
 רש־וטית

 קובץ התקנות
 י״ג בניסן תשכיר, 1713 15 באפריל 1965

 עמוד
ות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965 . . . 1800 ת התביעות של קרבנ ו  תקנ
ל בכספת), תשכ״ה—1965 1811 ו פ י ט ) ן ו ב ז ת מס ע ו  תקנ

כר כשירות) (תיקון מס׳ 2), ת שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מו ו  תקנ
 תשכ״ה—1965 . . 1812
ת מילתה' קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ג—1963 (תיקון), תשכ״ה—1965 . . 1812 ו  תקנ
ת מילווה קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ד—1964 (תיקון), תשכ״ה—1965 . . 1813 ו  תקנ

, תשכ״ה— ( ן ות נח״ל)(תיקו י ו ת בישובים מםויימים ובהאחז חו הנ ת מס הכנסה (פטור ו ו נ ק  ת
1813 1965 
1814 . . . . ת הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ״ה—1965 . ו  תקנ
1821 . . . , תשכ״ה—1965 . ( ן יה)(תיקו ז (מקלטי טלבי טי ת הטלגרף האלחו ו נ ק  ת
S196 . 1 8 2 2 — ה ״ כ ש , ת ה ע י ב  )צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מזון המכיל חומר צ
ן מס׳ 2), תשכ״ה—1965 . 1823 ו ק תי ) ( ז ו ק י נות (הקמת רשות נ  צו הניקוז וההגנה מפני שטפו

 מדוד לשלטון מקומי
ן ערים (בית־שמש), תשכ״ה—1965 1824 ו  צו תכנ
1826 . . . . . ן עדים (גת—לכיש), תשכ״ה—1965 . ו  . , צו תכנ
ן ערים (חוף־הכרמל), תשכ״ה—1965 1827 ו  צו תכנ
1827 . . . . . ן ערים (מטה־יהודד,), תשכ״ה—1965 . ו  צו תכנ
ן ערים (השומרון), תשכ״ה—1965 . . . . . . . 1828 ו  צו תכנ
, תשכ״ה—1965 . . . 1831 ל) (ביטו ז ירושלים) גלילי במחו ן ערים (שטח, ו  צו תכנ
(מנשה, תיקון), תשכ״ה—1965 . . . 1831 ת) ו רי ו ת (מועצות אז ו  צו המועצות המקומי
ן מס׳ 2), תשכ״ה—1965 . . . 1832 ו ק י ת ) ( ם י ק עזר לתל־אביב־יפו (אספקת מ  חו
1833 . . . . ק עזר לגדרות (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965 .  חו
1834 . . . .  חוק עזר לכפר־יונה (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1965 .
ק עזר למרום־הגליל (סלילת רחובות), תשכ״ה—1965 1840  חו
1844 . . . . .  חוק עזר לעזתה (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965 .
ביה, תיקון) — תיקון טעות . . 1845 ות)(באר־טו רי ו ת (מועצות אז ו  צו המועצות המקומי



 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957
ק ת לביצוע החו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 (ג) ד22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר
 הטיפול), תשי״ז—1957/ אני מתקין תקנות אלה:

ת ו נ ש ר : פ ן ק ראשו ר  פ
 הגדרות 1. בתקנות אלה —

 ״חוק הפיצויים״ — החוק הפדרלי לפיצוי קרבנות הרדיפה הנאציונל־סוציאליםטית (חוק
 הפיצויים הפדרלי) שניתן ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ושפורסם בספר החוקים

 הפדרלי מיום 29 ביוני 1956, חלק 1, עמוד 559 — כפי שתוקן מזמן לזמן!
 ״שלילת חופש״ — עילת התביעות לפי הסעיפים 43—50, 150, 152, 160 ו־162 לחוק

 הפיצויים)
;  ״הפסקת לימודים״ — עילת התביעות לפי הסעיפים 115, 116, 118 ו־119 לחוק הפיצויים,
 ״הלוואת שיקום״ — הלוואה הניתנת מכוח הסעיפים 72,69, 114,90 ו־117 לחוק הפיצויים;

 ״המטפל הקודם״ — כמשמעותו בסעיף 21 לחוק;

ה ח ר ר ט כ : ש י נ ק ש ר  פ

 2. על אף האמור בכל הסכם לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה, כמפו
 רט להלן — הן בישראל והן בחוץ לארץ — על האחוז הנקוב לצד כל אחת מהן:

 (1) בתביעה עקב הפסקת לימודים או שלילת חופש של התובע עצמו —
 10% מהסכום שנפסק לזכות התובע!

 (2) בתביעת שאירי הנרדף או יורשיו עקב שלילת חופש של הנרדף —
 12% מהסכום שנפסק לזכות התובע;

 (3) בתביעה להענקת הלוואת שיקום — 2% מסכום ההלוואה שהוענקה;
 (4) בתביעה לפיצויים בעד עבודת כפיה על־פי אחד ההסכמים הקיבוציים

 בין Conference on Jewish Meterial Claims against Germany לבין —

Friedrich Kהפירמה ,Essen מדצמבר 1959 ; r u p p . ( א ) 

 (ב) החברה Siemens & Halske A.G. Berlin/Muenchen ממאי 1962 ;
 (ג) תאגיד ברפובליקה הפדרלית של גרמניה, אם ההסכם נחתם לפני
 יום ז׳ בכסלו תשכ״ב (15 בנובמבר 1961) — 8% מהסכום שנפסק לזכות

 התובע;
 (5) בתביעה למתן סעד לפי הסעיפים 165 ו־171 לחוק הפיצויים —

 (א) אם התביעה באה לאחר אחת התביעות המפורטות בפסקאות (1)
 עד (3) ובתקנה 3 ועל יסוד אותה עילה — האחוז שנקבע לגבי התביעה

 הקודמת;
 (ב) אם לתביעה לא קדמה תביעה אחרת לפי חוק הפיצויים, או אם
 קדמה, אך עילתה היתד, שונה מהתביעה למתן סעד — 12% מהסכום

 שנפסק לזכות התובע?

ח ; 231, תשי״ז, עמי 134 ; סייח S80, ת׳8״ד, עמי 34. ״ ם 7  1 פ״ח 223, ת׳עי״ן, עמי 4

 1800 קובץ התקנות 1.713, י״נ בניםז ת׳עכ״ה, 15.4.1965



 : : (6) בתביעה לפיצויים בסכום קצוב מקרנות שנקבעו בחוק הפיצויים או
 . בחוק הפדרלי להחזרת רכוש מיום 19 ביולי 1957, אשר פורסם בספר החוקים
־ כפי שיתוקן מזמן  של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, חלק 1, עמוד 734 —

 לזמן — 8% מהסכום שנפסק לזכות התובע.

 3. (א) על אף האמור בכל הסכם לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול, הן בישראל, תביעה לפי
" י ח ס 5 ^ צ י פ 3 י ה ׳ ^ % ט י י ' י צ י פ 2 לחיק ה 3  והן בחוץ לארץ, בתביעה מכוח הסכם כולל כאמור בסעיף 9

 מהסכום שנפסק לזכות התובע.

 (ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על טיפול שבו המטפל ערך או אסף גם
 מסמכים או חומר ראיה אחר הדרושים או המועילים להשגת ההסכם הכולל, או עסק גם
 בהכנת רשימות של אנשים הנמנים עם קבוצת הנרדפים שלטובתם נחתם ההסכם ובבדיקת

 מעמדם של אנשים כאמור.

 4. (א) על אף האמור בכל הסכם לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול, הן בישראל תביעה עקב
ב שינויים בדין ק , ע ע ב ו ת ת ה ו כ ז  והן בחוץ לארץ, בתביעה להגדלת קיצבה או סכום אחר שנפסקו ל

 שינויים בדין שעל פיו נפסקה הקיצבה — על מחצית אחוזי המכסימום שהיו חלים אילמלא
 הוראת תקנה זו, ובלבד שעל־פי אותו הדין חייבת הרשות המשלמת את הקיצבה לבצע את

 ההגדלה מיזמתה היא וללא צורך בהגשת תביעה מאת הזכאי.

 (ב) שום דבר בתקנת משנה (א) לא יתפרש כאילו מגיע שכר טרחה בעד טיפול
 בתביעה להגדלת קיצבהאו סכום אחד שנפסקו, מבלי שהתובע נתן למטפל, אחרי שנפסקו

 לאחרונה, הוראה מפורשת לטפל בתביעה להגדלתם.

 5. בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בסכום שנפסק לזכות התובע, גם הסכום שנקבע דין הסכם
ס פ ח פ ד  בהסכם עם הנתבע כמגיע לתובע כשלא נפסק סכום לזכותו, במשמע. כ

פ פ קודמי י ל פ ט : מ י ש י ל ק ש ר  פ

 6. (א) נתגלעו בין המטפל הקודם ובין התובע חילוקי דעות בדבר שיעור השכר קביעת השכר
ן הראוי 5מטפ5 י נ ע 1 ן , ה נ ם י י ט פ ש מ ר ה ש י ש ר מ ב ד ע ב י ר כ  הראוי המגיע לפי סעיף 21 (ב)(2) לחןק, י

 י קודם
 זה על פי בקשת התובע או המטפל הקודם (להלן — הממונה), והחלטתו של הממונה תהיה

 סופית.

 (ב) הממונה לא יהיה קשור בדקדוקי דיון ובדיני ראיות, לרבות דרכי קבלתן, אלא
 יפעל בדרך שתיראה לו מועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון.

 (ג) הממונה רשאי להטיל בהחלטתו הסופית את הוצאות הבידור שלפניו, לרבות
 שכר טרחתו, על בעלי הדין או על אחד מהם כפי שייראה לו צודק בנסיבות הענין, והוא
 דשאי לדרוש מבעלי הדין שישלמו לו על חשבון שכר טרחתו מקדמה שלא תעלה על הסכום

 הנקוב לכך בכתב המינוי של הממונה.

 (ד) הממונה יקבע בעצמו את שכר טרחתו! הרואה את עצמו נפגע על ידי קביעת
 שכר הטרחה כאמור רשאי לעדור עליה לפני שד המשפטים והחלטתו תהיה סופית.

 (ה) תקנה זו לא תמנע את התובע ואת המטפל הקודם מלהסכים למסירת חילוקי
, בין  דעות בדבר שיעור השכר הראוי כאמור לבודדות, בדרך הקבועה בפקודת הבוררות 2

 שהחלו בהליכים לפני הממונה ובין אם לאו.

 קוב׳ז התקנות 1713, י״ג כניםז תשכ״ה, 15.4.1965 1801



 7. מי שהמשיך בטיפול בתביעה לאחר מטפל קודם, יעכב תחת ידו מכספי התובע
 שיגיעו לידיו עקב מימוש התביעה את המגיע למטפל הקודם כשכר ראוי עד לסילוקו.

 8. החזיק מטפל קודם ביפוי־כוח לטיפול בתביעה ונתן, בעודנו רשאי לטפל בתביעה,
 יפוי־כוח למטפל בחוץ־לארץ או למי שרשאי לטפל בתביעה (להלן — מורשה שני), או
 ניתן יפוי־הכוח גם לאדם שלישי שהוא רשאי לטפל בתביעה (להלן — מורשה שלישי),
 לא תפגע פקיעת תקפו של יפוי־הכוח בסמכותו של המורשה השני או של המורשה השלישי
 להמשיך ולטפל בתביעה! אולם על אף האמור בכל הסכם רשאי התובע בכל עת לבטל את
 הרשאתו של המורשה השני או של המורשה השלישי וכן דשאי המורשה השני והמורשה

 השלישי להתפטר.

ם עודבי־דץ נ ם שאי י ל פ ט : מ י ע י ב  פרק ר

ת ו ר ג : א ן  סימן ראשו

 אגרה בקשה 9. המבקש היתר לפי סעיף 2 (5) לחוק ישלם בשעת הגשת הבקשה 10 לירות.

 אגרת היתר 10. (א) בעד היתד לפי סעיף 2 (5) לחוק לטפל בתביעות לפי חוק שיווי הנטל שנתקבל
 ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ביום 14 באוגוסט 1952, לפי תקנות הביצוע של חוק זה
 ולפי כל הוראה שתבוא במקומם (להלן — חוקי שיווי הנטל), ישלם בעל ההיתר בשעת
 מתן ההיתר 25 לירות, ובשעת חידושו או הארכתו 10 לירות! ובלבד שבעל היתר לטפל
 בתביעות לפי חוק הפיצויים, שניתן לו היתר נוסף לטפל בתביעות לפי חוקי שיווי הנטל —

 אינו חייב באגדה בעד מתן היתר נוסף זה, חידושו או הארכתו.

 (ב) בעד היתר לטפל בתביעות שלא פורט בתקנת משנה (א) ישלם בעל ההיתר
 בשעת מתן ההיתר 100 לירות ובשעת חידושו או הארכתו 25 לירות.

 הבטחת
 התש5וםשל

 השכר הראוי

 קיום תוקן* של
 יפויי כוח

ובים ואיסורים : חי י  סימן שנ

 11. מטפל בתביעות ינהג כלפי הנזקק לשירותיו בנאמנות גמורה ובתום לב ויעשה את
 הכל לשם קידום ענינו.

 12. בלי לפגוע בכלליות הוראות תקנה 11 יחולו על מטפל בתביעות החיובים והאיסורים
 המפורטים בתקנות 13 עד 23.

 13. מטפל יודיע למרשו על מספר הרישום של תביעתו, וכן על רשות הפיצויים או בית
 המשפט או מוסד אחר שבו רשומה התביעה, מיד לאחר שנודעו לו פרטים אלה.

 15. מטפל ינהל תיק נפרד לכל אדם שתביעותיו נמצאות בטיפולו, וכן ינהל לגבי כל
 אדם כאמור תיק נפרד לתביעותיו האישיות ותיק נפרד לתביעותיו כיורש או כשאיד של
 נרדף אחר! אך אם היו בתביעה כמה אנשים התובעים יחד כיורשים או כשאיריס של

 נרדף אחד, מותר לנהל תיק אחד לתביעות של כולם.

 16. מטפל יודיע למרשו על הגשת התביעה לשלטונות המוסמכים בחוץ לארץ מיד
 לאחר הגשתה וכן על כל החלטת ביניים של שלטונות אלה! הוראה זו חלה גם על הגשת

 עררים וערעורים, בשינויים המחריבים לפי הענין.

בים ו  חי
 כלליים

ם בי ו  חי
ם רי סו אי  ו
ם וחדי  מי

 הודעה ע5
 הרישום ועל

 הרשות

 החזקת כספים 14. מטפל המחזיק כספים של מרשו יחזיקם בבנק בחשבון נפרד.

 ניהו? תיק
 נפרד

 הודעות על
 הגשת התביעה

 וע5 החלטת
 ביניים
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 הודעות על
 מצב העניו

 הודעות
 כשנדחתח

 תביעה

ם בגמד בי ו  חי
ל פו  הטי

ן  איסור מימו
 על ידי מתן

 מקדמה

ר לכפות  איסו
ם  עגירוחים אחרי

 .החזרת מסמכים

 שלטים

 17. מטפל יודיע למרשו על מצב ענינו בכל עת שמרשו ידרוש זאת, וכן ימסור לו לפי
 בקשתו העתק מכתב התחייבותו בדבר שכד ד.טדחה.

 18. נדחתה תביעה, כולה או מקצתה, יודיע המטפל לתובע על זכויותיו לערוד או לערער
 או להגיש תביעה לבית המשפט ועל המועדים לשימוש בזכויות אלה.

 19. בגמד הטיפול בתביעה פלונית חייב המטפל —
 (1) למסור לתובע העתק ההחלטה בתביעה שאושר בחוץ לארץ על ידי
 השלטונות המוסמכים, וכן להחזיר לו לפי דרישתו את כל המסמכים שהגיש
 התובע לאימות תביעתו או לעזור לו בהחזרתם משלטונות־חוץ, והוא כשאין

 לו לפי כל דין זכות עיכבון על המסמכים בגלל אי־תשלום שכר טרחה!
 (2) ליתן לתובע חשבון מפורט על הסכום שנפסק, שכר הטרחה בחיץ־לארץ,
 שכר הטרחה בישראל, הוצאות בנקאיות ואחדות ושער החליפין שלפיו נערך

 החשבון.

 20. לא יממן מטפל תביעת מרשו, כולה או מקצתה, במתן מקדמה או כל טובת הנאה
 אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יהיה מתווך למימון כאמור.

 21. לא יתנה מטפל את מתן שירותו, את התשלום של כל סכום ואת מסירת כל מסמך
 המגיעים לתובע עקב הטיפול, במתן שירותים אחרים, לרבות הגשת תביעות אחרות של
 אותו תובע או הצטרפותו של התובע לחבר בני־אדם פלוני, או בתשלום דמי חבר, תרומה

 וכיוצא באלה לחבר בני אדם כאמור.

 22. נחלקו הדעות בין מטפל לתובע בדבר שיעור שכר הטרחה, לא יסרב המטפל להחזיר
 מסמכים שעליהם יש לו על־פי דין זכות עיכבון או לעזור לתובע בהחזרתם משלטונות־חוץ
 אם התובע הפקיד את הסכום שבמחלוקת בידי בנק או עורך־דין והורה לו בכתב לשלם את

 הסכום המופקד לפי הסכמת הצדדים או לפי החלטת בית משפט מוסמך או ועדת פיקוח.

 23. רחבו של שלט כאמור בסעיף 4 (א)(1) לחוק לא יעלה על 30 ס״מ, וגבהו לא יעלה
 על 25 ס״מ, אלא ששד המשפטים דשאי להתיר מידות גדולות מאלה אם ראה טעם סביר

 לכך.

 מסירה למנהל
 הב55י

 סימן שלישי: מסירת פרטים והודעות

 24. הידיעות והמסמכים שעל מטפל למסרם לפי סימן זה, יימסרו על ידיו למנהל הכללי
 של משרד המשפטים.

״חבדבר  25. מטפל בתביעות ימסור ב־1 בינואר של כל שנה דין וחשבון בכתב ויפרט בו את דו
פ י ד ב י  שמות העובדים שהעסיק תוך שנה לפני מסירת הדין וחשבון ואת תפקידיהם, וכן ימסור, ע

 לפי דרישתו של המנהל הכללי של משרד המשפטים, פרטים נוספים הנראים לו דרושים
 לשם זיהוי עובדים אלה.

 26. תוך שלושים יום מהיום שבו התחיל מטפל בתביעות לראשונה לטפל בתביעות חובה ?מסור
 , , פרטים אישיים

, את הפרטים האישיים  ימסור בשבועה, בהן צדק או בתצהיר לפי סעיף 37 לפקודת העדות 3
 שלו כמפורט בסימן זה (להלן בסימן זה — פרטים אישיים).

 8 חוקי א״י, כרד אי, פרק נ״ר, עמי 650 : סייח 193, תשט׳׳ז, עמ׳ 10.
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 27. מטפל הרשאי, לפי דיני אחת המדינות שהעניקה זכויות תביעה, לייצג תובעימ בקשר
 לתביעותיהם בבתי המשפט שלה או ברשויותיה האחרות — ימסור פרטים אישיים לפי

 האמור בטופס 1 לתוספת.

 28. מטפל יחיד שהיה כשיר לייצג תובעים באחת המדינות שהעניקה זכויות תביעה
 אילו היה תושב או אזרח של אותה מדינה — ימסור פרטים לפי האמור בטופס 2 שבתוספת.

 29. מטפל הרשאי לטפל בתביעות מחמת זה בלבד שכיהן כדין כפרקליט, בכ״ז בטבת
 תדצ״ה (31 בדצמבר 1937) או בכל זמן שלאחר מכן, בשטח שבמשך תקופה כל שהיא
 אחר אותו מועד היה נתון למעשה למרותה של גרמניה — ימסור פרטים לפי האמור בטופס

 3 שבתוספת.

 30. מי שטיפולו בתביעות אינו אלא המשך וגמר באותן התביעות שהוגשו על ידו או
 מטעמו לפני יום י״ג בשבט תשי״ז (15 בינואר 1957) לבית המשפט או לרשות המוסמכת

 בחוץ לארץ — ימסור פרטים לפי האמור בטופס 4 שבתוספת.

 31. מטפל בתביעות מכוח היתד של שד המשפטים פטור מלמסור פרטים אישיים לפי
 סימן זה! אך הוראה זו אינה גורעת מהמוטל על המטפל בתנאי ההיתר.

 32. מטפל בתביעות יודיע בכתב על כל שינוי שחל בפרטים האישיים שלו תוך שלושים
 יום מהיום שבו חל השינוי.

 33. מטפל שמסר פרטים אישיים ובאחד בינואר של שנה פלונית עדיין המשיך בטיפול
 בתביעות, יודיע על כך בכתב תוך חודש ינואר של אותה שנה.

 34. מטפל שמסר פרטים אישיים והפסיק את הטיפול בתביעות יודיע על כך בכתב תוך
 שלושים יום מהיום שבו הפסיק את הטיפול; חידש את הטיפול אחד הפסקה כאמור, יודיע

 על כך בכתב תוך שלושים יום מהיום שבו חידש את הטיפול.

 35. כל אדם רשאי, בשעות קבלת קהל, לעיין במשדד המשפטים, ירושלים, בפרטים
 ובהודעות שנמסרו לפי תקנות אלה ולעשות לעצמו העתקים מהם.

 36. היה מטפל חייב למסור פרטים או הודעות לפי תקנות אלה בזמן שנקבע בהן ולא
 מסרם תוך אותו זמן, יהא חייב לעשות זאת גם כעבור אותו זמן, וחיובו בדין על אי־מסידה

 אינו פוטר אותו מן החובה למסור.

 37. מסירת פרטים או הודעות לפי תקנות אלה לאחר הזמן שנקבע אינה גורעת מהאח־
 דיות הפלילית על אי־המסירה בזמן שנקבע.

 38. הוראות פרק זה לא יחולו על מטפל בתביעות שהוא חבר בלשכת עורכי הדין! אך
 הוראה זו אינה גורעת מכל חיוב, הגבלה או איסור המוטלים על עורך־דין לפי כל דין אחר.

 פרק חמישי: •הפסקת הטיפול

 39. מי שפקעה זכותו לטפל בתביעות לפי החוק בין לתקופה קצובה ובין לצמיתות —
 (1) יודיע לכל תובע שבתביעתו אינו יכול עוד לטפל, במכתב רשום, תוך
 שלושים יום מיום פקיעת זכותו לטפל בתביעה, כי אין הוא רשאי עוד להמשיך

 פרטים אישיים
 של רשאי,

 ?טיפול לפי
י חוץ נ  די

 פרטים אישיים
 של כשיר

 לטיפול לפי
י חוץ נ  די
ם אי  בתנ

יימים  מסו

 פרטים אישיים
 של פרקליט

 חוץ

 פרטים אישיים
 של הממש י ד

 בטיפול
 מלפני 1957

 פטור ממסירת
 פרטים

 הודעה על שינוי
 בפרטים

 הודעה שנתית
 על הטשד

 הטיפול

 הודעה על
 הפסקת הטיפול

 וחידושו

 רשות לעיין

 החובה למסור
 פרטים אינה

 פוקעת ער
 שתתמלא

ות  האחרי
לית  הפלי

 תחולה

 פקיעת וכות
 לטפל
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 בטיפול בתביעה; אולם אט היה המשך הטיפול בתביעה מחייב פעולה תכופה
 של התובע או של מטפל בדי למנוע גרימת נזק או הפסד לתובע׳ יודיע כאמור

 מיד עם פקיעת זכותו לטפל בתביעה;
 (2) ימסור לתובע או, על פי הוראת התובע, לאדם הרשאי לטפל בתביעות
 ושהתובע הורה עליו, את המסמכים שברשותו ואת כל הידיעות שבידו הדרו

 שים להמשך הטיפול, ובכללן —
 (א) השלב אליו הגיע הטיפול, הן בישראל והן בחוץ־לארץ

 (ב) השם של מורשה התובע בחוץ־לארץ או של כל אדם אחר המטפל
 בתביעה בחוץ־לארץ על פי הוראת החייב במסירת הידיעה;

 (ג) הדשות המוסמכת או בית המשפט בחרךלארץ שלהם הוגשה התבי־
 עה והמספר הסידורי של התביעה ברשות המוסמכת או בבית המשפט,

 הכל לפי העניו.

 40. נפטר אדם הרשאי לטפל בתביעות לפי החוק, חייבים שאיריו למסור לכל תובע את מטפל שנפטר
 המסמכים שברשותם הנוגעים לו.

 ענשים

 הארכת מועדים

ות במקרה  אחרי
 של הארכת מועדי

 ביטול

 הוראת מעבר

 תחילה

 השם

 פרק ששי: הוראות שונות

 41. העובר על הוראה מהוראות תקנות 25—34, 36, 39 ו־40, דינו — קנס 500 לירות.

 42. שד המשפטים דשאי להאריך מועד שנקבע בתקנות אלה אם ראה טעם סביר לכך,
 והוא אף אם כבר עבר המועד.

 43. על אף האמור בתקנה 37 לא ישא אדם באחריות פלילית לפי תקנות אלה או באחריות
 אזרחית לנזק שנגרם לתובע על ידי איחור בקיום הוראה של תקנות אלה, אס הוכיח שעשה

 את ״המוטל עליו לפי תקנות אלה במועד שקבע לו שר המשפטים לפי תקנה 42.

 44. בטלות —
 (1) תקנות התביעות של קדבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—41957;
;  (2) תקנות התביעות של קרבנות השואה (הפסקת הטיפול), תשי״ח—1958 5
 (3) תקנות התביעות של קדבנות השואה (הסדר הטיפול) (מסירת פרטים

;  והודעות), תשי״ח—1958 6
 (4) תקנות התביעות של קרבנות השואה (מטפלים שאינם עורכי־דין),

 תש״ך—1960 :

 45. מי שמסר כדין פרטים לפי תקנה 2 לתקנות התביעות של קדבנות השואה (הסדר
 הטיפול) (מסירת פרטים והודעות), תשי״ח—1958, פטור מלמסדם מחדש לפי תקנות

 26 עד 30.

 46. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965).

 47. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התביעות של קדבנות השואה (הסדר הטיפול),
 תשכ״ה—1965״.

 4 ק״ת 702, תשי״ז, עט׳ 1394.

 5 ק׳׳ת 761, תשי״ח, עמ׳ 559.

 6 ק״ת 818, תשי״ח, עמ׳ 1754.

 7 ק״ת 1020, תש״ד, עמ׳ 1302.
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 תופפת

 טופס 1
 (תקנד. 27)

 פרטים אישיים של מטפל הרשאי, לפי דיני אחת המדינות שהעניקה זכויות תגיעה,
 לייצג תובעים בקשר לתביעותיהם בבתי המשפט שלה או בדשויותיה האחרות.

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ירושלים

 אני החתום מטה מוסר בזה בהתאם לתקנה 27 לתקנות
 התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965, פרטים אלה:

 הפרטים המבוקשים ענה גא!

 1. שם המטפל (באשה — גם השם לפני הנישואין)

 2. השם הפרטי

 3. במקרה של שינוי שם — השם שלפני השינוי
 4. במקרה שהמטפל משתמש בטיפולו בתביעות בשם עסק כמשמעו
 תו בפקודת רישום שמות עסק, 1935 — שם העסק והמועד שבו

 ניתנה לפי הפקודה תעודת הרישום על שם העמק
 5. מקום או מקומות משרדו של המטפל, ואם הוא מחזיק משרד בחוץ

 לארץ, גם מקומו של משרד זה
 6. מענו של המטפל

 7. שם המדינה שהעניקה זכויות תביעה ושחוקיה מסמיכים את
 המטפל לייצג תובעים בתביעותיהם

 8. שם החוק באותה המדינה המעניק את זכויות התביעה ומועד
 קבלתו

 9. שם החוק באותה מדינה המסמיך את המטפל לייצג בה תובעים
 בתביעותיהם

 10. מספר הסעיף באותו חוק המסמיך את המטפל לייצוג כאמור
 וקיצור תכנו של אותו סעיף

 11. אם המטפל הוא פרקליט באותה מדינה או היה פרקליט בה —
 המועד שבו קיבל דשות לעסוק בפרקליטות כאמור

 12. אם המטפל הוא בעל הכשרה מקצועית או אקדמית — הדיפלומה
 שהמטפל מחזיק בו, הדשות שנתנה אותו ומועד נתינתו.

 * אני הח״מ נשבע(ת) באלוהים/מצהיד(ה) בהן צדק —
 שם המצהיר

 מצהיד(ה) כי זה שמי וזו חתימתי וכי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים.

 התאריד חתימת המצהיר

 הערה : מחק את הטעו! מחיקה
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 * אני הח״מ מאשר בזד. כי ביום ניצב לפני, בבית משפט..
ד י  התאי

 ב הידוע(ה) לי אישית/שזהותוץד.) הוכחה לי על־פי
 המקום שם המצהיר

 תעודת זהות מספד ונשבע(ה) כחוק/הצהימה) בהן צדק/הצהיד(ה) על
 אמיתות ההצהרה הני׳ל.

 ולראיה באתי על החתום

 התאריד רשם/שופט שלום

 * ביום הצהיוץה) וחתם(מה) על ההצהרה הנ״ל בפני
 התאריד

 הח״מ ב ..,
 שם.מקבל ההצהרה המקום שם המצהיר

 הידוע(ה) לי ידיעה אישית/שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות

 מספר , לאחר שהזהרתימה) כי עלימה) להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
 צפוי(ד.) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

 התאריד חתימת מקבל ההצהרה

: מחק את הטעו! מחיקה ה ר ע ה * 

 טופס 2
 (תקנה 28)

 פרטים אישיים של מטפל שהיה כשיר לייצג תובעים באחת המדינות שהעניקה זכויות
 תביעה אילו היה תושב או אזרח של אותה מדינה.

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ירושלים

 אני החתום מטה מוסר בזה בהתאם לתקנה 28 לתקנות
 התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965, פרטים אלה:

1 א ה כ נ  הפרטים המבוקשים ע

 1. שם המטפל (באשה — גם השם לפני הנישואין)

 2. השם הפרטי
 3. במקרה של שינוי שם — השם שלפני השינוי

 4. במקרה שהמטפל משתמש בטיפולו בתביעות בשם עסק כמשמעו
 תו בפקודת רישום שמות עסק, 1935 — שם העסק והמועד בו

 ניתנה לפי הפקודה תעודת הרישום על שם העסק
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 5. מקום או מקומות משרדו של המטפל ואם הוא מחזיק משרד בחוץ
 לארץ, גם מקומו של משרד זה

 6. מענו של המטפל
 7. שם המדינה שהעניקה זכויות תביעה ושחוקיה מסדירים את

 הרשות לייצג תובעים בתביעותיהם
 8. שם החוק באותה מדינה המעניק את זכויות התביעה ומועד קבלתו

 9. הוראת החוק באותה מדינה שלפיה היה המטפל כשיר לייצג
 תובעים בה אילו היה תושב או אזרח בה׳ (ישי לפרט את שם החוק

 ואת הסעיף בו הנוגע בדבר) .

 10. אם המטפל בעל הכשרה מקצועית או אקדמית — התעודה שה־
 מטפל מחזיק בה, הרשות שנתנה אותה• ומועד נתינתה

 * אני הח״מ נשבע(ת) באלוהים/מצהימה) בהן צדק
 מצהימה) כי זה שמי וזו חתימתי וכי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים.

 התאריד חתימת המצהיר

 * אני הח״מ מאשר בזה כי ביום ניצב לפני, בבית משפט
 התאריר

 ב
 המקום שם המצהיר

 ד.ידוע(ה) לי אישית/שזהותהה) הוכחה לי על־פיתעודת זהות מספר
 ונשבע(ה) כחוק/הצהיהה) בהן צדק/הצהיר(ה) על אמיתות ההצהרה הנ״ל.

 ולראיה באתי על החתום

ד רשם/שופט שלום י  התאי

 י ביום הצהיר(ה) וחתם(מה) על ההצהרה הנ״ל בפני
ד י  התאי

 הח״מ ב ׳
 שם מקבל ההצהרה המקום שט המצהיר

 הידוע לי ידיעה אישית/שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות מספר
 לאחר שהזהרתימה) כי עלימה) להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי(ה) לעונשים הקבועים

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

 התאריד חתימת מקבל ההצהרה

 * הערה : מחק את הטעון מחיקה

 1808 קובץ התקנות 1713, י״נ בניסן תשג״ה, 15.4.1965



 טופס 3
 (תקנה 29)

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ירושלים

 אני החתום מטה מוסר בזה בהתאם לתקנה 29 לתקנות
 התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכי׳ה—1965, פרטים אלה:

 הפרטים המבוקשים ענה כא!

 1. שם המטפל(באשה — גם השם לפני הנישואין)

 2. השם הפרטי

 3. במקרה של שינוי שם — השם שלפני השינוי
 4. במקרה שהמטפל משתמש בטיפולו בתביעות בשם עסק כמשמעו־
 תו בפקודת רישום שמות עסק, 1935 — שם העסק והמועד בו

 ניתנה לפי הפקודה תעודת הרישום על שם העסק

 5. מקום או מקומות משרדו של המטפל ואם הוא מחזיק משרד בחוץ
 לארץ, גם מקומו של משרד זה

 6. מענו של המטפל

 7. מקום או מקומות כהונתו של המטפל כפרקליט בחו״ל בכל זמן
 החל מיום כ״ז בטבת תרצ״ח (31 בדצמבר 1937)

 מקום הזמז

 מ עד.

 מ עד.

 מ עד.

 8. המועד שבו קיבל המטפל הסמכה לכהן כפרקליט בחו״ל
 9. שם המוסד שנתן את ההסמכה לכהן כפרקליט כאמור

 * אני הח״מ נשבע(ת) באלוהים/מצהימה) בהן צדק
 מצהימה) כי זה שמי וזו חתימתי וכי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים.

 התאריד חתימת המצהיר

 * אני הח׳׳מ מאשר בזה כי ביום ניצב(ה) לפני, בבית משפט

 ב , הידוע(ה) לי אישית/שזהותו(ה) הוכחה לי על־פי
 המקום שם המצהיר

 תעודת זהות מספר ונשבע(ה) כחוק/הצהיוץה) בהן צדק/הצהימה) על
 אמיתות ההצהרה הנ״ל.

 ולראיה באתי על החתום

 התאריד רשם/שופט שלום

 * הערה : מחק את הטעוז מחיקה

 קובץ התקנות 1713, י׳׳נ בנים! תשכ״ה, 15.4.1965



. הצהיועה) וחתם(מה) על ההצהרה הנ״ל בפני . . .  * ביום.
 התאריד

 הח״מ ב ׳
 שם מקבל ההצהרה המקום , שם המצהיר

 הידוע לי ידיעה אישית/שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות מספר ,
 לאחר שהזהרתימה) כי עלימה) להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי(ה) לעונשים הקבועים

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

 התאדיד חתימת מקבל ההצהרה

 טופס 4
 (תקנה 30)

 לכבוד
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ירושלים

 אני החתום מטה מוסר בזה בהתאם לתקנה 30 לתקנות
 התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965, פרטים אלה:

 הפרטים המבוקשים ענה נא!

 1. שם המטפל (באשה — גם השם לפני הנישואין)

 2. השם הפרטי
 3. במקרה של שינוי שם — השם שלפני השינוי

 4. במקרה שהמטפל משתמש בטיפולו בתביעות בשם עסק כמשמעו
 תו בפקודת רישום שמות עסק, 1935 — שם העסק והמועד בו

 ניתנה לפי הפקודה תעודת הרישום על שם העסק
 5. מקום או מקומות משרדו של המטפל ואם הוא מחזיק משרד בחוץ

 לארץ, גם מקומו של משדד זה
 6. מענו של המטפל

 7. הרשות שלה הוגשו התביעות שבטיפול המטפל לפני ה־15 בינואר
1957 

 8. בית המשפט שאליו הוגשו התביעות שבטיפול המטפל לפני ה־15
 בינואר 1957

 * אני הח״מ נשבע(ת) באלוהים/מצהיוץה) בהן צדק —
 שם המצהיר

 מצהיר(ה) כי זה שמי וזו חתימתי וכי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים.

 התאריד חתימת המצהיר

 * אני הח״מ מאשר בזה כי ביום ניצב לפני, בבית משפט
 התאריד

 ב , הידוע(ה) לי אישית/שזהותמד.) הוכחה לי על־פי

 שם המצהיר

 י הערה : מחק את הטעו! מחיקה

 1810 קובי! התקנות 1713, י״ נ בנים! תשכ״ה, 15.4.1965



 תעודת זהות מספר ונשבע(ה) כחוק/הצהיר(ה) בהן. •צדק/הצהיהה) על
 אמיתות ההצהרה הנ״ל.

 ולראיה באתי על החתום

ד רשם/שופט שלום י  התאי

 « ביום הצהיר(ד.) וחתם(מה) על ההצהרה הנ״ל בפני
ד י  התאי

 הח״מ.. ב , י.
 שם מקבל ההצהרה המקום שם המצהיר

 הידוע לי ידיעה אישית/שזהותו(ה) הוכחה לי על פי תעודת זהות מספר
 לאחר שהזהרתימד.) כי עלימד.) להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי(ה) לעונשים הקבועים

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

 התאריד חתימת מקבל ההצהרה

 * הערה : מחק את הטעה מחיקה

ף ס ו  כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל a965 ד ב י
 שר המשפטים

 חוק מם עזבון, תש״ט—1949
ות בדבר טיפול בכספת  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 (ב) לחוק מס עזבון, תש״ט—1949/ אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. (א) המבקש פתיחת כספת לפי סעיף 13 (ב) לחוק, יגיש למנהל בקשה בכתב. בקשה
ן _ לפתיחת כספת ט ף ן פ ״ י ״ p M ( ב ) 

 (1) שם הנפטר ותאריך פטירתו !
 (2) שמות היורשים ומענם!

 (3) מקומה של הכספת, אם בבית הנפטר או ברשות אדם שלישי, ואם היא
 נמצאת בבנק — יצויין גם מספרה.

 2. המנהל דשאי להורות שכספת לא תיפתח אלא בנוכחות המבקש ואחד מאלה: יורש׳ פתיחת
מ 3 ם כ  מנהל עזבון או בא־כוחם. ה

 3. המנהל דשאי, לפי שיקול דעתו, לאסור על המבקש להוציא כל דבר מהכספת או איםור להוציא
 לחסום כל דבר הנמצא בה.

 4. בשעת פתיחת הכספת יערוך המבקש רשימה בשני עותקים שבה יפורטו כל הדברים רשימת
ט י א צ ט נ  הנמצאים בכספת, יחתום עליהם וישלח עותק אחד למנהל. ה

 בכספת
 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם עזבון (טיפול בכספת), תשכ״ה—1965״. השם

ף ס ו  כ״ט באדר ב׳ תשכ״ה (2 באפריל 1965) ד ב י
) שר המשפטים 7 2 4 1 מ 4 ח ) 

 קובץ התקנות 1713, י״נ בניםז תשב״ה, 15.4.1965 1811



 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
 תקנות בדבר הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות ותנאים לצירופה

 לתקופת השירות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61 ו־72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—955! 1
 ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1, במקום תקנה 13 לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר פ 5 ח !  ו

 תשנה 18
, יבוא:  כשירות), תשכ״ב—1962 2

י 13. לאדם שתקופת עבודתו במוסד הוכרה כתקופת עבודה מוכרת והוא פ ה > ב צ ' 1  ״'
 הדווה וממוסד , ,

 מוכר גם יחד זכאי לקיצבה מאותו מוסד וכן לקיצבה לפי החוק, ישולמו שתי הקיצבאות
 גם יחד, ובלבד ששיעורן לא יעלה על שבעים אחוז ממשכורתו הקובעת
 בצירוף שבעים אחוז מן הקיצבה שהוא זכאי לה מאותו מוסד! עלה שיעורן
 של שתי הקיצבאות על השיעור האמור, יופחת ההפרש מן הקיצבה המגיעה

 לו לפי החוק.״
 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד(1 באפריל 1964).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר
 כשירות) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה—1965״.

ר י פ ס ס ח נ  ד׳ בניסן תשכ״ה (6באפריל 1965) פ
) שר האוצר 7 2 0 6 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח 188, תשמ״ו, עמ׳ 135 ; ם״ח 330, תשכ״א, עמי 51 ; ס״ח 346, תשכ׳׳א, עמ׳ 173 ; ם״ח 390, תשכ״ג,

 עמי 59 ; ם״ח 419, תשכ״ד, עמי 64.
 2 ק״ת 1259, תשכ״ב, עט׳ 1242 ; ק״ת 1390, תשכ״נ, עמ׳ 272.

 חוק מילווה קליטה, תשכ״ב—1961
 תקנות בדבר תעודות מילווה

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר10 לחוק מילווה קליטה, תשכ״ב—1961 ג
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום ״עד ה 2 1. בתקנה 2 (ב) לתקנות מילווה קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ג—1963 2 נ " ״ ת p ,  ״

 יום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה (31 במרס 1965)״ יבוא ״עד יום א׳ באב תשכ״ה (30 ביולי 1965)״.

מ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ג—1963 2 ׳  ח

 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ד י פ ס ס ח נ  ד׳ בניסן תשכ״ה (6באפריל 1965) פ
) שר האוצר 7 2 4 6 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח 351, תשכ״ב, עמ׳ 2.

 2 ק״ת 1454, תשכ״ג, עמ׳ 1564 ; ק״ת 1556, תשכ״ד, עמ׳ 929.

 1812 קובץ התקנות 1713, י״ג בניםז תשכ״ה, 15.4.1965



 חוק מילווה קליטה, תשכ״ב—1961
 תקנות בדבר תעודות מילווה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד10 לחוק מ־ילווה קליטה (הארכה), תשכ״ב—1962
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום ״עך תיקו! תקנה 2  1. בתקנה 2 (א) לתקנות מילווה קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ד—1964 2
 יום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה (31 במרס 1965)״ יבוא ״עד יום א׳ באב תשכ״ה (30 ביולי 1965)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה (תעודות מילווה), תשכ״ד—1964 השט
 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ד׳ בניסן תשכ״ה (6 באפריל 1965)
 (חמ 72462)

 י ם״ח 366, תשכ״ב, עמי 60.
 ק״ת 1556, תשכ״ד, עמי 929.

 פקודת מס הכנםה
ת נח״ל ו י ו ז בהאח יימים ו בים מםו ת בישו ו ח נ ה ר ו ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהאחזויות נח״ל), תיקיו תקנה 1
 תשי״ז—1957 2 (להלן — התקנות העיקריות) —
 (1) לאחר הגדרת ״תושב שלומי״ יבוא:

 ״ ״תושב כרמיאל״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום כרמיאל״!
 (2) בהגדרת ״תקופת הפטור או ההנחה״, אחרי פסקה (3) יבוא:.

 ״(4) לגבי שלומי — תקופת הפטור או ההנחה כמפורט בתקנה 2ר;
 (5) לגבי כרמיאל — תקופת הפטור או ההנחה כמפורט בתקנה 2ה.״

 2, אחרי תקנה 2ד לתקנות העיקריות יבוא:
י והנהי׳ 2ה. מי שהיה תושב כרמיאל 12 חדשים רצופים לפחות, יהא זכאי לפטור  ״פמו

י או להנחה ממס על הכנסתו בשנות המס 1964 עד 1966 בשיעור יחסי שהוא ב ^ י " א , מ י  ב

 כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב כאמור לסך
 כל הכנסתו אותה שנה׳ ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה כאמור של
 תושב כרמיאל כל סכום העולה על 250 לידות פי מספר החדשים שבהם

 היה תושב כאמור באותה שנה.״

 3, ׳ בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בדישה ובפסקה (2) לתקנת משנה (א), במקום ״ערד
 או שלומי״ יבוא ״ערד, שלומי או כרמיאל״.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (פטור והנחות בישובים מםויימים ובהאחזו־
 יות נח״ל) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

 הוספת
 תקנה 2ה

 תיקזו תקנה 3

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965)
 (חמי 723110)

ת ישיאל, נוסח חיש 6, תשכ״ה, עמי 120 ; ם״ח 426, ת׳»כ״י, עמ׳ 114. נ י י י מ נ י  1 י

 2 לדה 692, תשי״ן, עמי 1216 ; ק״ת 1587, תשכ״י, עמ׳ 1352.

 קובץ התקנות 1713, י״ג בניסן תשכ״ה, 15.4.1965 1813



 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
 תקנות בדבר בטיחות במחצבות-אבן

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 55 ו־81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 11946 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים •14 (א) ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מתקין תקנות אלה:

ות ת כללי ו א ר ו : ה ן  פרק ראשו

 1. בתקנות אלה —
 ״חגורת בטיחות״ — חגורה על אביזרי החזקה המבטיחה, כשהאביזרים מחוברים לנקודת
 עגינה מתאימה, להחזיק את האדם במקרה של נפילתו והעשויים מחמדים נאותים,

 בחוזק מספיק ובצורה המונעת במידה סבירה פגיעה על ידי החגורה עצמה!
 ״חומר דופף״ — כל חומד רופף, לרבות אבן, סלע או עפר חפשיים העלולים להידרדר תוך

 כדי החיצוב או בהשפעת גורמים אטמוספריים;
 ״מחצבת אבן״ — מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע, למעט מחצבה כאמור בה

 מפיקים חלוקים, חול או חרסית!
 ״מנהל המחצבה״ — אדם שנתמנה על ידי התופש להיות מנהל מחצבודאבן בהתאם

 לתקנה 3!
 ״נעלי בטיחות״ — נעלים העשויות לשם הגנה על; הדגלים ובהן כיפה מעל למקום אצבעות
 הדגל, עשויה מפלדה או חומד אחר בעל חוזק נאות והנעלים מתאימות בגדלן לרגל

 העובד!
 ״קובע מגן״ — קובע המיועד להגן על ראש האדם מפני פגיעה על ידי גופים נופלים או
 ניתזים ואשר עשוי מחומר נאות ובחוזק מספיק כדי לעמוד במידה סבירה במכה מגופים

 כאמור ושצוייד באביזרים כדי לספוג במידה סבירה את כוחה של המכה!
 ״תופש״ — תופש במחצבת־אבן!

 ״ציוד ממונע נייד״ — מחפר, דחפור או עגורן.

 2. הוראות אלה יחולו לגבי כל עבודה במחצבת־אבן, לרבות גריסת אבן, מסגרות, חש
 מלאות, מכונאות־רכב והובלה.

 3. (א) התופש אחראי לכך כי כל עבודה במחצבודאבן תתנהל תחת השגחתו הישירה
 והמתמדת של מנהל מחצבה שעל מינויו נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום למפקח העבודה

 האזורי.
 (ב) הודעה על מינוי מנהל מחצבה תימסר למפקח העבודה האזורי בדואר רשום
 ותהיה לפי הטופס שבתוספת, ותצורף אליה הצהרת מי שנתמנה שהוא מקבל על עצמו את

 התפקיד של מנהל המחצבה חתומה בידו בציון תאריך חתימתו.

 לא יתמנה אדם מנהל מחצבה אלא אם נתקיימו בו אלה:
 (1) מלאו לו 25 שנה!

 (2) לאחר שמלאו לו 18 שנה, עבד בחיצוב במחצבת־אבן לפחות שבע שנים
 מתוך עשר השנים שלפני מינויו ובכלל זה שלוש שנים בניהול מחצבת־אבן
 או בהשגחה על חיצוב במחצבת־אבן או בתפקיד עוזר מנהל מחצבה ותחת

.4 

 הגדרות

 תחולה

 מנהל המחצבה

ו נ ו  נילו ונסי
 של מנהל
 המחצבה

 1 ע״ר 1946, תוס׳ 1 מס׳ 1472, עמי 50•

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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י מספר ו נ  מי
 מנהלי

 מחצבה

 הדרכתו! אולם לגבי מהנדס מכרות, מהנדס בניה או מחנדם אזרחי — דיו אם
 עבד שלוש שנים במחצבתןאבן כעוזר למנהל מחצבה ותחת הדרכתו!

 (3) עמד בהצלחה בבחינה בהלכות חיצוב, טיפול בחמרי נפץ ופיצוצים וכן
 בהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות שנערכה בפני ועדה,
 במקום, בזמן ולפי תכנית שנקבעו על ידי מפקח העבודה הראשי בהודעה
 בירחון העבודה ובדרך אחרת הנראית למפקח העבודה הראשי לפחות 6 חדשים
 לפני מועד הבחינה! אולם מהנדס מכרות, מהנדס בניה ומהנדס אזרחי חייבים

 לעמוד בבחינה בהלכות הבטיחות בעבודות האמורות בלבד.

 5, לא יתמנה למחצבת־אבן יותר ממנהל מחצבה אחד אלא אם מפקח העבודה האזורי
 הסכים בתעודה למנוים של שני מנהלי מחצבה או יותר והמינויים הם בהתאם לתנאים

 וסייגים שפירש בה.

 רישומים
 בפנקס כללי

 בחינת מנהל
 מחצבה

 פסילת מנהל־
 מחצבה

 חובות מנהל
 המחצבה

 6. התופש —

 (1) יצרף העתק מהודעה על מינוי מנהל המחצבה לפנקס הכללי של מחצבת־
 האבן או ירשום בו את שמו, מספר זהותו ומענו של כל מי שנתמנה להיות

tמנהל מחצבה 
 (2) ירשום בפנקס הכללי של מחצבת־האבן את התאריך בו הפסיק מנהל
 מחצבה לשמש בתפקידו ויודיע על כך — בדואר רשום — למפקח עבודה

 אזורי.

 7. מנהל מחצבה שלא עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנה 4 (3) במשך שלוש השנים
 שקדמו, למינויו חייב, לפי דרישה בכתב של מפקח עבודה אזורי, להיבחן בהלכות חיצוב,
 טיפול בחמרי נפץ ופיצוצים וכן, בהלכות הבטיחות בעבודה על בל ענפיה שבמחצבות בפני
 ועדה, במקום ובזמן שיפורשו בדרישה ולפי תכנית שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי

 כאמור בתקנה 4 (3).

 8. (א) מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לפסול בהודעה בכתב,מנהל מחצבה אם
 לדעתו נתקיים לגביו אחד מאלה:

 (1) אין לו שנות הנםיון כאמור בפסקה (2) לתקנה 4 !

 (2) הוא לא מילא את החובות המוטלות עליו בתקנות אלה!
 (3) הוא אינו מסוגל למלא את תפקידו!

 (4) נםיונו או ידיעותיו אינם מספיקים, בהתחשב בשיטות החיצוב או הפיצוץ
 במחצבה.

 (ב) בהודעה על פסילת מנהל מחצבה יפורט המועד אשר בו תכנס פסילתו לתקפה,

 (ג) ההודעה תימסר לתופש או תודבק במחצבת־האבן ומשנמסרה או הודבקה
 כאמור לא ישמש עוד — לפחות החל מהמועד שנקבע בהודעה — מנהל המחצבה שנפסל
 בתפקידו וכשבוצעה עבודה במחצבה החל מאותו מועד ימנה התופס מיד מנהל מחצבה

 אחר בהתאם לתקנה 3.

 9. מנהל המחצבה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה והוראות הפקודה ותקנות אחדות
 שהותקנו על פיה והנוגעות לעבודות במחצבת־אבן, וחייב הוא לנקוט בצעדים מתאימים שכל

 עובד אחר במחצבת־האבן ימלא אחר ההוראות המתייחסות לאותו עובד.

 קובץ התקנות 1713, י״נ בנים! תשכ״ה, 15.4.1965 1815



 10. (א) לענין סעיף 82 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על מנהל מחצבה אם לא
 נקבע בתקנות אלה או בתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות),

, שהחובה מוטלת על התופש במחצבה או על אדם אחר.  תשי״ב—1952 3
 (ב) אחריותו של מנהל מחצבה לפי תקנה זו מתחילה מהיום שבו הוא חותם על

 ההצהרה בטופס ההודעה על מינויו בהתאם לתקנה 3 (ב).
 (ג) התפטרותו של מנהל מחצבה מתפקידו לא תסיים את אחריותו עד שתישלח
 מצדו הודעת התפטרות בכתב — בדואר רשום --• אל מפקח העבודה האזורי ובה גם הצהרה

 שהעתק ההודעה נמסרה לתופש.

 11. לא מינה התופש מנהל מחצבה, או מנהל המחצבה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל
 בהתאם לתקנה 8, ולא מונה מנהל מחצבה אחר במקומו, רואים את החובות המוטלות על

 מנהל מחצבה כמוטלות על התופש, מבלי לפגוע באחריותו לפי תקנה 3.

 12. (א) התופש ימציא למפקח עבודה אזורי, לפי דרישתו בכתב, מפות של מחצבת־
 האבן המראות קווי גובה, פרטים של קירות החיצוב ומסלולי הנסיעה במחצבה, וכל פרט

 •אחר שיצוין בדרישה, אך לא יידרש התופש להמציא מפות כאמור יותר מאחת לשנה.
 (ב) המפות יוכנו על ידי מהנדס מכרות או מודד מוסמך בקנה־מידה של 1:500

 או גדול יותר.

 אחריות מנהל
 המחצבה
 בפלילים

 אחריות
 התופש

 במחצבת־אבו

 מפת
 המחצבה

 פרק שגי: בטיחות בקיר חיצוב ובקרבתו

 13. מסלולי הנסיעה במחצבת־אבן, לרבות דרכי הגישה אל קיר החיצוב על כל מדרגה
 שבו, יהיו מותקנים כדי לאפשר תנועה בטוחה של הציוד הממונע הנייד ושל המשאיות

 במחצבה.

 14. (א) בשטח מעל לקיר היצוב כמחצבת אבן תותקן במרחק של לא פחות מ־10 מטר
 ולא יותר מ־50 מטר מן השפה העליונה של הקיר, לפי דרישת מפקח עבודה אזורי בכתב,
 גדירה מתאימה שתימשך בשני קצוותיה עד למקום מתאים כדי למנוע בני־אדם מלהתקרב

 לכל מצב שבו נשקפת להם סכנת נפילה.
 (ב) הגדירה כאמור תשולט בשלטי אזהרה הנראים לעין לפחות כל 50 מטר שלט

 אחד ולא פחות מבשני שלטי אזהרה.
 (ג) נדרש התופש להתקין גדירה כאמור בתקנת משנה (א), חייב הוא לקיימה.

 15. • לפני פתיחת קרקע לחיצוב וכל משך החיצוב ייעשו כל אלה —
 (1) השטח שבו מתכוונים לחצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע ן

 (2) השטח שמעל לקיר החיצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע ברוחב של 3
 מטר לפחות, ובאזור חיצוב שבו משתמשים בציוד ממונע נייד או במשאיות

 ברוחב של 8 מטר לפחות«
 (3) החומר הרופף מעבר לשטח המנוקד• יוחזק בשיפוע טבעי ומכל מקום

 בשיפוע שנטייתו לא תעלה על 45 מעלות.

 16. (א) לא ייפתח קרקע לחיצוב במחצבת־אבן באופן שגובה קיר החיצוב יעלה על
 15 מטר, אלא אם יותקנו ויוחזקו בו מדרגה או מדרגות נאותות.

 (ב) רוחב מדרגה בקיר חיצוב יהיה כלהלן —
 (1) עובדים בלי ציוד ממונע נייד, יהיה ,רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח

 מסלולי נםיעה
 במחצבה

 גרירת קיר
 חיצוב

 הרחקת חומר
 רופף!

 נובה קיר
 החיצוב,

 מדרגות ודרכי
 •הגישה אליהם

 ק״ת 280, תשי״ב, עמ׳ 1075.
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 קירות חיצוב
 גבוהים

 והתאמתם

 פטור

ב ו צ י ח ר י  ק
 עזוב

 בקורת על
 חומר רופף)

 והםרתו

 חומר הבולמ
 מקיר־חיצוב

 בטיחותם של עובדים בתנועתם ועבודתם, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ־3
 מטר!

 (2) משתמשים בציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח
 תנועה ופעולה ללא סכנה של הציוד האמור ובטיחותם של העובדים לצדו,

 ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ־10 מטר.

 17. (א) כמחצבת אבן שביום תחילתן של תקנות אלה קיים בה קיר חיצוב שגבהו עולה
 על 15 מטר ושלא נתקיימו בו הדרישות של תקנה 16, ינקטו בצעדים הדרושים כדי לעבור
 תוך שנתיים מהיום האמור (להלן — תקופת ההתאמה) לחיצוב בקיר מודרג המתאים לדרי
 שות התקנה האמורה ולאחר תקופת ההתאמה לא יחצבו עוד בקיר חיצוב שלא נתקיימו

 לגביו הוראות תקנה 16.
 (ב) התופש במחצבת־אבן כאמור בתקנת משנה (א) יגיש תוך חדשיים מיום
 תחילתן של תקנות אלה למפקח עבודה אזורי תכנית פעולה וחיצוב לתקופת ההתאמה
 בצירוף מפות המחצבה כאמור בתקנה 12 ובתכנית פעולה כאמור יפורטו שלבי הפעולה
 והחיצוב שיש לבצעם כדי להגיע לחיצוב בקיר מודרג המתאים לדרישות של תקנה 16 תוך

 תקופת ההתאמה.

 18. שוכנע מפקח העבודה הראשי ביחס למחצבה פלונית, בהתחשב בטבע המחצב, המב
 נה הגאולוגי ושיטת החיצוב, שמילוי אחר הוראות תקנות 16 ו־17 אינו דרוש לצורך בטי
 חות העובדים, רשאי הוא לפטור בתעודה מהוראות האמורות, מכולן או מקצתן, ורשאי הוא

 להתנות את הפטור כתנאים שייראו לו.

 *15. לרגלי קיר חיצוב, מסביב לקטע מהקיר שחדלו לעבוד בו והחומר באותו קטע עלול
 לסכן את בני־אדם הנמצאים, העובדים או העובדים לרגלי הקיר באותו קטע, יותקן ויקויים
 מחסום כדי למנוע מבני אדם להתקרב לאותו קטע המסוכן והמחסום יושלט בשלטי אזהרה

 הנראים לעין.

 20. (א) מנהל המחצבה או אדם אחראי שמונה לצורך זה יערוך מדי יום ביומו לפני
 התחלת העבודה בקורת בקיר החיצוב בקשר לחומר רופף וידאג להסרתו בדרך בטוחה

 ואם מפקח עבודה אזורי דורש זאת יתנהל רישום על ביצוע הבדיקות כאמור.

 (ב) לא יידרש ולא יורשה אדם להימצא, לעבור או לעבוד במקום שבו הוא עלול
 להיפגע על ידי חומר רופף.

 21. החציבה במחצבת־אבן תבוצע כך שלא יווצד חומר הבולט מעבר לקיר־החיצוב
 ומכל מקום כשנוצר חומר בולט כאמור יסולק החומר הבולט ללא דיחוי בשיטה בטוחה.

 הקצבת ציוד
 מגז לעובדים

 שימוש
 בציוד־מנז

 י פרק שלישי: ציוד־מגן אישי

 22. לכל עובד במחצבת־אבן יוקצבו נעלי בטיחות, קובע־מגן וחגורת בטיחות ששימושם
 נקבע לאותו עובד כשציוד המגן האמור במצב תקין ומתאים לו לפי מידותיו.

 23. (א) העובדים במחצבודאבן ישתמשו בציוד מגן כמפורט להלן:
 (1) נעלי בטיחות — כל עובד למעט עובד שעבודתו במשרד בלבד!

 (2) קובע מגן — כל עובד, לרבות מי שעובד ליד מגרסת־־אבן, למעט עובד
 העסוק בתוך בנין כלשהו, במחסן לחמרי נפץ או בקרבתו המיידית ונהגים!

 (3) חגורת בטיחות — כל עובד העסוק במקום שבו קיים סיכון של נפילה
 לעומק של שני מטר או יוחד אלא אם הותקן אמצעי אחר המקטין את הסיכון
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 של פגיעה מנפילה, ובלבד שמפקח עבודה אזורי מסר דרישה בכתב לתופש
 שהעובד ישתמש בחגורת בטיחות.

 (ב) עובד שמחובתו להשתמש בחגורת בטיחות בהתאם לתקנת־משנה (א) ושחוק־
 צבה לו חגורת בטיחות — ובמקרה הצורך חבל החזקה נאות — חייב לחבר את החגורה

 חיבור בטוח אל נקודת עגינה מתאימה בעזרת החבל או באופן ישיר.

 24. עובד שהוקצב לו ציוד־מגן יבדוק כל יום אם קרה בו קלקול נראה לעין, ויחזיר
 כל ציוד־מגן אשר נראה במצב לא תקין וידרוש.ציוד חילוף תקין.

 פרק רביעי: משאיות והטענתן

 25. (א) לא יקרבו כף עגורן חופר מעל משאית ולא יוטען חומד עליה באמצעות עגורן
 חופר כל עוד לא נתקיימו שנים אלה:

 (1) לא יימצא אדם במשאית או על גביה, אלא אם הוא נמצא בתא הנהג
 והתא מצוייד בגגון בטיחות נאות!

 (2) לא יימצא אדם בשטח הסיכון מסביב העגורן החופר.
 (ב) לענין תקנת משנה (א)(1) יראו.גגון בטיחות כנאות אם הוא עשוי מחומר
 טוב ומתאים, בעל חוזק מספיק, כדי למנוע סכנה מפגיעה מכף העגורן החופר או חומר

 הנופל מהכף.
 26. בתחילת כל משמרת יבדוק הנהג את המשאית הנמסרת לו לעבודה ובמיוחד את

 פעולת הבלמים ומערכת ההיגוי.

 27. (א) בתא הנהג או על המושב ליד הנהג של משאית, רכב מנועי אחר וציוד ממונע
 נייד לא יימצא ולא יורשה להימצא בשעת תנועתם במחצבת־אבן אלא הנהג ונוסע אחד נוסף.
 (ב) לא יורשה הסעת אדם על כל חלק חיצוני של משאית, רכב מנועי אחר וציוד

 ממונע נייד אלא על מושב המיועד לכך.

 28. לא תורשה כמחצבת אבן נהיגת משאית ורכב מנועי אחר אלא על ידי אדם בעל
.  רשיון לנהיגה בהתאם לפקודת התעבורה 4

 29. לא תורשה במחצבת־אבן נסיעת משאית אחורנית מבלי שהנהג יודרך על ידי אדם
 אחד הנמצא מחוץ למשאית במצב מתאים להכוונה בטוחה של המשאית ולא יסע הנוהג

 במשאית אחורנית מבלי שהוא יודרך כאמור.

 בטיחות בעת
 טעינת משאית

 בקורת המשאית
 על ידי הנהנ

 הסעת אדם
 במחצבת־אבז

ה נ י ה  ושיו! מ

 הכוונה
 לנסיעה

 אחורנית

 פרק חמישי: הוראות שונות

 שבירת אבנים 30. בשבירת אבן יעבדו העובדים במרחק בין זה לזה המבטיח מניעת סכנת פגיעה
 מאבנים או חלקיקים עפים עקב עבודתם של העובדים השכנים.

 תחילה 31. תחילתה של תקנה 4 (3) היא בתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות ן
 תחילתן של יתר התקנות היא בתום שלושה חדשים מיום הפרסום כאמור.

 השם 32. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן), תשכ״ה—1965״.

 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.
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 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

 מוספת
 (תקנה 3)

 אל: מפקח העבודה האזורי, אזור

 הודעה על מינוי מנהל מחצבת־אבן
 בהתאם לתקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן), תשכ״ה-1965, הנני

 מודיע כי מיניתי את האדם ששמו רשום מטה כמנהל המחצבה לפי הפרטים שלהלן:

 1. פרטים על מחצבת האבן:

 שם התופש במחצבה מקום המחצבה

 (השם המדוייק של הפירמה או שם המשפחה ושם הפרטי) (שם הישוב והרשות המקומית)

 המען למכתבים גוש וחלקה

 הציוד הממונע (ציין המספר): קולטי אויר מספר העובדים

 מהפרים דחפורים עגורנים מספר המשאיות

 2. פרטים אישיים על מנהל המחצבה:

 שם משפחה שם פרטי שם האב הגיל מס׳ הזהות

 מען המגורים מס׳ הטלפון

 3. פרטים על מינוי כמנהל המחצבה:

 ציין את שמות המנהלים האחרים;

1 

2 

 נתמנה כמנהל יחיד

 נתמנה נוסף למנהל/ים
 אחר/ים

 תאריך התחלת
 המינוי
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 4. השכלה ונסיון בעבודה של מנחל המחצבה:

 שם בית הספר הטכני שבו למד ומקומו שנת סיום הלימודים המקצוע העיקרי

 מספר שנות נסיון —
 בניהול מחצבת־אבן
 בהשגחה על חיצוב

 במחצבת־אבן
 בתפקיד עוזר למנהל

 מחצבת־אבן

 ס״ה שנים

 מספר שנות נסיון בעבודות במחצבת־אבן
 מאז הגיע לגיל 18

 5. פרטים על מנהל המחצבה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מחליפים את מנהל
 המחצבה במחצבת־אבן):

 שם משפחה שם פרטי תאריו סיום תפקידו

 חתימת התופש במחצבה וחותמת הפירמה

 הצהרת מנהל מחצבה שנתמנה

 לפי תקנה 3 (ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן), תשכ״ה—1965, אני
 החתום מטה מקבל על עצמי את התפקיד של מנהל מחצבה במחצבת־האבן המתוארת בהודעה

 דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלקים 2 עד 4 מתייחסים אלי והם נכונים.

 ידוע לי שמחובתי למלא אחר הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות־אבן)-
 תשכי׳ה—1965, והוראות של פקודת הבטיחות בעבודה, 1946, ותקנות אחרות שהותקנו לפיה
 והנוגעות לעבודות במחצבת־אבן. כן ידוע לי כי עלי לנקוט בצעדים מתאימים שכל עובד

 ימלא אחר ההוראות האמורות המתייחסות לאותו עובד.

 ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל מחצבה בהתאם לפקודה והתקנות האמורות.

 התאריד חתימת מנהל המחצבה

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ה באדר ב׳ תשכ״ה (29 במרס 1965)
 (חמ 750204)
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 פקודת הטלגרף האלחוטי
זיה ר מקלטי טלבי ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים׳ 4 ו־7 לפקודת הטלגרף האלחוטי ג
 אלה:

 1. במקום תקנה 3 לתקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי טלביזיה), תשכ״ב—1962 2 החלפת תהנה 3
 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״בקשה לרשיי! 3. בקשה לרשיון תהא לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותוגש לתא

 הרדיו, שירות השידור״.

קח תקנה 11  2. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום ״למשרד הדואר״ יבוא ״לתא הרדיו, שירות תי
 השידור״.

 3. לאחר תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: היפפת
 . , , תקנות 13א

 ״אנרות 13א. (א) בעד מתן הרשיון או חידושו תשולם אגרה כמפורט בתוספת ו-13ב

 ״השניה. י
 (ב) המנהל רשאי להורות כי האגרה תשולם בשני תשלומים שווים

 ובמועדים שהוא יורה.
 אי־החזרת 13ב. מכד או העביר בעל רשיון את מקלט הטלביזיה שבחזקתו, לא

ה תוחזר לו אגרה ששולמה על ידיו, לתקופה בה לא ימשיך להחזיק במקלט״. ק? ר ג  א

 4. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת
 התוספת

 ״תופפת ראשונה
 (תקנה 3)

 מדינת ישראל

ה ל ש מ מ ד ראש ה ר ש  מ

ו ת ק ז ח ה יה או ל ז ת מקלט טלבי נ ק ת ה ת רשיון ל ש ק ב פס ל  טו

 שם המבקש
 שם המשפחה שם פרמי מסי תעודת הזהות

 מען המבקש
 שם הרחוב מס׳ הבית או שם בעליו • העיר

 מקלט הטלביזיה נמצא במען
 מקלט הטלביזיה נרכש מאת..

 שם הבעל הקודם / או שם הסוחר

ו סוחר) נ  מענו המלא מם׳ ת.ז. של המוכר (אם אי

 תאריך רכישת מקלט הטלביזיה

. חתימת המבקש. . .  תאריך.

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קנ״ב, עמ׳ 1519.
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 תופפת שניה
 (תקנה 13א)

 אגרת מתן רשיון או חידושו לירות

 לשנה תמימה —50
 ל־9 חדשים 37.50
 ל־6 חדשים׳ —.25

 ל־3 חדשים 12.50״

 השם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי טלביזיה) (תיקון), תשכ״ה-
 1965״.

 ד׳ בניסן תשכ״ה (6 באפריל 1965) ל ו י א ש כ ו ל
} ראש הממשלה 7 6 0 2 ט 3 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
מר צביעה ל חו ר סימון מזון המכי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בצו זה —
 ״אבקת קקאו״ — מזון שנתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 2 לצו ההגנה (ייצור אבקת

 קקאו והסחר בה), תשי״ז—1956 2 !
 ״שוקולדה״ — מזון שנתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 2 לצו ההגנה (סימון מזון בביטוי

;  שוקולדה והסחר בו), תשט״ז—1956 3
!  ״צמקאו״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ׳(צמקאו), תש״ך—1960 4

!  ״קפה״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קפה), תש״ד—1960 5
 ״חומר צביעה״ — חומר או תערובת של חמדים — למעט אבקת קקאו, שוקולדה, צמקאו
 וקפה — הנותנים צבע חום, גוון של צבע חום, או מראה של אבקת קקאו, של שוקולדה,

 של צמקאו או של קפח.

״ 2. (א) לא יסמן אדם, למעט צרכן, מצרך מזון או מיכל בו ארוז מצרך מזון בשם המכיל ס י  הוראות פ

 את המלים ״אבקת קקאו״ או ״שוקולדה״ או ״צמקאו״ או ״קפה״, או מלים המשתמעות כמוהן,
 אם מצדך המזון מכיל חומר צביעה.

 (ב) הכיל סימון רכיבים של מצרך כאמור את המלים ״אבקת קקאו״ או ״שוקולדה״
 או ״צמקאו״ או ״קפה״ או מלים המשתמעות כמוהן, לא יעלה גודל האותיות של מלים אלה

 על שליש מגודל האותיות של השם בו סומן המצרך.

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 650, תשי״ז, עמ׳ 510.

 3 ק״ת 629, תשט״ז, עמ׳ 1146.

 4 ק״ת 996, תש״ד, עמי 835.

 5 ק״ת 1043, תש״ד, עט׳ 1778•

 הגדרות
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 הוראות סימון
ת חדו ו  מי

 3. לא יסמן אדם, למעט צרכן, מצרך מזון במלים ״טעם אבקת קקאו״ או ״טעם שוקולדה״
 או ״טעם צמקאו״ או ״טעם קפה״, הכל לפי הענין, אלא אם כל האותיות של מלות סימון

 כאמור יהיו באותו גודל ובאותו צבע דפוס.

 4. לא יחזיק אדם לשם עסק מצרך מזון המכיל חומד צביעה, לא יקבלו, לא יעביר לאחר הסדר החזקה
ן והעברה ן א ן ן מ ך ה ף צ מ מ א א 1 , ף א ן מ א א כ ! ? ן ו ה ב ק ז ח ת ה ן א ן א י 1 , ת ע ן ! ; , ע ב ״ ה י א ה ש 1 , ך ב ר ד  ב

 המיכל בו הוא ארוז סומן לפי הוראות צו זה.

נים  5. צו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין, שמירת די
 אחרים

 6. לצו זה ייקרא ,״?ו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מזון המכיל חומד צביעה), השם
 תשכ״ה—1965״.

 ל׳ באדר א׳ תשכ״ה (4 במרס 1965)
ר י פ ס ס ח נ  (חמ741145) פ

 שר המסחר והתעשיה

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 צו בדבר הקמת רשות ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת דשות. ניקוז), תש״ך—21960, תיקו! התוספת
 אחרי פרט 18 יבוא:

ב הרשות כ ר ה — י ם הרשות טור נ ו ח ת — שם הרשות טור בי — ׳  טור א

ות 8 ות המקומי י ת ניקוז עמק־הירדן השטח של האזור מספר 19 (א) נציגי הרשו  ״19. דשו
ספת 1. מועצה אזורית עמק־הירדן 5  כנקוב בתו
 2. מועצה מקומית מנחמיה 2
 3. מועצה מקומית כנרת ן

 (ב) נציגי הממשלה 3
 1. נציג משרד החקלאות 1
 2. נציג משרד הפנים 1
 3. נציג משרד הבריאות 1

 בטה״פ 11

 1 ם״ח 236, תשי״ח, עמי 4.

 2 ק״ת 979, תשייר, עמי 587 ; ק״ת 1609, תשכ״ר, עמי 1637.
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 טור א׳ — שט הרשות טור ב׳ — תחוט הרשות טור גי — הרכב הרשות
ות 18 יות המקומי ת ניקוז הגליל־ השטח של האזור מספר 20 (א) נציגי הרשו  20. רשו

ספת 1. מועצה אזורית הגליל־התחתון 6 ב בתו ן כנקו  התחתו
 2. מועצה אזורית יזרעאל 3
ת יבנאל 2  3. מועצה מקומי
ורית עמק־הירדן 2  4. מועצה אז
 5. מועצה מקומית כפר־תבור 1
ת כפר־קמא 1 מי  6. מועצה מקו
 7. מועצה מקומית מגדל 1
 8. עירית טבריה 1

 9. נציג בעלי קרקעות לפי
 סעיף 11(0' לחוק 1

 (ב) נציגי הממשלה 3
 1. נציג משרד החקלאות 1
 2. נציג משרד הפנים 1
 3. נציג משרד הבריאות 1

 בםה״כ 21׳

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון מס׳ 2),
 תשכ״ה—1965״.

 ב׳ בניסן תשכ״ה (4 באפריל 1965) ח י י פ ג ב ת י
מ 75138< שר החקלאות ח  י

ן מקובלי ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר בית־שמש

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

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

 1. השטח שבתחומי מחוז ירושלים, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בתוספת,
 יהיה שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 882 הערוד בקנה
 מידה 1:5000 והחתום ביום ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965) ביד שר הפנים וביד יושב
 ראש הועדה! העתקים מהתשדיט האמור מופקדים במשרד הפגים׳ ירושלים, במשרדי הועדה,
 מינהל המחוז, ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, בית־שמש, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 קביעת גבולות
 לשטח תכנון

 עיר

 תשריט
 והפקדת

 העתקים טמנו

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 1824 קובץ התקנות 1713, י״ג בניסן תשכ״ה, 15.4.1965



 3. גלעדי הגבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות; בעמודי ביטון המת־ הצבת גלעדים
 נשאים חמישים סנטימטר מעל פני הקרקע והמסומנים כל אחד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר או על דרך קיימת או מתוכננת׳ הוצבו הגלעדים

 בתחום שטח תכנון העיד סמוך ככל האפשר לנקודות האמורות.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (בית־שמש), תשכ״ה—1965״. השם

 תוםפת

 גבולות שטח תכנון עיר בית־שמש

: מגלעד מס׳ 1 הנמצא בנקודת ציון 148.420—129.420, מסילת הברזל, ן ו פ  צ
 בכיוון צפוךמזרח לאורך מסילת הברזל עד לגלעד מס׳ 2 הנמצא בנקודת
 ציון 148.800—129.500, גשרון של מסילת הברזל! משם בכיוון צפונה
 עד לגלעד מם׳ 3 הנמצא בנקודת ציון 148.800—129.870 ! משם בכיוון
 צפון מזרח עד לגלעד מס׳ 4 הנמצא בנקודת ציון 149.100—129.960 5
 משם בכיוון דרום עד גלעד מם׳ 5 הנמצא בנקודת ציון 149.100—
 129.730 על הגדה הצפונית של נחל־שורק ו משם בכיוון צפון לאורך
 הגדה הצפונית מערבית של נחל־־שורק עד גלעד מם׳ 6 הנמצא בנקודת
 ציון 149.580—130.040 ! משם בכיוון דרום מזרח עד גלעד מס׳ 7 הנמצא
 בנקודת ציון 149.780—129.910 ! משם בכיוון דרום מערב עד גלעד מס׳
 8 הנמצא בנקודת ציון 149.740—129.800 ! משם מזרחה עד גלעד מס׳ 9
 הנמצא בנקודת ציון 150.620—129.780 ! משם בכיוון צפוךמזרח עד
 לגלעד מס׳ 10 הנמצא בנקודת ציון 150.820—129.950! משם בכיוון
 דרום מזרח עד גלעד מס׳ 11 הנמצא בנקודת ציון 150.910—129.930 !
 משם בכיוון צפון ומזרח עד גלעד מם׳ 12 הנמצא בנקודת ציון 153.020—

.130.570 

: מגלעד מס׳ 12 בכיוון דרום מערב עד גלעד מם׳ ׳13 הנמצא בנקודת ציון ח ר ז  מ
 152.970—130.340 ! משם בכיוון דרום מערב עד גלעד מס׳ 14 במסילת
 הברזל הנמצא בנקודת ציון 151.900—129.730! משם מערבה לאורך
 מסילת הברזל עד גלעד מס׳ 15 הנמצא בנקודת ציון 151.650—129.750 !
 משם בכיוון דרום מזרח עד גלעד מס׳ 16 הנמצא בנקודת ציון 151.800—
 129.510 ! משם בכיוון דרום מערב עד גלעד מס׳ 17 הנמצא בנקודת ציון
 151.540—129.400 ! משם בכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳ 18 הנמצא
 בנקודת ציון 151.070—129.880 על הגדה המזרחית של נחל־שורק! משם
 בכיוון דרום ומערב לאורך נחל־שורק עד גלעד מס׳ 19 הנמצא בנקודת
 ציון 150.000—129.350 ! משם בכיוון דרום מזרח עד לגלעד מס׳ 20
 הנמצא בנקודת ציון 150.150—129.120 על מסילת הברזל! משם לאורך
 מסילת הברזל בכיוון מערב עד לגלעד מס 21 הנמצא בנקודת ציון
 150.080—129.120 ! משם בכיוון דרום עד גלעד מס׳ 22 הנמצא בנקודת
 ציון 149.850—127.750 ! משם עוקף את שטח בית הקברות האיזורי בית־
 שמש עד גלעד מס׳ 23 הנמצא בנקודת ציון 149.820—127.380! משם
 בכיוון דרום מזרח עד גלעד מס׳ 24 הנמצא בנקודת ציון 149.870—127.000.
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: מגלעד מם׳ 24 בכיוון צפון,מערב עד גלעד מס׳ 25 הנמצא בנקודת ציון ם ו ר  ד
 148.750—127.280 ! משם בכיוון דרום־מערב עד גלעד מס׳ 26 הנמצא
 בנקודת ציון 148.150—126.910 ! משם בכיוון צפון מערב עד גלעד מס׳
 27 הנמצא בצד המערבי של כביש בית־שמש—זכריה בנקודת ציון

.127.350—147.510 

: מגלעד מם׳ 27 בכיוון צפון לאורך כביש בית־שמש—זכריה עד גלעד מס׳ ב ר ע  מ
 28 הנמצא בנקודת ציון 147.640—128.530! משם עוקף את שטח עתי
 קות בית־שמש ממערב לכביש בית־שמש—זכריה עד גלעד מס׳ 29 הנמצא
 בנקודת ציון 148,000—128.860 ! משם בכיוון צפון־מזדח לאורך כביש
 בית־שמש—זכריה עד גלעד מס׳ 30 הנמצא בנקודת ציון 148.500—

 129.250 ! משם בכיוון צפוךמערב עד גלעד מס׳ 1.

 ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 5 מ ״ ח ) 

 שר הפנים

 פקודת בנין ערים, 1936
ן עיר גת—לכיש ו ח י תכנ ט לות ש ר גבו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

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

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

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מספד
 ד/352/א, הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום ביום י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
 ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר, גת—לכיש, קרית־גת, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שה־

 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (קרית־גת—לכיש), תש״ך—1960 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (גת—לכיש), תשכ״ה—1965״.

 קביעת נבולות
 לשטח תכנו!

 עיר

 תשריט
 והפקדת

 העתקים ממנו

 ביטול

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
 (חמ 76511)

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1019, תש״ד, עמ׳ 1274.

 1826 קובי! התקנות 1713, י״ג בניס! תשג׳׳ה, 15.4.1965



 קביעת גבו5ות
 לשמח תכנון

 עיר

 •תשריט
 והפקרת

ו  העתקים ממנ

 ביטול.

 השם

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של חוןן־הכרמל

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בניו עדים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

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

 1. השטח שבמחוז חיפה, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף 2, יהיה שטח
 תכנון עיר.

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
 מידה 1:50.000 והחתום ביום י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ביד שר הפנים וביד
 יושב ראש הועדה! העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה, מינהל המחוז, חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, חוף־הכרמל, עין
 הכרמל, דואר נע, חוףי־הברמל, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (חוף־הכרמל), תשכ״ב—1962 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים (חוף־הכרמל), תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
 (חמ 78511)

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153. ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1380, תשכ״ב, עמ׳ 2186.

 קביעת גבולות
ז ו מ  לשטח ת

 עיר

 תשריט
 והפקרת

ו  העתקים ממנ

 ביטול

 השם

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר מטה־יהודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

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

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

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 2/3
 הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתקים
 מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז ירושלים,
 ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, מטה־יהודה, ירושלים, וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

— בטל.  3. צו תכנון ערים (הרי־יהודה), תשכ״א—31961

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (מטה־יהודה), תשכ״ה—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965)
 (חמ 76511)

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153. עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
 : ק״ת 1098, תשכ״א, עמי 894.
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 פקודת בנין ערים, 1936
ן ן עיר השומרו ו ח תכנ ט ר גבולות ש ב ד  צו כ

( ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין עדים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

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

 1. השטח שבתחומי מחוז חיפה, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בתוספת, יהיה
 שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור מומנו בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000
 והחתום ביום י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ביד שד הפנים וביד יושב ראש הועדה
 (להלן — התשריט)! העתקים מהתשריט מופקדים במשרד הפנים, ירושלים׳ במשרדי הועדה,
 חיפה, ובמשרד הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, השומרון, בזכרון־יעקב, וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות ובימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (השומרון),תשכ״ג—1963 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (השומרון), תשכ״ה—1965״.

 תופפת
ם י ט ר ו פ מ ת רישום קרקע ה חלקו ן כוללים גושים ו ן עיר השומרו ו ח תכנ ט לות ש  גבו

: ן  להל

 קביעת נבולות
 לשטח תבנו!

 עיר

 תשריט
 והפקדת

ו  העתק ממנ

 ביטול

 השם

 10161 עד 10201,10172, 10203 עד 10210, 10214, 10215, 10223,
 10224, 11704, 11705, 12080 בשלמותם,׳ 10199 פרט לחלקות
 1 עד 24, 30 ! 10200 פרט לחלקות 5 עד 17 ! 10202 פרט לחל

 קות 6 עד 19.
 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן באות ״ב״ בתשריט והמותחם
 בקווים הבאים: מנקודה הנמצאת על הגבול המשותף של גוש
 10220 עם גוש 10221 במרחק 55 מטרים צפונית לפינה הדרו־
 מית־מזרחית של החלקה האמורה, משם לאורך הגבול
 המזרחי, הדרומי והמערבי של החלקה עד לנקודה הנמצאת על
 הגבול המשותף של גוש 10220 עם גוש 10222, במרחק 55
 מטרים דרומית לנקודת מדידה 145, משם לכיוון צפוני־מזרחי
 במרחק 30 מטרים ומנקודה זו לכיוון דרומי־מזדחי במרחק 370
 מטרים לנקודת המוצא, בגוש 10220 ! 2, 3׳ 4, 8 עד 18 בגוש

.10221 
 חלק מחלקה 5 בגוש 10222 כמסומן באות ״א״ בתשריט ודר
 מותחם בקווים הבאים ׳. מנקודה הנמצאת על הגבול המשותף
 של גוש 10222 עם גוש 10220 משם דרומה במרחק 55 מטרים
 דרומית לנקודת מדידה 145, לאורך הגבול המזרחי והדרומי

ה נ י מ י נ  א. ב
 הגושים:

 החלקות:

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עם׳ 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ ת 1454, תשב״ נ, עמ׳ 1569•

 1828 קובץ התקנות 1713, י״ג בניסן תשגנ׳׳ה, 15.4.1965



 של החלקה׳ משם צפונית־מערבית לאורך גבול החלקה
 במרחק 100 מטרים ומשם מזרחה 116 מטרים לנקודת המוצא!
 חלק מחלקות 1, 4 בגוש 10219 כמםומן באות ״ג״ בתשריט
 והמותחם בקווים הבאים: מנקודה הנמצאת על הגבול המשותף
 עם גוש 11705 במרחק 284 מטרים צפונית לפינה הדרומית־
 מזרחית של הגוש, משם לאורך גבול הגוש המזרחי והדרומי
 עד לנקודה הנמצאת על הגבול המשותף של גוש 10219 עם גוש
 10226 במרחק 182 מטרים מהפינה הדרומית־מזדחית של הגוש,
 ומשם לכיוון צפוני־מזרחי במרחק 238 מטרים לנקודת המוצא!
 חלק מחלקה 1 בגוש 10226 כמסומן באות ״ד״ בתשריט וה־
 מותחם בקווים הבאים: מנקודה הנמצאת על קו הגבול המשותף
 של גוש 10226 עם גוש 10221 במרחק 336 מטרים דרומית
 לפינה הצפונית־מזרחית של הגוש, מערבה במרחק 150 מטרים
 בהמשך הכיוון של הקו המפריד בין חלקות 17,16 בגוש 10221,
 משם צפונה־מזרחה לנקודה הנמצאת על הגבול המשותף עם
 גוש 10219 במרחק 182 מטרים מהפינה הצפונית־מזרחית של

 הגוש ומשם לנקודת המוצא בגוש 10226.

 10211 עד 10213, 10225 עד 10230, 11275, 11287, 11288,
 11299, 11301 עד 11335,11328 עד 11701,11340 עד 11703,
 11707 עד 11721,11712 עד 11725, 12066, 12068, 12069, 12074

 בשלמותם!
 11276 — פרט לחלקות 36,27,1 וחלק מחלקות 26,3 הגובלים

 בחלקות 27,1 !
 11329 — פרט לחלקות 19,14,12,7,5 וחלק מחלקה 10 (דדך)!
 11331— פרט לחלקות 24 עד 35,26 וחלק מחלקה 27 (דרך)!

 11332 — פרט לחלקה 1 וחלק מחלקה 10 (דדך) הגובל בחלקה
¡1 

ד  11333 — פרט לחלקות 2 עד 8,4 עד 10, וחלק מחלקה 20 הג
 בל עם חלקות 2 עד 10,4 וחלק מחלקה 21 (דרך)!

 11334— פרט לחלקות 17,16,13,1.

 החלקות: 4, 6, 7, 11, 12, חלק מחלקה 9 כמסומן באות ״א״ בתשריט
 וחלק מחלקה 3 כמסומן באות ״ב״ בתשריט בגוש 10195 !

 23, 24, 26׳ 27, 87, 88, וחלק מחלקות 69, 70 הגובל בחלקות
 האמורות, בגוש 10947 !

 48 עד 55, 57, 58, 63, 66, 68 וחלק מחלקה 56 (דרך) בגוש
!10948 

 37, 38, בגוש 10952 !
 16,9 עד 24, 27 בגוש 11300 !

 2 עד 31 וחלק מחלקה 1 הגובל בחלקות 5, 8, 11,9, 14 בגוש
.11706 

ב ק ע  ב. ז כ ר ו ן י
 הגושים:
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 ג. כ ד ה ו ר
 הגושים: 10072 עד 10078,10075 בשלמותם 5

 10070— פרט לחלקות 13,8 עד 27,24 עד 31 ;
 10071— פרט לחלקות 1 עד 41,6 ;

 10076— פרט לחלקות 7 עד 10.

 החלקות: 29 עד 47,42 עד 50 בגוש 10068 !
 1 עד 11,3 עד 43,18 בגוש 10069 !

 8,3,1 בגוש 10077 !
 4 עד 6, 8 עד 14,11 עד 57,27, 61,58, 62, 64 עד 67 וחלק

 מחלקות 60,59,56 בגוש 10079 ;
í 10080 70,68,17 בגוש 

 69 בגוש 12225,

ה נ ח ־ ם ד ר  ד. פ
 הגושים: 10091, 10093 עד 10097, 10101 עד 10105, 10107 עד 10113,

 10124,10123,10121,10119 בשלמותם 5
 10092— פרט לחלקות 4,2,1 עד 14,13,10,7,6 !

 10098— פרט לחלקות 22 עד 29,28 !
 10099— פרט לחלקות 29 עד 36,33 עד 43 !

 10100 — פרט לחלקות 138,116,110,33 וחלק מחלקה 49
 (נחל)«

 10106— פרט לחלקות 21 עד 29,27,23 !
 10118— פרט לחלקות 2,1!

 10122— פרט לחלקות 39,38 וחלק מהחלקה 37.

 החלקות: 18 עד 32 בגוש 10017 !
 7 עד 21,13 עד 26 וחלק מחלקה 16 הגובל בחלקה 26 בגוש

;10090 
 1 עד 8,3 עד 11, החלק הצפוני מחלקה 4 שגבולו הדרומי הוא
 המשך הגבול הצפוני של הדרך מס׳ 26 בגוש 10115, חלק
 מחלקה 30 הגובל בחלקות 1, 11,10, וחלק מחלקה 31 הגובל

 בחלקות 17,16 בגוש 10112, בגוש 10114 ;
 38 עד 44 וחלק מחלקה 45 הגובל בחלקות 44,41 בגוש 10117 !

 חלק מחלקה 1 בגוש 10658 ;
 חלק מחלקה 1 בגוש 10661.

 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח e n 76511) 

 שר הפנים

 קובץ התקנות 1713, י״נ בניםז ת׳עכ״ה, 15.4.1965



 פקודת בנין ערים, 1936
ז ירושלים ן עיר גלילי, מחו ו ח תכנ ט ר ביטול ש ב ד  י צו ב

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

 עיר, מחוז ירושלים, אני מצווה לאמור:

 1. צו תכנון עדים (שטח גלילי במחוז ירושלים), תשכ״אי—1960 3 — בטל. ביטול

 2. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים ׳(שטח גלילי במחוז ירושלים)(ביטול), תשכ״ה—1965״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965) ח
1 שר הפנים 7 6 5 1 מ 1 ח ) 

 1 ע׳׳ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עט׳ 153.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1079, תשכ״א, עמ׳ 532.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת מנשה רי ו עצה האז ר המו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט תיסיז  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
( נ 5 ט ( ד  וייג* - פ

 י בתוספת

 (1) במקום הגדרת,׳מפה״ יבוא: הראשונה
 ״בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור מנשה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 ודר
 חתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965) ושהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז חיפה, חיפה,

 ובמשרד המועצה האזורית מנשה, חדרה.״
/ יבוא ״השטח  (2) בטור אי, אחדי שם הישוב ״מגל״, יבוא ״מיסד״, ולצדו, בטור ב

 המסומן במפה באות ״מ״״.
 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), תשכ״ה— ה׳2ם

 1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965) ח
) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ין״ת 797, תש׳׳ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1486, תשכ׳׳נ, עמ׳ 2055.

 קובץ התקנות 1713, י״ג בניסז תשכ״ה, 15.4.1965 1831



 פקודת העיריות
ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר לתל־אביב־יפו ב

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות / מתקינה מועצת עירית
 תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

, במקום , בפריט 8א 3 ט 1. בתוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו(אספקת מים), תשי״ט—1959 2 י י  תיסיז פ
 8א של

ת פסקאות (1), (3), (4), (5) ד(6) יבוא: פ ם ו ת  ה

ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי
 בלירות לחודש בלירות

 ״(1) בנין מגורים — לדירה — לחודש —
 בעד 10 מ״ק הראשונים 0.17 0.50 לירות

 בעד 6 מ״ק נוספים או חלק מהם 0.36
 בעד כל מ״ק מעל 16 מ״ק 0.60

 לגבי דירה המכילה לא יותר משלושה חדרים
 ושהצפיפות הממוצעת בה עולה על שתים
 וחצי נפש לחדר תינתן הנחה של 20% מתצ־
 רוכת העולה על 10 מ״ק לחודש, מתאריך
 מתן הודעה בכתב על כך מאת הצרכן

 למנהל.
 (3) להשקאת גינה מסביב לבית, שיש לה אספ

 קת מים במדידה נפרדת 0.60
 ובלבד שלהשקאה בחדשים אפריל—נובמ־
 בר ל־0.075 מ״ק לכל מ״ד מהגינה המושקית

 לכל חודש 0.17
 (4) בית עסק, בית מסחר, בית מלאכה או בית
 חרושת, פרט לאלה המפורטים בפסקה (5),

 משרד, מוסד, מחסן, שירות. 0.65 —1
 (5) בית עסק, בית מסחר, בית מלאכה או בית

 חרושת, המשתמשים במים לצרכי עסק 0.20 —1
 (6) חקלאות (כולל רפת או לול), חנות דגים,

 מכבסה 0.20 —•1
 (7) בית מלון, מסעדה 0.25 —1״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה-
 1965״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 ג׳ בניסן תשכ״ה (5 באפריל 1965) ראש עידית תל־אביב־יפו

 (חמ 800022)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישדאל, נופח חדש 8, תשב״ד, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 222, תשי׳׳ט, עמ׳ 1618.

 3 ה״ת 1366, תשכ״ב, עמ׳ 2705 ; ק״ת 1488, תשכ״ג, עמ׳ 2088 ; ק״ת 1632, תשכ׳׳ה, עמי 131.

 1832 קוב׳ו התקנות 1713, י״נ בניסן תשב״ה, 15.4.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגדרות כדבר הגנה על הצומח

, מתקינה המועצה.  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גדרות חוק עזר זה:

ת י י ד ג  1. בחוק עזר זה — מ
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן 5

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיה, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או
 כל חלק מהם 5

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו *
 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או

 צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור!
 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים

 בתחום המועצה.

 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא פגיעה בצמחים
ם י ג ן ברשות הו ם א י פ ג ו ע נ מ ש מ ו 1 , ת א , ! ׳ ? ם י ח ף ן פ ת א ת י ו פ נ מ מ . ף 1 ט ק א י , ל ו ת פ י ל ת ק  יסיר ממנו א

 לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן, כניסה למקום
י י נ  אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו. ס

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק — משחיזים
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

ס ע5 עצים פו  5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שעד או סורג שבגן, או על עץ או שיח טי
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

י מרעה  6. (א) לא ירעה אדם בעל־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה 1לפ
 הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור הכנםת
' ט «י־י׳יי  היטב ועל פיו מחסום. ג

ת נ י ה  8. י בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע נ
ט ״ ח ־ י 5 5  בצמח. מ

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 קובץ התקנות 1713, י״ג בנים! תשכ״ה, 15.4.1965 1833



 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או
 סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם המד, על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא יניחנו

 לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.

 11. בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה לאחר

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחד הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (הגנה על הצומח), תשכי׳ה—1965״.

ם ח ב ד ־ א ן ד ב ו  גתאשד. ד
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) ראש המועצה האזורית גדרות

 (חט 817100)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־יונה בדבר מפגעי תברואה

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י
 המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:

 הנדיית 1. בחוק עזר זה —
 ״בוד שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים, או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בול חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, לרבות ביב או

 תעלה!
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזס של קבוצה של
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
 שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל אביזרי הביוב,

 מחסומים ותאי בקרה ז

 1 ע״ו־ 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 קשירת
 בעלי־חיים

 השגחה על
 בעלי-חיים

 הוצאות החזקה

 ילדים

 שימוש
יות  בסמכו

 עגשים

 השם
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 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש לחעברת צואיס, דלוחים, שפכים או כל פסולת קזל נוזלים
 אחדים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי ו

 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
 הצינורות ואביזריהם בפנים המין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי
 או בביב ציבורי, בורות שפכים, וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת

 אספקת המים על כליה, צינורותיה ואביזריה!
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה
 זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא
 כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או

 שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים 1
 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם

 מצויים בסביבתו!
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו׳ בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יונה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של
 המועצה או כל פקיד מועצה אחר, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן ז

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ

 עותו בחוק עזר זה!
 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגים!

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 2. ״מפגע״ —
 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו מפגעים

-מטיפוס מאושר׳ בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
 ציבורית!

 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכסים המשמשים
 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!

 (3) גג, תקרה או קיד, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או
 בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי

 דעת התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך ?
 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה

 להזיק לבריאות!

 קוב•! התקנות 1713, ׳״ג בניס) ת׳עכ״זז, 15.4.1965 1835



 (5) צפיפות מדובה בנכסים אשר, לדעת התברואן׳ עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר,  ללא היתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 2

 לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם ?

 (7) כל, אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויידת במחסום, או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה, לדעת התברואן 1

 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או מחוצה
 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר 5

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או הצד שה,ם

 במצב מזוהם, או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!

 (10) באד, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התברואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם?

 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!

 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים

 שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה
t או של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה 

 (14) השימוש בצינור גשם בצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחר
 דרך צינור גשם;

 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל
 ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים

 (16) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, אשר, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך ו

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות?

 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התבדואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן ז

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.
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 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
 ואשר׳ לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם על ידי

 . כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!

 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים או
 בחצר, בכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן;

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התברואן!

 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות

 לדעת התברואן ז

 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת
 התברואןן

 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם;

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש
s להצטברות אשפה או פסולת 

 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבד כל רחוב
 והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת
 התברואן!

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תבדואית, או מבחינה אחרת 5 י

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה. ^

יות  3. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה לשם סמכו
, א י ר ב ת  סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. ה

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואס ימצא צורך
 בכך, רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו או על ידי עובדי המוע־
 צה, וזאת לאחד מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני
 ביצוע עבודה כזאת, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו
 לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
 האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכם או למחזיק
 בנכס, לפי הודאות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

ות  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי אחרי
ף ?סילוק מפגע ש פ י א ט א מ א ל ו , א ם י ם כ ם נ ת ו א ע מ ג פ ל מ  נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כ

 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את
 המפגע.
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 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר יכל שהוא בנכסים או בסביבתם אשד בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכסים נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוחו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחר

 שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים׳ או אלה ואלה, חייבים הם כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד.

 5. (א) התברואן דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע, לפי
 הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן (א).
 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקיים את תנאי

 ההודעה לכל פרטיה.

 6. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע
 את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם

 אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והחמדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

 8. (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי התברואן,
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התבדואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אהדת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים
 בית כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע
 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב, לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המגיחה את דעת התברואן.

 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידיו של האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה בדואר אליו במכתב רשום 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 הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

 הודעה
 לסילוק מפגע

 סילוק המפגע
 על ידי המועצה

 החלטת
 התברואז

 חובות

רת הודעות  מסי
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 10. כל אדם עבירות וענשיפ
 המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה!

 המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה!

 (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!

(1) 

(2) 

 (4) העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות
 או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה >

 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי!

 (6) המטיל נייד, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין
 ציבורי ז

 (7) השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או המניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים !

 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות או חומר בניה של שהוא!

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן, או
 פסולת מזון כל שהיא ז

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים! \

 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה ן

 (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב !

 (13) החולב בהמות בית ברחוב!

 (14) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
 על גג מבנה!

 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,

 דינו — קנם 100 לירות, ואם עבר על הוראות מעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 6 והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבי־

 רה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יונה (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1965׳••. ה׳״ם

ם ו ל ק ש ח צ  י
 דאש המועצה המקומית כפד־יונד.

 נתאשר.
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)

 >חמ 834207)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח לת ר ר םלי ב ד  חוק עזר למרום־הגליל ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית מרומ־הגליל חוק עזר זה:

 הנדיי״ 1. בחוק עזר זה —
 ״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 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 שלמעלה משלוש שנים?
 ״הוצאות סלילה״ .— הוצאות סלילת רחוב, לרבות הוצאות משדד, תכנון וכל סכום המגיע
 מאת המועצה כריבית או באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל סכום

 שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה?
 ״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט (לו) לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות

 (מועצות אזוריות), תשיי׳ח—1958 2?

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה ?

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחד, בין שהוא מצופה אספלט׳ או חומר אחר׳ ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 3
 המועצה לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן?
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרום־הגליל!

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפידה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ?

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון׳ הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים,

 תעלות, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתם?

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו׳ לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ?

 (4) בנייתם ושינוים של קידות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,
 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ?

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119 ; ם״ח 410, 410, תשכ״ד, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256 ; ק״ת 1665, ת׳עכ״ה, עמ׳ 1061.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים׳ סידורם וגידודם ז

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליחן«

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה $

 ״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה, לרבות הבנינים העומדים עליה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
t כולן או מקצתן 

 ״שטת בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב
 לצורך חוק עזר זה 5

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון קודקד או חומד אחר, שהונח יעל פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם להוראות חוק עזר זה. החלטה על
 כלילת רחוב

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי הודעה על
ן 9 החלטה לסלול ם 6 א י 3 י ע , ס  הנכסים החייבים בדמי השתתפות ^,

 רחוב

י רחבו ו נ  4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין שי
1 של כביש £ נ ן צ מ צ  ל

 (ב) דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת סלילת כביש
 אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא 1

 (4) סלילת התשתית והכיסוי׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא 5

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור;

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

 6. (א) נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף 5, ישתתפו כל בעלי הנכסים באותו שיעור דמי
ח השתתפות ט ל ש ל  שטח בנוי בהוצאות סלילתו בשיעור של 75% לפי היחס שבין שטח נכסיהם לבין כ

 בסלילת כבישיט
 הנכסים שבשטח הבנוי• ינבייתם
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 (ב) (1) נסלל כביש בשטח שאינו ששח בנוי, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי
 הנכםים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר כד1000 מטר;

 שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כזה:

 המרחק במטרים שיעור ההשתתפות

40% 
30% 
10% 

 עד 250:
 למעלה מ־250 עד 600
 למעלה מ־600 עד 1000

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכס
 החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.

) ישולמו ב )  (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים (א) ר
 למועצה על ידי כל אחד מהם 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 אותם שלבים

 שהושלמו לפניו׳ לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, דש»י ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב, מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6, לשלם למועצה, תוך חודש
 ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את הסכום הנקוב בהודעה

 ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש
 או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלו

 נאמדו מדאש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, כולם או מקצ

 תם, הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אודך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי
 רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה ז

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה׳ בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור ?

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגימרם.

 פקדונות
 ע? חשבון

 דמי השתתפות
 בסלילת כבישים

 מדרכות

 9. (א) נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף 8, ישאו בעלי הנכסים הגוב
 לים אותה מדרכה בבל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם

 לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.

 שיעורי
 דמי השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם
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 (ב) על תשלוט דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולו הודאות הסעיפים 6 (ג)
 ו־7> בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7, ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום החזרת ת׳צ*לומ.ים
5 ^ י ב

ק  ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו. "

 11. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתד בכתב מאת המועצה ובהתאם סלילת כביש
 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה. על ידי הבעלים

 ׳(ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בו, רשאית המועצה להרסם או לשנותם 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%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה תעודה ע5
א סכום ההוצאות ה ה _ ת ף ן ן ^ ע n ת ף ן ן ע Tray1 א ן צ י ב ו ל ^ א g ו ף 5 א , ע ם  מהעבודות המפורטות ב

 ראיה לכאורה לדבר.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות
 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 1מכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ז
 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.

 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרום־הגליל(סלילת רחובות), תשכ״ה—1965״. השם

ו ל י ש ל  ; ׳נתאשר. א
 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה >7 בפברואר 1965) ראש המועצה האזורית מדום־הגליל

 (חמ 839406)

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות.1713, י״ג בניסן תשנ״ה, 15.4.1965 1843



 פקודת המועצות, המקומיות, 1941

ה על הצומח נ ג ר ה ב ד ה ב ת ז ע  י חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית עזתה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית עזתה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן •,
 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או

 כל חלק מהם!
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!

 ״גך — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או
 צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור;

 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים
 בתחום המועצה.

 פגיעה בצמחים ,2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא

ש יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים, י ב י " ה ) ש ר  ב

 לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 כניסה למקום
 סגור

 משחקים

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

ס על עצים 5, לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח פו  טי

 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא
 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ירעה אדם בעל־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי
 הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום, קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור
 היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע
 בצמח.

 מרעה

 הכנסת
 בעלי־חיים

גת  נהי
 בעלי־חיים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 9. לא יקשור אדם בעל־חיימ, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או ?שיות
ו בעלי-חיים נ ן ן י א ע ם ^ י י ח - ! ? ע ם ב ך ל י ך ע י מ ע א י ן ל ב ׳ ו ח מ ל צ ה ע ס הגנ ש ב ל ו ז ו ר ו ב ן א ג  סורג שהוקמ! ב

 לעמוד על ידם.

 השגחה על
 בעלי־חיים

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.

 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ׳ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.

 11. בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי הוצאוח החזקה
 בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האמור לפי הודאות חוק עזר זה. ילדים

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. שימוש
 בסמכויות

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של ענשים
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעזתה (הגנה על הצומח), תשכ״ה—1965״. השם

ן מ נ ז ו ם ר ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית עזתה

 נתאשר.
 כי־׳ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חמ 846307)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ״תיקון מעות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באר־טוביה, תיקון), תשכ״ה—1964,
 שפורסם בקובץ התקנות 1665, תשכ״ה, עמ׳ 1059, בסעיף 1, בטור בי, לצד שם הישוב בית־

 עזרא, ברשימת חלקי הגושים, במקום ״344,341״ צ״ל ״342,341, 344,״.

 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
א ר י פ ש ה ש מ ם י י ) ח 8 0 0 מ 1 ח ) 

 שר הפנים

 קוב׳ו התקנות 1713, י״ג בניסז תשכ״ה, 15.4.1965 1845



 המחיר 96 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליט


