רש־ומות

קובץ התקנות
ז׳ בכסלו תשכ״ה

1647

תקנות ההתגוננות האזרחית )הגבלת השימוש באותות אזעקה וארגעד ,(,תשכ״ד1964—,
.
,
תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,תשכ״ה—. 1964
.
.
.
.
תקנות הנמלים)ימאים()תיקון( ,תשג״ה—. 1964
.
.
.
.
תקנות התעבורה)תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—. 1964
.
.
.
.
תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ה—. 1964
.
תקנות מס הכנסה )ניכוי הפרשי הצמדה()מסירת הצהרות( ,תשכ״ה—. 1964
תקנות מם הכנסה )תוספת פחת על נכסים עסקיים( )מסירת הצהרות( ,תשכ״ד1964—,
תקנות מילווה בטחון )תיקון( ,תשכ״ה—1964
צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( ,תשכ״ד—) 1964תיקון( ,תשב״ה—. 1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()מסילות ברזל מסי  ,(24תשכ״ה—. 1964
הוראות בנק ישראל )קביעת שיעור ריבית על הפרש בנכסים נזילים( ,תשכ״ד1964—,
.
.
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ .
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עמוד
374
.
374
375
.
376
377
.
377
378
.
378
379 , .
379
.
380
.
381

מדור לשלטון מקומי
.י
צו תכנון ערים )שמעונים( ,תשכ״ה—. 1964
.
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()געתון ,תיקון( ,תשכ״ה—. 1964
..
•
צו המועצות המקומיות )מועצות אזריות()סולם־צור ,תיקון( ,תשכ״ה—1964
.
צו המועצות המקומיות )א()הוד־השרון()הוראת שעה( ,תשכ״ה—. 1964
צו המועצות המקומיות )א( )הוד־השרון( ,תשכ״ה—1964
.
.
.
צו המועצות המקומיות )א()הדר־רמתיים ,ביטול( ,תשכ״ה—. 1964
.י
.
.
צו המועצות המקומיות )א( )מגדיאל ,ביטול( ,תשכ״ה—1964
.
.
.
.
חוק עזר לנתניה )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תשכ״ה—1964
.
.
חוק עזר לאשדוד )מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב( ,תשכ״ה—1964
.
.
.
.
חוק עזר לבית־שמש )היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ה—1964
.
.
.
חוק עזר לעספייא )אספקת מים()תיקון( ,תשכ״ה—. 1964
החלטות מועצות בדבר קנס פיגורים  :כפר־אתא ! מנשה -,מעלה־הגליל  $מצפה־רמון!
נחלת־יהודה ! עמק־חפר! קרית־טבעון

382
382
383
383
384
387
388
388
389
390
391
י 391

חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—1951
׳תקנות בדבר הגבלת השימוש באותות אזעקה וארגעה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )27ג() (10לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—1951
הנני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלה —
.1
״אות אזעקה״ — צפירת צופר העולה ויורדת לסירוגין ,כפי שנקבעה על ידי ראש הגא!
״אות ארגעה״ — צפירת צופר הנמשכת יותר מדקה אחת ,כפי שנקבעה על ידי ראש הגא.

הגבלה על
ה׳צטעת אות
אזעקה

לא יושמע אות אזעקה אלא לפי הוראות ראש הגא או מי שהוסמך על ידיו לכך,
.2
ולצרכי התגוננות אזרחית בלבד.

הנבלה על
ה׳עמעת אות
ארגעה

לא יושמע בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא אות ארגעה אלא לפי הוראת ראש
.3
הגא או מי שהוסמך על ידיו לכך ,ולצרכי התגוננות אזרחית בלבד.

דרבי זזבאת
אותות אזעקה
וארנעה
ליריעת הציבור

אותות אזעקה וארגעה ,תיאורם ומשמעותם ,יובאו לידיעת הציבור על ידי פרסום
.4
לפחות אחת לשנה ברדיו ובשני עתונים יומיים לפחות.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית )הגבלת השימוש באותות אזעקה
.5
וארגעה( ,תשכ״ה—1964״.
לוי אשכול
שר הבטחון

י״ט בחשון תשכ״ה ) 25באוקטובר (1964
)חט (73180
סייח  ,17תשי״א ,עמ׳  : 78ס״ח  ,429תשכ״ד ,עמ׳ .126

1

חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,תש״ט—1949
תקנות בדבר הגשת הצעות'תקציבים ואישורן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,חש״ט—
 ,* 1949אני מתקין תקנות אלה:
הצעת תקציב,
צורתה
והגשתה

הצעת תקציב שהוכנה על ידי מועצה דתית לכל אחת מהשנים עד י״טיבאדר ב׳ תשכ״ז
.1
) 31במרס  (1967לפי סעיף )1א( לחוק ,תהיה בטופס שניתן בתוספת לתקנות תקציבי
השירותים הדתיים היהודיים ,תש״י— , 1949ותוגש לאישור בהתאם לסעיף )1ב( לחוק עד
יום  15בנובמבר מדי שנה בשנה.

החלטת הרשות
המקומית

תוך שלושים יום מתאריך בו קיבלה הרשות המקומית הצעת תקציב שהוגשה לה על
.2
ידי מועצה דתית בהתאם לסעיף )1ב() (1לחוק ,תעשה הדשות המקומית אחד מאלה י.
) (1תאשר את הצעת התקציב ותמסור הודעה בכתב על כך למועצה הדתית ז

2

1
2

374

ם״ח  ,19תשייט ,עמי .150
ק״ת  ,50ת׳!(״ י ,עמ׳ .183
קונץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו ת׳טב״ה12.11.1964 ,

) (2תמסור הודעה בכתב לשר מדתות ,לממונה על המחוז ולמועצה הדתית ,כי
נחלקו הדעות בינה לבין המועצה הדתית בנוגע להצעת התקציב ותפרט ב ה ר
דעתה את חילוקי הדעות.

...

נמסרה הודעה כאמור בתקנה  ,(2) 2תעביר המועצה הדתית את הצעת התקציב ל
.3
,
<
המורכבת מנציג שר הדתות ונציג שד הפנים לשם בירור חילוקי הדעות.
.4

ו ע ד ה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים ,תשכ״ה—1964״.

ח׳ בחשון תשכ״ה ) 14באוקטובר (1964
)«•(77800

זרח

העברת הצעת
התקציב
?ועדה
השט

ורהפטיג

שד הדתות

פקודת הנמלים
תקנות בדבר ימאים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הנמלים  ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

בתקנה  5לתקנות הנמלים )ימאים(׳ תש״ך—1960
.1
במקום פסקה ) (3יבוא:

)להלן — התקנות העיקריות(,

3

תיקוז
ת ק נ ה 5

״) (3להרכיב מתוך חברי המועצה ,או מתוך חברי המועצה בצירוף אנשים שלא
מתוך חבריה ,ועדות ,באופן כללי או למקדה מיוחד ,להטיל עליהן תפקידים ולקבוע סדרי
עבודתן ,ובלבד שחברי המועצה יהוו את הרוב בועדה.״
אחרי תקנה  23לתקנות העיקריות יבוא:
.2
ן
ל 1,
23א .המועצה רשאית להתיר למי שאי ו
״תנאים למי
לשם הוכחת כשירותו לשירות באחת הדרגות המפורטות בתקנות 19׳ 20
**ף" ,
ר,21אם המציא למועצה תוך המועד הקבוע בתקנה  ,23מסמכים אלה:
ננ

י

א ז ד ח

י ש ר א

י

ה י ב ח

הוספת
תקנה 23א

א י י ח

5

)(1

תעודת בריאות כאמור בתקנה , (2)23־

) (2דרכונו הלאומי או מסמך אחר שיידרש על ידי המועצה
והמעיד ,להנחת דעתה ,על אזרחותו ובאם הוא תושב ישראל
את הרשיון לישיבתו!
) (3אישור כפי שיידרש על ידי המועצה ,והמעיד ,להנחת
דעתה ,בדבר התנהגותו במשך  12חדשי עבודה אשר קדמו
לתאריך הגשת בקשתו להיבחן 1
)(4

אישור מאת אחד מאלה ,לפי הענין:
)א( הבעלים של כלי שיט ישראלי ,כי הוא נשכר על .י
ידיו לשרת בכלי שיט ישראלי שבבעלותו  $או

1
21
3

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קי״ד ,עמ׳  ; 1146ם״ח  ,130תשי״ג ,עמי .130
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עם׳ .1
ק״ת  ,1051תש״ד ,עמ׳  : 1921ק״ת  ,1426תשכ״ג ; 1144 ,ק׳׳ת  ,1609תשכ׳׳ד ,עמי .1636

קובי! התקנות  ,1647ר בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

375

)ב( שר התחבורה או מאת מי שהוסמך בכתב לכך על
ידי השר ,כי בחינתו של המבקש מבוקשת על ידי
ממשלתו והיא מומלצת על ידי השר.״
^״

25

האמור בתקנה  25לתקנות העיקריות יסומן כתקנת משנה )א( ואחריה יבוא:

3

״)ב( מי שעמד בהצלחה בבחינות כשירות בפני המועצה כאמור בתקנה 23א
רשאי המנהל לתת לו היתר שירות לשרת בתפקיד שבדרגה מהדרגות המפורטות
בתקנות  20,19ד 21שבו הוכחה כשירותו לשרת כאמור.״
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים )ימאים( )תיקון( ,תשכ״ה—1964״.

.4

כ״ב בחשון תשכ״ה ) 28באוקטובר (1964
) ח ט

ישראל בר־יהודה
שר התחבורה

( 7 5 5 3 1 6

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת לביצוע הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה  ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תיקח תקנה 80

.1

השט

,2

בתקנה  80לתקנות התעבורה ,תשכ״א— , 1961במקום פסקה ) (13יבוא:
2

״) (13בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש ,ובאין סימון
כאמור ,בתוך חמישה עשר מטר לפני תמרור ״תחנת אוטובוסים״ ועשרים מטר אחריו,
בשני צדי הדרך! אולם מותר לעצור או להעמיד רכב בצד הדרך שממול לסימון על
פני הכביש או ממול לתמרור ,אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטר או
יותר.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1964״.

כ״א בחשון תשכ״ה ) 27באוקטובר (1964
)חט (756125

1
2

376

ישראל בר־יהודה
שד התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,7תשב״א ,עט׳ .173
ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמי .1425

קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת התעבורה
תקנות לביצוע הפקודה
־,־ בתוקף סמכותי לפי סעיפים  18ו־ 70לפקודת התעבורה  ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

.1

בתקנה  269לתקנות התעבורה ,תשכ״א— ,-1961אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג( בעל עגלה או מחזיקה ,שחלות עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת
עיריה או מועצת מקומית על פי סעיף )77א() (3לפקודה ,פטורים מחובת רישום
ומחובת רשיון רכב ,לפי סעיף  2לפקודה״.

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ה—1964״.

כ״ז בחשון תשכ״ה ) 2בנובמבר (1964
.

2

2 6 9

השם

ישראל ב ד ־ יה ו דה

<חמ (750125
1

תייויז תי,ני,

שד התחבורה

דיגי מדינת ישראל ,נ1סח חדש  ,7תשכ״א ,ע»׳ .173
ק״-ת  ,1128חשכ׳יא/ ,נמ׳  ; 1425ק״ת  ,1183תשכ״א ,עמ׳ .2518

חוק מם הכנסה )ניכוי הפרשי הצמדה( ,תשכ״ד—1964
תקנות בדבר מסירת הצהרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק מס הכנסה )ניכוי הפרשי הצמדה( ,תשכ״ד—! 1964
אני מתקין תקנות אלה:

.1

)א( נישום התובע ניכוי הפרשי הצמדה על פי סעיף  2לחוק ימסור לפקיד השומה
,

הצהרות
על ידי התובע

<

הצהרה בשני עותקים על פרטי ההלוואות שבעדן הוא תובע את הניכוי.
י
)ב( ההצהרה תהיה לפי הנוסח שבטופס  263שאפשר להשיגן
ולה יצרף הנישום את חוזי ההלוואה ואת כל המסמכים המקוריים להוכחת סוגי המטבע,
המדד ,זמני הפדעון ,סכומי הפרעון וחדכביהם.
)ג( נישום שתבע ניכוי הפרשי הצמדה כאמור בתקנת משנה )א( ימסור לפקיד
השומה לכל שנת מס שבעדה הוא תובע את הניכוי ,הצהרה לפי הנוסח שבטופס  264שאפשר
להשיגו במשרדי פקידי השומה! ההצהרה תצורף לדין וחשבון השנתי על ההכנסה שהנישום
מגיש על פי פקודת מס הכנסה.
)א( מי שדורש הפרשי הצמדה לשנות המס  1962ו־ ,1963יגיש את טופס  263לא
.2
יאוחר מיום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה ) 31במרס .(1965
ב מ ש ר ד

פ ק י ד י

ה

ש

ו

מ

ה

ה

פ ד ש

,

• הצמדח

מועד הגשת
ה ט י פ ס

)ב( טפסי  264המתייחסים לשנת המס 1962.ולשנת המס  1963יוגשו ביחד עם טופס
.263
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )ניכוי הפרשי הצמדה( )מסירת הצהרות(,
.3
תשכ״ה—1964״.
כ״ב בחשון תשכ״ה ) 28באוקטובר (1964
>
) ח מ

72314

1

השם

פ נ חם ם פ י ר
שר האוצר

ס״ה  ,423תשכ״ד ,עמ׳  : 82ס״ח  ,434תשכ״ר ,עמי .171

קובץ התקנות  ,1647ר בכםלו תשכ״ה12.11.1964 ,

377

חוק מס הכנסה )תוספת פחת על נכסים עסקיים( ,תשכ״ד—1964
תקנות בדבר מסירת הצהרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק מם הכנסה )תוספת פחת על נכסים עסקיים(,
תשכ״ד— ,* 1964אני מתקין תקנות אלה:
הצהרות
על ידי התובע
ניכוי נוסו!

) .1א( נישום התובע ניכוי נוסף על פי סעיף  2לחוק ימסור לפקיד השומה הצהרה
בשני עותקים על פרטי נכסיו העסקיים שבעדם הוא תובע את הניכוי.
)ב( ההצהרה תהיה לפי הנוסח שבטופס  265שאפשר להשיגו במשרדי פקידי השומה,
ולה יצרף הנישום את המסמכים המקוריים המעידים על סוג המטבע בו רכש את הנכס,
תאריד הרכישה ,גמר הבניה או ההתקנה של הנכם ,וכן מחיר הרכישה ,הבניה או ההתקנה.
)ג( נישום שתבע ניכוי נוסף כאמור בתקנת משנה )א( ימסור לפקיד השומה לכל
שנת מס שבעדה הוא תובע את הניכוי ,הצהרה לפי הנוסח שבטופס  266שאפשר להשיגו
במשרדי פקידי השומה! ההצהרה תצורף לדין וחשבון השנתי על ההכנסה שהנישום מגיש
על פי פקודת מס הכנסה.

מועד הגשת
הטופס

) .2א( מי שדורש ניכוי נוסף לשנת המם  ,1963יגיש את טופס  265לא יאוחר מיום כ״ז
באדר ב׳ תשכ״ה ) 31במרס .(1965
)ב( טופס  266המתייחס לשנת.המס  1963יוגש ביחד עם טופס .265

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )תוספת פחת על נכסים עסקיים( )מסירת
.3
הצהרות( ,תשכ״ה—1964״.
כ״ב בחשון תשכ״ה ) 28באוקטובר (1964

פנחס ספיר
שר האוצר

)חמ (72314
ס״ח  ,423תשכ״ד ,עמי .84

חוק מילווה בטחון ,תשי״ז—1956
ת ק נ ו ת בדבר איגרות החוב וסדרי ההגרלות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק מילווה בטחון ,תשי״ז— /1956אני מתקין תקנות
אלה:
תיקח
תקנה 7

השם

בתקנת משנה )ג( לתקנה  7לתקנות מילווה בטחון ,תשי״ז— , 1956במקום הקטע
.1
״שתיערך ב־ 1ביוני של כל שנה״ יבוא ״שתיערך לקראת הפדיון החל ,ב־ 1ביוני של כל
שנה״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה בטחון)תיקון(׳ תשכ״ה—1964״.

,2

כ״ו בחשון תשכ״ה ) 1בנובמבר (1964

פנחס ספיר
שר האוצר

)חמ (7229
1
2

378

ס״ח  ,210תשי״ז ,עמי .8
ק״ת  ,(500תשי״ז ,עמי  ; 530ק״ת  ,984תש״ד ,עמי .800
קובץ התקנות  ,1647ר בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ממם הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
בצו לעידוד החסכון)פטור ממם הכנסה( ,תשכ״ד— , 1964בסעיף  ,1במקום ההגדרה תיקי! 0עי1 «1
.1
״התכנית״ יבוא:
״״התכנית״ — תכנית החסכון של הבנק הידועה בשם ״כח כבקשתך׳ שאושרה על ידי שר
האוצר״.
לצווה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( ,תשכ״ד—) 1964תיקון( ,השם
.2
תשכ״ה—1964״.
ג

2

כ״ח בחשון תשכ״ה ) 3בנובמבר (1964
°
) ח מ

פנחס ס פי ר
שר האוצר

(7265

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנת ופיתוח(1943 ,
צו בדבר הטלת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 ,* 1948אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על חלקות רישום קרקע המפורטות בתוספת כמסומן בצבע ירוק בתש־
.1
ריט מס׳ /1131ק ,3/הערוך בקנה מידה  1:2,500והחתום ביד שר התחבורה ביום כ״ז בחשון
תשכ״ה ) 2בנובמבר .(1964
1

העתקים מהתשריט האמור מופקדים
.2
מות אלה:
) (1לשכת רישום הקרקעות ,תל־אביב;
) (2מינהל מחוז המרכז,רמלה!
) (3מינהל מחוז הדרוס ,באר־שבע»
) (4לשכת מהנדס מחוז הדרום׳ רכבת ישראל ,תל־אביב.
לצו זד ,ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות ברזל מס׳ ,(24
.3
תשכ״ה—1964״.
ל ע י

שם הישוב

כ״ז בחשון תשכ״ה ) 2בנובמבר (1964
<״מ > 50
76

1

תופפת

מספר הגוש

אשדוד )ערב סוכריר(
אשדוד )ערב םוכדיר(
אשדוד )ערב סוכדיד(
אשדוד )ערב סוכריד(

2

יו

465
466
467
468

ב ש ע

ו

ת

ז ז ע ב

ו

תחילת הפקודה

ד ה

ה ר ג י ל ו ת ב

כ

ל א

ח

ד

מ

מ

ק

ר

התשר״יט

השם

מספר החלקה

.16,14,11,2
.41 ,37 ,34,31 ,28,17 ,2
.16 ,12 ,11 ,10,9,8 ,7,6 ,3
.11 ,10,4,3,1
יש ר אל ב ר -יהו דה
שר התחבורה

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמ׳ .40
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2ןמ׳ .1

קונץ התקנות  ,1647ז׳ בבםלו תשב״ה12.11.1964 ,

379

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1.954
הוראות בדבר קביעת שיעורי ריבית על הפרש בנכסים נזילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  51לחוק בנק ישראל ,תשי׳יד— , 1954ולאחר התייעצות עט
הועדה ,אני מורה לאמור:
ג

תשלום ריבית
על הפרש
בנכסים נזילים
במטבע
ישראלי

מוסד בנקאי שלא החזיק בתקופה כלשהי נכסים נזילים בשיעורים ולפי ההרכב
.1
הקבועים בפרק הראשון להוראות בנק ישראל )נכסים מילים( ,תשי״ח— 1957־ )להלן —
הוראות הנזילות( ,חייב בתשלום ריבית על ההפרש שבין סך כל הנכסים הנזילים שאותו
מוסד היה חייב להחזיק באותה תקופה לפי הפרק האמור לבין סך כל הנכסים הנזילים
שהחזיק באותה תקופה )להלן — סכים ההפרש( ,לפי האחוזים המודרגים לשנה ,כמפורט
להלן:
) (1על סכום ההפרש שאינו עולה על  2%של הפקדונות הנקובים
בסעיף 1א פסקאות ) (3) ,(2ו ־) (8להוראות הנזילות
— 10%
)להלן — הפקדונות הקובעים(
) (2על סכום ההפרש העולה על  2%ואינו עולה על  3%מה־
פקדונות הקובעים
— 11%
) (3על סכום ההפרש העולה על  3%ואינו עולה על  4%מה־
— 12%
פקדונות הקובעים
) (4על סכום ההפרש העולה על  4%ואינו עולה על  5%מדד
— 13%
פקדוגות הקובעים
) (5על סכום ההפרש העולה על  5%ואינו עולה על  6%מה־
 141%פקדונות הקובעים
) (6על סכום ההפרש העולה על  6%ואינו עולה על  7%מה־
 16%פקדומת הקובעים
) (7על סכום ההפרש העולה על  7%ואינו עולה על  8%מה־
~ 171%
פקדונות הקובעים
) (8על סכום ההפרש העולה על  8%ואינו עולה על 9%.מה־
— 19%
פקדונןת הקובעים
— 201%
) (9על סכום ההפרש העולה על  9%מהפקדונות הקובעים

תשלום ריבית
על הפרש
בנכסים נזילים
אחרים

מוסד בנקאי שלא החזיק בתקופה כלשהי נכסים נזילים בשיעורים ולפי ההרכב
.2
הקבועים בפרקים השני ,השלישי והרביעי להוראות הנזילות׳ חייב בתשלום ריבית בשיעור
של  10%לשנה על ההפרש שבין סך כל הנכסים הנזילים שאותו מוסד היה חייב להחזיק
באותה תקופה לפי הפרקים האמורים ובין סך כל הנכסים הנזילים שהחזיק באותה תקופה.

חישוב
הריבית

)א( הריבית אשר מוסד בנקאי חייב לשלם לפי סעיפים  1ו־ 2תחושב על ההפרש
.3
כאמור באותם סעיפים כפי שהיה בגמר העסקים בכל יום.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(׳ לגבי מוסד בנקאי המגיש דינים־וחשבונות
יומיים על נכסיו הנזילים ,כאמור ב״דרישה בדבר הגשת דינים וחשבונות״ יי ,תחושב הריבית
האמורה על ההפרש הקיים בכל שבוע ,בין הממוצע היומי של סך כל הנכסים הנזילים שאותו
סייח  ,164תשי״ד ,עמ׳ .192
ק״ת  ,753תשי״ח ,עמ׳  ; 432ק״ת  ,1311תשכ״ד ,עט׳ .249
י״פ  ,1003תשכ״ג ,עמ׳  : 1021י״פ  ,1021תשכ״ג ,עמי .1481
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קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

מוסד היה חייב להחזיק באותו שבוע לפי הפרק הראשון ולפי הפרקים ׳השני ,השלישי
והרביעי להוראות הנזילות ,הכל לפי הענין ,ובין הממוצע היומי של סך כל הנכסים הנזילים
הנוגעים בדבר שהחזיק באותו שבוע.
)ג( לעניו סעיף זה ,״שבוע״ — השבוע המתחיל ביום חמישי ומסתיים ביום רביעי
שלאחריו.

.4

הודאות בנק ישראל )קביעת שיעור ריבית על הפרש בנכסים נזילים( ,תשכ״ג—

ביטול

 —1963בטלות.
1

תחילתן של הוראות אלה היא ביום כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר .(1965

.5

ת ח י ? ח

להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל )קביעת שיעוד ריבית על הפרש בנכסים
.6
נזילים( ,תשכ״ה—1964״.
כ״ח בחשון תשכ״ה ) 3בנובמבר (1964

השם

דו ד הו רו ביץ
נגיד בנק ישראל

< ח מ ( 7 2 2 1 5

ק״ת  ,1435תשב״ נ ,עט׳ .1311

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צו בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכות רישום הקרקעות של
חיפה ,נצרת וסביבות תל־אביב והדרום ,במקרקעין מסוג ״מתדוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג
״מירי״ ויירשמו בלשכות האמורות בהתאם לכך.
ג

התופפת
גוש

84
63
76
34
3
3
6
7
36
56

8,713
10,346
7,299
9,645
10,779
407
404
403
6,193
731

כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר (1964
<חמ (70130

579׳1
1,130
954
322
914
78
78
138
190
72

321/84
2475
1092
292
1
976
976
976
976
3476

 20.3.1940חיפה
 19.5.1955חיפה
 10.2.1961חיפה
 3.4.1947נצרת
 29.1.1938נצרת
16.6.1941
16.6.1941
16.6.1941
-T
S
•X.
16.6.1.941
n
יו
.
6.3.1963
n

סביבות
והז

11098
18004
18004
17528
15050
1831
1831
1831
1831
1831

חלמה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

מפפד
השטר

תאריו
השטר

דב יוסף
שר המשפטים

ס״דו  ,316תש״ד ,עמ׳ .92
קובץ התקנות  ,1647ז׳ בבטלו תשכ״ה12.11.1964 ,

.381

מ ד ו ד לטזלסון מ ק ו מ י
פקודת בנין ערים1936 ,
צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר שמעונים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין עדים , 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948׳ ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הדרום )להלן — הועדה( ,אני מצווה לאמוד:
1

2

הביעת גבולות
5שטח תכנון
עיר

השטח שבתחומי מחוז הדרום ,שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף  ,2יהיה
.1
שטח תכנון עיר.

תשריט
והפקרת
1ןעת?יט
מטנו

גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף  1סומנו בקו כחול בתשריט מספר
.2
ד 247/אי ,הערוד בקנה מידה  1:100,000והחתום ביום כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר
 (1946ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרדי הועדה ,מינהל מחוז הדרום ,בארישבע ,ובמשרדי הועדה המקומית
לבניה ולתכנון עיר ,שמעונים ,בקרית החינוך ,נתיבות ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ביטול

.3

צו תכנון ערים )שמעונים( ,תשי״ז— — 1957בטל.

השט

.4

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )שמעונים( ,תשכ״ה—1964״.

3

כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר (1964

חיים משה שפירא
שד הפנים

<חמ (76511
* ע״ר  ,1936תוס׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,666תשי״ו ,עט׳  ; 062ס״ת  ,1132תשכ״א ,ע0׳ .1574
2

3

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

2

ת י ק ״

.1

פ ר ט

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
3

,

)יב> בתוספת

.

, ,

בפרט )יב( ,בטור בי ,לצד שם הישוב בוםתךהגליל ,ברשימת חלקי הגושים ,אחדי ״,18050״
יווםף ״,18119״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )געתון ,תיקון( ,תשכ״ה—
.2
1964״.

הראשונה

ה׳שס

חיים משה שפירא
שר הפנים

כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר (1964
) ח מ״ ( 8 0

1

• . t i
עייר  ,1041תוס׳  1מם׳ 110¡1,1154
עייר תש״ח ,תוס׳ א' טס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1623תשכ״ד ,עמי .1829
2

3

382

קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו כדבר המועצה האזורית סולם־צור
כתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ,1948אני מצווה לאמור:
2

.1
ב

פ

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
3

ד

)>
מ

ט

~

תיקח פרט
הראשונה

) (1בטור בי ,לצד שם הישוב אילון ,ברשימת חלקי הגושים ,אחדי ״כמסומן
במפה באות ״א״!״ יווםף ״ 18280כמסומן במפה באות ״ב״»״.
) (2בטור ב׳ ,לצד שם הישוב חניתה ,ברשימת חלקי הגושים ,אחרי ״18322״
יווםף ,״18323״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )סולם־צור׳ תיקון(,
,2
תשכ״ה—1964״.

וו׳8ט

כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר (1964
ח י י ט משה ש פ י ר א
שר הפנים

)  I״ ( 8 M

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ ,119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1256ק״ת  ,1623תשכ״ד ,עט׳ ו

1
2
3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית הוד־השרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳ • 1941י ,והסעיפים ) 14א(
ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

על אף האמור בסעיף  6לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950מספר חברי
.1
המועצה הראשונה במועצה המקומית הוד־השדון שתמונה לפי סעיף  3לצן ןןא ןף
3

מ

י

ד

י

ה

< 2 9

1

מספר חברי
המועצה
הראשונה
בהוד־השרוז

.2
1964״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )הוד־השרון( )הוראת שעה( ,תשכ״ה—

השם

כ׳ בחשון תשכ״ה ) 26באוקטובר (1964
ח י י ם משד .ש פ י ר א
שר הפנים
\ ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עפ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ין״ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳ .280
2

3

קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

383

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר

המועצה המקומית הוד־השרון

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  2ר2ב לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים
) 14א( ד) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

הוספת
פ י ט  ,פ ״

?תוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950אחרי פרט )פב(
3

יבוא:
״)פג( המועצה המקומית הוד־השרון.
תאריך הקמתה :ז׳ בכסלו תשכ״ה ) 12בנובמבר.(1964
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
הגושים 6407 :עד  6442 ,6413עד  6564 ,6562 ,6561 ,6555 ,6456 ,6454 ,6446עד
 6662 ,6657 ,6653 ,6652 ,6573 ,6567בשלמותם ¡
 6453פרט לחלקות 1׳  33,27עד  43וחלק מחלקה ) 23דרך( כמסומן במפת
תחום המועצה המקומית הוד־השרון ,הערוכה בקנה מידה 1: 10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ח׳ בחשון תשכ״ה ) 14באוקטובר (1964
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על
מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה המקומית הוד־השדון )להלן —
המפה( i
 6455פרט לחלקי חלקות  274,94כמםומן במפה!
 6563פרט לחלקי חלקות  26,21,2,1כמסומן במפה!
 6572פרט לחלקי חלקות ) 3,2נחל( כמסומן במפה,׳
 6574פרט לחלקות  13עד  23,16עד  25וחלק מחלקה  12כמסומן במפה!
 7518פרט לחלקות  6,1עד  8וחלק מחלקה ) 12נחל(.
החלקות 31 :עד  113,36,33עד  115בגוש i 6447
 152 ,146 ,141 ,54 ,53 ,50 ,49 ,41 ,34 ,33 ,30 ,26 ,23 ,3עד  171 ,169וחלקי
חלקות  81עד  ,170 ,83והמחצית הצפונית של חלקה ) 149דרך( ) 6מטר
רוחב( בגוש  6448כמסומן במפה
 8,3עד 12׳  107,14עד  138 ,137 ,112וחלק מחלקה ) 54דרך( בגוש 6449
כמםומן במפה ¡
 168 ,63 ,49 ,45 ,44עד  182 ,180 ,174 ,172עד  194 ,185עד  196וחלקי
חלקות ) 55 ,53דרכים( בגוש  6451כמםומן במפה!
 2עד  19 ,18 ,14 ,7וחלקי חלקות ) 17 ,15דרכים( בגוש  6549כמםומן
במפה;
 14,2,1בגוש ) 6553
חלק מחלקה  2בגוש  6560כמסוכן במפה!
 2עד  4וחלק מחלקה  1בגוש  6575כמסומן במפה;
 33עד  39בגוש ! 6655
1
2
3

384

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי «.11
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ס׳׳ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עט׳ .280
קובץ התקנות [ ,1647׳ בכם? 1תשכ״ח12.11,1964 ,

 1עד  29,20עד  44וחלק מחלקה  45בגוש  6656כמסומן במפה!
 Iעד 8׳  32,31וחלק מחלקה ) 19דרך( בגוש  6658המסומן במפה!
 IIוחלק מחלקה  10בגוש  6659המסומן במפה!
 5,2,1עד  8וחלקי חלקות  4,3בגוש  6660המסומן במפה!
 3,1עד  9,7עד  13,11וחלקי חלקות ) 12,8,2דרך( בגוש  6661המסומן
במפה!
 6 ,4עד  15 ,14 ,12 ,11 ,8וחלקי חלקות  10 ,9 ,5בגוש  7517המסומן
במפה.״
המועצה המקומית הוד־השרון תהיה חליפתן של המועצות המקומיות הדר־רמתיינ£
.2
ומגדיאל )להלן — המועצות המקומיות הקודמות( ,הן לזכויותיהן והן לחובותיהן ולהתחיי־
בויותיהן והן למעמדן להל ,ענין אחר ,ובין השאר לענין ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי
השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו בדין על ידי המועצות המקומיות הקודמות ,וטרם
נגבו.

המועצה
המקומית
הוד־השרוז
חליפתן של
המועצות
המקומיות
הקודמות

בכפוף לאמור בסעיף  ,5הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו ןה לפני אחת
.3
מהמועצות המקומיות הקודמות או רשות מדשויותיה או לפני בתי דין שהוקמו על ידה׳ או
שאזור שיפוטם נקבע באופן הכולל את תחומה — ימשיהו לדון ולהכריע בו במועצה המקו
מית הוד־השרון או ברשות מרשויותיה או לפני בתי דין שהוקמו על ידה או שאזור שיפוטם
נקבע באופן הכולל ,את תחומה — הכל לפי הענין.

המשכת
הליכים

אדם שהיה דשאי להגיש ,ערב תחילתו של צו זה ,ערר ,ערעור או כיוצא; באלה לרשות
.4
של אחת מהמועצות המקומיות הקודמות ,יהיה רשאי להגישם לפני רשות של המועצה
המקומית הוד־השרון! המועד האחרון להגשת עדר ,ערעור או כיוצא באלה כאמור יוארך
לשלושים יום נוספים.

עררים

בית הדין למס עסקים של המועצה המקומית הדר־רמתיים׳ יהיה בית הדין למס עסקים
.5
של המועצה המקומית הוד־השדון.

בית די! למט
עסקים

התקציבים המאושרים של המועצות המקומיות הקודמות לשנת הכספים  1964/65יהיו
.6
ביחד התקציב המאושר של המועצה המקומית הודיהשרון לשנת המספים האמורה.

תקציב

חוקי העזר ,המפורטים בתוספת יחולו בתחום המועצה המקומית הוד־השרון עד
.7
שיבוטלו או ישונו על ידה.

קיום חוקי
עזר

.8

תחילתו של צו זה היא ביום כ״ו בכסלו תשכ״ה ) 1בדצמבר .(1964

.9

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )הוד־השדון( ,תשכ״ה—1964״.

תחילה

תופפת
חוק עזר להדר־דמתיים )היטל עינוגים( ,תש״י—. 41949
חוק עזר למגדיאל )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשי״א—! 1951
5

* ק״ת  ,50תש״ י ,עמי •205
ק״ת  ,195תשי׳׳א ,עמי .1477
9

קובץ התקנות  ,1647ו׳ בכסלו תשכ׳׳ה12.11.1964 ,

385

חוק עזר להדר רמתיים )הסדרת .גדי חיה( ,תשי״ב— 1952ו
חוק עזר להדר רמתיים )מודעות ושלטים(,תשי״ב—! 1952
חוק עזר למגדיאל )ניקוי בורות שופכין( ,תשי״ב—! 1952
חוק עזר להדר רמתיים )רשיונות לאופניים( ,תשי״ג—$ 1953
חוק עזר להדר רמתיים )שימור רחובות( ,תשי״ד—,. 1953׳
חוק עזר למגדיאל )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשי״ד—! 1954
חוק עזר להדר רמתיים )הוצאת אשפה( ,תשי״ד—!a1 54
חוק עזר להדר רמתיים )חזיר ובשר חזיר( ,תשט״ז—3 !955נ.
חוק עזר למגדיאל )קביעת לוחיוודמספד בבנינים( ,תשט״ז—. 111956
חוק עזר להדר רמתיים )אגרת תעודת אישור( ,תשט״ז—! 1956
חוק עזר למגדיאל )הסדרת השמירה( ,תשי״ז—! 1957
חוק עזר להדר רמתיים )שחיטת עופות( ,תשי״ז— 1957״ !
חוק עזר למגדיאל )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם( ,תשי״ז—! 1957
חוק עזר למגדיאל )פיקוח על כלבים( ,תשי״ז—5 1957
חוק עזר להדר רמתיים )מפגעי תברואה( ,תשי״ח—1 1957
חוק עזר למגדיאל )העמדת רכב וחנייתו( ,תשי״ח—! 1958
חוק עזר למגדיאל )ביעור קוצים( ,תשי״ח— 1958ן
חוק עזר למגדיאל )הגנה על הצומח( ,תשי״ח— 1958ן
חוק עזר להדר רמתיים )הדברת עשבי בר( ,תשי״ח—. 2.41958
חוק עזר להדר רמתיים )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשי״ט—! 1958
חוק עזר להדר רמתיים )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תש״ך—$ 1960
חוק עזר להדר רמתיים )מס עסקים מקומי( ,תשכ״א—; 1960
6

7

8

9

10

1 1

19

1 5

1 6

1 8

19

20

2 1

2 2

a2

2 5

26

27

ק״ת  ,275תשי׳׳ב ,עט׳ .1014
ק״ת  ,275תשי׳׳ב ,עט׳ .1014
ק״ת  ,285תשי״ב ,עמי .1177
מ״ת  ,377תשי״ג ,עט׳ .1272
ק״ת  ,392ת׳עי״ר ,עט׳ .33
ק״ת  ,433תשי״ד ,עט׳ .545
ק״ת  ,456תשי׳׳ד ,עמ׳ •988
ק״ת  ,556תשט״ז ,עט׳ .77
ק״ת  ,582תשט״ז ,עט׳ •493
ק׳׳ת  ,629תשט״ז ,עט׳ .1154
ק׳׳ת  ,692תשי׳ץ ,עט׳ .1245
ק״ת  ,707תשי׳׳ז ,עמ׳ .1492
ק״ת  ,710תשי״ז ,עט׳ .1568
ק״ת  ,727תשי״ז ,עטי •1859
ק״ת  ,756תשי״ח ,עמי .504
ק״ת  ,764תשי״ח ,עט׳ .639
ק״ת  ,790תשי״ח ,עט׳ .1143
ק״ ת  ,790תשי׳׳ח ,עט׳ .1144
ה״ת  ,816תשי״וו ,עט׳ .1734
ס״ה  ,847תשי״ט ,עט׳ •367
ל!״ת  ,1010תש״ו ,עט׳ •1107
י יו׳׳ וו  ,1056תשכ״א ,עמ׳ •71
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכס?ו תשכ׳׳ה12.11.1964 ,

חוק עזר למגדיאל)צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א—8 !961־»
חוק עזר למגדיאל)סלילת רחובות( ,תשכ״א—! 1961
חוק עזר למגדיאל )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—! 1961
חוק עזר להדר רמתיים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״ב—» 1961
חוק עזר למגדיאל )אספקת מיס( ,תשכ״ג—. 32 !962
חוק עזר להדר רמתיים )הדברת חלזונות( ,תשכ״ד—. 1963
2 9

30

31

33

ח׳ בחשון תשכ״ה ) 14באוקטובר (1964
<י׳ ״ *
מ

חיים משה שפירא
שד הפנים

80

ס״ת  ,1110תשכ״א ,עמי .1074
ק״ת  ,1136תשכ״א ,עט׳ .1625
ק״ת  ,1138תשכ״א ,עט׳ .1667
ק׳׳ת  ,1237תשכ״ב ,עט׳ .557
 , nתשכ״נ ,עט׳ .197
p׳׳1381
ק״ת  ,1504תשכ״ד ,עט׳ •161

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר ביטול המועצה המקומית הדר־רמתיים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  2ר 12לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—!950

.1

s

פ ד ט

)( _
טו

ב ט

ל.

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית הדר־רמתיים ערב
.2
תחילתו של צו זה ,וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעד.
במקרקעין ,יוקנו למועצה המקומית הוד־השדון;

.3

כל המטלטלין של המועצה המקומית הדר־דמתיים ,כל החובות שחבים לה וכל ההוד
תחילתו של צו זה היא ביום כ״ו בכסלו תשכ״ה ) 1בדצמבר .(1964

תחילה

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )הדר־רמתיים ,ביטול( ,תשכ״ה—1964״.

השם

,

,

חייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועברו למועצה המקומית הוד־השרון.
.5

ח׳ בחשון תשכ״ה ) 14באוקטובר (1964
<חמ (8011

1
a
3

הקניית
מ י ו ר ק ע י !

״ p״
מטלטלי!

י

.4

ביטול
פרט )טו(
כתוספת
הראשונה

;

n

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳  ; 178ק״ת  ,1442חשכ״נ ,עמ׳ .1398

קובץ התקנות ..,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ביטול ה מ ו ע צ ה ה מ ס ו מ י ת מגדיאל
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  2ו־ 12לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:׳
2

ביטול
פרט )יב(
כתוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950פרט )יב( — בטל,

,1

3

הסניית
מקרקעי!

המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית מגדיאל ערב תחילתו
.2
של צו זה ,וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,
ייקנו למועצה המקומית הוד־השרון.

הקניית
מטלטלי!

כל המטלטלין של המועצה המקומית מגדיאל ,וכל החובות שחבים לה וכל ההתחייבד
.3
יות שהיא קיבלה על עצמה כדין ,יועבדו למועצה המקומית הוד־השרון.

תחילה

.4

תחילתו של צו זה היא ביום כ״ו בכסלו תשכ״ה ) 1בדצמבר .(1964

השט

.5

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )מגדיאל ,ביטול( ,תשכ״ה—1964״.

ח׳ בחשון תשכ׳יה ) 14באוקטובר (1964

ח י י ם משה .ש פ י ר א
שר הפנים

)חמ (8011
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .110
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳יא׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,127תש,י״א ,עמי  ; 178ק״ת  ,760תשי״ח ,עמי .549

פקודת העיריות
חוק עזר לנתניה בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית נתניה חוק
עזר זד:,
ג

תיקה
התוספת
השניה

השט

בתוספת השניה לחוק עזר לנתניה )מודעות ושלטים( ,תשכ״א— , 1960במקום סעיף
.1
 8יבוא:
״ .8שלט המותקן מעל מקום ציבורי מחוץ לשטח התפוס על ידי
.50״
העסק — לכל מ״ר או חלק ממנו — לשנה
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תשכ״ה—1964״.

.2

י׳ ו ל ב ט י ך
ממלא מקום ראש עירית נתניה

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)חמ (88605

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ר ,עמי .197
ק״ת  ,1067ון׳38״א ,עמי  ; 265ק״ה  ,1234תשכ״ב ,עמי .520
קובץ התקנות < ,1647׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
יי" חוק עזר לאשדוד בדבר מניעת הנדידה של חול מנכם לרחוב
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית אשדוד חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה--

ה ג ד ר ו ת

״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״נכס״ — קרקע תפוסה או פנויה!
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס
ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר־ משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה
משלוש שנים!
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
בהם.
)א(

.2

בעל נכס ימנע נדידת חול מהנכס לרחוב.

)ב( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכס ,שבמשך התקופה
שנקבעה בהודעה יעשה כל הפעולות המפורטות בהודעה והדרושות ,לדעת ראש המועצה, ,
למניעת נדידה של חול מהנכס לרחוב.

מניעת נדידת
ח י ?

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס על מנת לבדוק אם נתקיימו
.3
הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכותו לפי סעיף
קטן )א(.

רשות כניסה

)א( לא מילא בעל נכס אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 2ב( ,רשאי ראש
.4
המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל•
)ב( תעודת מהנדס המועצה בדבר סכום ההוצאות שהוצאו לביצוע העבודות האמו־
רות תהא ראיה לכאורה בדבר סכום ההוצאות כאמור.

ביצוע

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.5
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם אליו היא מכוונת לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
1

^י " ״ ^ 7
יי

ש

ה

ע

ה

משירת הודעות

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמי .119

סובץ התמנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,
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עונשי׳

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו—קנם מאה לירות ,ואט עגר על הוראות
.6
סעיף ) 2ג( וראש המועצה לא השתמש בסמכותו לפי סעיף ) 4א( ,והיתה העבידה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השמ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד )מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב(,
.7
תשכ׳״ה—1964״.
אבנר גרעין
ראש המועצה המקומית אשדוד

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)חם (811516

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבית־שמש בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית בית־שמש חוק עזר זה:
החלפת סעייי
 2בתוספת

.1

מתקינה המועצה

בתוספת לחוק עזר לבית־שמש )היטל עינוגים( ,תשכ״ב—1961י  ,במקוט סעיף 2
2

_״_^_ .

יבוא:

ג

״ .2לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה או קונצרט:
כרטיס שמחירו באגודות

עד 35
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
השם

.2

שיעור ההיטל

פטור
 5אגורות
 9אגורות
 17.5אגודות
 25אגורות
 83.5זמורות״

מ־ 35עד 47.5
מ־ 47.5עד 65
מ־ 65עד 90
נר 90עד 110
מר 110עד 150

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ה—1964״.
מנחם נימן
ראש המועצה המקומית בית־שמש

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)חמ (814005

חיים משה שפידא
שר הפנים
1
2
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ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,1218תשכ״ב ,עמ׳  ; 259ק״ת  ,1408תשב״ ג ,עט׳ .900
<ןובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
..־

חוק עזר לעםפייא בדבר אםפקת מים

 ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עספייא חוק עזר זה:
בתוספת לחוק עזר לעספייא )אספק י  ( °׳
.1
״ .6אגדת מים )סעיף — (6
לצריכה ביתית —
עד  6מ״ק הראשונים — לכל מ״ק
ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־ 2לידות לחודש.
למעלה מר 6מ״ק — לכל מ״ק
להשקאה —
בהגבלה של  50מ לדונם — לחודש —
בחדשים אפריל עד נובמבר — לכל מ
מעל  — °h 50לכל מ
לתצרוכת אחרת — לכל מ
ת ש כ

ת מ

״ ־־
ב

1 9 6 2

3

מ

ק

ו

מ

ס

ע

י

ף

6י

מ

א

:

התוספת

0.50
0.51

3

0.15
0.50
0.55״

3

3

3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעספייא )אספקת מים( )תיקון( ,תשכיד1964—.״.

.2

נתאשר.
י״ב נחשון תשכ״ה ) 18באוקטובר (1964

השם

נג׳יב מנסוד .
ראש המועצה המקומית עספייא

)חט (84629

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119

1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטת המועצה המקומית בפר־אתא בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(- , 1945 ,החליטה המועצה המקומית כפר־אתא
ג

2

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳  ; 119ס״ח  ,410תשכ״ד ,עמ׳ .24
י ע״ר  ,1945תוס׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
1

<ןובץ התסנות  ,1647ר בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,
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שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות׳ יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה׳ היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי׳ ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
החלטות המועצה המקומית כפר־אתא בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
בקובץ התקנות  ,190תשי״א׳ עמ׳  ,1381ובקובץ התקנות  ,1234תשכ״ב ,עמ׳  ,532בטלות
בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
צבי הרד
ראש המועצה המקומית כפר־אתא

נתאשר.
י״ג בחשון תשכ״ה ) 19באוקטובר (1964
)חמ (83442

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945,
)סעיף (5
הודעה על החלטת המועצה האזורית מנשה בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות ? 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( 1945 ,־׳ החליטה המועצה האזורית מנשה
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
החלטת המועצה האזורית מנשה בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
התקנות  ,1275תשכ״ב ,עמ׳  ,1431בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
יוסף מנחם
ראש המועצה האזורית מנשה

נתאשר.
י״ב בחשון תשכ״ה ) 18באוקטובר (1964
)חמ (83902

חייפ משה שפירא
שר הפנים
1
2
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עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי  ; 119ס״ח  ,410ת׳עכ״ה עמ׳ .24
ע״ו  ,1945תום׳  1מה׳  ,1430עט׳ .115

קובץ התקנות  ,:1647ז׳ בכפלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות194.1 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטת המועצה האזורית מעלה־הגליל בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,1945 ,החליטה המועצה האזורית מעלדדהגליל
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מם עםקיפ מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
החלטת המועצה האזורית מעלה־הגליל בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה
בקובץ התקנות  ,1286תשכ״ב ,עמ׳  ,1608בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

2

י ו ס ף ו ק ר אט
ראש המועצה האזורית מעלדרהגליל

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)חמ (84042

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳  ; 119ס״ח  ,410תשכ״ד ,עמ׳ .24
עייר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עט׳ .115

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטו־! המועצה המקומית מצפה־רמון בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית מצפה־רמון
שבתום ששד .חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגדה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

נתאשר.
י״ג בחשון תשכ״ה ) 19באוקטובר (1964

ד ב הרשקוביץ
ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

)חמ (84089

חיים משה ש פ י ר א
שד הפנים
1
2

עייר  ,1941תוט׳  1מס׳  ,1154עמי 119
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115

ט״ח  ,410תשכ״ד ,עמ׳ .24

קובץ התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטת המועצה המקומית נחלת־יהודה בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות ?• 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית נחלת־יהודה
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

,,החלטות המועצה המקומית נחלת־יהודה בדבר קנם פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
בקובץ התקנות  ,210תשי״ב ,עמ׳  ,70ובקובץ התקנות  ,1234תשכ״ב ,עמ׳  ,533בטלות בתום
ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
א׳ צ מ י ר
ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)וומ (84162

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים
1

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳  ; 110ם״ח  ,410תשכ״ד ,עמ׳ .24

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטת המועצה האזורית עמק־חפר בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית עמק־חפר
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנס פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

1
2

394

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי  ; 119ס״ח  ,410תשכ׳׳ד ,עמ׳ .24
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
קוב־ז התקנות  ,1647ז׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

החלטות המועצה האזורית עמק־חפר בדבר קנם פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
בקובץ התקנות  ,246תשי״ב ,עמ׳  ,532ובקובץ התקנות  ,275תשי״ב ,עמ׳  ,1021בטלות בתום
ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
חיים בן־צבי
ראש המועצה האזורית עמק־חפר

נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר (1964
)חט (84603

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

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

הודעה על החלטת המועצה המקומית קרית-טבעון בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית קרית־טבעון
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

החלטות המועצה המקומית קרית־טבעון בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
בקובץ התקנות  ,928תשי״ט ,עמ׳  ,1742ובקובץ התקנות  ,1234תשכ״ב ,עמי  ,534בטלות
בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
א׳ ב ר ו י ד א
נתאשר.
כ״ח בתשרי תשכ״ה ) 4באוקטובר  (!964ממלא מקום ראש המועצה המקומית קרית־טבעון
)חט (72907

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳  : 119ם״ח  ,410תשכ״ד ,עמי .24
ע״ו  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עמ׳ .115

קובץ התקנות t ,1647׳ בכסלו תשכ״ה12.11.1964 ,

המחיר  48אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

