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חוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
תשל״ו* 197()-
הגדרות

.1

בחוק זה -

״רשות מקומית״ — עיריה או מועצה מקומית:
״המועצה״  -מועצה ש ל רשות מקומית.
מנהל הארנונה

.2

המועצה תמנה אחד מעובדיה להיות מנהל הארנונה לעני ן הוק זה.

 .3מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד
טענה מטענות אלה:
) (1הנכם שבשלו נ ד ר ש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת
התשלום:
)(2
תשובת מנהל
הארנונה

.4

)א(

נפלה טעות בציון מוג הנכס ,גדלו או השימוש בו.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה.

)ב( לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום — ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל
את ההשגה ,זולת אם האריכה ועדת הערר האמורה בסעיף  ,5תוך תקופה זו ,את מועד מתן
התשובה ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,ובלבד שתקופת ההארכה ל א תעלה ע ל שלושים יום.

ועדת הערר

המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר ,בהרכב ש ל שלושה הבריכ מבין בעלי הזכות
.5
להיבחר כחברי המועצה ,ואת היושב ראש שלהן.

ערר וערעור

) .6א( הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה ע ל השגתו רשאי ,תוך שלושים
יום מיום שנמסרה לו התשובה ,לעדור עליה לפני ועדת ערר.
)ב( ע ל החלטת ועדת ע ד ר רשאים העורר ומנהל הארנונה ל ע ר ע ר לפני בית המשפט
המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית :הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום
מסירת ההחלטה למערער.
)ג(

ביה המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד ואין אחרי טטק־דינו ולא כלום.

שדרי הדין
בערר וערעור

 .7שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את דרכי ההגשה של ע ר ר וערעור לפי חוק זה
ואת סדרי הדין בהם.

ב •צדע

 .8שר הפנים ממונה על ביצוע הוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
הנוגע לביצועו.

אפרים קציר
נשיא המדינה

יצחק רבין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנימ

* נתקבל בכנסת ביופ כ״א בתמוז תשל״ו) 19ביולי  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1234תשל״ו,
עמי .215
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חוק התכנון והבניה)תיקון מם׳  ,(6תשל״ו* 1976-
,1

בחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,!1965-במקום סעיף  23יבוא:

״פסלות להצביע

החלפת סעיף 23

 .23חבר ועדה מקומית במרחב תכנון פלוני לא יצביע במוסד תכנון
אחר בכל ענין שבו דנה אותה ועדה או הנוגע לה.״

יוסף בורג
שר הפנים

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

* נתקבל בכגהו! ביוש כ״א בתמוז תשל״ו) 19ביולי  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1244תשל״ו,
עמי .264
 1ם״ח תשב״ה ,עמי  ;307תשכ״ז ,עמי  ;10תשג״ט ,עמי  ,172עמי  ;223תשל״ג ,עמי  ;228תשל״ו ,עמ׳ .233

חוק התכנון והבניה )תיקון מס׳  ,(7תשל״ו• 1976-
!.

בסעיף ) 2ב( לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה 1965-ג -
)(1

בפסקה ) ,(2במקום ״שבעה״ יבוא ״אחד עשר״;

)(2

במקום פסקה ) (7יבוא:
״) (7ראשי שתי עיריות אחרות ,ראשי שלוש מועצות מקו
מיות שאינן מועצות אזוריות וראשי שתי מועצות אזוריות;
שר הפנים יקבע לענין זה את העיריות ,המועצות המקומיות
והמועצות האזוריות:״

)(3

אחרי פסקה ) (12יבוא:
״) (13נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שענינם ב ש מ י 
רת איכות הסביבה ,שימנהו שר הכנים מתוך רשימת מועמדים
שהארגון האמור יגיש לו:
) (14נציג הדור הצעיר ,שימנהו שר הפנים בהתייעצות עם
הגופים שלדעתו נוגעים בדבר.״

יצחק רבין
ראש הממשלה

.

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביוט כ״« בתמוז תשל״ו) 19ביולי  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1184תשל״ה,
עמי .390
 1סייח תשכ״ה ,עמי  ;307חשכ״ז ,עמי  ;10תשב״ט ,עמי  ,172עמי  ;223תשל׳יג ,עמי  ;228תשל״ו ,עמי ,223
עמי .258
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חוק עבודת נשים)תיקון מס׳  ,(5תשל״ו* 1976-
״יקיז ׳ יי
0

5

7

,1

בסעיף  7לחוק עבודת נשים ,תשי״ד— 1954י ,אחרי סעיף ק ט ן ) ד ( יבוא:
״)ד (1) (.בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ) ,(1) 0רשאית עובדת
להיעדר מעבודתה ,ל ל א ניכוי משכר עבודתה ,לשם פיקוח
רפואי במשך חדשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשו־
ר ו ת בהריון הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר
משרד הבריאות )להלן  -התחנה( ,לרבות בדיקות שגרתיות
כאמור הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה.
) (2תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה ) (1לא
תעלה על אחת מאלה:
)א( לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מ ל א  ,כנהוג
במקום עבודתה ,יותר מארבע שעות ביום —  40שעות
במשך חדשי הריונה:
)ב( לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום ,שבוע
עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה —  20שעות במשך
חדשי הריונה.
) (3שר העבודה רשאי ,באישור ועדת העבודה של הכנסת,
לקבוע בתקנות -
)א( הוראות לביצוע פסקאות ) (1ו־):(2
)ב( לגבי סוגי עובדות ובאזורים שיקבע — מספר
שעות אחר להיעדרות עובדת מעבודתה כאמור ובלבד
שלא יפחת מהאמור בפסקה ):(2
)ג( הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת
אצל יותר ממעביד אחד להיעדר מעבודתה כאמור
בפסקה ) (1כאילו היתה עובדת אצל מעביד אחד לענין
האמור בפסקה ).(2״

יצחק רבין
ראש הממשלה

משה ברעם
שר העבודה

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ י ב בתמוז תשל״ו) 20ביולי  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1237תשל״ו,
עמ׳ .224
 1ם״ח תשי״ד ,עמי  ;154תשכ׳״ג ,עמי  ;133תשב״ד ,עמי  ;166תשל״ב ,עמי  ;119תשל״ג ,עב׳ .260
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלימ

