אותה אמיםיה ,למעי* פקדון כאמור
.
המופקד אצלו בהתאם לפסקה )(1

.תיקו; כעי!*1א

•" %
69

)א( סעיף  9להוראות העיקריות יסומן ) 9א( ,ובו׳ בפסקה ) ,(11במקום ״בגמר העס
.2
״בגמר העסקים ביום הקובע כמשמעותו
קיט ערב היום הראשון בחודש שחלף״׳ יבוא

תיקו; סעי1י0.

בסעיף זה״.
)ב( בסעיף  9להוראות העיקריות ,לאחר סעיף קטן)א( ,יבו|*:
,״)ב( בסעיף זה ,״היום הקובע״ — אחד משני אלה:
) (1היום שקדם לראשון בחודש החולף:
) .(2יום רביעי שקדם לשבוע החולף ,המתחיל ביום חמישי ומסתיים
״

:

 • ' • :״ ' •

•י

ביום רביעי שלאחריו.

)ג( מוסד בנקאי רשאי לבחור כיום הקובע באחד מ השניים לפי סעיף קטן
)ב( ,ולשנות בחירה זו לא יותר מאשר אחת לשלושו; חדשים ובתנאי שיודיע
על כ ד בכתב למפקח על הבנקים לפני מועד השינוי! השינוי יהא בר־תוקף מן
האחד בחודש שלאחד מתן ההודעה כאמור.״
על אף האמור בסעיף  ,1יהא מוסד בנקאי רשאי—.בכל יום שהוא בתקופה שבין י״ג
.3
בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר  (1963ובין י״ב בחשון תשכ״ד *  3באוקטובר (1963
להחזיק מסכום כל פקדון המופקד אצלו כאמור בסעיף 1א) (8להוראות העיקריות ,נכסים
נזילים בשיעור של  681%בלבד.
תחילתו של סעיף  1היא ביום י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר .(1963

.4

להוראות אלה ייקרא ״הודאות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ד—1963״.

.5

י״ז בחשון תשכ״ד ) 4בנובמבר (1963
)חט (72215

1
2

הורוביץ
נ|גיד בנק ישראל

ס״ח  ,164תש י ״ד ,עט׳ .192
ק״ת  ,753תשי״ח ,עט׳  ;432ק״ת  ,849תשי״ט ,עט׳  ;424ק״ת  ,1004תש׳׳ר ,עמי  : 087ק״ת ,1075
תשב״א ,עט׳  ; 440ק׳׳ת  ,1122תשכ״א ,עמ׳  : 1309ק״ת  ,1163תשכ״א ,עט׳  ; 1975ק״ת  ,1200תשכ״ב,
ק״ת  ,1432תשב״ ג ,עט׳ ; 1270
עט׳  ;16ק״ת  ,1355תשכ׳׳ב ,עט׳  ; 2528ק״ת  ,1402תשב״ ג ,עט׳ ; 776
ק״ת  ,1459תשכ״ג ,עט׳ .1648

קוב•) התקנות  ,1511כ״! בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

הוראת מ ע ב י

תחילה
ה׳מט

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקגות־שעת־חידום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— , 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצדשעורחירום )שיעוד תשלום חובה( )מם׳ ) (3תיקון מם׳
 ,(17תשכ״ג— , 1963שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים
ממנו.
1

2

נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ד ) 5בנובמבר (1963
יוסףסדלין

<.חמ «4048

סגן יושב ראש הכנסת
1
2

0״ח  ,268תשי״ט ,עט׳  ; 18פ״ח  ,400חשכ״! ,עט׳ .124
ק״ת  4472תשנ״נ ,עט׳ .1801

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
ה ח ל ט ה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— / 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )מם׳ ) (3תיקון מס׳
 ,(18תשכ״ג— , 1963שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים
ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ד ) 5בנובמבר (1963
יוסף םרלין
סגן יושב ראש הכנסת

<חמ «4043

ם״וו  ,268תש י ״ט ,עט׳  ; 18ם״ח  ,400תשכ״ג ,עמ׳ •124
 4 8 6ת ש ב ״ ג ,עט׳ .2045
,i

1

2

ק״ח

תיקון טעויות
בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מם׳  ,(21תשכ״ד—,1963
שפורסם בקובץ התקנות 1505׳ תשכ״ד ,עמ׳  ,177במקום סעיף  5צ ״ ל :
״תי״יז

פ ר ט

.5

בתוספת׳ בפרט )84.63ט( ,במקום סעיף קטן) (9יבוא:
״) (9א ח ר י ם - :
15%
א .בתי מיםב ומםבי־־גל רגילים
פטור״.
ט .אחדים

בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳  ,(22תשכ״ד—,1963
שפורסם בקובץ התקנות  ,1505תשכ״ד ,עמ׳  ,178בסעיף  ,3במקום ״1.00״ צ״ל ״3.50״.
כ״ד בחשון תשכ״ד ) 11בנובמבר (1963
° °
) ח

( 7 2 8

פנח ם םפי ר
שר האוצר

קובץ התקנות  ,1511כ״ז נחשוו תשכ״ד14.11.1963 ,

מדוד לשלטון םקומי
פ ק ו ד ת ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת 1941 ,
צ ו בדבר המועצה האזורית ב ת ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 194^ ,וזזסעיפימ ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצו״ה לאמוד:
1

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקופ
.1
פרט )ז( יבוא:
״)ז(
בתר
3

בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור ברנד הערוכה בקנה מיז|ה של  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום ה׳ בתשרי תשכ״ד ) 23בספטמבר  (1963ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז׳ רמלה ,ו4משרד המועצה האזורית
בגבעת ברנד.
ט ו ר א׳

בית־אלעזרי

גניה

ט ו ר ב׳
גושים וחלקות רישום ?רקע

! 3807 ,35ע ד ,3821 ,3810
הגושים 3572 :ע ד 3586 ,3581׳ 97 ,3593 ,3592
 3824,3823בשלמותם t
 3570פרט לחלקות  1עד »13
 3800פרט לחלקי החלקות  64 ,1עד  74 ,7:הנמצאים מזרחית
לכביש אזור התעשיה בכפר־עקרון ז
 3825פרט לחלקות •13 — 1
החלקות :חלקות  1ע ד  16 ,15,4וחלקי חלקות  6ע ד 11,9׳  17 ,14עד
 23,21ע ד  32,30,28,26בגוש  3806נ1מםומן במפה.
הגושים3529,3528 :׳  3532והחלק הצפוני מאדמות בשיט המסומן במפה
באות א׳ ,הגובל בתחום המועצה האזורית גדרות.

הגושים3508 :׳  3561ע ד 3565 ,3563׳ 35> ¡8,3566׳ — 3582 ,3571 ,3569
גבעת־בדגר
 1?3674 ,3671 ,3670 ,3663 ,3662 ,3585ד  3799,3677בשלמותם!
 3559פרט לחלק מחלקה  12הנמצא בתחום הישוב גן־שלמה»
 3560פרט לחלקות  33ע ד ) 42
 3564פרט לחלקי חלקות  1ע ד  10 ,8 ,6ע ד  36 ,32 ,14 ,12עד
 39הנמצאים צפונית־מערבית לקו ישר מהפינה הצפונית־
מזרחית של הגוש  3564ע ד הפינה הספוגית ביותר בגוש 3565ן
 3669פרט לחלקה .2
חלקי הגושים 3519,3518 :הנמצאים מזרחית מנחל ץזודק כמסומן במפה; 3798
דרומית לחלקה ) 108דרך( כמסומן במפה.
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע׳׳ר תש״ח ,חוס׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1256ק״ת 823׳ תשי״ח ,עט׳  ; 1898ק׳׳ח 1008׳ תש״ד ,עט׳  : 1072ק״ת ,1194
תשכ״א׳ עט׳  ; 2699ק״ת  ,1218תשכ״ב ,עט׳ .255

3

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

טור א׳

החלקות :חלקי חלקות  43 ,29בגוש  3522הנמצאים דרומית־מזרחית
לקו ישר המתואר בגוש ! 3564
 13,12וחלקי חלקות  6ע ד  15,11בגוש  3523הנמצאים דרומית׳
מזרחית לקו ישר המתואר בגוש !3564
 1ע ד  13בגוש ! 3570
 14 ,13חלק מחלקה ) 15דרך( הגובל בחלקה 14׳ חלק מחלקה
) 16דדך( הגובל בחלקות  14,13בגוש ! 3664
9 ,8׳  17 ,16 ,13 ,12בגוש » 3667
 15 ,13ע ד  21,20 ,18וחלק מחלקה ) 19דרך( הגובל בחלקה
 17בגוש » 3673
 62,40ע ד  69וחלקי חלקות ) 1כביש( 70 ,ע ד 77 ,75 ,73׳ ,79
 83,81עד  85בגוש  3797כמסומן במפה וידוע כאזור התעשיה
ברנד.

גבעת ברנד
)המשך(
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

גבתון

הגושים 3657 :בשלמותו»
החלקות 43 ,38 ,37 :ע ד  51,46וחלק מחלקה  15הגובל בחלקות 38,37׳
 44ע ד  46וחלק מחלקה  50הגובל בחלקות 43׳  51 ,44בגוש
.3679

גן־שלמה

הגושים 3672 ,3668 ,3666 ,3661 ,3660 :בשלמותם!
 3659פרט לחלקות  1ע ד  9,3והלק מחלקה ) 7דרך(!
 3664פרט לחלקות  14,13וחלק מחלקה ) 15דרך( ו־ 16הגובל
בחלקות האמורות!
 3667פרט לחלקות 12,9,8׳ » 17,16,13
 3673פרט לחלקות  15 ,13עד  21 ,20 ,18וחלק מחלקה 19
הגובל בחלקה » 17
 3681פרט לחלקות  13,7,1עד 23׳  55וחלק מחלקה ) 53נחל(!
 3682פרט לחלקות  1עד  16,6,3ע ד  18חלק מחלקה  5הגובל
בחלקה  16וחלק מחלקה  19הגובל בחלקות  1עד .6,3
החלקות 12 :בגוש  3559פרט לחלק מהחלקה הנמצא דרומית מחלקה 17
בגוש !3673
 137ע ד 150׳  180ע ד  ,187חלקי חלקות  188ע ד ) 190דרכים(
.״• •.י ׳
.בגוש»3658-
 2בגוש !3669
 28 ,13ע ד 36 )35 ,33׳ 52׳ חלק מחלקה ) 15דרך( הגובל
בחלקות  28,13ע ד  36,30בגוש ! 3679
 33ע ד  40בגוש ! 3680
 8ע ד  10בגוש  3782וחלקי חלקות  11ע ד  13הנמצאים
דרומית לקו מהפינה הדדומית־מערבית של החלקה  4בגוש
 3666בכיוון לפינה הצפונית־מזרחית של חלקה  3בגוש 3782
ובמרחק  225מ ט ה משם בכיוון דרומי־מערבי עד גבול צפוני
של חלקה  8ובמרחק  350מטר מהגבול המזרחי של הגוש.
קובץ התקנות  ,1511כ׳׳ז בחשוז תשכ״ד14.11.1963 ,

ט ו ר ב׳
גושים וחלקות רישום רישום סרקי

.טרד א׳

קדרון

הגושים 3587 :ע ד  4588 ,4580 ,3605 ,3598 ,3591ע ד 4590׳  4594בשל
מותם!
 4579פרט לחלקות 56׳ .57
חלקיהגושים 4584 ,4582 :המסומנים במפה בקו ירוק;
החלקות 1 :בגוש ! 4571
3 ,2׳ 7׳  9וחלקי חלקות  6 ,5צפונים לקו מהפינה הדרומית־
מזרחית של חלקה  3ע ד הפינה הדרומית־מזרחית של חלקה 7
וחלק מחלקה ) 1דדך( הגובל בחלקה  2בגוש »4572
 11ע ד  16,14ע ד  26בגוש »4577
 1ע ד  7וחלקי חלקות  14ע ד  18,16ב1וש  4583כמםומן במפה.

.2
1963״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בדנר ,תיקון( ,תשב״ד—

השם

חיי? משה שפירא
שר הפנים

ה׳ בתשרי תשכ״ד ) 23בספטמבר (1963
)חמ (8001

פקודת בנין ערים1936 ,
ח ו ק ע ז ר ל ו ע ד ה ה מ ח ו ז י ת ל ב נ י ה ולתכנון ע י ר  ,מ ח ו ז הד^ום ,ב ד ב ר פ י ק ו ח
על בנינים ו ה ק מ ת ם ב ש ט ח י תכנון ע י ר של מחוז הדרום
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום :,חוק עזר ז ה :
ג

במקום התוספת .השניה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום
.1
)פיקוח על בנינים והקמתם בש0חי תכנון עיר של מחוז הדרום(׳ תש״ך— ,2 !960י
ב ו א ;

החלפת התוספת
השניה

״תופפת שניה
חלק א׳ :בנינים חדשים
יעורי האגרה בלירות
שטח ת כ
עיר ב א ר

בנינים ציבוריים המשמשים אך ודק כמוסדות דת,
צדקה ,חינוך ,תרבות או בריאות ,בתי מרחצאות
ציבוריים ,בחי מחסה שאינם משמשים להפקת
רווחים ,למעט בנינים ציבוריים המוקמים על ידי
רשות מקומית לצרכיה — לכל מ״ר
בנינים חקלאיים ,רפתות ,אורוות,לולים ,מחסנים
וכיוצא באלה — לכל מ״ק

.2
1

2

3.45
').15

שטחי תכנון
ע י ר אילת
ואשקלון

0.38
0.15

שטחי
תבנו! עיר
אחרים

0.17
0.07

ע״ד  ,1936תום׳  1מס׳  ,589עמי . .153
ק״ת  ,1041תש״ה ,עט׳  ;1747ק״ת  ,1125תשנ״א ,עט׳  ; 1389ק״ת  ,117 1תשכ״א ,עט׳  ; 1203ק״ת
 ,1275תשכ״ב ,עט׳  ;1411ק״ת  ,1363תשב״ב ,עמ׳ .2621

לווב׳ו התקנות  ,1511כ׳׳ז בחמוז תשכיר14.11.1968 ,
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שיעורי האגרה בלירות
שטח תכנו! שטחי תכנו!
עיר באר־שבע עיר אילת
ואשקלון

.3

בתי מגורים — לכל יחידת דיור —
ששטחה עד  45פדר — לכל מ״ר
למעלה מ־ 45מ״ר עד  65מ״ר — לכל מ״ר
למעלה מ־ 65מ״ר עד  90מ״ר — לכל מ״ר
למעלה מ־ 90מ״ר — לכל מ״ר
ובלבד שבשיכון עולים או מפונים תיגבה אגרה
בשיעור  50%מהנ״ל.
)א( בניני תעשיה ,מלאכה ,החסנה ,אריזה ומוםכים
המשמשים לעסקים או להפקת רווחים — לכל
מ״ק
)ב( תחנת דלק מסחרית — לכל מ״ר מהשטח בו
יוקמו המתקנים
)ג( מבנים במגרש תחנת הדלק — לכל מ״ד
)ד( מיכלי דלק — לכל מ״ק
)ה( מיכלי דלק בחברות נפט ומפעלי תעשיה —
לכל מיכל עד  1000מ״ק — לכל מ״ק
לכל מיכל מעל  1000מ״ק — לכל מ״ק
)א( בתי עסק ,בתי קפה ,בתי מלון ,בתי מרגוע
פנסיונים ,מסעדות ומשרדים — לכל מ״ר
)ב( תיאטרונים ,אולמי קונצרטים ובניני ציבור
להפקת רווחים — לכל מקום ישיבה
)ג( בתי קולנוע — לכל מקום ישיבה
)א( מגדלי מיס ,בורות מים ,בריכות מים —
לכל מ״ק
)ב( בריכות שהיה — המשמשות לעמקים או להפ־
ק ת רווחים — לכל מ״ק
שאינן משמשות לעמקים או להפקת רווחים —
לכל מ״ק
מיתקנים פתוחים ללא גג ,למעט מגרש מפורט.ללא
הפקת רווחים — לכל 50,מקומות או חלק מהם
בניני עזר לבניני מגורים — לכל מ״ד
חלק ב ׳ :

1.50
2.25
3.00
3.75

0.67
1.00
1.34
1.67

0.19

0.09

0.45.
8.00
1.80

0.38
3.75
1.50

0.16
1.67
0.67

0.45
0.25

0.37
0.19

0.19
0.09

8.00

3.75

1.67

4.50
13.00

3.75
7.50

1.67
3.36

0.35

0.19

0.09

1.25

1.13

0.50

0.60

0.50

0.25

50.00
0.85

45.00
0.75

20.00
0.34

0.65

-

עבודות אחרות

הקמת קירות פנימיים בבנין קיים — לכל מ״ר
של קיר
פתיחתו ,הרחבתו או םתימתו של פתח בקיר —
לכל פתח
כל פעולה בקיר חוצץ ,קיר חיצוני ,רצפה ,תקרה׳
גג א ו יסוד בבנין קיים
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2.40
2.60
3.00
4.50

שטחי
תכנון עיר
אחרים

0.50

0.45

0.20

5.00

4.50

2.00

10.00

9.00

4.00

קובין התקנות  ,1511כ״ן בח׳עו! תשכ״ד14.11.1063 ,

יעורי האגרה ג ל י ד ו ת
שטח תכנו! שטחי תכנון
עיר באר־שכע עיר א י ל ת
ואשקלון

 ,4התקנה בבנין קיים של אמבטיה ,בית כסא ,קערת
הדחה או כיור לנטילת ידיים — לכל התקנה
 5התקנת בור שופכין ,בור חלחול א ו בור רקב —
לכל התקנה
 6בניית קירות גבול א ו גדרות למגרשים המשמשים
לצרכי מגורים ,מסחר או תעשיה ,פרט לגדר בט
ח ו ן — ל כ ל מטר אורך של קיר או גדר
 .7כריית באר — קידוחה או העמקתה
 .8התקנת חלונות בולטים או גזוזטראות בולטות מעל
לדרך ציבורית — לכל מ״ד הבולט מעל לדרך
 .9הוספת יציע בבנין קיים — לכל מ״ד
 .10סגירת מרפסת בבנין קיים — לכל מ״ר
 .11הקמת קידות מגן או קיר תומך — לכל מטר אורך
 .12הקמת גדר סביב שטח שעיקר שימושו למטרות
חקלאיות ,פרט לגדר בטחון — לכל מטר אודך
 .13סלילת דרכים פרטיות א ו הרחבתן — לכל מ״ר
 .14הנחת קווי אספקת מים
בקוטר עד ״ — 4לכל מטר אורך של צינור
בקוטר מ־״ 4עד ״ —10לכל מטר אורך של צינור
בקוטר מעל ״ — •10לכל מטר אודך של צינור
 .15בניית סכר שלא לצרכי איגום קבוע של מים עד
 20,000מ״ק — לכל מ״ק של סוללה
למעלה מ־ 20,000ו ע ד  100,000מ״ק — לכל• פרק
של סוללה
למעלה פר 100,000מ״ק — לכל מ״ק של סוללה
 .16הנחת צינורות ביוב א ו התקנת תעלות ביוב —
לבל מטר אורך
 .17הנחת צינורות להובלת נפט ,גז וביוצא באלה —
בקוטר ע ד ״ — 4לכל מטר אורך של הצינור
בקוטר פד״ 4עד ״ — 10לכל מטר אורך של הצינור
• בקוטר מעל ״ — 10לבל מטר אורד של הצינור

שטחי
תכנו( עיר
אחריה

2.50

2.25

1.00

10.00

9.00

4.00

0.10
40.00

0.09
30.00

0.04
15.00

8.00
3.80
4.00
.09ק

7.50
0.75
2.00
0.08

3.34
0.34
1.00
0.03

3.05
3.09

0.04
0.08

0.02
0.03

).11
0.18
0.38

0.11
0.18
0.38

0.05
0.08
0.17

.11׳

0.11

0.05

0.08
•05

0.08
0.05

0.03
0.02

0.11

0.11

0.05

.11
1.18
0.38

0.11
0.18
0.38

0.05
0.08
0.17׳

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה •לתכנון עיר ,מחוז הדרום
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום( )תיקון( ,תשכ״ד—1963״.
י .ו יד ד י מ ו ן
נתאשד.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,
י״ד בתשרי תשכ״ד) 2באוקטובר (1963
וחמ (76510
מחוז הדרוס
חיים משה שפירא
שר הפנים
קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1863 ,

פ ק ו ד ת העיריות,

1934

חוק עזר לחיפה בדבר סלילת רחובות
בתוקף םמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות• 1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית חיפה
חוק עזר ז ה :
בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל ,או זכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים יבין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק למעשה בהם ובין
שאינו *חזיק בהם ,לרבות חוכר נכסים לתקופה העולה על  10שנים!
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב׳ לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה
המועצה להוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן לפי ההסכם בדבר אותה סלילה,
בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה !
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רבב או לבעלי־חיים ,בהתאם לחוק
עזר זה ,לרבות סמטה ודרך מדרגות!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או הומר אחד ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאינו מצופה ,וכל חומד אחר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי
שיקבע המהנדס!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים ,למעט סמטה ודרך מדרגות!
״מהנדס״ — מהנדס העיריה וכל מי שהמהנדס באישור המועצה העביר אליו בכתב את
סמכויות המהנדס לפי חוק עזר זה!
״מועצה״ — מועצת העיריה!
״נכסים״ — כל בנין ובל קרקע׳ למעט רחוב!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים ,לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש׳ עקירת עצים ,נטיעתם
מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים או שינוים ,תעלות,
צינורות מים עיקריים ,בודות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם
וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות׳
מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים ממל.
חים ,סידורים וגידורס!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (7כל עבודה אחרת ,הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״עיריה״ — עירית חיפה!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
1

ע״ר  ,1934תופ׳  1טס׳  ,414עטי •1

קוג׳ז התקנות 5!1ו ,כ״ז נוועוז תשב׳׳ד14.11.1983 ,

״רחוב״ — רחוב שהמועצה הכריזה עליו כעל רחוב ציבורי;
•״רשויות התכנון״ — הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של חיפה א ו הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון ערים ,מחוז חיפה 1
״שיכון״ — שטח שהכריזה עליו המועצה בשיכון לצודד חוק עזר 1ה ו
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון או חומד אחד ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או כדי
לשמש באופן זמני לתנועה.
חוק עזר זה יחול על שטח תכנון עיר של חיפה ,ובלבד ?זהמועצה וראש העיריה לא
.2
ישתמשו בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה לגבי רחוב הנמצא באותו חלק משטח תכנון עיר של
חיפה שבו קיימת דשות מקומית אהדת.
החליטה המועצה לסלול כביש ברחוב ,יודיע ראש העיוייה בכתב לבעלי הנכסים
.3
• החייבים בדמי השתתפות לפי הסעיפים  7או  8על כל החלטה כזו,

,4
.5

המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדדכ•!.

תחולה

הודעה על
החלטה לסלול
כביש;
בביש ומדרכה

)א(

המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להדחבד ובין לצמצום.

)ב(

החליטה המועצה להרחיב כביש יחולו לגבי שינוי זה הודאות הסעיפים 8 ,7

שינוי רוחב
של כביש

ר.9
)ג( על אן* האמור בסעיף קטן)ב( אם הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בגין
המדרכה ,הרי —
) (1אם לא הורחב הרחוב׳ לא• תטיל המועצה חוב(ז השתתפות בהוצאות סלי־
לתו של השטח המורחב ,כאמור בסעיף ! 7
) (2אם הורחב הרחוב׳ תשא המועצה ,למרות כל ^אמוד בחוק עזר זה ,באותו
חלק מהוצאות בנין המדרכה החדשה הדרוש כדי להביאה לאותו המצב שבו
היתה המדרכה הישנה לפני סילוקה.
העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהגדס ויאושר על ידי המועצה.
.6
הסלילה תבוצע בבת־אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל ל£1י החלטת המועצה:
) (1ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הס לילה ע ד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא*
) (2הנחת הכיסוי׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (3סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו המלא ^ ל הכביש!
) (4השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסזןי או של שניהם ,כדי רחבו
המלא של הכביש ו
) (5נטיעת עצים ,צמחים ומדשאות ז
) (6ניקוז למים עליונים.

סלילת כ ב י מ

)א( הוצאות סלילת הכביש שנסלל לפי חוק עזר זה יחולקו בין בעלי הנכסים
.7
הגובלים אותו קטע של הרחוב שבו נסלל הכביש ,חציין ב י ח  :לאורך חזיתותיהם וחציין
ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב ז אולם אם היה;,ובל את הרחוב שטח ציבוריפנוי המכונה^תכנית המתאר של חיפה — שניתן לה תוקף לפי!פקודת בנין עדים׳ — 1936

.שיעור רמי
ההשתתפות
בסלילת כבי׳!
וגבייתם

2

ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עמי .158

;הובי( התגןנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1968 ,
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״ככרים פתוחים של הרבים״ יחולקו הוצאות סלילת הכביש בין בעלי הנכסים שחזיתותיהם
לצד הכביש גובלות אותו שטח אס רוחב השטח אינו עולה על  50מטר.
)ב( הוצאות סלילת הכביש ישולמו למועצה ,על ידי כל אחד מבעלי הנכסים כאמור
בסעיף קטן )א( ,מיד עם השלמת הסלילה! ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית
המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו
בהוצאות אותו שלב ,או השלבים שהושלמו לפניו .י
)ג( היה רחבו הממוצע של הכביש עולה על  25מטרים תשא העיריה בהוצאות
םלילתו של אותו חלק מהכביש העולה על הרוחב האמור ,ואולם רשאית היא׳ באישור שד
הפגים ,להשתתף בהוצאות סלילת כביש׳ או חלק ממנו ,שאינו עולה על הרוחב האמור ,עד
כדי .50%
)ד( היתד .סלולה ,לפני סלילת הכביש או הרחבתו על ידי העיריה ,מחצית רוחב
הכביש לאורך נכס על חשבון בעל הנכס ,לפי .דרישת רשויות התכנון ,ובהתאם לדרישתן,
לא ישותף בעל אותו נכס בתשלום הוצאות סלילת הכביש או הרחבתו על ידי העיריה.
י" "
,

רשאית העיריה לעשות הסכם עם משתכני שיכון בדבר חלוקת הוצאות הסלילה
.8
ביניהם בדרך אחרת מהקבוע ביתר הוראותיו של חוק עזר זה ,או בדבר פרטים אחרים המום־
דרים בו ,ומקום שהיתה סתירה בין תנאי ההסכם ובין חוק עזר זה יחולו תנאי ההסכם.

,

פ ק י ו נ י ת

ע ל

תשכון דמי

.9

)א(

החליטה המועצה לסלול כביש חדש ,או להרחיב כביש קיים ,רשאי ראש העיריה
,

,

,

השתתפות

לדרוש בהודעה בכתב ,מאת כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או העשויים להיות חייבים
בדמי השתתפות לפי הסעיפים  7או  ,8לשלם לעיריה ,תור חודש ימים מיום מסירת ההודעה,
על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות ,א ת הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחרי
הדרישה.
)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( לא ינקוב ראש העיריה אלא באותו סכום
שהוא חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה׳ בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת העיריה לסלול במשך שנתיים מיום ההודעה,
כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
)ג( גבתה העיריה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנתיים
מיום ההודעה ,תחזיר העיריה למשלם א ת הסכום ששולם לה כאמור על ידיו׳ בצירוף ריבית
בשיעור של .5^%

השלשת סלילה

התחילה העיריה בסלילת כביש ברחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,רשאית היא
.10
להמשיך בעבודה ולסיים א ת סלילת הכביש בהתאם להוראות חוק עזר זה ולגבות לפיו
מבעלי הנכסים א ת הוצאות הסלילה שהוחל בה לאחד ז׳ בניסן תשכ״ג ) 1באפריל .(1963

סלילת כביש
על ידי הבעלים

)א( לא יסלול אדם ,חוץ מהעיריה ,כביש ,אלא לפי היתד בכתב מאת העידיה,
.11
ובהתאם לתנאים ,הפרטים והאופן שיפורשו בהיתר .התנאים ,הפרטים והאופן המפורשים
כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש כאמור שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורשים בהיתר,
רשאית העיריה להרסו או לשנותו ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשס־כך.
)ג( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
בהתאם לאמור בסעיף ) 7ג(.
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קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ׳׳ר14.11.1963 ,

)א( ראש העיריה באישור המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת בעל נכס
.12
הגובל דחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את נכסו.
)ב(

דרישה לםלו£״.
טדרםח

ההודעה תכלול א ת התנאים ,הפרטים והאופן ל ב י צ ת הסלילה וכן את התקופה

שבה יש לבצעה.
)ג(

.13

בעל הנכס שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אח^יה.

לא יסלול אדם — זולת העיריה — מדרכה ,אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתר בכתב שניתן על־
־"׳'׳ ידיו•;
)(2

•י

•

י

סלילת טדרפח
על ידי
הבעלים

 ; .׳  • : .׳

באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעיז או בהיתר.

) .14א( לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העיריה לפי סעיף *  4רשאית המועצה
לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

ביצוע העבודה
ע ל ידי העירית

)ב( סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורשים בהודעה
או בהיתר ,רשאית העיריה להדום או לשנות את המדרכה ,ל:צע א ת העבודות כהלכה
ולגבות מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.
)א( בבל הוצאות סלילת מדרכה לפי חוק עזר ז ה יש|*ו בעלי הנכסים הגובלים
.15
אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.
)ב(
המחוייבים.

החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הוראות סעיפים ) 7ב( ו־9׳ בשינויים

העידיה תסלול מדרכה בהתאם ל ם ע י ף ^ א ( באופן שייקבז|י על ידי המהנדס; הסלילה
.16
תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן׳ כולן או מקצתן ,הכל לפי החלטת המועצה,
בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת
מדרכה
וגבייתם

סלילת מדרכה
על ידי העירית

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין )מלוא רחבה של המדרכה
ובין שלא במלוא רחבה;
) (2הנחת אבני שפה»
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין במלוא רחבה וג1ין שלא במלוא רחבה;
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור;
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיועת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
תעודת המהנדס בדבר סכום הוצאות לסלילת כביש או מדוןיכה או לביצוע עבודה מה־
.17
עבודות המפורטות בסעיף  6או  16או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד•
.18
מכוונת׳ או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או ה דועים לאחרונה לידי אחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר ,העובד או המוענק שם׳ או נשלחה בדואר
.במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הי-דועים
;<• לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה באחד
המקומות האמורים או במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה לפחות בשני
מתונים י הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה הע|ברית

א  £ו ר םכום
ההוצאות

י י\

מ ס י ר ת הודעות

;

1511קובץ התקנות

 ,כ״ז בחשו! תשכ״ד4.11.1063i ,
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העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם חמש מאות לידות ,ואם עבר
.19
על הודאות סעיף ) 12ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 14׳ והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה ,אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
.20

חוק עזר לחיפה )סלילת רחובות(,תשי״ג— — 1952בטל.

.21

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )סלילת רחובות( ,תשכ״ד—1963״.

3

אבא חושי
ראש עירית חיפה

נתאשר.
י״ב בחשון תשכ״ד ) 30באוקטובר (1963
<חט (874009

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
ק״ת  ,316תש י״ נ ,עט׳ .304

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לגבעת־שמואל בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית גבעת־שמואל חוק עזר ז ה :
ג

בתוספת לחוק עזר לגבעת־שמואל )אספקת מים( ,תשכ״ב— , 1962בפרט  ,7במקום
.1
פסקה )ב( יבוא:
״)ב( במקום שלא הותקן מד־מים — לחודש —
) (1לתצרוכת ביתית בלבד —
1.50
לחדד
0.80
לכל חדר נוסף
) (2לגינות ומשקי עזר —
0.50
ע ד  100מ״ר
1.00
לכל  100מ״ד נוספים או חלק מהם .
) (3לתעשיה ,למסחר ולבית מלאכה המשתמש במים
לצרכי עובדיו בלבד —
3.20
ששטחו ע ד  30מ״ר
3.20״
לכל  30מ״ר נוספים או חלק מהם
3

לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ד—
.2
1963״.
נתאשר.
י״ב בתשרי תשכ״ד ) 30בספטמבר (1963

בנימין זאב שכטר
ראש המועצה המקומית גבעת־שמואל

)חט (816808

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

״
1

2

ע׳׳ר 1941׳ תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ס״ת  ,1284חשכ׳׳ב ,עמ׳  ; 1567ק״ר!  ,1371תשכ״ נ ,עטי .51
קובץ התקנות  ,1511כ״! בחשוז תשכ״ד14.11.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות941 ,
י• חוק עזר לגוש־חלב בדבר היטל עינוגי
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות  , 1941מתקינה המועצה
המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב!
״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הצי בוריים; 1935 ,
״בית עינוג״ — כל מקום בתחום שיפוטה של המועצה שבו עורכים עינוג!
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג ז
״בול״ — .בולי או תו אחר אשד המועצה הרשתה להשתמש בו לצור(־ תשלום ההיטל»
״היטלי׳ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כ|ה על פי דין ,לרבות אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו <
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפק יד מפקח לפי חוק עזר זה!
,,מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

הגדרות

2

המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס .הנמכר
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

היט 5ושיעורו

)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,יחובר אליו זלוש בקורת ומדבק עליו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .הבול יבוטל אגב מכירת הברטים בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו |2מחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א>.

כרטיסים

)א( בכניסה לבית עינוג יעמוד,מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הודאות
.4
סעיף ) 3א( המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר ז^ת הכרטיס לבעליו.

כניסה
5בית ע י נ ו ג

?

)ב( :בעל הכרטיס ישמרנו עד תום העינוג.
)ג( לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
שנתקיימו בו הוראות סעיף ) 3א(.
המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות.הסעיפים ) 4,3א( ו־)ג( יקויימו.

.5

 .6״ )א( ..,המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסמם הנקוב ,בהם! כן ישלמו
תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו ,בנ יכוי שלושה אחוזים למאה׳
אם ,מבקש׳ התשלום הוכיח ,להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם חוד שלושה חדשים
שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

חובות המנה?
בו?ים

)ב( ־לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.
)א(

.7

1

1

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחיו[ שיעורו בשלושה אלה:
) (1תחרות אספודט ו

פטור והנחות

ע״ר  ,1841תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ ».11
ע״ר 1935׳ תום׳  1טס׳  ,496עטי .49

קובץ התמנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,
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) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצדכי דת או צדקה;
) (3עינוג שהוא ,לדעת המועצה ,בעל אופי תרבותי׳ חינוכי או אמנותי וש
מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
)ב( הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן)א(׳ יגיש בקשה למועצה לפני

ס מ כ ו י ו ת המפקח

שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית א ת שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגויים.
)א( מפקח רשאי בכל ע ת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס ,בין בקופה ובין
.8
אצל המבקר ,הסדרן ,הקונה או כל אדם אחד ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,וכן
רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה על
הוראות חוק עזר זה.
)ב( ל א יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
.9
.10

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לידות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב )היטל עינוגים( ,תשכ״ד—1963״,
תופפת
)סעיף (2
שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו
באגורות

 .1לתיאטרון׳ אופרה וקונצדט:
ע ד 7.5
למעלה מ־ 7.5ע ד 14
למעלה מ־ 14ע ד 19
למעלה מ־ 19ע ד 24
למעלה מ־ 24ע ד 30
למעלה נד 30ע ד 40
למעלה מ־ 40ע ד 80
למעלה מ־80
 .2לבל עינוג אחר:
ע ד 40.8
למעלה מ־ 40.8ע ד 48.8
למעלה מ־ 4&8ע ד 52.1
למעלה מ־52.1
נתאשד.
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963

 0.5אגורה
 1אגורה
 2אגודות
 3אגורות
 7.5אגורות
 10אגורות
 15אגודות
 30%ממחיר הכרטיס
 16.5אגורות
 23.5אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 5אגודות
יהיו פטורות מהיטל.
 80%ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 7.5אגו
דות יהיו פטורות מהיטל.
זכי ג׳ובדאן
ראש המועצה המקומית גוש־חלב

)ח» (81782

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים
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קוב׳ו התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1868 ,

פקודת המועצות המקומיות.941 ,
הוק עזר לגני־תקוה בדבר אספקת מיש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות  1941י ,מתקינה המועצה
המקומית גני־תקוה חוק עזר ז ה :
במקום סעיף  5לחוק עזר לגני־תקוה )אספקת מים( ,תשכ|א—1960
.1
.העזר העיקרי( ,יבוא:
״אגרת הנחת
צינורות

2

)להלן ~ חוק

)א( בעל נכס הגובל קטע רחוב שבו ו|ניחה המועצה צינור מים,
.5
ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( אגרת הנחת צינורות מיס תשולנו עם הגשת הבקשה לפי
סעיף ) 3ב(.
)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פו טית מחוברת למפעל מיס
ישלם ,אם הוגדל נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכם ,אגדת הנחת צינור
מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי תוספת הבנלה או הבניה החדשה.״

בתוספת לחוק העזר העיקרי ,במקום הפריטים  1ר  2יבוא:

.2

״ .1אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף )3ג(( —
לכל יחידת דיור

—120.

לתעשיה ,מסחר ,חקלאות׳ מוסדות

—200.

 •2אגדת הנחת צינורות )סעיף — (5

.3

לכל נכס ששטחו ע ד חצי דונם

—250.

לכל מ״ר נוסף

0.50

לכל מ״ר בניה בכל קומה תוספת של

£40״

לחוק עזר ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ד—1963״,

נתאשר.
י״ב בתשרי תשכ״ד ) 30בספטמבר (1963

ש׳ ח ׳ ד ו ב י ן
ראש הפ|ועצה המקומית גני־תקוה

)חמ (81735

חיים מ ש ה שפירא
ש ד הפנים
* ע״ר 1941׳ תופ׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת 1056׳ תשכ״א ,עט׳  ; 66ס״ת  ,1387תשב״ ג ,עט׳ .252
2

קובץ התסנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לירוחם בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ירוחם חוק עזר ז ה :
1

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית ירוחם;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק :
עזר זה ,כולן או מקצתן;
״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר ז ה ;
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה׳ גשר ,רחבה ,או גינה שיש לציבור זכות מעבר
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות׳ ביבים וחפירות שברחוב או
בצדי הרחוב.

הגדרות

פ נ ׳ « ן ברחוב

)א( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
.2
או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו
של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון ,במעקה ,כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב ,כל
דבר בצודה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא־בקורת ברחוב.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד ,לפי הרשאה
בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

היתר ?בתי קפה
ולחנויות

)א( ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב בסאות ושולחנות לצרכי בית־
,3
קפה ,וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות ,לבטל היתד שניתן או להתלותו׳ וכן לכלול
בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל
מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריד נתינתו,
אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן)א(.

שינויים ברחוב
פתיחת

׳ י״יי
8

דרכי זהירות
בכריית שוחה

1

.4

לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

.5
ההיתר.

.6

אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים
אדומים בלילה!
) (2לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
או עם פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריר המוקדם יותר.
1
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לא יכדה אדם שוחה ברחוב׳ אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי

ע״ר

 ,1941תום׳ ' 0 0 1

 ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1511כ״ 1בחשו! תשבי•ד.1003 ,נו4.ו

המהנדס דשאי לתת היתד לפי הסעיפים  4א ו  5או לסרב לתיתו ,לבטל היתר שניתן
.7
או להתלותו ,וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,ל בזנותם או לבטלם.
.8

חיתי
נזק לרחוב

)א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן אח הנזק.

הודעות

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
.9
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
המכשול!
) (2מהאנשים החייבים לעשות א ת העבודות המהויות בסעיפים  6ו־)8ב(׳
לבצע את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצרינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה ,וכן התקופה שבה יש ל}1לק א ת המכשול או לבצע
א ת העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה .לא מילא
אחרי הוראות ההודעה ,רשאי ראש המועצה לעשות א ת הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
,
אי הביצוע.
) .10א(

ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
|

,

,

מהעבודות המנויות בסעיפים  6א ו ) 8ב( — בין אם נמסרה ה
לאו — ולהיכנס לשם כך בכל ע ת סבירה לכל מקום .סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
ביצע עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בחילוק המכשול א ו בביצוע
העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.
ד

ע

ה

ל

פ

ס

ע

י

ף

9

ו

ב

ץ

א

ם

 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה ליד׳1־ האדם שאליו היא מכוונת
או נמסרה במקום מגוריו א ו במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו א ו במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה! אם אי אפשר לקיים א ת המסירה כאמור׳ תהא המסי״ה כדין אם הוצגה במקום
בולט באחד המקומות האמורים א ו ע ל הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים
יומיים ,הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה הןנבריח,
 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשר לירות לכל יום שבו נמשכת ז)!עבירה ,אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירוחם )שימור רחובות( ,ת צכ״ד—1963״.

נתאשר.
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963

סילוק מכשול
ובי*,ע עבודות

מ ס י ר ת הודעות

ענשים

השפ

נחס מוצ׳ניק
ראש זמועצה המקומית ירוחם

)חט (83221

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
קוב״ז התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ׳׳ד14.11.1963 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־קרע בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית כפר־קרע חוק עזר ז ה :
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים 1935 ,ז
״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ן
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג *
״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל ז
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה ?
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין׳ לרבות אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
״המועצה״ — המועצה המקומית בפר־קרע ו
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזד זה *
״מבקד״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.
2

היטל ושיעורו

המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על בל כרטיס הנמכר
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

כרטיסים

)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו׳ יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחד שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א(.

כניסה לבית
עינוג

)א( בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
.4
סעיף ) 3א( .המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב(

בעל כרטיס ישמרנו ע ד תום העינוג.

)ג(

לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או ברטים

שנתקיימו בו הוראות סעיף ) 3א(.
המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים )4 ,3א( ו־)ג( יקויימו.

חובות המנהל

.5

בולים

)א( המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם ז כן ישלמו
.6
תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים למאה,
אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים
שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
)ב(
1
2
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לא ידביק אדם על ברטים בול משומש.

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳ 1154׳ עמ׳ .119
ע״ר  ,1935תום׳  1מם׳  ,496עמ׳ .49

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1963 ,

.7

)א(

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שןעורובשלושת א ל ה :

פטור והנחה

) (1תחרות אםפורט!
) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי ד ת או צדקה!
.

) (3עינוג שהוא ,לדעת ,המועצה ,בעל אופי תרבותי .חינוהי א ו אמנות׳ וש־
מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

)ב( הרוצה ליהנות מפטור א ו מהנחה לפי סעיף קטן )אן( ,יגיש בקשה למועצה
לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כוזטיסימ הנמכרים לחיילי
צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגדים׳
)א( מפקח רשאי בכל ע ת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה .ובין
.8
אצל המבקר׳ הסדרן ,הקונה או כל אדם אחד ,כדי לברר אם קויימו ןזוראות חוק עזר זה ,וכן
רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לץ2זמש ראיה לעבירה על
הוראות חוק עזר זה.

ה מ נ ו י ו ת המפקח

! •י )ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(•
.9

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים יהירות.

ענשים

.10

תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה ) 31במרס .(1965

תחולה

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע )היטל עינוגים( ,תשכ״ד—1963״.

השם

תופפת
)סעיף (2
ברטים שמהירות ב א ג ו ר ו ת

שיעור ההיטל באגור

ע ד 25
 26ע ד 35
 36ע ד 50
 51ע ד 60
 61ומעלה
 :נתאשד.
כ ׳ בתשרי תשכ״ד ) 8באוקטובר (1963

4
6
7
9
12
חסן עלי מסאלחה
ראש המועצה המקומית כפר־קרע

)חט (83500

חיים משה שפיר
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשוז תשכ״ר14.11.1963 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,וסעיף ' 77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון חוק עזר ז ה :
2

הגייית

בחוק עזר זה —
.1
״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,
תשכ״א— 1961ן
״רחוב״ — דרך הנמצאת בתחוכו המועצה ,לרבות חלק מדרך ולמעט דרך בין־עירונית ן
״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה ,תשכ״א—»1961
״מפקד משטרה״ — מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו ,לרבות אדם שמפקד המשטרה -
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזד זה ,כולן או מקצתן ז
״דרד בין־עירונית״ — דרך שאינה דרך עירונית כמשמעותה בחלק ב׳ לתקנות התעבורה,
תשכ״א—!1961
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן)
״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 12
״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף ) 3
״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מ נ ת להפיק
ריווח!
״המועצה״ — המועצה המקומית קריודטבעון)
״פקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה)
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,בולן או מקצתן!
״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה׳ למעט אופניים!
״תמרור״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה ,תשכ״א—.1961
3

סמכות להסדיר
חניית רכב

בהסכמת המפקח על התעבורה ,ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה׳ רשאי ייאש
.2
המועצה לאסור ,להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של
רכב ,לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב׳ וכן לקבוע
א ת הימים ,השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספד כלי הרכב המותר בחניה בבת
אחת באותו מקום.

מקום חניה
מוסדר

)א( המועצה רשאית ,לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־
,3
טרה ,לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.
)ב( קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,תוסדר החניה על ידי סדרן ן אדם
המעמיד רכב במקום חניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
1
2

3
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ע״ר  ,1941תוס'  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א׳ עמ׳ .173
ק״ת  ,1128חשכ״א ,עמ׳ .1425
קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1903 ,

)א( לא ינהל אדם מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאח ראש המועצה ובהתאם
.4
לתנאי הרשיון.
)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי לתיתו או למרב לתיתו,
לבטלו או להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים׳ להוסיף עליהם׳ לגדוע מזם ,לשנותם או לבטלם.
)ג(

תקופת הרשיון לא תעלה על שנה• אחת מיום נתינתו.

)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש למועצה ,לפגי ?!בלתו ,אגדה המחושבת
לפי שיעור של מאה לידות לדונם משטח מקום החניה.
)ה(

ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.

)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהםכמז המפקח על התעבורה
ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.
)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב בדרך במקום שהחני* נאסרה על ידי ראש
.5
המועצה לפי סעיף  ,2והאיסור מסומן בהתאם להודעת התעבורה )קביעת תמרורים{,
תשכ״א—) * 1961להלן — ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או
להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.
)ב(

לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה ,אלא —
) (1אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתס שם הותדז(־! על ידי ראש המועצה!
) (2בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
שטחים מסומנים כאלה ז
) (3בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!
) (4כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנןןבע כמותר לחניה בבת
אחת.

לא יעמיד אדם ב ד י ד רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה ,אלא על שולי
.6
הדרך מצד ימין ,ובאין אפשרות לכך — םמוד ככל האפשר לשפת ו ימנית של הכביש ואלא
לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקונ( או ע ד שיועבר הרכב
למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.
)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוחיות ,אלא על פי היתד
.7
מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו,
לבטלו או להתלותו׳ וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מ *!ם ,לשנותם או לבטלם.
)ג( היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
על התעבורה.
)ד(

היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו.

)ה( משהוחלט לתת היתר ישלם המבקש למועצה ,לפני י(ןבלתו׳ אגרה בסך שש
לידות לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר <|אחד  30ביוני ,תופחת
האגרה לשלוש לירות.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור ,יחזיק א ת ההיתו[ במונית ויראהו לשוטר
או לפקח לפי דרישתו.
4

ק״ת  ,1128תשכ״א ,עט׳ .1528

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשה תשכ״ד14.11.1963 ,

)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים
או להורדתם ,אלא —
) (1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע! או
)(2
אוטובוסים

אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

)א( לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך ,אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן
.8
על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוסים או הודעה
שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או
להעלות נוסעים! הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הנקוב בתמרור וכל עוד
היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

:

תמרורים

ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי
.9
סעיף  ,2על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

ריתוק רכב
למקום חניה

)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור או בלוח שיקבע סמוך לו ,את
.10
מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויים.
)ב( ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו
מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

א ג ר ת הסדר

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר׳ אלא לאחר ששילם אגרת
.11
הסדר בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
התקופה המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד
זמן החניה הנוסף.
)ג( שיעורי האגרה'כפי שנקבעו בסעיף קטן )א( יצויינו בהודעת ראש המועצה
שתפורסם במקום החניה המוסדר.
)ד(
המועצה.

ס מ כ ו י ו ת המפקח

)א( פקח רשאי בכל ע ת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חגיה פרטי כדי
.12
לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב(

ענשים

השם־
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האגרה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים ,או באופן אחר שיקבע ראש

לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  250לירות ואם היתד .העבירה
.13
נמשכת׳ דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שהורשע בדין
או לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב על ידי ראש המועצה.
.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון)העמדת רכב וחנייתו(׳ תשכ״ד—1963״.

קובץ התקנות  ,1511כ״ז בחשו! תשכ״ד14.11.1063 ,

י תופפת
)סעיף ) 11א((
שיעור האגרה

) (1לכל רכב — לשעה הראשונה או לחלק ממנה
לכל שעה נוספת או לחלק ממנה
) (2לכל מכונית משא — לחודש מראש
) (3לכל מכונית אהדת — לחודש מראש
) (4לכל אופנוע — לחודש מראש

 15אגודות
 12אגורות
 30לירות
 15לירות
 7.50לירות

י ׳ |? ל ג ב ד ג
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

נתאשד.
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963
) ח » (820017

אני מסכי.!:
בר־יהודה
ישראל
ש ד התחבורה

חייט משה שפירא
שר הפגים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעי!* 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5

הודעה על החלטת המועצה האזורית השרון־התיכון בד[בר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המ? ומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( 1945 ,החליטה המועצה האזורית השדוךהתיכון
שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות׳ יווםף ? נם פיגורים בשיעור של
 20אחוז ע ל כל סכום׳ המגיע למועצה בעד ארנונה או בעד מם עסקים מקומי ,ושלא שולם
תור ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

החלטת המועצה האזורית השרון־התיכון בדבר קנס פיגורים
בקובץ התקנות מסי  ,269תשי״ב ,עמ׳  ,906תבוטל עם תום ששה חדןשים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.
נתאשד.
:
י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר (1963
)חמ (85023

לנדא
ראש המועצה האזורית השרון־התיכון

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
1
2

ע״ר 1941׳ תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115

קובץ ההקגות  ,1511ב״ז נחשי( תשכ״ד14.11.1968 ,

תיקון טעות
בסעיף  5לצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת()הוראת שעה מס׳  ,(22תשכ״ד—
 ,1963שפורסם בקובץ תקנות  ,1505תשכ״ה עמ׳  ,174בפרט ) 29.38א( —
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המחיר  64אגורות

.1

בסעיף קטן) (3אחדי ״יחידות״ צ״ל ״ויטמין״ ?

.2

בסעיף קטן) (9אחרי ״ויטמין״ צ״ל ״  Aשבהם״

קונץ התקנות  ,1511כ״ו בחשו! תשג״ד14,11,1003 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

