רשומות

קובץ־ התקנות
תשכ״ו

 26במאי 1966

1884

עמוד

.

.

.
תקנות בתים משותפים )תיקון( ,תשכ״ו—1966
.
תקנות מילווה קצר מועד )סדרה ק ,(6/תשכ״ו—1966
תקנות מילווה קצר מועד )סדרה שפ״א ,(12/תשכ״ו—1966
.־
תקנות מילווה קצר מועד )סדרה ת״ס ,(18/תשכ״ו—1966
,
צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״.
תקנון מגן דוד אדום )תיקון( ,תשכ׳יו—1966
,
.
.
.
.
צו גיוס כוח אדם )עובדי מו6כים( ,תשכ״ו—. 1966
.
.
.
.
החלטות הכנסת בדבר הוראות המגדילות או המטילות היטלים
חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה ,החסנה וחניה()תיקון( ,תשכ״ו—1966
. . .
.
.
.
.
.
.
.
צו הקנייה מס׳ . 713
.

.

.
.
.
.

.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

,

2034
2035
2036
2038
2039
2041
2041
2042
2043
2043

מדור לשלטון מקומי
אכרזת נתניה )שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ו—1966
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()השרוךהצפוני ,תיקון( ,תשכ״ו—. 1966
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב ,תיקון( ,תשכ״ו—. 1966
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־הירדן ,תיקון( ,תשכ״ו—. 1966
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק־חפר ,תיקון( ,תשכ״ו—1966
.
.
.
.
חוק עזר לעכו )סלילת רחובות( ,תשכ״ו—. 1966
.
.
.
חוק עזר לתל־אביב־יפו )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תשכ״ו—1966
הוק עזר לאוד־עקיבא )סלילת רחובות( ,תשכ״ו—1966
תיקון טעות

.
.
.
.
.
.

2044
2045
2046
2046
2047
2047
2052
2052

חוק בתים משותפים ,תשכ״א—] 1961נוסח משולב[
תקנות בדבר בתים משותפים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  62ו־ 80לחוק בתים משותפים ,תשכ״א—] 1961נוסח
משולב[ •י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקח תקנה 19

 . .1בתקנה  19לתקנות בתים משותפים ,תשי״ג—) 1953להלן — התקנות העיקריות(,
במקום ״ 250פרוטות לגבי כל בית שביחס אליו״ יבוא ״לירה אחת לגבי כל דירה שביחס
אליה״.

תיקון תקנה 20

 .2בתקנה  20לתקנות העיקריות ,במקום הקטע המתחיל במלים ״בעד מאה המלים הרא־
שונות״ ועד סוף התקנה יבוא:
— 2.לירות
״בעד מאה המלים הראשונות
 50אגורות״
בעד כל חמישים מליפ נוספות או חלק מהן

תיקח התוספת
השניה

2

בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

.3

) (1בסעיף — 1
)א( בפרט )א( ,במקום ״—20.״ יבוא ״—30.״
)ב( בפרט )ב( ,במקום ״—15.״ יבוא ״—20.״.
) (2בסעיף — 2
)א( בפרט )א( ,במקום ״—10.״ יבוא ״—20.״ !
)ב( בפרט )ב( ,במקום ״—8.״ יבוא ״—10.״.
) (3בסעיף — 6
)א( בפרט )א( ,במקום ״ 25אגודות״ יבוא ״— 2.לירות״!
)ב( בפרט )ב( ,במקום ״ 50אגורות״ יבוא ״— 2.לירות״.
השט

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתים משותפים )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

.4

כ״ה באייר תשכ״ו) 15במאי (1966
)המ (70230

1
2

2034

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

ט״ח  ,349תשכ״א ,עמי .201
ק״ת  ,346ת^י״ג ,עמ׳ .804

קיביז התקנות  ,1884ר בסייו ח&כ״ג 26.5.1066

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ר—1960
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13,5,2ר 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— ?-1960אני
מתקין תקנות אלה:
:

ביום ז׳ בסיון תשכ״ו ) 26במאי  (1966תוצא סדרת איגרות חוב שסד כל שןןיד,
.1
,
,
י
, ,
הנקוב יהיה מיליון וחמש מאות אלף לירות ,והיא תסומן ק ,6/ותכונה ״מילווה קצר מועד,
תש״ד— ,1960סדרה ק6/״.
איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת ־ איגר

.2

,

ות ה ח ו י

׳

.הוצאת סדרת
איגרות חוב

א ש ד

החוב ונוסח!

,

ישאו דמות חתימותיהם ישל שר האוצר והחשב הכללי ,ייחתמו בנוסף לכך גם על ידי אחד
מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.
.3

׳ יי ״wי

איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1000,500או כפילה של  1000לירות.

ה ־וו

.4

,איגרות החוב ישאו ריבית של  6%לשנה.

.5

אוגרות החוב ייפדו ,בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן ,בתום
,

-שיעור הריבית

״״

,

ו•
 181יום מיום הוצאת הסדרה  tאיגרות החוב לא ישאו ריבית לאחי י
השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
.6
י
,
־ •
למינהלה את איגרת החוב.
נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועבדו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.7
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאים ,לנהל
של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב•
מ

ע ד י פ ד י ו נ

ר י ש ו ם

איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר ,מוסד בנקאי ,חבר הבורסה
.8
לניידות ערך בתל־אביב בע״מ ,״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניירות ערד•
.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרה ק ,(6/תשכ״ו1966-״.

!

ג

טועיי פדיי!
איגרות החוב
•ותעןום•הריבית
דרכי פדיוז
איגרות חוב
ותש?ום הריבית
רכישת איגרות
מב5י הוצאת
א

י

/

ג ״ ת

מלידת איגרות
ה ח ו ב

השט

תופפת
)נוסח איגרת החוב(
)תקנה (2
מדינת ישראל

סדרה ק6/

מס׳ סידורי..
תש״ך960—i
מילווה קצר מועד,
איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של  6%לשנה
לירות

איגדת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960והתקנות
.1
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
1

ם״ח  ,310תש״ד ,עמ׳  ; 48ם״ח  ,420תשכ״ד ,עמ׳ .67

קובץ התקנות  ,1884ז׳ בפיוז תשכ״ו26.5.1966 ,

2035

השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך.
.2
ישולם בתום  181יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

יי....

הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממס הכנסה חוץ מן המס שיש
.3
לנכותו במקור ושלא יעלה על .25%
תאריך ההוצאה
ממשלת ישראל
האוצר
שר ה א ו צ ר

החשב הכללי
בנק ישראל
חתימה
ד׳ בסיון תשכ״ו 23).במאי (1966
m(72

) ח ט

פנחס ספיר
שר האוצר

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ר—1960
תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13,5,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— ,* 1960אני
מתקין תקנות אלה:
הוצאת סדרת
איגרות חוב

ביום ז׳ בסיון תשכ״ו ) 26במאי  (1966תוצא סדרת איגרות חוב שסד כל שוויה
.1
הנקוב יהיה מיליון לירות ,והיא תסומן שפ״א ,12/ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ד—,1960
סדרה שפ״א12/׳/

סוג איגרות
החוב ונוסחו

איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת  sאיגרות החוב ,אשר
.2
ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי ,ייחתמו בנוסף לכד גם על ידי אחד
מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.

השווי הנקוב
שיעור הריביי
מועדי פריון
איגרות החוב
ותש5וס הריבית

.3

איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1000,500או כפילה של  1000לירות.

.4

איגרות החוב ישאו ריבית של  6%לשנה.

איגרות החוב ייפדו ,בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן ,בתום
.5
 363יום מיום הוצאת הסדרה -,איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן,.
1

2036

ס״ח  ,310חש׳׳ד ,עמ׳  ; 48ם׳׳ח  ,420תשכ״ד ,עמ׳ .67
קובץ התקגות  ,1884ז׳ בםיוו תשכ״ו26.5.1966 ,

השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
.6
למינהלה את איגרת החוב.
נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.7
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסןץ ק ^ 1 ,
_ז

מ

,

ב נ

א י פ ׳

ג ד

ר

י

ש

ן

של איגרות חוב שנרכשו או שהועבדו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.
איגרות החוב.יימכרו־ באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר ,מוסד בנקאי ,חבר הבורסה
.8
לניירות ערך בתל־אביב בע״מ ,״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניירות ערך.

.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרה שפ״א ,(12/תשכ״ו—1966״.

פ

דרפי פדי״
^ ? ו ם רצינית
רכישת איגרות
חוב והעברתו
מב5י הוצאת
איגרות
מכירת איגרות
ה ת י ב

ה׳טפ

תופפת

)נוסח איגרת החוב(
)תקנה (2
• • •  .־  . ' .מדינת ישראל
סדרה שפ״א12/

מם׳ סידורי...
מילווה קצר מועד ,תש״ך—1960
איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של  6%לשנה
לירות

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— ,1960והתקנות
.1
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך
.2
ישולם בתום  363יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.
הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממס הכנסה חוץ מן המס שיש
.3
לנכותו במקור ושלא יעלה על .25%
תאריך ההוצאה
ממשלת

ישראל

האוצר
שר ה א ו צ ר

החשב הכללי
בנק ישראל

חתימה
ד׳בסיוןתשכ״ו)23במאי(1966
) ח ט

 2״ ( 7 2

?ונץ התקנות  ,1884ז׳ בםיח תשכ״ו26.5.1966 ,

פנחס ספיר
שר האוצר
2037.

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ר—1960
תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13,5,2ד 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— - 1960אני
מתקין תקנות אלה:
1

הוצאת סדרת
איגרות חוב

ביום ז׳ בסיון תשכ״ו ) 26במאי  (1966תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
.1
הנקוב יהיה חמש מאות אלף לידות ,והיא תסומן ת״ס ,18/ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך—
ת״ס.18/״
 ,960iסדרה

סוג איגרות
החוב ונוסחן

איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת! איגרות החוב ,אשר
.2
ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי ,ייחתמו בנוסף לכד גס על ידי אחד
מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.
.3

איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1000,500או כפילה של  1000לירות.

שיעור הריבית

.4

איגרות החוב ישאו ריבית של  6%לשנה.

מועדי פריו!
איגרות החוב
ותש5ופ הריבית

איגרות החוב ייפדו ,בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן ,בתום
.5
 545יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחד מועדי פדיונן.

דרכי פריון
איגרות חוב
ותש^ופ הריבית

השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
.6
למינהלה את איגרת החוב.

רכישת איגרות
חוב והעברתו
מב5י הוצאת
איגרות

נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.7
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאים ,לנהל רישום
של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

מכירת איגרות
החוב

איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר ,מוסד בנקאי ,חבר הבורסה
.8
לניירות עדך בתל־אביב בע״מ ,״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניירות ערד.

השווי הנקוב

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרה ת״ס ,(18/תשכ״ו—1966״.

.9

תוס8ת
)נוסח איגרת החוב(
)תקנה (2
מדינת ישראל
סדרה ת״ם18/

מס׳ סידורי.
מילווה קצר מועד ,תש״ך—1960
איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של  6%לשנה
לירות

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— ,1960והתקנות
.1
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסד
.2
ישולם בתום  545יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.
1

2038

סייח  ,310תש״ד ,עמ׳  ; 48ס״ח  ,420תשכ״ד ,עמי .67
קובץ התקנות  ,1884ז׳ בסמן תשכ״ו26.5.1966 ,

הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המס שיש
.3
לנכותו במקור ושלא יעלה על .25%
תאריך ההוצאה...
ממשלת

ישראל

האוצר
שרחאוצר

החשב הכללי
בנק ישראל

חתימה...
ד׳ בםיון תשכ״ו) 23במאי (1966
פנחס ספיר
שר האוצר

) ח ט (72112

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרופה״( ,תש״ו1960-
צו בדבר המרת מקרקעין מםוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
5

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ? 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של
נתניה במקרקעין מסוג ״מתדיוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לכד.
תוספת
הח5קה

8284
8284

59
70

,

שטח הח?קה
במטרים מרובעים

השטח ל׳המרה
במטרים מרובעים

106
248

בשלמות
בשלמות

כ״ה באייר תשכ״ו) 15במאי (1966
<חמ (7903

ס״ח  ,316תש״ר ,עמ׳ .92

יווב׳ו התמנות  ,1884ד בסיוז תשכ״ו26.5.1966 ,

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרופה״( ,תש״ו—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה׳׳׳( ׳תש״ד—
• 1960י ,אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישומי המקרקעין של
נתניה במקרקעין מסוג ״מתרופה׳ /יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לפך.
תופפת
הגוש

8009

ההלקה

24

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

6867

בשלמות

כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי (1966
)חמ (70130

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

ס״ח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92

1

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרופה״( ,תש״ד—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף םמפותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )חמדת ״מתרופה״( ,תש״ך—
 ? 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום׳ המקרקעין של
ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרופה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לפר.
תוםפת
החלקה

30342

102

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטת להמרה
במטרים מרובעים

3273

364

ב״ט באייר תשב״ו) 19במאי (1966
)חט (70130

1

2040

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

ם״ח  ,316תש״ד ,עט׳ .92

קוב׳! התקנות »',1884׳•'בסיוז תשכ׳׳ו26.51966 ,

חוק מגן דוד אדום ,תש״י—1950
;

תיקון'תקנון האגודה ״מגן דוד אדום בישראל״

 .בתוקף סמכותה לפי מעיף  5לחוק מגן דוד אדום ,תש״י— , 1950מתקנת מועצת
האגודה ״מגן דוד אדום בישראל״ את תקנון מגן דוד אדום ,תשי״ג—) 1952להלן—התקנון(,
כלהלן:
1

2

במקום סעיף  9לתקנון יבוא:
.1
)א( המועצה תהיה מורכבת מ־ 39חברים ,אשר  26מהם ייבחרו על
.9
״הרכב
ידי הועידה ברוב קולות ו־ 23ימונו על ידי שד הבריאות.
ואופן כי
)ב( המועצה רשאית לצרף אליה פה אחד עוד חמישה חברים
נוספים ,אם טובת האגודה דורשת זאת.״

ה ח ל פ ת 9 «PÍD

צ

נ ו נ ה

.2

בסעיף  14לתקנון ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( הועד הפועל יהיה מורכב מ־ 13חברים שנבחרו על ידי המועצה ברוב
קולות״.

. .3

לתיקון זה ייקרא ״תקנון מגן דוד אדום )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.

נתאשר.
כ״ט באייר תשכ״ו) 19במאי׳ (1966

תייווז פעי!* 14

השם

ברוך נ י ס נ ב א ו ם
יושב ראש מועצת האגודה
״מגן דוד אדום בישראל״

DW׳(77360

ישרא ל ב ר ז י ל י
שר הבריאות
ם ״ ח  ,52תש׳׳י ,ע מ י .175
994
ק ״ ת  ,319תש י״ ג ,עמי : 348
1

2

 , n " pתשייר ,עמי .815

תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—1948
צו בדבר רישום כוח אדם
 :בתוקף הסמכות לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—,* 1948
שהועברה אלי ,אני מצווה לאמוד:
 .1בצו זה —
״עובד מוסד׳ — מכונאי כלי רכב ,מכונאי דיזל ,חשמלאי כלי רכב ,פחח כלי רכב ,מסגר כלי
רכב ,חרט כלי רכב ,רפד כלי רכב ,זגג כלי רכב ,צבעי כלי רכב ,מתקן צמיגים ,מייצר
חלקי חילוף לכלי רכב ,מתקן מצננים לכלי ר|כב ,מתקן קפיצים לכלי רכב ,עובד סיכה
לכלי רכב ,מנהל מוסד וסגניו ,מנהל עבודה במוסד ,בוחן כלי רכב ,פקיד טכני ,מחסנאי
|
•
טכני ,מכשירן ,ספק חלפים• .

הגדרות

1

.2
ממנו.
1

2

כל עובד מוסד נקרא בזה להתייצב בפני פקיד מוסמר ולמסור את הפרטים שיידרשו

חובת מסירת
פרטים

ע ״ ר תש״ח ,ת ו ס ׳ א ׳ מ ס ׳  ,23ע מ ׳ .62
י ״ פ  ,275ת ש י ״ ג  ,ע מ ׳ .590

יווביז ה ת ס נ ו ת  ,1884ז ׳ ב פ י ו ! תשכ׳׳ו26.5.1966 ,

2041

.3

מועד ומקום
ההתייצבות

.

,

.

•

. . .

,

לפי מענו בדואר רשום או על ידי שליח מיוחד ,על ידי המפקח הכללי על כוח האדם או
מטעמו.
הודאות צו זה לא יחולו על עובד מוסך הנמנה עם הכוחות הסדירים או כוחות המי־
,4
לואים של צבא־הגנד .לישראל ,עם משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר.

פטור

5

מועד ההתייצבות ומקומה יובאו לידיעת עובד המוסך בהודעה אישית ,אשר תישלח

n

m

לצו זה ייקרא ״,צו גיוס כוח אדם )עובדי מוסכים( ,תשכ״ו—1966״.

.

כ״בבאיירתשכ״ו) 12במאי(1966
) ח מ

ראובן גרובנר
המפקח הכללי על כוח האדם

(75093

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— , 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצר־שעת־חידום )שיעורי תשלום חובה( )מס׳ ) (2תיקון(,
תשכ״ו— , 1966שכתוצאה מהן מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום כ״א באייר תשכ״ו) 11במאי (1966

) ח מ

רות הקטין
סגן יושב ראש הכנסת

(74049

1

2

ס ״ ח  ,434ת ש כ ״ ד  ,ע מ ׳ .175
ק ״ ת  ,1847תשכ״ו ,עמי .1017

תקגות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— p• 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירוס )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(13
תשכ״ו— , 1966שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום כ״א באייר תשכ״ו מ 1במאי (1966

s

)on7

1

2

2042

m

(

ס

ג

ר ו ת הקטין
ן יושב ראש הכנסת

ם ״ ח  ,434תשכ״ד ,ע מ ׳  ;175ם ״ ח  ,474ת ש כ ״ ו  ,ע מ ׳ .31
ק׳׳ת  ,1835ת ש כ ״ ו  ,עמי .835

קובי! ה ת ק נ ו ת  ,1884ז׳ ב פ י ה ת ש כ ״ ו 26.5.1966 ,

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
'

:

חוק עזר בדבר אגרות נסיעה ,החסנה וחניה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת משילות הברזל הממשלתיות , 1936 ,אני מתקין
חוק עזר זה:
ג

בסעיף  1לתוספת החמישית לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה,
.1
החסנה וחניה(,תשכ״ו— — 1966יווסף:
״ובצלאל ,בית ספר לאמנות ולאומנות״.
2

 •2לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות )אגרות נסיעה ,החסנה
וחניה( )תיקון( ,תשכ״ו—1966״.
נתאשד.
ג׳ בסיון תשכ״ו) 22במאי (1966

תיקו! התוספת
ה ח ט י ש י ת

השם

:

:

א׳ צ ו ו י ק
המנהל הכללי
של מסילות הברזל הממשלתיות

<חט .(75622

מ .ש ה כ ר מ ל
שר התחבורה
1

ע ״ ר  ,1936ת ו ס ׳  1מ ס ׳  ,598ע מ ׳ .160

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה מם׳ 713

בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 1939הסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמוד:
2

 .1צו הקנייה מס׳  9מיום  24.6.49שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1025מיום  27.6.40יבוטל
במידה שהוא חל על  3מתיד  6חלקים מרכושה של אסתדה פדלה גרינברג מוורשה )מס׳
סידורי  (12באשר החלקים הנ״ל מגיעים לנעמי ברונשטיים )מלידה גרינברג( לפי צו ירושה.
 . .2צו הקנייה מם׳  90מיום  13.5.43שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1267מיום  20.5.43יבוטל
במידה שהוא חל על רכושו של מויזה סולומון מרומן)מם׳ סידורי .(39
תחילתו של צו זה היא ביום י״ח באייר תשכ״ו) 8במאי .(1966

.3

י״ח באייר תשכ״ו) 8במאי (1966
°
( 7 7 0 6

) ח מ

1

2

יהודה קורט־ש ן
הממונה על רכוש האויב

ע ״ ר  ,1930ת ו ם '  1מ ם ׳  ,923ע מ ׳ .79
ע ״ ר תש״ח ,ת ו ס ׳ א ׳ מ ס ׳  ,2ע מ ׳ .1

ק1נ.ץ התקנות ! ,1884׳ בפיו! תשם׳ו26.5.1966 ,

2043

מ ד ו ר לסזלסון מ ק ו מ י
פקודת העיריות
אכרזה בדבר שינוי תחום עירית נתניה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות )להלן — הפקודה( ,ול,אחד עיון
בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות סעיף  8האמור ,אני מכריז לאמור:
1

שימי

תחום
טירית נתניה

A

החום עירית נתניה כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ובמקום הפירוט.

בתוספת האמורה יבוא פירוט זה:
 7931עד  7940 ,7933עד 8230 ,8228 ,8217 ,8007 ,8006 ,7949 ,7946
״הגושים:
עד  8236,8234עד  — 8321 ,8285,8275בשלמותם.
 — 7947פרט לחלקי חלקות  7 ,2הנמצאים דרומית לגבול הצפוני של
כביש מם׳ ! 117
 — 7948פרט לחלקה  6וחלק מחלקה  5הנמצא דרומית לגבול הצפוני
של כביש מס׳  ,117וחלק מחלקה !9
—8215פרט לחלקות  11,4ואותו חלק מחלקה  2הנמצא דרומית לקו
המהווה המשד לגבול הצפוני של חלקה  17באותו גוש!
 — 8229פרט לחלקות  50 ,45 ,44 ,41 ,38 ,35 ,32 ,29 ,26 ,18ז
—8235פרט לחלקות!8,7
—8284פרט לחלקות ! 40,35,34
 — 8315פרט לחלקות  5,1עד ; 7
חלקי גושים 7950 ,7707,7705 :הנמצאים צפונית ומערבית לכביש נתניה תל־אביב!
 — 7713חלק מחלקה  4מערבית להמשך.הגבול המזרחי של חלקה 11
בגוש , 7705׳
 — 7934מערבית למסילת הברזל ,׳
החלקות:

1

2044

 9,4,3בגוש ! 8008
 12וחלק מחלקה ) 4דדך( בגוש 5 8216
 9,8,3בגוש ? 8218
 5עד  32,30וחלק מחלקה  4הנמצא מערבית מגבולה המערבי של
חלקה  33בגוש »8283
חלקה מחלקה  27מערבית להמשד קו הגבול המערבי של חלקה 13
בגוש !8290
 7עד  14,12עד  35 ,22עד  51 ,43 ,37עד  93,89עד  140,136,134עד
 238 ,144עד  250 ,248עד  265 ,260 ,252עד  269וחלקי חלקות ,45
 264 ,258 ,50 ,49בגוש  8322כמסומן במפה של תחום עידית נתניה
הערוכה בקנה־מידה  1 :10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ באייר

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,8תשכ״ד ,ע ט ׳ .197

קובי( ה ת ק נ ו ת  ,1884ר ב ס י ו ז ת ש כ ״ ו 26.5.1866 ,

תשכ״ו) 27באפריל  (1966ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים
בירושלים ,במשרדי ׳הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרדי עידית
נתניה״.
.2

השם

לאכחד,זו יילןרא ״אבחת נתניה )שינוי תחוס העיריה(,תשכ״ו—1966״.

ז׳ באייר תשכ״ו) 27באפריל (1966
<חמ (8071

חייםמשהשפידא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
צו כדבר המועצה האזורית השרון־הצפוני

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמוד:
1

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

.1

2

)w

תיסוז פרט
)כ( בתוספת
הראשונה

) (1בהגדרת ״מפה״ ,אחרי ״) 10במרס (1964״ יבוא ״וביום י״א באייר תשכ״ו
) 1במאי (1966״.
) (2בישוב נורדיה ,ברשימת החלקות המפורטות לצדו ,בטור בי ,יימחק ״ 3וחלק
מחלקה  1בגוש 8217״.
) (3מתחת לקו—
)א( ברשימת הגושים ,אחרי ״7884״ יבוא ״8222״.
)ב( ברשימת החלקות ,אחרי ״הגוש •, 8166״ יבוא ״חלק מחלקה  2בגוש
 8215כמסומן בגןפה״.
)ג( ברשימת החלקות ,בשורה השביעית ,יימחק ״והחלק המערבי של
חלקה  1הנמצא מעבר לחלקה 3״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )השרון הצפוני ,תיקון(׳
.2
תשכ״ו—1966״.
י״א באייר תשכ״ו) 1במאי (1966
)חט (8001

1
2

השפ

חיים משה ש פ י ר א
שד הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשב״ה ,עט׳ .256
p״ ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק׳׳ת  ,816תשי״ח ,עמ׳  ; 1720ק״ת  ,834תשי״ט ,עמ׳  : 109ק״ת ,902
תשי״ט ,עמ׳  :1305ק׳׳ת  ,1237תשכ״ב ,עט׳  ;550ק׳׳ת . ,1404תשב״ג ,עט׳  :824ק״ת  ,1562תשנ״ד,
עמ׳ .1084

<|1ב* התלונות 1884״ ז׳ בס־יוז:תשכ״ו•26.5.1966;,
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פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזוריות יואב
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ר 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
ג

י

פ ר ט

1יס״

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

.1

2

)נח(
)כח( —

בתוספת

) (1בהגדרת ״מפה״ ,אחרי ״) 11במאי (1965״ יבוא ״וביום ז׳ באייר תשכ״ו
) 27באפריל (1966״.

הראשונה

) (2מתחת לקו המפריד ,במקום ״ט״ז.״ יבוא ״ט״ז ,י״ח.״
״׳

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב ,תיקון( ,תשכ״ו—

.2
1966״.
ז׳ באייר תשכ״ו) 27באפריל (1966
<חמ (8001

08

חיים משה שפירא
שר הפנים

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9תשכ״ה ,ע ט ׳ .256
ק׳׳ת  ,797ת ש י ״ ח  ,ע מ ׳  ; 1256ק ״ ת  ,1731ח ש כ ״ ה  ,ע מ ׳ .2137

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית עמק־הירדן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ר 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמוד:
ג

תיק״ פרט
בת^

פ

ת

הראשונה

ה ש ט

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ה—, 1958
.1
בפרט)מב( ,במקום רשימת הגושים והחלקות המפורטים לצד שם הישוב כנרת יבוא:
״הגושים 15160 :עד  15163בשלמותם.
החלקות ,104 :חלק מחלקה  24וחלק מחלקה  103בגוש  15308המסומנים •במפה
באות א׳.״
2

 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק הירדן ,תיקון(,
תשכ״ו—1966״.
י״א באייר תשכ״ו) 1במאי (1966
<חמ (8001
1

2

2046

חיים משה שפירא
שד הפנים

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ת ש ב ״ ה  ,ע מ ׳ .256
ק ״ ת  ,797ת ש י ״ ח  ,עמי  1256׳ ,ק ״ ת  ,1812ת ש כ ״ ו  ,ע מ ׳ .523

 pipהתקנות r ,1884׳ בסיו!ת?6כ״ו26.5.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה ,האזורית עמק־חפר
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור;
ג

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(׳ ת ש י ״ י ־
.1
)מגן
)!( בהגדרה של ״מפה׳ /אחרי ״) 20בינואר (1966״ יבוא ״וביוה י״ג באייר
תשכ״ו) 3במאי (1966״ ;
) (2ברשימת הגושים המפורטים לצד שם הישוב אביחיל ,בטור ב /אחדי ״8229
הנמצא מזרחית למסילת הברזל״ יבוא ״פרט לחלקות 50,45,44,41״ !
1

21958

׳

ב פ ד ט

<<״>'

פ י ט

בתוספת
הראשונה

) (3במקום דשימת הגושים בשלמותם ורשימת הגושים בחלקם המפורטים לצד
שם הישוב בחן ,בטור ב /יבוא:
״גושים בשלמותם:
.8641 ,8640,8638,7976
גושים.בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8425ב :8430 .א :8431 .א :8636 .ב :8637 ,ב.
 :8639א :8642 .א :8643 .א :8645 .א.״
 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק חפר ,תיקון(,
תשכ״ו—1966״.
י״ג באייר תשכ״ו) 3במאי (1966
<חט (8001

השם

חיים משה שפירא
שר הפגים

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ת ש כ ״ ה  ,ע מ ׳ .256
ק ״ ת  ,1496תשכ״ד ,עמי  : 66ק ״ ת  ,1547תשב״ד ,ע מ ׳  ; 824ק ״ ת  ,1835ת ש כ ״ ו  ,ע מ ׳ .841

1

2

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לעכו בדבר סלילת רחובות

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  250עד  254 ,252ר 259לפקודת העיריות  ,מתקינה
מועצת עירית עכו חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים!
״בעל״ — לרבות האדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכם נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים;
1

2

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ר ש  ,8ת ש כ ״ ד  ,ע מ ׳ .197
ס ״ ח  ,250ת ש י ״ ח  ,עמי .108

קוביז ה ת ק נ ו ת  ,1884ז ׳ ב ם י ו ו ת ש כ ״ ו 26.5.196$ ,
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״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
העיריה אם כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי בל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״כבישי׳ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם.לחוק
עזר זה!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,בטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס;
״תשתית״ ~ רובד אבנים ,בטון ,קורקד או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח—, 1958׳שנתמנה על ידי
המועצה׳ לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן!
2

״המועצה״ — מועצת העידיה!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים 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 ,תע־
• לות ,צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם
וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו ,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!
) (5חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!
) (6ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (7הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (8כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב ,לרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב.,או קטע
.נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה לנכס
מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״עיריה״ — עירית עכו!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העירית העביר אליו את סמכויותיו לפי .חוק עזר ,זה׳
כולן או מקצתן.
קוב׳ו התקנות  ,1884ז׳ נ ס י ח תשכ״ו26.5.1966 ,

 . .2המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה,
.3

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

החליטה המועצה לסלול כביש ,יודיע ראש העירית על החלטתה לבעלי הנכסים
.4
החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים ד או .14
.5

)א( העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

כביש ומדרגה

החלטה על
סלילת רחוב
הודעהע?
החלטה לסלול
רחוב
שינוי רחבו
של ב ב י ש

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה.
)ג( הרחיבה העידית כביש ועל ידי בך צומצמה המדרכה ,או צמצמה כביש ועל ידי
כד הורחבה המדרכה — לאחר שנסתיימה בניית המדרכה — תשא העיריה בכל הוצאות
ההרחבה או הצמצום ,על אף האמור בסעיף קטן)ב(.
העידיה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס,׳ הסלילה תבוצע בבת
.6
אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכלי לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורד הרחוב ובין
קטעים קטעים.

סלילת כביש

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא:
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא-,
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא <
) (5התקנתם של מיתקני תאורה 5
) (6השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (7סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
,7
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)א( יחולקו בין בעלי הנכסים-חציים ביחס לאודר
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

שיעורי דמי
השתתפות;
בסלילת כבישיפ
וגבייתפ

)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמוד ,ישולמו לעידיה על ידי כל אחד
:
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית העידיה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו,
לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

קיב׳ז ׳התקנות 1,1884׳..גסיוז -תשבדו2654966 ,
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)א( נמסרה הודעה :לפי סעיף  ,4רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב מאת כל
.8
אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף  ,7לשלם
לעיריה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה׳ על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות ,את הסכום
הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

פ ק ד ו נ ו ת על
השבוז דמי
השתתפות
לסלילת
כבישים

)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 שנה אחת מיום ההודעה ,כפי
שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
)ג( גבתה העידיה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה
מיום ההודעה ,תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.
)א( לא יסלול אדם — חוץ מהעיריה — כביש אלא לפי היתר מאת המועצה ובהתאם
.9
לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור ,ייקבעו על ידי
המהנדס באישור המועצה.

ס ל י ל ת כביש
על י ד י
הבעלים

)ב( סלל אדם כביש ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים והדרכים
המפורטים בהיתר ,רשאית העיריה להרסו או לשנותו או לבצע את העבודה כהלכה ולגבות
מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

עד .25%
)א( ראש העיריה ,באישור המועצה ,רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת בעל נכס
.10
הגובל רחוב לסלול מלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את נכסו.

דרישה לםלול
מדרכה

)ב( ההודעה תכלול את התנאים׳ הפרטים והאופן לביצוע הסלילה וכן את התקופה
 .שבה יש לבצעה.
)ג( בעל הנכס שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
.11

סלילת,מדרכה
על ידי
הבעלים

לא יסלול אדם — חוץ מהעידיה — מדרכה ,אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתר בכתב שניתן על
ידיו!
)(2

ביצוע העבודה
ע ?

י י י י  ,ע י י י י

'

באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה או בהיתר.

) .12א( לא מילא בעל נכס אחד הודעת ראש העידיה לפי סעיף  ,10רשאית העיריה
לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.
)ב( סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה
או בהיתר ,רשאית העיריה להרוס או לשנות את המדרכה ,לבצע את העבודות כהלכה ולגבות
מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.
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 .13העיריה תסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  3באופן שייקבע על ידי
המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפיורטים להלן ,כולם או מקצתם׳ הכל לפי
החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים ,קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי
רחבה המלא ן
) (2הנחת אבני שפה!
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור .$
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
) .14א( בכל הוצאות סלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים
אותה מדרכה בהתאם ליחס אודד חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הודאות סעיפים ) 7ג( ו־ 8בשינויים
המחריבים.
 .15תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
מהעבודות המפורטות בסעיפים  6ו־ 13או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה ,תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
 .16מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד,
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או 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 הערוד אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 .17העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
 .18התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה
סלילה הוראות חוק עזר לעכו)סלילת רחובות( ,תשי״א— 1951י.
.19

חוק עזר לעכו)סלילת רחובות( ,תשי״א— ,1951בטל פרט לאמור בסעיף .18

.20

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו)סלילת רחובות( ,תשכ״ו—1966״.

נתאשד.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 14באפריל (1966

ס ל י ל ת מדרכת•׳
על י ר י העירית

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת
מדרכווז

תעודה על
י סכום
ההוצאות

מסירת הודעות

ענשים

סלילה שהוחל
בה בעבר

ביטול

י׳ כ ת ר א ן
ראש עירית עכו

) ח מ (89001

חיים משה שפירא
שר הפנים
ק ״ ת  ,150ת ש י ״ א  ,עמי .625

קוב׳) התקנות  ,1884ז' בסיח תשכ״ו26.5.1966 ,
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פקודת העיריות
חוק עזר לתל-אביב־יפו בדבר הוצאת אשפה

בתוקף ,סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות
יפו חוק עזר זה:
^,א("" *

בסעיף 6א)א( לחוקי עזר בדבר הוצאת האשפה בתל־אביב , 1935 ,במקום ״תחיה
.1
בשיעור של  60%מהשווי לצודד ארנונה של הבנין לעניו ארנונה כללית״ יבוא ״תהיה בשי
עור של  75%מהשווי לצורך ארנונה של הבנין לענץ ארנונה כללית״.

,,

2

י״יי״
3

m

מתקינח מועצת עירית תל־אביב־

a

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל .(1966

.
1966״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תשכ״ו—
מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו

נתאשר.
י״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל (1966
) ח מ (89905

חיים משה שפירא
שד הפנים
1

2

ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו פ ח ח ד ש  ,9ת ש ב ״ ה  ,ע ט ׳ .256
ע ״ ר  ,1935ת ו ם ׳  2מ ס ׳  ,523ע מ ׳  ; 690ק ״ ת  ,82ת ש ״ י  ,ע מ ׳  ; 792ק ״ ת  ,829ת ש י ״ ט  ,ע מ י .25

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לאור־עקיבא בדבר סלילת רחובות

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית אור־עקיבא חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים
לבניית ביבים!
״בעל״ — לרבות אדם.המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או :שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משדד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם .כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה׳ אד בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חייס בהתאם לחוק
עזר זה $
ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ת ש כ ״ ה  ,ע ט ׳ .256
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״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחה ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש  ,כפי שיקבע
המהנדס?
״מדרכה״ — כל ,חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לחולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן!
״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא!
״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 ,תעלות,
צינורות מים ,בורות 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
דדך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
) (5חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!
) (6ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (7הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (8כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה
לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״תשתית״ — דובד אבנים ,ביטון ,קורקד ,או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.
.2
,

2

,

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
•3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או •9
)א( המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה

.4
,

י י

הח5טי׳ ״

5

םלילת רחוב
הודעה על

ן!״״"

י

1505

שינוי רחבו
של כ ב י ש

ובין לצמצום.
)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
21

ם״ח

 ,250ת ש י ״ ח  ,ע ט ׳ .108

קובץ התקנות

 ,1884ז׳ ב ם י ו ז ח ש כ ״ ו 26,5.1966 ,
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סלילת כביש

המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אודך הרחוב ובין
קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא!
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש .ובין שלא כדי רחבו
המלא!
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא!
) (5התקנתם של מיתקני תאורה!
) (6השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (7סידור שדרות׳ מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידודם.

ש י ע ו ר י דמי
השתתפות
בסלילת
כבישים
וגבייתם

)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)א( יחולקו בין בעלי הנכסים ,חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב,
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! 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 ,לפי
חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

פקדונות
על השבוז
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.
)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן)א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי
שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

מדרכות

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע על
.8
ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת .אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,הכל
לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא!
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) (2הנחת אגני שפה ז
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!
) (4התקנתה של מיתקני תאורה!
) (5השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור!

:

) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורה
וגידורם.
$

ב ב

) א (

ל ה

ר א ש ן נ ה ש

ן צ א ן ת

ל

מ ד ר ב ה

,

•י

^

ח ו ק

ע ז ר

ז ה

ל

ש א ן

בעל,

,

ה נ כ ם

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

פ

,

הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
)6ג( ו־ ,7בשינויים המחוייבים.

י.

 .10גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.
.11

החורת תשלומים
ב^י

)א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
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סלילת כביש
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המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו < הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור,
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל׳ אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה
ולגבות^מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כד.
)ג( ניתן היתד לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הפלילה
עד .25%
 .12תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
_
, 1,
^ ^,.ל
מהעבודות
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
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 .13מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתח מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
: .14העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ק ו ב ץ ה ת ק ג ו ת  ,1884ז׳ ב פ י ו ! ת ש כ ״ ו 26,5.1966 ,

ההוצאות

מסירת הודעות

עגשים
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סלילה שהוחל
ב ה ב ע ב י

 .15התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה סלילה
הודאות חוק עזר לאור־עקיבא )סלילת רחובות( ,תשי״ט—. 1959
3

ביטיל
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חוק עזר לאור־עקיבא )סלילת רחובות( ,תשי״ט——1959בטל ,פרט לאמור בסעיף .15

°
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לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא)סלילת רחובות(,תשכ״ו—1966״.

ה ש

עמוס ברכה
ראש המועצה המקומית אור־עקיבא

נתאשר.
כ״ד בניסן תשכ״ו) 15באפריל (1966
) ח מ (811200

חייט משה שפירא
שד הפנים
ק ״ ת  ,901ת ש י ״ ט  ,ע מ ׳ .1283

תיקון טעות
בתקנות השיפוט הצבאי )התאמת החוק עם האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה(,
תשכ״ו— ,1966שפורסמו בקובץ התקנות  ,1833תשכ״ו ,עמ׳  ,796בתקנה  ,10בפסקה ),(2
במקום ״לגבי בירוד דינו בבית דין משמעתי״ צ״ל ״לגבי בירוד דינו בדין משמעתי׳/
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המחיר  72אגורות

ק י ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,1884ד ב ס י ח תשב״ו26.5.1966 ,

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

