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 שירות בתפקיד שהחוק

 תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות קבע שאינה
 רצופה), תשכ״ד—1964 .

 תקנות שירות הקבע בצבא־הגנד, לישראל (גימלאות)(חישוב תקופו.
 לא חל עליו), תשכ״ד—1964 . . . .

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון), תש^״ד—1964
 תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ״ד—1964
 תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפקלת)(תיקון), תשכ״ד—1964

 תקנות ארגון לשכות סעד(תפקידי המנהל וועדת סעד)(תיקון), ת|שכ״ד—1964
 צו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן)(תיקון)

 צו לעידוד הסרט הישראלי(הצגת יומן ישראלי), תשכ׳׳ד—1964

 מדור לשלטון מקומי
 צו תכנון ערים (קרית־מוצקין — קרית־ביאליק — קרית־ים:!, תשנ1

 חוק עור לנתניה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), תשכ״ד—1964
 חוק עזר לרמלה (היטל עינוגים)(תיקון), תשכ״ד—1964 .

 חוק עזר לאום אל־פחם (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ד—1964
 תיקון טעויות דפוס

 תשכ״ד—1964

 ״ד—1964



 חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954

ה רצופה נ ע שאי ב ק ת ה ו ר י ת ש פ ו ק ב ת ר חישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 (4) ר56 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
 (גימלאות), תשי״ד—1954 •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. חייל שתקופת שירותו בשירות קבע נפסקה והוא חזר •לשירות (להלן — חייל החוזר
 לשירות) בתום תקופה שאינה עולה על שלושים וששה חדשים׳ או חייל החוזר לשירות,
 שתוך תקופת ההפסקה היה מועסק כעובד בשירות צבא־הגנה לישראל, אף אם חזר לשירות
 בתום תקופה העולה על שלושים וששה חדשים והיה מועסק כך תוך כל תקופת ההפסקה,
 מותר, לצורך קביעת זכויותיו של אותו חייל לפי החוק, להביא בחשבון את תקופת שירותו

 לפני ההפסקה אפ נתמלאו תנאים אלה:

 (1) הגיש בקשה על כך, באמצעות מפקד יחידתו, לא יאוחר מיום כ״ג באב
 תשכ״ד (1 באוגוסט 1964) או תוך שנים עשר חדשים מיום שחזר לשירות
 קבע, הכל לפי התאריך המאוחר יותר! אולם הדמטכ״ל, או פי שהוסמך על ידיו,
 רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמור אס שוכנע שהחייל לא הגיש את

 בקשתו במועד מטעמים סבירים 5
 (2) החזיר לאוצר המדינה את התשלומים שקיבל עקב הפסקת השירות מקרן
 הפנסיה של שירות הקבע שחלתה נהוגה לפני תחילתו של החוק וששולמו לקרן
 הפנסיה על ידי אוצר המדינה או את מענק השחרורין שקיבל עקב הפסקת השי־
 רות, הכל לפי הענין׳ בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מינהל התשלומים בצבא־

 הגנה לישראל.

 2. עלתה משכורתו הקובעת של חייל במועד שבו קבע ראש מלנהל התשלומים של צבא־
 הגנה לישראל את השיעורים והמועדים להחזרת התשלומים ומענק השחרורין׳ הכל כאמור
 בפסקה (2) לתקנה 1 (להלן — המשכורת האחרונה), על המשכורת הקובעת שחלתה לאותו
 חייל במועד שבו שילם לו אוצר המדינה את התשלומים או את מענק השחרורין (להלן —
 המשכורת הקודמת), יוחזרו התשלומים או מענק השחרורין בשיעור מוגדל באופן יחסי

 לשיעור העליה של המשכורת האחדונה לעומת המשכורת הקודמת.

 3. תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שידות קבע
 שאינה רצופה), תשי״ח—1958 2 — בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב
 תקופת שירות קבע שאינה רצופה), תשכ״ד—1964״.

 כ?לים לצירוף!
 ת?ופת שירות

 סבע שלפני
 הפםיוה

 הצמדת
 ה;תשלומיפ
 המוחזרים
 ?משכורת
 האחרונה

 ביטול

 השט

ל ו ב ש י א ו  ל
 שר הבטחון

 ה׳ בשבט תשכ״ד (19 בינואר 1964)
 (חמ 73048)

 1 ם״ח 163, תשי״ד, עמ׳ 179; ם״ח 241, תשי״ח, עמי 43.

 2 ק׳׳ת 808, תשי״ח, עמ׳ 1592.

 666 סוב,{ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ד, 30.1.1964



 הגדרות

 התנאים להכ,רת
 עירות קודם :

 שירות קודם .־
 בתפקיד ש?
 שר, חבר .

 כנסת, שופט,
 דייז או עובד

 המדינה

 חוק(טירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954
 י.׳ י־ י ״:'• יי.׳׳׳׳ י י * י יי/••־ י י י ־ ־.

 תקנות בדבר חישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוסן לא חל עליו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52א ר56 לחוק שידות ה?בע בצבא־הגנה לישראל
, אני מתקין תקנות אלד!: •  (גימלאות)׳ תשי״ד—1954 ג

 1, בתקנות אלה: י • )

 ״שירות קודם״ — שירות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עק|יו ז

 ״פיצויים׳* — פיצויי פיטורים או הטבה אחרת שקיבל מי ששירת #ידות קודם, בשל הפסקת

 שירותו זה!

 ״ראש מת״ש״ — ראש מינהל התשלומים של צבא־הגנה לישראל ן

 ״המועד הקובע״ — המועד שבו קבע ראש מת״ש את השיעורים וה|מועדיפ להחזרת הפיצויים
 לפי תקנה 3 או לתשלומים לפי תקנה 4 (א) ז 1

 ״המשכורת האחרונה״ — המשכורת הקובעת במועד הקובע ן |

 ״המשכורת הקודמת״ — המשכורת הקובעת במועד הפסקת השידול הקודפ.

 2. מי שהיה בשירות קודם ועבר לשירות קבע כחייל שהחוק חל עליו ייחשב שירותו
 הקודם כשירות לענין החוק׳ אפ נתמלאו תנאים אלה:

 (1) בין שירותו הקודם ובין שירותו כחייל שהחוק חל עליו לא חלה הפסקה
 העולה על עשרים וארבעה חדשים, או על תקופת שיורות חובה, כאמור בסעיף

 13 לחוק, הכל לפי התקופה הארוכה יותר! |

 (2) הגיש בקשה לרמטכ״ל, באמצעות מפקד יחידתו, בדבר הכרת שירותו
 הקודם כשירות לענין החוק, לא יאוחר מאשר עד 1ום כ״ג באב תשכ״ד (1
 באוגוסט 1964) או תוך שנים עשר חדשים מיום שעבד לשירות קבע כחייל
 שהחוק חל עליו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר ן או? ם הרמטב״ל או מי שהוס־
 מך על ידיו רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמ1ד אם שוכנע שהחייל לא

 הגיש את בקשתו במועד מטעמים סבירים $

 (3) הרמטכ״ל או מי שהוסמך על ידיו לא דחה את הבקשה, מטעמים סבירים
 תוך ששה חדשים מיום הגשתה;

 (4) שילם את התשלומים הקבועים בתקנות 3 ר4.

׳ כחבר  3. מי ששירת שירות קודם כחבר הממשלה כאמור בחוק המע,:ר, תש״ט—1949 ־
, כשופט כאמור בחוק השופטקמ, תשי״ג—1953 *, כדיין  כנסת כאמור בחוק־יסוד: הכנסת 8

 1 ס״ת 163, תשי״ד, עמ׳ 179; סייח 241, תשי״ח, עט׳ 48.

 2 ס״ח 1, תש״ט, עט׳ 1.

 3 ם״ח 244, תש י ״ח, עט׳ 69• .

 4 ם״ח 132, תשי״ג, עט׳ 149.
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נה כמשמעותו בחוק שירות ׳ או כעובד המדי  כמשמעותו בחוק הדיינים, תשט״ו—1955 5
, יחזיר בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מת״ש את נה (גימלאות), תשט״ו—1955 6  המדי

 הפיצויים שקיבל מאוצר המדינה, במידה שקיבל.

 4. (א) מי ששירת שירות קודם בתפקיד שאינו נמנה עם התפקידים האמורים בתקנה
 3 ישלם לאוצר המדינה בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מת״ש 18.5% ממשכורתו האחרונה,
 בעד כל חודש של שירותו הקודם שצורף לשירותו כחייל שהחוק תל עליו! ואם לא קיבל
נה פיצויים, ינוכה מהסכום כאמור סכום הפיצויים שהיה זכאי להם, אילו הפסיק  מאוצר המדי

 את שירותו הקודם בנסיבות המזכות אותו לתשלום פיצויים.

 (ב) עלתה משכורתו האחרונה של חייל על משכורתו הקודמת, יוגדל הניכוי האמור
 בתקנת משנה (א) באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת האחרונה לעומת המשכורת

 הקודמת.

 (ג) לענין תקנת משנה (א) יראו אדם כזכאי לפיצויים אף אם השלים פחות
 משנת שירות אחת.

 5. עלתה משכורתו האחרונה של אחד המנויים בתקנה 3 על משכורתו הקודמת, יוחזרו
 הפיצויים בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת האחרונה לעומת המש־

 כורת הקודמת.

 6. נתמלאו לגבי חייל הודאות תקנה 2, תצורף תקופת שירותו הקודם לשירותו כחייל
 שהחוק חל עליו, ובלבד שלגבי חייל שהוראות תקנה 4 חלות עליו יצורף לתקופת שירותו
 כחייל שהחוק חל עליו כל חודש של שירותו הקודם שבעדו שילם לאוצר המדינה את

 התשלום שנקבע בה.

 שירות הודם
 בתפקיד אחר

 הצמדת
 הפיצויים
 ?משכורת
 האחרונה

 .צירימ •שירות־

 7. מי ששירת שירות קודם באחד התפקידים המנויים בתקנה 3 ותקופת שירותו צורפה
 לשירותו כחייל שהחוק חל עליו׳ כאמור בתקנה 6, יקדימו זכויותיו שרכש בתקופת השירות

 הקודם לגבי חישוב תקופת אותו שידות ולגבי הקיצבה המינימלית.

 8. תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (כללים לחישוב תקופת שירות
 בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשי״ח—1958 7 — בטלות.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב
 תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשכ״ד—1964״.

 שמירה על
 וכויות וחישוב

 קצבה1

 ביטול

 השט

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר הבטחון

 ה׳ בשבט תשכ״ד (19 בינואר 1964)
 (חט 730400)

 5 סייח 179, תשט׳׳ו, עט׳ 68.

 6 ם״ח 188, תשט״ו, עט׳ 135.

 7 ק״ת 823, תשי׳׳ה, עמ׳ 1882•
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 תיקון תקנה 3א

 תיקון תקנה 6

 תיקו! תקנה 25

 תיקון תקנה 26

 תיקו! תקנה 27

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-953|1
 ׳תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעכוזיה•

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 16, 17, 38 ו־115 לחוק לביטוח הלאומי, תשי״ד—
, אני מתקין תקנות אלה:  1953 ג

 1. בתקנה 3א לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2
 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנות משנה (ב)׳ (ג)(1) ו־(ד), במקום חמאם׳ ״תאריך החישוב״ יבוא
 ״התאריך הקובע״ >

 (2) בתקנת משנה (ג), בפסקה (2), במקום ״בחודש שקדם לתאריך החישוב״
 יבוא ״בחודש אפריל לשנת הכספים שלגביה נערך חחי!שוב״>

 (3) בתקנת משנה (ד), במקום ״תוך השנתיים״ יבוא ״תוך השנה״.

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), בהגדרה על ״שיעור הפגיעה הממו־
ד יבוא ״תוך תקופת האיזון״, כו  צע״ אחרי ״שסווגו באותו סעיף הסי

 מקצועי, שנתקיימו בהם

 לפחות 8 שעות בשבוע >

 במקום תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא *.
 25. מקום הכשרה מקצועית או מקום שיקום

.3 

 אחד מהתנאים שלהלן, מאושרים בזה לעני! סעי1|׳ 16 (א)(2) לחוק:

 (2) ניתנת בו הכשרה מעשית,על ידי עבודת כפיים לפי חוק
 החניכות, תשי״ג—1953 3 (להלן׳ — חוק החניכות).״

 שכד העבודה למדריכים

 במקום שיקום מקצועי.

 (1) מועסק בו אדם בעבודת כפיים

 ״אישור
 מקימות
 הכשרה

 מקצועית
 ושיקום
 מקצועי

 4. בתקנה 26 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) לגבי מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקול מקצועי:

 (א) לענין תקנה 25 (1) — החייב בתשלום
 ולעובדים בהכשרה המקצועית או בשיקום ו־!מקצ[עי, ואם אין באותו מקום
 מדריכיט או עובדים אחרים המקבלים שכד במזומנים בעד הדרכתם אף
 עבודתם בהכשרה או בשיקום — מי שנושא בהודאות כלכלתם ודיורם של

 אלה.

 (ב) לענין תקנה 25 (2) — מעבידו של החניך לענין חוק החניכות.״

 ת ו י ר ק י ע  5. בתקנה 27 לתקנות ה
 (!) בתקנת משנה (א), אחרי ״לפי סעיף 16 (א)(2) עד (6) לחוק״ יבוא

 ״להוציא מבוטח המצוי במקום הכשרה מקצועית או
 כאמור בתקנה 25 (2)״,•

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) מבוטח המצוי במקום הכשרה מקצועית א!ו במקום שיקום מקצועי

 צאמור בתקנה 25 פסקה (2) ידאו את השכר, ש!
 הביטוח על ידי המעביד, בעד אותו מבוטח, כשכר

 &וימש יסוד לחישוב דמי
 עבודתו גם לענין תקנה

 זו מבלי שתוטל על המעביד חובת תשלום דמי־ניטוח נוספים.״

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמ׳ 650; ק״ת 1442, תשכ״נ, עמי 1388.

 3 ס״וז 128, תשי״ג, עמ׳ 108.

 קובי! התקנות 1538, ט״ן בשבט תשכ״ד, 30.1.1964 669



 6. תהילתה של תקנה 1 ד.יא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 7. הודאות תקנה 1 לא יחולו תוך השנתיים שלאחר תאריך החישוב במשמעותו בתקנה׳
 3א לתקנות העיקריות לגבי מפעל מורכב שנקבע לו שיעוד ממוצע משוקלל בהתאם לתקנה

 3א האמורה לפני פרסומן של תקנות אלה ברשומות, אלא בהסכמת המעביד.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון),
 תשכ״ד—1964״.

 ז׳ בשבט תשכ״ד (21 בינואר 1964)
ן ו ל ל א א ג  (חט 75034) י

 שר העבודה

 חוק חופשה שנתית, תשי״א—1951

ות בדבר השימוש בכספי קרן חופשה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו*36 לחוק חופשה שנתית, תשי״א—11951- אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. קרן חופשה תשקיע את כספיה לפי הכללים שנקבעו בתקנות מם הכנסה (כללים
, להשקעת כספים על ידי  לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), תשי״ז—1957 2

 קופה המנהלת קרן חופשה.

 2. קרן חופשה רשאית לאחר שיאושר המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות על פי תקנה
 13 לתקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי״א—1951 ? להשתמש בעדפים לשם הבר־
 אה, נופש או לשם מתן הקצבות לחברי הקרן להבראה ונופש, על פי החלטת הנהלת הקרן

 ובאישור רושם קרנות החופשה.

 3. תקנות אלה ייקרא ״תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ״ד—
 1964״.

 ז׳ בשבט תשכ״ד (21 בינואר 1964)
ן ו ל ל א א ג  «זם 8082מ י

 שר העבודה

 1 ס״ח 81, ת׳עי״א, עט׳ 234; ם״ח 231, תשי״ז, עמי 134.

 2 ק״ת 726, תשי״ז, עט׳ 1826; ק׳׳ת 1299, תשכ״ב, עט׳ 1754.

 3 ק״ת 204, תשי״א, עט׳ 1610; ק״ת 752, תשי״ח, עט׳ 404.

 קובץ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ר, 30.1.1964



 ״ז—1956 אני מתקין

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
3ג״80* בעצי •הדר !8  תקנות בדבר מניעת התפשטותה של הפקלת (

3 לחוק הגנת הצומח, תשט  :בתוקף׳ סמכותי לפי הסעיפים! ד
 תקנות אלה ומצווה לאמוד:

 1. בתקנה 1 לתקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפקלת), תש׳׳״ב—21952 (להלן — תיקח תקנה 1
 התקנות העיקריות), במקום ההגדרות ״דשם״, ״מנהל״ ר״בעל״ יבוא:

 ״ ״רשם״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ו!
 ״מנהל״ — המנהל הכללי של משרד החקלאות י" •• י ״•

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בפסקה (ו), במקום ״המחלקה״| יבוא ״האגף״, וד,מלד, תיקון תקנה 3
 ״והפיתוח״—תימחק.

 3- לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההגנה על הצומח (מניעת הפקלת) (תיקון), תשכ״ד— ה׳»0
 1964״.

ן י י  מ^זה ד
 שו| החקלאות

 כ״ח בטבת תשכ״ד (13 בינואר 1964)
 (חמ 73802)

 *: סייח 206, תשט״ז, עטי 79.
 2.>ז״ת 266, תשי׳׳ב, עט׳ 806.

 חוק שירותי הסעד,תשי״ח—1958
 תקנות בדבר ארגון לשכות סעד

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 (א) ר13 לחוק שירותי הסעד,| תשי״ח—1958 אני
 מתקין תקנות אלה: ן

 1. י במקום תקנה 6 לתקנות ארגון לשכות סעד (תפקידי המנהל וו|גדת סעד), תשכ״ד— החלפת
,יבוא: 21963 

 ..מספר חברי 1 6. הועדה תהיה בת תשעה חברים בעיריה ובמה:צה מקומית שאיננה

' אזורית, ובמועצה אזורית יהיה מספר חברי הועדה כמספר הועדים המקו י י ע י '  ד

 מיים הכלולים בתחום שיפוטה של המועצה״.

 2. : לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ארגון לשכות סעד (תפקידי המנהל וועדת סעד) (תיקון)׳ השם
 תשכ״ד—1964״. \

ג ר ו ם ף ב ו  י
 שך הסעד

 ה׳ בשבט תשכ״ד (19 בינואר 1964)
 (חט 78020)

 1 ס״ח 249, תשי״ח, עמ׳ 103.

 2 ק״ת 1500, תשכ״ר, עט׳ 94.

 :קובץ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ד, 30.1.1964 671



 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
 צו בדבר הקמת לשכות עבודה נוספות של שירות התעסוקה ותחום שיפוטן

, ובהמלצת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 ג
 מינהלת השירות, אני מצווה לאמור;

 1. בתוספת לצו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן), תשי״ט—

 1959 ׳־ —
/ תימחק המלה ״שוקד״ ן  (1) במספר סידורי 19, בטור ה

 (2) במספר סידורי 22, בטור ד׳, יימחק הקטע ״למעט נבטים״!

 (3) במספר סידורי 22א —
/ לאחר ״בני־שמעוך׳ יבוא ״למעט נבטים״.  (א) בטור ד

 (ב) בטור ה׳ יבוא ״לרבות ריכוזי הבידואים ליד שוקדה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו שידות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן) (תיקון),

 תשכ״ד—1964״.

 ז׳ בשבט תשכ״ד (21 בינואר 1964) י ג א ל א ל ו ן
 >המ 285״ה שר העבודה

 1 ם״ח 270, תשי״ט, עמ׳ 32.

 2 ק״ת 924, תשי״ט, עמ׳ 1640; ק״ת 1470, תשכ״נ, עמ׳ 1772•

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954
ת יומן ישראלי ג צ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי׳ תשי״ד—1954 •י, אני מצווה

 לאמור:

 1. בתקופה שבין ט״ז בשבט תשכ״ד (30 בינואר 1964) לבין י״ז באייר תשכ״ד (29
 באפריל 1964), יהיה כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות מי90

 דקות ובכלל זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחד מאלה:

 (1) בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש היומן $
 (2) בהודעה בכתב שנמסרה למציג ?

 (3) בהודעה שפורסמה ברשומות.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי(הצגת יומן ישראלי), תשכ״ד—1964״.

 י״ב בשבט תשכ״ד (26 בינואר 1964) א׳ ה י ד ש ב ר ג
 (חט 769920) דשות מוסמכת

 1 ס״ו1 158, ת׳צ)י״ד, עט׳ 143.

 הובץ התלונות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ר, 30.1.1964



י מ ו ק ן מ ר לשלטו  מדו

 פקודת בנין ערים, 1936

ן עיר של קרית־מוצקין — קךית־ביאליק — קרית־ים ו ח תכנ ט ת ש לו בו ר ג ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת בנין ערים, 11936*, והסעיפים 14 (א) ר2(ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 עיר, מחוז חיפה (להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 והמתואדים בתוספת יהיה קביעת
 !. נבולות לשטח

 תכנו! עוד

 1. השטח שבתחומי מחוז חיפה שאת גבולותיו קבעה הועדה
 שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט הןעדוך בקנה מידה 1:5000 תשריט והפקדת
1 העתק ממני ד ך ע ו ש ה א ב ר ש ף ך י י ב מ ן | נ פ ר ה ד ש י ) ב 1 9 6 ר 4 א ו נ י 2 ב  והחתום ביום י״ז בטבת תשכ״ך (

 (להלן — התשריט)( העתקים מהתשריט מופקדים במשרדי הממןןנה על מחוז חיפה ובמשרד
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ קדית־מוצקין — קרית־היאליק — קרית־ים, מגדל

 המים׳ קדית־מוצקין, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
 דים פתוחים לקהל.

 ובימים שהמשרדים האמו־

 הצבת
 נלעדיפ

 3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקמןעות בעמודי בטון המתנש
 אים חמישים סנטימטרים מעל פני הקרקע ומסומנים כל אחד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר או על דרך קיימת א1־ מתוכננת הוצבו הגלעדים

 בתחום שטת תכנון העיר סמוך ככל האפשר לנקודות האמורות. !

, תשי״ח—958! — ביטול ם)  4. צו תכנון ערים (קדית־מוצקין — קרית־ביאליק — קריאי
 בטל,

 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (קריודמוצקין—קרית״ביא4ק—קרית־ים), תשכ״ד— השפ
 1964״.

 תופפו!

 גבולות שטח תכנון עיר של קרית־מוצלןין — קרית־בי^ליק — קרית־ים

 מערבית של חלקה
 ? לאורך הגבול הצפוני
 ^קה> משם צפונה־מזרחה
 לפינה הצפוניודמערבית

: מנקודה המצויה על חוף ים התיכון בפינה הצןפונית ן ו פ  צ
 מס׳ 214 בגוש רישום קרקע מם׳ 10444 (נקודה מס׳ 1) דרומה מ^דחה

 מזרחי של החלקה האמורה עד הפינה המזרחית של אותה הח
 לאורך הגבול המערבי צפוני של גוש רישום קרקע מם׳ 10421 ע1

 1 ע״ר 1936, תופ׳ 1 טם׳ 589, עטי 153.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 798, תשי״ח, עט׳ 1421.

 סיביו התקנות 1538, ט״ז בשבט תשב״ר, 30.1.1964 673



 של הגוש האמור, משב) לאורך הגבול הצפוני מזרחי של הגוש האמור עד לפינה מצפונית
 מזרחית של חלקה מס׳ 10 של הגוש האמור, משם דרומה מערבה לאורך הגבול הדרומי
 מזרחי של חלקה 10 בגוש האמור עד לפינה הדרומית מזרחית של החלקה האמורה, משם
 מזרחדדדרומה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10423, עד לפינתו
 הצפונית־מזרחית של גוש רישום קרקע מם׳ 10423 (נקודה מס׳ 2) ! משם צפונה לאורך
 הגבולות המערביים של גושי רישום קרקע מס׳ 10445, 10446, 10419׳ 10417 עד לפינה
 הצפונית־מערבית של גוש רישום קרקע מס׳ 10417 (נקודה מס׳ 3) ! משם מזרחה לאורך
 גבולו הצפוני של גוש רישום קרקע מס׳ 10417 עד לפינה הצפונית־מזרחית של אותו הגוש;
 משם דרומה לאורד הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10417 עד לפינה הצפונית־
 מערבית של גוש רישום קרקע מס׳ 10418 ! משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני של גוש רישום

 קרקע מס׳ 10418 עד לפינה הצפונית־מזרחית של הגוש האמור (נקודה מס׳ 4).

: מהפינההצפונית־מזרחית (נקודה מס׳ 4) של גוש רישום קרקע מס׳10418 ח ר ז  מ
 לאורך גבולותיהן המזרחיים של גושי רישום קרקע מס׳ 10418, 10419׳ 10422,10446,10445
 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש רישום קרקע מס׳ 10422 ! משם דדומה־מזרחה לאורך
 הגבול הצפוני של גוש רישום קרקע מס׳ 10431 עד לפינה הצפוניודמזרחית של הגוש
 האמור! משם דרומה לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום קרקע מם׳ 10431 עד לפינה
 הדרומית־מזרחית של הגוש האמור (נקודה מס׳ 5) ! משםדרומה־מזרחה לאורך הגבולות
 הצפוניים של גושי רישום קרקע מס׳ 11530, 11551 עד לפינתו הצפונית־מזרחית של גוש
 רישום קרקע מס׳ 11551 (נקודה מס׳ 6)$ משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של גוש
 רישום קרקע מס׳ 11551 עד לפינה הצפונית־מעדבית של חלקה מם׳ 84 של גוש רישום
 קרקע מס׳ 10236 ! משם מזדחה־דרומה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של חלקה מס׳ 84 בגוש
 רישום קרקע מס׳ 10236 עד לפינה הצפונית־מזדתית של החלקה האמורה? משם דרומה־
 מערבה לאורך הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10236 עד לפינה הדרומית־מזדחית
 של הגוש האמור! משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של הגוש האמור עד לפינתו הדרומית־
 מערבית! משם דרומה לאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום קרקע מס׳ 11552, 11556,
 11557 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש רישום קרקע מס׳ 11557 (נקודה מס׳ 7) ! משם
 מערבה לאורך גבולו הדרומי של גוש רישום מס׳ 11557 עד לפינתו הדרומית־מערבית
 של הגוש האמור! משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של ־חלקה מס׳ 72 בגוש רישום קרקע
 מם׳ 11560 עד לפינה הדרומית־מזרחית של החלקה האמורה! משם מערבה לאורך הגבולות
 הדרומיים של החלקות מס׳ 81,72, 77, 67, 66, 65, 61 בגוש רישום קרקע מם׳ 11560 עד
 הפינה הדרומית־מערבית של חלקה מס׳ 61 באותו הגוש (נקודה מס׳ 8) ! משם דרומה לאורך
 הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 11538 עד לפינתו הדרומית־מזרחית של אותו הגוש!
 משם מזרחה לאורך הגבולות הדרומיים של החלקות מס׳ 14,13׳ 15 בגוש רישום קרקע מס׳
 11560 עד לפינתה הדרומית מערבית של חלקה מס׳־43 של אותו הגוש* משם דרומה לאורך
 הגבולות המערביים של חלקות מס׳ 51, 54, 55, 57 בגוש רישום קרקע מס׳ 11561 עד לפינה
 הדרומית מזרחית של הגוש האמור! משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום
 קרקע מס׳ 11590 עד לפינה הצפונית־מזרחית של הגוש האמור! משם דרומה לאורך הגבול
 המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 11590 עד הפינה הצפונית־מעדבית של גוש רישום קרקע
 מס׳.11591 (נקודה מס׳ 9) ! משם דרומית לאורך הגבולות המזרחיים של הגושים 11590,
 11589 עד לפינה הדרומית של גוש רישום קרקע מס׳ 11589 ! משם מערבה לאורך הגבול

 הדרומי של הגוש 11589 עד לנקודה מם׳ 13.

 קובץ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ד, 30.1.196-1



 צפונה לאורך הגבולות
,55 ,54 ,53 ,52 ,51 

: מנקודה מם׳ 13 צפונה־מזרחה לאורך גבולותיהם המערביים של גושי ם ו ר  ד
 רישום קרקע מס׳ 11589, 11590׳ 11561 עד הפינה הצפונית־מערבית של חלקה מם׳ 11 בגוש
ן חלקות 94, 91 לאורך  רישום קרקע מס׳ 11561 (נקודה מם׳ 14) משם צפונדרמעדבה דד
,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ̂  גבולותיהן הדרומיים של חלקות מס׳ 95, 101, 48,49,50,56, 46,47
 39, 38, 37, 36, 35, 33,34, 32, בגוש רישום קרקע מם׳ 11583 עד ו|ןפינה הצפונית־מזדחית
 של חלקה מס׳ 132 בגוש רישום קרקע מם׳ 11583 ! משם צפונה לא11רך הגבולות המערביים
 של חלקות מס׳ 49׳ 47,48, 46, 45, 44, 41,42,43, 40, 39, 37,38, 316, 35, 33, בגוש רישום
 קרקע מם׳ 11563 עד הפינה הצפונית־מזרחית של חלקה מם׳ 32 בגו^ז האמור! משם מערבה
 לאורך הגבול הצפוני של חלקה מס׳ 32 בגוש רישום קרקע מס׳ 563}1 עד הפינה הדרומית׳

 מערבית של חלקה מם׳ 43 בגוש רישום קרקע מס׳ 11570 5 משם
 המערביים של חלקות מס׳ 43׳ 45, 46, 47, 48, 49 50,

 57,56׳ בגוש רישום קרקע מם׳ 11570 עד הפינה הצפונית־מערבית חלקה מסי 57 באותו
 הגוש ! משם מערבה לאורך הגבולות הדרומיים של החלקות מס׳ 60, 61, 62, 63, 64, 65,
 בגוש רישום קרקע מס׳ 11570 עד הפינה הדרומית־מערבית של חלקה מס׳ 65 באותו הגוש ז
 משם צפונה־מערבה לאורך הגבולות הדרומיים של חלקות מס׳ 3,19,66 בגוש רישום קרקע
 מס׳ 11570 עד הפינה הדרומית־מערבית של י חלקה מם׳ 3 בגוש האןמור (נקודה מס׳ 15) !

 משם צפונדדמזדחה לאורך הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע
 הצפונית־מזרחית של אותו הגוש! משם צפונה־מערבה לאורך גבולו

 קרקע מס׳ 10427 עד לפינה הדרומית־מערבית של אותו הגוש!! àva דרומה לאורך הגבול
 הדדומי־מזרחי של גוש רישום קרקע מם׳ 10444 עד לפינה הדרומית־מזרחית של אותו הגוש!
 משם צפונה־מערבה לאורך הגבול המערבי של הגוש האמור עד לפינתו הדרומית־מערבית

 של אותו הגוש על שפת יכדהתיבון(נקודה מס׳ 16).

: ים התימז. ב ר ע  מ

 י״ז בטבת תשכ״ד (2 בינואר 1964)
 (חט 76511)

 מס׳ 11569 עד לפינה
 הדרומי של גוש רישום

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפנים

ים נ י  לבנ

 מועצת עירית נתניה

 ? אילו היה הנכס נותו
 הבעל הרשום של
 ש|שכד נכס לתקופה של

 שהוא

ם י י  ח

 פקודת העיריות, 1934
י יסו  חוק עזר לנתניה בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכנ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, מתקינ
 חוק עזר זה:

 !קבלה

 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מ
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח׳ בין

 הנכם ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה
 למעלה משלוש שנים!

 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ד, 30.1.1964



 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
 בבית מלון או בפנסיון!

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל׳ סוללה׳ סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים
 להקיף׳ או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה

 יחד עם המבנה כחצר או כניגה או לכל צורך אחד של אותו מבנה ?
 ״שטח בנוי״ — שטח שהעיריה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי

 לענין חוק עזר זה

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!

 ״העיריה״ — עירית נתניה!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש חעיריה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם
 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

 יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה באמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות ניקוי מאת בעל הנכם או המחזיק בו.

 ^גדת נישויי 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגדה בעד ניקוי
/! על ידי בעל הבנין ובשיעור % על ידי המור  חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של 3
 זיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספד החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה

 האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 אי׳עור בנים״ 6, (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש׳ חצר או כניסה
 לבנין כדי לבדד את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העידיה כאמור בסעיף 2.

 דרישה
 לניקוי

 חובה לטלא
 אחרי ההודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א)•

 676 קובץ התקנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ר, 30.1.1964



 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זד, תהא כדין, אס נמסרה לידי הא:*ם שאליו היא מהוונת, מסירת הודעה
 או נמסרה במקום מגוריו;או במקום עסקו הרגילים׳ או הידועים לא •ורמה לידי אחד מגני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום 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.

 8, • העובר על הוראות סעיף 6(ב), דינו — קנם חמש מאות לירות. ענשים

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (ניקוי מגרשים, חצוץת וכניסות לבניניס), השפ
 תשכ״ד—1964״.

 תופפת

 (סעיף 5)

 אגרת ניקוי בלירות

25 — 

1.— 

 קומה לכל כניסה של

 1. ניקוי מגרש — בעד כל 500 מ״ד או חלק מהם — לשנה

 2. ניקוי חצר או כניסה לבנין — לכל חדר הנמצא בבנין —
 לחודש

 בתנאי ששיעור האגרה המינימלי לא יפחת מ־.10 לירות בעד כל
 הבנין.

י מ ע ־ ן ר ב ב ו  נתאשד. ע
 י״ג בתשרי תשכ״ד (1 באוקטובר 1963) ראש זלירית נתניה

 (חמ 886024)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934׳

 חוק עזר לרמלה בדכר היטל עינוגים

, מתקינה 4לועצת עידית רמלה  ,בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 חוק עזר זה:

י תיקח התוספת י  1. בתוספת לחוק עזר לרמלה (היטל עינוגים), תשי״א—1951», בס]גיף 1, במקום מ
, יבוא: ב) )  קטן

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצדט:

 ע״ר 1034, תום׳ א׳ מם׳ 414, עמ׳ 1.
 ק״ת 194, תשי׳׳א, עמי זז143; ק׳׳ת 1200, תשכ״ב, עמ׳ 21.

 קובץ התקנות 1538, ט״ו בשבט תשכ״ד, 30.1.1964 677



 כרטיס שמחירו באגורות

 19.5 אגורות
 25.5 אגורות
 30 אגורות

 עד 47.8
 למעלה מ־47.8 עד 54.3
 למעלה מ־54.3 עד 59.8

 70% ממחיר הברטים ובלבד ש־7.5 אגו־ למעלה מ־59.8
 רות יהיו פטורות מהיטל.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (היטל עינוגים) (תיקון)׳ תשכ״ד—1964״.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאום אל־פחם בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית אום אל־פחם חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומר אחד, לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארובה, מרפסת׳ גזוזטרה׳ כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר, או המכוון להקיף או לגדור

 כל אדמה או שטח 5
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ?

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדם העביד
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אום אל־פחם >

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 1 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או המחזיק בו, כי הבנין מהווה סבנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 [הגדרות

 עריכת בדיקה

ד מ ל ר מ י א  מ
 ראש עידית רמלה

 נתאשד.
 א׳ בשבט תשב״ד (15 בינואר 1964)

 (חמ 89733)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 678 קובי( התמנות 1538, ט״ז בשבט תשכ״ד, 30.1.1964



 הודעות

 ביצוע עבודות
 וןל ידי דאש

 המועצה

 אמ8וד סג01
 ההוצאות

 סמבות ראש
 המועצה

 והמהנדס
 ?היכנס.35ני1

 מסירת הודעות

 ענשים

 ה׳)<ם

 (ג) ראש המועצה יודה למהנדס לערוך, מזמן לזמן --- ובבקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — פקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור ב^עיף קטן (ב) ן המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה. •

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, דשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל ה1:נין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. |

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי צזעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה׳ רשאית המועצה לבצ|ע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין. את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס׳ לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו נ^שום סכנה תכופה למח
 זיקים או,לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז׳ לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל ה1בגין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או |4, ישמש אישור בכתב
 מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה. |

 6. : (א) ראש המועצה או המהנדס רשאי להיכנס, בכל זמן סביור, לכל בנין כדי לברד
 את: מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס מהשתמש !:סמכויותיהם לפי סעיף
. א) )  קטן

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין׳ אפ נמסרה לידי הזלדם שאליו היא מכוונת,
 או:נמקורה 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה *
ה במקום בולט באחד ג ת  אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין, אם ה
 המקומות האמורים או בבנין שבד דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני זותונים הנפוצים בתחום

 המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו׳ — קנם 500 ליד!ות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבודה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לאום אל־פחם (הריסת מבנינ| מסוכנים), תשב״ד—
 1964״.

ש י ש ו ח ב ד א מ ח  א
 ראש המועצה המקומית אום אל־פחם

 נתאשר.
 א׳ בשבט תשכ״ד (15 בינואר 1964)
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 תיקץ טעויות דפוס

 בחוק עזר לחיפה (סלילת רחובות), שפורסם בקובץ התקנות 1511, חמכ״ד עמ׳ 256,
נובחדק״ צ״ל ״שאי4ו מחזיק״;׳בסעיף 7(א)׳  •בסעיף 1, בהגדרת, ״בעל נכסים״׳ במקום״שאי
 במקום ״המכונה תכנית המתאר״,צ״ל ״המכונה בתכנית המתאר״ ד בסעיף 14 (א), במקום
 ״לפי סעיף 2״ ,צ״ל ״לפי סעיף 12״ ! בסעיף 16, במקום ״לסעיף 4(א)״ צ״ל ״לסעיף 14 (א)״ 5

 > ובשוליים לסעיף 17, במקום ״איסור״ צ״ל ״אישור״.

 קובץ התקנות 1538, ט״1 בשבט תשב״ר, 30.1.1964
 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


