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עמוד
צ ו מ ם הבולים על מסמכים )שינוי ת ו ס פ ת א׳ לחוק ,(.תשכ״ד—1)64• 1

1080

צו־שעת־חירום )היטל בשל יהלומים( ,תשכ׳׳ד—1964
צו הביטוח ה ל א ו מ י ) ש י נ ו י שיעורי הקיצבה המשפחתית( ,תשכ׳ 1964•-T

1082
1083

צו מ ס בולים )עינוגים()פטור( ,תשכ״ד—1964

1084

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ה ש ר ו ן הצפוני ,תיקון( תשכ״ד—1964

1084

מדוד לשלטון מקומי
1085

חוק עזר לגן־רוה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—. 1964
חוק עזר ליואב )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—1964

 ..י

•י.

ח ו ק עזר למנשה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—• 1964

1086
1087

חוק עזר למטולה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—. 1964

1089

ח ו ק עזר לקרית־ביאליק )סלילת ר ח ו ב ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד—1964

1090

תיקון ט ע ו ת

חוק מם הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
צו בדבר שינוי תוספת א׳
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מם הבולים על מסמכים׳ תשכ״א— 1961׳ אני
מצווה לאמוד:
ג

במקום סעיף  2לתוספת א׳ לחוק )להלן — תוספת אי( יבוא:

.1

2

״השכם ומסמד

.2

)א( הסכם או חלק ממנו ,לרבות זכרון דברים ,בין שהוא בבחינת
ראיה להסכם ובין .שהוא מחייב את הצדדים )להלן בסעיף זה —
הסכם( ,למעט הסכם כאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ד( ,וכן מסמך
אחר שיש בו התחייבות או הקניית נכס או חלק ממסמך כאמור,
שאינם חייבים מס לפי סעיף אחר לתוספת :זו —
) (1אם היד .עדך הנשוא
 10אגורות לכל  .1:00לידות
נקוב בסכום —
) (2אם היה ערך הנשוא׳
כולו או מקצתו ,נקוב בשי
עור שאינו מםויים או שלא
 5לירות נוסף על המם
היה נקוב כלל —
הנקוב בפסקה )(1
)ב( הסכם לרכישת כלי שיט או כלי טיס ,הסכם לבניית כלי שיט
או כלי טיס או הסכם למתן הלוואה לצורך רכישה או בניה כאמור
אם פורש כך בהסכם ,כשאינם חייבים מס לפי סעיף אחר לתוספת
זו —
) (1אם היה עדך ,הנשוא
 2אגודות לכל  100לירות
נקובגםכומ —
) (2אם היד .ערך הנשוא,
כולו או מקצתו ,נקוב בשי־
עור שאינו מסויים או שלא
 5לירות נוסף על המם
היה נקוב כלל—
הנקוב בפסקה )(1
)ג( הסכם עם המדינה למתן ערבות על ידיה כבטחון לאחר ההסכ
מים המנויים בסעיף קטן )ב( אם פורש כך באותו הסכם ואינו חייב
מם לפי סעיף אחר לתוספת ז ו 
)!( אס היה ערך הנשוא
נקוב בסכום —
 2אגורות לכל  100לירות
) (2אם היה עדך הנשוא,
כולו או מקצתו ,נקוב בשי־
עור שאינו מסויים או שלא
 5לירות נוסף על המם
היד .נקוב כלל—
הנקוב בפסקה )(1

1
2

ם״ח  ,384תשכ״א ,עט׳ .64
ק ״ ת  ,1484תשכ״ג ,עמ׳ .2021

שובץ התקנות  ,1567כ״ 1בניס! תשכ״ד9.4.1964 ,

)ד( הסכם בדבר השקעת כספים בסכום העולה על —100,000,000
לידות ,שנתקיימו בו כל אלה:
) (1נקבע בו כי יוצאו למשקיעים איגרות חוב צמודות למדד
יוקר המחיה או צמודות לדולר היל ארצות הברית של
אמריקה!
) (2אחד הצדדים להסכם התחייב לקבץ מאת המדינה ערבות
לאיגרות החוב האמורות \
) (3ההסכם אושר לצורך סעיף קטן זה על ידי שר האוצר או
מי שהוסמך על ידיו ן
) (4ההסכם אינו חייב מס לפי סעיף או[ר לתוספת זו —
)א( אם היה עדך הנשוא נקוב
 2אגורות
לכל  100לירות
בסכום —
)ב( אם היה עדך הנשוא ,כולו
 5לירות נוסף על
או מקצתו ,נקוב בשיעור
המם הנקוב
שאינו מסויים או שלא היה
בפסקת משנה)א(״.
נקוב כלל —
1

לתוספת א׳ יבוא:
)א( מסמך שהוא התחייבות או ערבות לתצלום סכום כסף נקוב,
למעט מסמך שהוא ערבות כאמור בסעיף קגןן )ב( או )ג(׳ ואינו
חייב מם לפי הסעיפים  3עד  6לתוספת זו —
) (1אם הוא ניתן להעברה במסירה המם החל לפי סעיף
)5א()(3־
) (2אם אינו ניתן להעברה במסירה —תמס החל לפי סעיף .3
)ב( מסמך שהוא ערבות לתשלום סכום כסוי נקוב שניתן על ידי
המדינה כבטחון להסכם כאמור בסעיף )2ב( לתוספת זו ושאינו
חייב מס לפי הסעיפים  3עד  6לתוספת זו —
) (1אם הוא ניתן להעברה במסירה  -המס החל לפי סעיף
)5א()0־
) (2אם אינו ניתן להעברה במסירה —  10אגורות לכל
 100לידות.
)ג( מסמך שהוא ערבות לתשלום סכום כסן[ נקוב שניתן על ידי
המדינה כבטחון לאיגרות חוב האמורות בסזייף )2ד( לתוספת זו
ושאינו חייב מס לפי הסעיפים  3עד  6לתוספת ז
) (1אם הוא ניתן להעברה במסירה  \ -המס החל לפי סעיף
)5א()(3־
) (2אם אינו ניתן להעברה במסירה  10אגורות לכל 100
לירות ול?| יותר מ־ 1,000לירות.
)ד( מסמך שהוא התחייבות או ערבות לתשלום כסף כשהסכום
 30לידות״.
אינו נקוב או בלתי מוגבל —
יםן תשכ״ד9.4.1964 ,

.3

בסעיף  17לתוספת א׳ — י•
) (1האמור בו יסומן סעיף קטן)א( ואחרי המלים ״ובין שאין עליהם חתימה״
יבוא ״)להלן — קבלה( למעט קבלה כאמור בסעיף קטן)ב(״!
) (2אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( קבלה על תשלום שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,
 2אגורות״.
תשי״ח—— 1958

.4

תחילתם של סעיפים  1ד 2היא ביום ט״ז בטבת תשכ״ד ) 1בינואר .(1964

3

לצו זה ייקרא ״צו מס חבולים על מסמכים )שינוי תוספת א׳ לחוק( ,תשכ״ד—1964״.

.5

ט״ז בניסן תשכ״ד ) 29במרס (1964
<חט (723010

______
3

לוי אשכול
ראש הממשלה
ממלא מקום שר האוצר

ם״ח  ,247תשי״ח ,עט׳ .86

תקנות־שעת־חירום)תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו בדבר היטל בשל יהלומים
בתוקף סמכותי לפי תקנות 2ג 7 ,ר 17לתקנוודשעת־חירוס )תשלומי חובה( ,תשי״ח—
 , 1958אני מצווה לאמוד:
ג

בצו זה —
.1
״יום ההפחתה״ — יום ה׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 9בפברואר ! (1962
״המפקח״ — המפקח על היהלומים!
״שטר התחייבות׳•׳ — התחייבות בכתב לביצוע יצוא של יהלומים ,שניתנה לפי סעיף  4לצו
יצוא יהלומים׳ תשי״ט—! 1959
״יהלומים״ — יהלומים המפורטים בתוספת׳ שיובאו ,או שנרכשו על פי היתר מאת המפקח
ואשד לגביהם ניתן שטר התחייבות t
״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה t
״סוחר מוסמך״ — כמשמעותו בתקנה  3לתקנות ההגנה )כספים(. 1941 ,
z

3

מי שהתחייב עד יום ההפחתה לייצא יהלומים ישלם היטל בשיעור של שני שלישים
.2
מהסכום בו התחייב לייצאם )להלן — תמורת היצוא( מחושב במטבע ישראלי בשער של
 1.80לירה לכל דולר.
)א( מי ששילם היטל לפי סעיף  2והוכיח ,להנחת דעתו של המפקח ,כי יום הפרעון
.3
הנקוב בשטר ההתחייבות ,שבגינו שולם ההיטל ,חל לאחר יום ההפחתה ,יוחזר לו סכום
בשיעור של  1.20לירה לכל דולר מהערך המוסף הנקוב באותו שטר! הוכיח ,להנחת דעתו של
המפקח ,כי תמורת היצוא לפי אותו שטר התחייבות נמכרה לסוחר מוסמך לפני יום ההפחתה,
יוחזר לו סכום בשיעור של  35אגורות לכל דולר מהערך המוסף הנקוב ,באותו שטר.
1

2
3

ם״ת  ,268תשי״מ ,עמ׳  ; 18ם׳׳ח  ,422ת ש ב ״ ה עמי .72
ק״ת  ,908תשי״ט ,עמ׳ .1389
ע״ר  ,1941תום׳  2מס׳  ,1138עט׳ .1380
קובץ התסנות  ,1567כ״ו בנים! תשכ״ר9.4.1964 ,

)ב( מי ששילם היטל לפי סעיף  2והוכיח׳ להנחת דעתו של המפקח ,כי יום הפרעון
הנקוב בשטר ההתחייבות ,שבגינו שולם ההיטל ,חל לפני יום ההפחתה ,יוחזר לו םכום בשי־
עוד של  85אגורות לכל דולר מהערך המוסף הנקוב באותו שטר.,4
.5

הוראות צו זה באות להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר.

ש מ י ר ת דיניט

י לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום )היטל בשל יהלומים( ,תשכ״ד—1944״

השם

תוספת
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יהלומי גלם
יהלומים מבוקעים
יהלומים מנוםרים
יהלומים חתוכים
יהלומים שנעשה בהם עיבוד חלקי כלשהו
יהלומים מלוטשים
יהלומים תעשייתיים ,לרבות יהלומים כתושים ואבקת יהלומןם

י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל (1964
) ח מ (74048

פנקס ספיד
שר המסחר והתעשיה

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
צו בדבר שינוי שיעורי הקיצבה המשפחתית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לתוספת העשירית לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
)להלן — התוספת( ,לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני
מצווה לאמוד:

.1

הקיצבה המשפחתית הנקובה בסעיף  1לתוספת תוגדל —
) (1בעד הילד הרביעי — ל־ — 9.לירות לחודש
) (2בעד הילד החמישי — ל־ 10.25לירות לחודש |ו
— ל־ 11.50לירות לחודשי
) (3בעד הילד הששי
) (4בעד הילד השביעי — ל־ 12.75לידות לחודש !1
) (5בעד כל ילד נוסף מעל לילד השביעי — ל־ — 14לירות לחודש.

.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ז באדר תשכ״ד ) 1במרס .(1964

תחי ?ה

 .3צו הביטוח הלאומי )שינוי שיעורי הקיצבה המשפחתית( ,תע(כ״ב— — 1962בטל
מיום י״ז באדר תשכ״ד ) 1במרס .(1964
2

.4
1964״.

לצו זה ייקדא ״צו הביטוח הלאומי )שינוי שיעורי הקיצבה המשפחתית( ,תשכ״ד-

י״ב בניסן תשכ״ד ) 25במרס (1964
<חמ (750316
:

שימי
שיעורי
הקיצבה
המשפחתית

ביטול

השט

י ג אל א ל ו ן
שר העבודה

0״ח  ,137תשי״ד ? ,מ ׳ '  ; 6ס״ח  ,287תשי׳׳ט ,עמי .160
ק״ת  ,1308תשכ״ב ,עמי .1877

קובץ התגןנוח  ,1567כ״ז בניסן תשכ״ד9.4.1964 ,

1083

פקודת מס הבולים
צו בדבר פטור עינוגים מסויימים ממם בולים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (5)74ג( לפקודת מס הבולים  ,אני מצווה לאמור :י
ג

פטור

כרטיסי כניסה להצגות קולנוע שייערכו ביום ד׳ באייר תשכ״ד ) 16באפריל (1964
.1
בשעות בין  7לבין  19ושמחידם לא יעלה על  48אגורות יהיו פטורים ממם.

י•׳*"

לצו זה ייקרא ״צו מס בולים )עינוגים( )פטור(׳ תשכ״ד—1964״.

.2

פנחס ספיר
 .שר האוצר

כ״ה בניסן תשכ״ד )7באפריל (1964
) ח מ ( 7 2 3 0 2

1

חוקי א״י ,כרר ב׳ ,פרק ק?״נ ,עמ׳  ;1302ס״ח  ,235תשי׳׳ז ,עמ׳ .187

מדוד

לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית השרון הצפוני

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  1941י ,והסעיפים ) 14א(
ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

פ ד ט )כ(

ת י ק ״

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )כ( —

.1

3

כתוספת

2

m

a

) (1בהגדרה של ״מפה״ אחרי ״) 4ביולי (1958״ יבוא ״וביום כ״ו באדר
תשכ״ד ) 10במרס (1964״ !
) (2בטור א /אחרי שם הישוב ״גאולים״ יבוא ״גנות־הדר״ ולצדו ,בטור ב׳׳
יבוא:
״הגוש 8141:בשלמותו! קטע מגוש  8219הנמצא מזרחית לכביש חיפה —
תל־אביב־יפו.
החלקות 19 ,14 ,13 :וחלק מחלקות ) 20 ,15דרכים( הגובל בחלקה — 13
בגוש 8138״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )השדון הצפוני ,תיקון(,
.
תשכ״ד—1964״.
כ״ו באדר תשכ״ד ) 10במרס (1964
(8001

) ח ט

1

2
3

1084

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  ,1מם׳  ,1154עמ׳ .110
ע״ר תש״דו ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עמי  ;1256ק״ת  ,816תשי״ח ,עמ׳  ;1720ק״ת  ,834תשי״ט ,עמ׳  ;109ק״ת ,902
ת׳עי׳׳ט ,עמ׳  ;1305ק״ת ־ ,123ת׳צכ״ב ,עמ׳  ;550ק׳׳ת  ,1404ת׳ענ״ג ,עמ׳ .824

קובץ התקנות  ,1567כ״ו בניס! תשכ׳׳ד9.4.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
הוק עזר לגךרוה כדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי םעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 19^1 ,י ,מתקינה המועצה
האזורית גן־דוה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או ^והיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכד־משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
״המועצה״ — המועצה האזורית גן־רוה 5
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית,
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן,
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

), .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
 2להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,קחתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשז!ית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאןתו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים 7ל מנת לבדקם ,לבקרם
.5
•,ן,
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות ןןףן
ע ז ד ז

הגדרות

ח ו נ ה להדביר
חלזונות
ה ו ר א ו ת  5ה ד נ ר ת

חלזונות

ה ר ב ו ה ע  5י ר י

המועצה

סמכות
ראש המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמןז בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי ה>|דם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאח •יונח לאחד מבני משפ
חתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלווה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אין
אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה התודעה במקום בולט על
הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונימ הנפוצים בתחום המקנצח ,שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
1

מ ס י ר ת הודעות

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

הובי? התקנות  ,1597כ״ז מ י ם ! תשכ״ד9.4.1964 ,
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״׳ ״ט
5

ה

׳

־(ט

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאתיים לידות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמש־
כת׳ דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־רוה )הדברת חלזונות(,תשכ״ד—1964״.

.8

בנימין דבדבני
ראש המועצה האזורית גן־דוה

נתאשר.
ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964
)חמ (817006

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ליואב בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית יואב חוק עזר זה:
הגדרות

חובה ?הדביר
חלזונות
הוראות
להדברת
חלזוונות

הדברה
על ידי
המועצה

 .1בחוק עזר זה —
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו חיו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ ולרבות שוכר או שוכד־משנה ,ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
״המועצה״ — המועצה האזורית יואב ו
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר׳ למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,נין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

) .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף
 2להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך׳ בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 .4לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )3א( או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
1

1086

מתקינה המועצה

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
יןובץ התקנות  ,1567כ״ז בניסן תשכ״ד9.4.1964 ,

) .5א( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים ע מנת לבדקם ,ל ב ק
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לבדר אם קויימו הודאות חוק עזר זר-
••••

רם

סמכות ו«*,
המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהעתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאד רונה לאחד מבני מש
פחתן הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או :שלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו אויעסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
אם אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אס הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד
!
מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת
הודעות

 .7העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתייף לידות ,ואם עבד על
הודאות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמש־
כת׳ דינו — קנם נוסף שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

עגשיט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליואב)הדברת חלזונות( ,תשכ״ז|—1964״.

.8

נתאשר.
כ״א באדר תשכ״ד ) 5במרס (1964

המט

יהושע בדוק
ראש המועצה האזורית יואב

)חמ (831500

חייט משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למנשה ב ד ב ר הדברת חלזונות

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 19^1 ,מתקינה המועצה
האזורית מנשה חוק עזר זה.׳
ג

 .1בחוק עזר זה —
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ ולרבות שוכר או שוכר־משנה ,ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים»

הגדרות

״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119

קוב? התקנות  ,1567כ״ז בניס! תשכ״ד9.4.1964 ,

1087

״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסיה כבעל או בשוכר'איו'בכלי אופן אחד ,למעט אדה
הגר בבית מלון או בפנסיון
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
5

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

הובר? ,הדביר
חלזונות

.2

הוראות
להדברת
תלזוונוח

) .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הודאות סעיף
 2להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך׳ בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

חדברה
על ידי
המועצה

 .4לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )3א( או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

~סמכות ראש
;המועצה

) .5א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מסירת
הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני מש
פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחר
מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשים

 .7העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאתיים לירות, ,ואס עבר על
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד ,העבירה נמש־
בת ,דינו — קנס נוסף שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—1964״.
יוסף מנחם
ראש המועצה האזורית מנשה

נתאשר.
י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
)חמ (839015

חיים משה שפירא
שר הפנים
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קובץ התקנות  ,1567כ״ז בניסן תשכ׳׳ד9.4.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
יד '.חוק עזר למטולה בדבר ה ד ב ר ת חלזונות

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,^941 ,מתקינה המועצה
המקומית מטולה חוק עזר זה ג
בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או ש}זיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שןכר־משנזן ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים
״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל >|ופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון ז
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורןיית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א}ז סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.

הגדרות

}

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם ש^בר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהןזאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה .להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאוו|ו אדם.
)א( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים עלן מנת לבדקם ,לבקףט

.5

׳־

׳־*

ץ

,

ולעשות בהם כל הדרוש לו׳ כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זד.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפר
חתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחנו בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אין
אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה הד(ודעה במקום בולט על
הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועןיה ,שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
1

חובה ?הדביר
דו?ז1מת
הודאות ?הדגרת
"*"׳יי"

הדברה»5
ה ט י

ידי

ה

סמבות
ראש המועצה

טסירת הודעות

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות ז ,156כ״ו בניסן תשכ״ד9.4.1964 ,

1089

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קגס מאתיים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמש
כת׳ דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—1964״.

.8

נתאשד.
ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964
חיים משה שפירא
שר הפנים

שלום פיין
ראש המועצה המקומית מטולה

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית-ביאליק בדבר םלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:
במקום סעיף  6לחוק עזר לקריודביאליק )סלילת רחובות( ,תשכ״ג— , 1963יבוא:
.1
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
״שיעורי דמי .6
הגובלים אותו קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
בס״י״ת
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן )א( יחולקו בין בעלי הנכסים,
כבישים
חציים ביחס לאודד חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגוב
לים את הרחוב.
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור׳ ישולמו למר
עצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון
שיישלח אליהם על ידי המהנדס ן 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 אותם השלבים שהושלמו
לפניו ,לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.״
מתקינה המועצה
3

ת

י נ ב י י ת ם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־ביאליק )סלילת רחובות( )תיקון( ,תשכ״ד—

.2

1964״.
צבי קרלינד
ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

נתאשר.
י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
) ח מ (852012

חיים משה שפירא
שר הפנים

.
1

2

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,1432ת׳«כ״ג ,עט׳ .1277

תיקון טעות דפוס
ב ת ק נ ו ת ב ת י הדואר

)תעריפים של

שירותי הטלקס( ,שפורסמו

בקובץ

ה ת ק נ ו ת  ,1561תשכ״ד,

עמ׳  ,1010ב ח ל ק שני של ה ת ו ס פ ת  ,ב ט ו ר ״עד  3דקות״ ,ב מ ק ו ם ״ 1800עד 1800״ צ״ל ״ 1800עד 0800״.
ק ו נ ץ התקנות  ,1567נ ״ ז בנים! תשב׳׳ד9.4.1964 ,
אגודות

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

