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 מדור לשלטון מקומי

 חוק. עזר לגבעתיים (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1970

, תשל״א—1970 . ( ן )(תיקו  חוק עזר לבית־שמש (מס עסקים מקומי

 חוק עזר לרמת־השרון (אספקת מים) (תיקון), תשל״א—1970 .



 חוק בתי המשפס, חשי״ו-957ן

 חוק הרשויות המקומיות (היסל סעד תופש), תשי״ס-959 ו

 תקנות דיון בערעורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש),
, ובתוקף  תשי״ט—1959 1 (להלן — החוק), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשיי׳ז—1957 2
 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי בל דין, אני מתקין תקנות אלה: י .

 1. ערעור לפי סעיף 15 לחוק יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה (להלן —
, יחולו על הבקשה והדיון בה,  הבקשה) והוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 3

 בשינויים המחריבים לפי הענין.

 2. המשיבים בערעור יהיו:
 (1) בענין תשלום היטל או קביעת דרגה למוסד או שינויה — הרשות

 המקומית או העורר לפני ועדת הערר כשאינם מערערים!
 (2) בענין אומדן ועדת שומה — ועדת השומה, וכן הרשות המקומית או;

 העורר לפני ועדת העדר כשאינם מערערים.

 3. ועדת העדר תעביר לבית המשפט כל חומר שהשתמשה בו בקשר לנושא הערעור.

 4. החליט בית המשפט לתת רשות ערעור על החלטתו, יציין את הנקודה המשפטית
 שעליה ניתנת רשות הערעור.

 5. תקנות הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (ערעור לפני בית המשפט המחוזי),
 תש״ך—19.60 * — בטלות.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (ערעור לפני
 בית המשפט המחוזי), תשל״א—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 א׳ בכסלו תשל״א (29 בנובמבר 1970)
 >חמ 765200)

 1 ס״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 215.

 2 ס״וז תשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמי 1869.

 4 ק״ו1 תש״ך, עמ׳ 574.

 הגשת הערעור

 המשיכיפ
 כערעור

 העגרת ההו«ד
 יביו! המשפט

 הטחמי

 ישית ערעור

 פי«ול

 השם

 חוק שידות הקבע בצבא־ הגנה לישראל (גימלאות), חשי״ד- 954ץ

ל עליו א ח ק ל ו ח ה ד ש י ק פ ת ת שירות ב פ ו ק ב ת ר חישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52א ד56 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
 (גימלאות), תשי״ד—1954 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שירות הקבע בצבא־הגגה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת
 שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשכ״ד—1964 2 (להלן — התקנות העיקריות),

 במקום הגדרת ״המועד הקובע״ יבוא:

 1 סייח 164, תשי״ד, עמ׳ 190.

 2 ק״ת 2601, תש׳׳ל, עמ׳ 2153.

 מימון »5!נה 1
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 החלפת
 מקנה 4

 ״ ״המועד הקובע״ — המועד; שבו קבע ראש מתי׳ש את השיעורים והמועדים
 להחזרת הפיצויים לפי תקנה 3 או לתשלומים ולהחזרת הפיצויים לפי

 , תקנה 4;״.

 2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״שירות יוויפ 4. מי ששירת שירות קודם בתפקיד שאינו נמנה עם התפקידים האמורים

י בתקנה 3 ישלם לואוצר המדינה, בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מת״ש, מ , א , ' , 9  ״
 6.5% ממשכורתו האחרונה בעד בל חודש של שירותו הקודם שצורף
 לשירותו כחייל שהחוק חל עליו, וכן יחזיר לאוצר המדינה בשיעורים

 ובמועדים באמור את הפיצויים.״

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, אחרי ״בתקנח 3״ יבוא ״או בתקנה 4״. ״יקוז»ל,נה 5

 4. תקנות אלה יחולו על מי שעבר לשרת כחייל ביום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר ״הילה

 1970) או לאחריו.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב השפ
 תקופת שידות בתפקיד שהחוק לא חל עליו) (תיקון), תשל״א—1970״.

 כ״ה בחשון תשל״א (24 •בנובמבר 1970) מ ש ה ד י י ן
) שד הבטחה 7 3 0 4 0 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 179 ; תשי״ח, עמ׳ 43.

 חוק החשמל, תשי״ד-954ו

 תקנות בדבר רשיונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־13 לחוק החשמל, תשי״ד—1954!, אני מתקין
 תקנות אלה:

, יבוא: הוספת  1. לאחר תקנה 2 לתקנות.החשמל (רשיונות) (תיקון), תש״ל—1970 2
 , . י . , תקנה 2א

 ״יזחיייל 2א. תחילתה של תקנה 2 היא —

 (1) לגבי תשלום אגרת בחינה — ביום פרסומה ברשומות;
 (2) לגבי תשלום אגרת רשיון —

 (א) אם הוגשה הבקשה למנהל עד יום ג׳ בטבת תשל״א (31
 בדצמבר 1970) — ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971);
 (ב) אם הוגשה הבקשה למנהל לאחר יום ג׳ בטבת תשל״א
 (31 בדצמבר 1970) — ביום ד׳ בטבת תשל״א (1 ביגואר

 1971).״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), תשל״א—1970״. השפ

 כ״ז בחשון תשל״א (26 בנובמבר 1970) ח י י ם ג ב ת י
מ 78607< שר הפיתוח ח ' 

 1 ס״ח 164, תשי״ד, עמ׳ 190.

 2 ק״ת 2601, תש״ל, עמ׳ 2153.
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 חוק הדיינים, חש?ו״ו-1955

 תקנות בדבר רישוי טוענים רבניים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק הדיינים, תשט״ו—1955 ולאחר התייעצות
 עם הרבנים הראשיים לישראל ועם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  ההל8ת י1י!גזז 23 1. במקום תקנה 23 לתקנות הטוענים הרבניים, תשכ״ח—1967 2

 ״היי־איי־«ע־י 23. מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה לו רשיון לפי תקנות
 הדיון של בתי הדין הרבניים, תש״ך—1960, ועסק כטוען, יראו אותו
 כאילו קיבל רשיון לפי תקנות אלה מיום תחילתן בסייגים האמורים
 בתקנה מד(3) לתקנות הדיון האמורות, ולענין חידוש רשיונו ותקפו לא
 יחולו עליו הסייגים שבפסקאות (1) ו־(2) לתקנה 5(א) מתקנות אלה.״

 יי׳» 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטוענים הרבניים (תיקון), תשל״א—1970״.

 י״ט בחשון תשל״א (18 בנובמבר 1970) ז ד ח ו ד ה פ ט י ג
) שר הדתות י 7 7 2  >"מ 9

 1 ס״ח 179, תשט״ו, עמ׳ 68 ; ס״ה 430, תשכ״ד, עט׳ 140,

 2 ק״ח 2119, תשכ׳יוו, «מ׳ 16.

ו 9 4 9 - ט י י ש  חוק לימוד חונה, ת

 צו בדבר הטלת ארנונה על ידי רשויות תינוך מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949*, ולאחר התייעצות
 עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. רשות החינוך המקומית בכל כפר מן הכפרים המפורטים בתוספת, מוסמכת להטיל
 על תושבי השטח שהוא תחום שיפוטה (להלן — תושבים) ולגבות מהם ארנונה לכיסוי

 ההוצאות הכרוכות במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

 2. הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום ל׳ באב תש״ל (1 בספטמבר 1970)
 ומסתיימת ביום י׳ באלול תשל״א (31 באוגוסט 1971) על ידי כל אדם שהיה בתקופה
 האמורה תושב בן 18 ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר בדירה, בעסק, במכונית, בטרקטור
 או בבהמה כמפורט בתוספת, בשיעור הנקוב בה בצד שמו של כל כפר, ולגבי תושבי
 הכפרים ביר אל־םיכה ודייר אלאסד גם בשיעור השווה לסכום המס המגיע ממנו בהתאם

 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—21961, בעד אותה תקופה.

 3. מועדי תשלום הארנונה ייקבעו על ידי כל רשות חינוך מקומית לגבי השטת
 שבתחום שיפוטה.

 4. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה), תשל״א—1970״.

 סמכות להטיל
 ולגגות
 ארנונה

 עקרונות
 להטלת
 ארנונה

 ושיעורה

 מועדי תשלופ
 הארנונה

 1 פ״ח תש״ט, עמ׳ 287.

 2 ס״ח תשכ״א, ע«׳ 100.
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 תוספת

 לכל בהמה .'
 לכל מכונית
 או טרקטור

 לכל חנות,
 בית קפה
 או עסק

 לכל חדר לכל צריף לכל אוהל
 מסוג אחר

 לכל חדר
 המקורה

 שם הכפר בטח

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לידות •

ת —.10 מ י ד  אבו י ק
 אבו רוקייק —.10
יעד(תל אלמלח) —.10 י ו ׳  אבו ג

 אום אלקוטוף —.10 —.10

10.̂ -  אכסיפה אבו רביעה

ה —.5 —.5 —5 נ י י ע  מ
 אלביענה —.15 —.10 —.20 —.20

ר —.5 —.10 —.10 ו ס כ מ ל א ר י  ב
 ברטעה —.15 —.10

 ג׳ודיידה —.10 —.5 —.3 —.20 —.20
 ג׳ורדיה (ערב אל־עראמשה) —.5 —.3 —.3

 אד־דחי —.20 —.10 —.20 —.20 —.1

 דייר אלאסד —.100 —.25 —.20 —.100 —.100 —.5

 דייר הנא —.5 —.5 —.25 —.25 0.25

 ואדי תמאס 7.50 —.5 —.5

 זלפה —.20 י —.15

 טובא —.10

 כאבול —.5 —.4 —.3 —.20 —.20

כב אבו אלהייג׳א —.10 —.5 —.30 —.30  כו

 כפר מיצר —.8 —.5 —.5 —.5 —.30 —.30 —.1

 מוצמוץ —.25׳ —.30 —.50

 מועאויה —.10 —.5 —.10

 מושיירפה —.15 —.30 —.25

 ניין —.15 —.10 —.10 —.30 —.30

 סאלם —.50 —.10
 עוזייר —.10 —.5

 עילבון —.15 —.10 —.10
 עילוט —.10 —.5 —.20 —.20

 עין אס־סהלה —.5 —.5
 עכברה —.15 —.10 —.10

 ערב אלג׳ואמיס —,5 —.3
 ערב אלגריפאת —.5 —.3
 ערב אלהיב אבו סיאח —.4 —.4 —.2
 ערב אלהיב בטוף —.10 —.5 —.5

 ערב אלזוביידאת —.10 —.8 —.8 —.10
 ערב אלחג׳אג׳רה —.15 —.15 —.15 —.15

 ערב אלחוג׳ייראת דהרה —,6 —.5 —.5
 ערב אלחילף —.5 —.3 —1־3

 ערב אלכעביה —.10 —.8 —.8 — 25 —.12
 ערב אלמזאריב —.20 —.10 —.10
 ערב אלסואעד אלהמידד, —.15 —.10 —.8

 ערב אלסעאידד, אום־אלגנם .. —.15 —.6 —.15 —.20
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 לכל מכונית לכל בהמה
 אי טרקטור

 לכל חנות,
 בית קפה
 או עסק

 לכל צריף לכל אוהל
 לכל חדר
 מסוג אחר

 לכל חדר
 המקורה

 שס הכפר בטון

 לירית לירות לירית לירות לידות לירות לירות

15.— 
10.— 

20.— 
15.— 

 ערב אלסעאידה מנשית זבדה
ב אלשיבלי) ר ע ) ח י י ב  ערב ס

10.— 

6— 
10— 

5.— 
5.— 

10.— 
10.— 

 ערב אלעזאזמה
 רומאנה

 שעב
 תראבין

ן ו ל ל א א ג  כ״ז בחשה תשל׳׳א (26 בנובמבר 1970) י
) סגן ראש הממשלה ד 3 5 0 מ 3 ח < 

 ושר החינוך והתרבות

 ח1ק מס ומש 1קון פ*צ1יים, חשנ״א-ז96ן
 תקנות בדבר פטור ליצואנים בתעשיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 לאחר
 התייעצות עם שר המסחר והתעשיה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

! .1. בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור ליצואנים בתעשיה), תשכ״ט— ה נ ק  «יתמ ת
 21969, במקום הגדרת ״פדיון״ יבוא:

 ״״כלל הפדיון השנתי״ — הסכום שנתקבל או שזכאים לקבל בעד מכירות,
 למעט מסים עקיפים המוטלים על המוצר המוגמר הנמכר ובתוספת החזרי
 סכומים ששולמו כמכס וכמס קניה על ידי יצואן על טובין ששימשו לו

 לייצור סחורה המיוצאת,>

 ״פדיון בעד יצוא״ — כלל הפדיון השנתי בניכוי הסכום שנתקבל או שזכאים
 לקבל בעד מכירות שאינן יצוא, למעט מסים עקיפים המוטלים על המוצר

 המוגמר הנמכר!

 ״מסים עקיפים״ — בלו, מס קניה והיטל לפי תקנות שעת־חירום (תשלומי
 חובה), תשי״ח—1958 3.״

 השב 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פטור ליצואנים בתעשיה)
 (תיקון), תשל״א—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  א׳ בכסלו תשל״א (29 בנובמבר 1970) י
< שר המשפטים 7 2 4 8 6 *"?} 

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 100 ; תש״ל, עמי 126.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 802.

 3 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 18 ; תש״ל, עמ׳ 49.
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 פקודת בתי הדואר

 שינוי התוספת השלישית לפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ד(2) לפקודת בתי הדואר ^ ובאישור ועדת הכלכלה
 של הכנסת, אני מתקן את התוספת השלישית לפקודה (להלן — התוספת) כך:

ת ו ר , י .  במקום האמור בתוספת יבוא: .
 ״בעד דבר דואר רשום (למעט חבילה), עד 28.58
 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג, עד 15.יג
 בעד חבילה שמשקלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג, עד 28.58
 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג, עד 45.72

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג, עד 62.75״

 ד׳ בכסלו תשל״א (2 בדצמבר 1970) ש מ ע ו ן פ ר ם
 >חמ 760003) שר הדואר

 1 חוקי א״י, ברך ני, פרק קט״ו, עמי 1155 ; ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 234.

נחי ן מקו ו ס ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לגבעתיים גדגר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות *, מתקינה מועצת עירית
 גבעתיים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה 1

 ״העידיה״ — עירית גבעתיים;

 ״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. ראש העיריה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודד

 ו (א) המבקש מראש העיריה תעודה, ישלם לעידיה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
 (ב) העיריה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצדכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לגבעתיים (אגדת תעודת אישור), תשי״ג—1953 2 — בטל.

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, תשב״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 365, תשי״ג, עמ׳ 1123.
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 am 5. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1970״.

 האגרה בלירות

15 
20 
10 
5 

 תוספת
 (סעיף 3)

 ה ד ו ע  (א) ת
 !. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט

 לרישום דירה בבית משותף
 2. בענין הנוגע לחשבונות ותשלומים
 3. בענין רישום דירה בבית משותף

 4. בכל ענין אחר

 (ב) העתק מתעודה

ן מ ז י י ר א ק ב ו  ק
 ראש עירית גבעתיים

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נתאשר.
 ו׳ בחשון תשל״א (5 בנובמבר 1970)

 (המ 816402)

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לבית־ שמש בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית בית־ שמש חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 "ייייי""1"י5 1. בתוספת לחוק עזר לבית־שמש (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי) —

 (1) בחלק א׳ —

 (א) במקום ״ביטוח — סוכן או משרד 200״
 יבוא:

 ״ביטוח —
 משרד 200

 סוכן 100״
 (ב) אחרי הפריט המתחיל במלים ״בית־קירור״ יבוא:

 ״בריכת שחיה 1,000״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115 ; ס״ח תשכ״ז, עמי 2,

 3 ק״ת 683, תשי״ז, עמ׳ 1035 ; ק״ת 2365, תשכ״ט, עמ׳ 1159.
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 (ג) במקום הפריט:;
 ם י י נ פ ו  ״הובלה, מכונית, עגלה, אופנוע או א

 ׳ לכל מכונית משא שמשקלה למעלה מ־3 טון 100

 לכל טנדר או מכונית משא שמשקלה המורשה

 עד 3 טון 5י"
 יבוא: י

 י ״הובלה, מכונית, עגלה, אופנוע או אופניים —
 לכל מכונית משא שמשקלה המורשה למעלה

 מ־4 טון 100

 לכל טנדר או מכונית משא שמשקלה המורשה
 עד 4 טון 75״

״ 1 5 0  (ד) אחרי הפריט ״מים, אספקה °
 יבוא:

 ״מכירת חמרי בנין, כלי עבודה, צבעים, ציוד סני
 טרי, כלי גינה, כלי חקלאות, חמרי ריסוס והדברה,
 זרעים י וחמרי חקלאות וכיוצא באלה, חלקים ואבי

 זרים לרכב וצמיגים —
 סיטונאי 500

 קמעונאי —
1 5  במרכז מסחרי 0

 במקום אחר 00 ג״

 (ה) אחרי הפריט ״מכבסה״ יבוא:
 ״מכונות משחק, לכל מכונה 35״•׳

 (2) בחלק ב׳ —

 (א) במקום הקטע:
 ״טקסטיל, מפעל לאריגה, לטוויה, לקריעת פסולת
 טקסטיל, שמספר המועסקים בו, לרבות הבעלים —״

 יבוא:
 ״טקסטיל, מפעל לאריגה, לטוויה, לקריעת פסולת
 טקסטיל, לצביעה, לשזירת חוטים ועיבוד פסולת
 כותנה, שמספר המועסקים בו, לרבות הבעלים —״ ;

 (ב) במקום הקטע:
 ״מלט, מפעל לייצור מלט, באריזת מלט ובשיווק
״  מלט, שמספר המועסקים בו, לרבות הבעלימ _

 יבוא:
 ״מלט, מפעל לייצור מלט, לאריזת מלט ולשיווק
 מלט, שמספר המועסקים בו, לרבות הבעלים —״;'
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200 
300 
125 

200 
300 

 125״.

) במקום הקטע: ג ) 
 ״קפה נמס, מפעל לייצור קפה נמס, קקאו או ממת
 קים למיניהם, שמספר המועסקים בו, לרבות הבע

 לים —״
 יבוא:

 ״קפה נמס, מפעל לייצור קפה נמס״ קקאו או ממתקים
 למיניהם, מזון ושימורים, שמספר המועסקים בו,

 לרבות הבעלים —״ ;

 (ד) במקום הקטע:
 ״יהלומים או עיבוד אבנים יקרות שמספר המועס

 קים בו לרבות הבעלים״
 יבוא:

 ״יהלומים או עיבוד אבנים יקרות או חצי יקרות,
 שמספר המועסקים בו, לרבות הבעלים —״ ;

 (ה) אחרי הפריט המתחיל במלים: ״יהלומים, או עיבוד
 אבנים יקרות״ יבוא:

 ״מפעלים כימיים, ייצור כימיקלים, חמרי ניקוי והד
 ברה וכיוצא באלה, שמספר המועסקים בו, לרבות

 הבעלים —
 אינו עולה על 10

 11 עד 15

 למעלה מ־15, לכל 5 מועסקים או חלק מהם
 מחצבות אבן, מגרסת חצץ או מחצבה אחרת, שמספר

 המועסקים בה, לרבות הבעלים —
 אינו עולה על 10

 11 עד 15
 למעלה מ־15, לכל 5 מועסקים או חלק מהם

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1970/71
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1970/71, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״א—
 1970״.

 מחייה

 הוראות מעכו

ם ל ו ק ר מ  ע
 ראש המועצה המקומית בית־שמש

 נתאשר.
 י״ב בחשון תשל״א (11 בנובמבר 1970)

 (חמ 81400)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לרמת־ השרון בדבר אספקת מים

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית רמת־השרון חוק עזר זה:

, במקום הפרטים  1. בתוספת לחוק עזר לרמת־השרון (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2
 5,4,3,2,1 ו־6 יבוא:

 האגרה בלירות

 ״1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעין^ 2(ג)(1) )

 (1) למגרש ששטחו עד 1000 מ״ר —.300

 למעלה מ־1000 מ״ר ועד 2500 מ״ר — לכל מ״ר 0.30
 למעלה מ־2500 מ״ר — לכל מ״ר 0.25

 ונוסף לזה:
 לכל יחידת דיור או משרד —.250
 לכל יחידת עסק ומלאכה . —.375
 לכל יחידת תעשיה —.625

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי
 דרישת הצרכן —

 עד ״2 —.40

 למעלה מ־״2 —.100

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
6.50 ( ב) ף3( סעי ) 

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה) ) 12.50

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —

 לכל מ״ר משטח הנכס עד 2500 מ״ר 0.65
 לנכס מעל 2500 מ״ר, לכל דונם או חלק ממנו 187.50

 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה —

 בבנין מגורים ובניני עזר למגורים . —.3
 בבית מסחר, בית עסק או משרד 2.50

 כבניני חרושת ומלאכה —.2

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1263 ועמ׳ 2732.

 קובץ התקנות 2641, י״ב בכסלו תשל״א, 10.12.1970



 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרה בלירות

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד))

170.— 
225.— 
280.— 
350.— 
420.— 
490.— 
630.— 

85.— 
110.— 
140.— 
180.— 
245.— 
315.— 
455.— 

 לפי חשבון שהגיש המנהל״

 האגרה בלירות

 12.50״

 מד־מים שקטרו —
\  (1) אינו עולה על ״

 (2) עולה על ״ן ואינו עולה על ״1
\ \  (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״

 (4) עולה על ״14 ואינו עולה על ״!1
 (5) עולה על ״!־1 ואינו עולה על ״2
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 (8) עולה על ״4

 אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 5(ט))

.6 

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון(אספקת מים) (תיקון), תשל״א—1970״.

ן ק י ח ג ל ס  פ
 ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 נתאשר.
 ו׳ בחשון תשל״א (5 בנובמבר 1970)

 •(י1מ 854002)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 הודפס ע״י המדפיס ד-ממשלתי, ירושלים
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 המחיר 36 אגורות


