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 פקודת העברת קרקעות
ן י ע ק ר ק מ י ה ס ק נ פ ם ב שו ת רי ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

( ד ) 2 , וסעיפים 14 (א) ר 1 ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת העבדת קרקעו
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, תשט״ז—1956 (להלן — התקנות ת) (אגרו ן  הח5פת 1. במקום תקנה 8א לתקנות העברת מקרקעי

א: בו א העיקריות), י 8 ה נ ק  ת

 ״רישום מי!וי׳י 8א. נרשמת עסקה במקרקעין שהמדינה, או אחר מטעמה או ביזמתה,
 s • הקימו עליהם בית שאושר לענין תקנה זו על ידי שר השיכון או על ידי

 מי שהוא הסמיכו, ושר האוצר, או מי שהוא הסמיכו לכך אישר, שבעת
 עשיית העסקה הופקד בידיו או בידי מורשהו סכום מוסכם מטעם המדינה
 לכיסוי האגרה שהיתה משתלמת אילו נרשמה העסקה אותה שעה, יראו
 אותו סכום כאילו הוא האגדה שנקבעה ושולמה בעד רישום העסקה לפי

 תקנות אלה.״

ות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא י,  תיקו! תקני, 10 2. בתקנה 10 לתקנ

 ״(ב) שר המשפטים דשאי להתנות כל פטור לפי תקנה 8 או 9 בתנאי שמקבל
 הפטור יבצע פעולה פלונית, או יימנע מביצוע פעולה פלונית, דרך כלל או
ימת; הפר מקבל הפטור אח התנאי, יגבה המנהל את האגרה י  בתוך תקופה מםו

 שהיתה משתלמת אילולא הפטור.

 (ג) סכום האגרה ישמש שעבוד ראשון על המקרקעין והרשם ירשום הערה
 על כך בפנקסים! קיים מקבל הפטור את התנאי כאמור, יורה המנהל, על פי

 בקשתו, על מחיקת ההערה״.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העבדת מקרקעין (אגרות) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

ף ס ו 7 באוקטובר 1965) ד ב י ) ו  י״א בתשרי תשכ״
ד המשפטים < ש 7 0 1 4 מ 0 ח ) 

 1 חוקי:א״י, כרד ב/ פרס פ״א, עמי 855.

 2 ע״ר תש״ח, תומי א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת תשט״ז, עמי 472.

 4 ם״ח 417, תשכ״ד, עט׳ 52•

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ם ת י י ב ג ח ו ו ט י י ב מ ם ד ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48,48,47א ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1 סייח 137, ת׳עי׳׳ד, עט׳ 6 ׳, ם״ח 456, ת׳עכ׳׳ה, עט׳ 130. -
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 הוספת
 תקנה 1ב

ספת  הו
 תקנה 2א

ת דמי ביטוח), תשי׳׳ד—1954 2 (להלן — י בי ג ) מי  1¿ אחדי תקנה 1א לתקנות הביטוח הלאו
 התקנות העיקריות), יבוא:.

 ״תקופת תשלום 1ב. תקופת תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית היא: שלושה

 לעובד במשק חדשים.״
ת י  ב

א: בו  2. אחדי תקנה 2 לתקנות העיקריות י

עד התשלום 2א. מועדי תשלום דמי ביטוח בעד עובד במשק בית הם:  ״מו

^ 15 באפריל, בעד החדשים ינואר—מרס! 0  1^ב'" ב
 15 ביולי, בעד החדשים אפריל—יוני.

 15 באוקטובר, בעד החדשים יולי—ספטמבר!

 15 בינואר, בעד החדשים אוקטובר—דצמבר.״

ן תקנה 8 קו  תי

ל טו  בי
 תקנה 9א

ספת  הו
 תקנה 9נ

ספת  הו
ספת  התו

א: בו  3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) י
ד יגיש במועד תשלום דמי הביטוח בעד עובדיו דין וחשבון, לפי  ״(א). כל מעבי
 י טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, בדבר השכר ששילם לכל אחד

 מעובדיו בתקופת התשלום שלגביה מוגש הדין וחשבון.״

 4. תקנה 9א לתקנות העיקריות — בטלה.

א: בו  5. אחרי תקנה 9ב לתקנות העיקריות י

 ״הסכם 9ג. הסכם תשלומים ייערך בטופס שבתוספת״.
ם מי  תשלו

 השם

 6. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות תבוא התוספת שבתקנות אלה.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), השכ״ו—
 1965״.

 תופפו!
 (תקנה 9ג)

 תיק.
: ׳ ק א ל  ח

 טופס הסכם תשלומים לגבי מעביד

ם י מ ו ל ש ם ת כ ס  ה

 1. מוסכם כי
ל ע פ מ ה / ד י ב ע מ  שם ה

 (להלן — המעביד) מתחייב לשלם את החוב המסתכם ליוט
 בסך לירות ( •

 בתשלומים כמפורט בסעיף 6.

ד לא: יפגר מעתה ואילך בהגשת הדוחו״ת ובהעברת התשלומים שיגיעו ממנו.  2. המעבי

 .לירות),

״ח, עמ׳ 70 ; ק׳׳ת 2023, תש״ד, עמ׳ 1396 ; ק״ת 1259, , ע,מ׳ 649 ; ק״ת 739, תשי ״ד  ק״ת 440, תשי
 ה׳עכ״ב, עמי 1246.
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 3. קל פיגור בתשלום לפי סעיפים 2 או 6 יבטל את ההסכם מאליו.

 4. המעביד מצהיר בזה כי ידוע לו שבהתאם לחוק, במקרה של אי מילוי התחייבויותיו
 לפי ההסכם, יוגדל החוב עד 20% או עד 50%, לפי הענין, וגביית החוב כולו תימסר

 למחלקה להוצאה לפועל ללא כל התראה נוספת.

ד מצהיר שידוע לו שסכומי כסף המגיעים לו מהמוסד יקוזזו על חשבון חובו.  5. המעבי

 6. מועדי התשלום וסכומי הפרעון הם —

טד מוש המו ם הסכום לשי ו סד בי מוש המו ם הסכום לשי ו י ם ב ו י  ב

 ולראיה באנו על החתום, היום המקום.

ה מ י ת דו ח  שם החותם תפקי

ם ותפקיד). ש ) י ד  אושר על י

. . . ק.  תי

 תאריך.

 חלה ב'

 טופס הסכם תשלומים לגבי מבוטח חבר אגודה שיתופית חקלאית שנערך באמצעות האגודה

ה י מ ו ל ש ם ת כ ס  ה

 1. אנו, אגודה שיתופית חקלאית במושב , מתחייבים בזה
 לשלם את חוב חברי המושב שבגביה המרוכזת ליום בסך

ם:  0 לירות) במועדים ובתשלומים הבאי
 ת|שלוס ראשון, עם חתימת הסכם זה, בסך לירות, וכן.

 תשלומים בסך לידות כל אחד שישולמו ב־ לכל חודש,
 בחדשים: :

ו מתחייבים לשלם בחדשים יוני, ספטמבר,  2. נוסף על התשלומים האמורים בסעיף 1, אנ
 דצמבר ומרס, בעשירי לחודש, את התשלומים השוטפים (כולל הפרשי שומה), על פי

 הודעות התשלום ששלחתם ושתשלחו לנו.

 3. ידוע לנו שאי פרעון התשלומים כפי שפורטו בסעיף 1 או 2 מבטל הסכם זה ללא כל
 התראה נוספת.

 4. אם בתקופה שאליה מתייחס ההסכם יהיה אחד מחברי המושב זכאי לתשלום מאת
 המוסד, יקוזז הסכום, כולו או מקצתו, על חשבון החוב של המבוטח.
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 ידוע לנו כי הסבם זה אינו משפיע על זכאות בקשר לגימלאות שמועד עילתן חלד. לפני
 עריכת ההסדר.

.5 

ו י ג י צ מת נ חתי תמת המושב ו  חו
סד ־ דד ההסכם מטעם המו  שס עו

י המושב ג י צ  שמות נ

 ח;תמת הקופה

. . . ת. : מסי זהו ׳ ק ג ל  ח

 שם המבוטח.
 הכתובת.

 טופס הסכם תשלומים לגבי מבוטח שאינו עובד

ם י מ ו ל ש ם ת כ ס  ה
 1. הואיל ואני חייב לכם

 ביו0 : סך .לירות׳
 והואיל והנכם מציעים לקזז מתביעתי ל סך לידות׳
ת י ר י ל יב לסלק את חובי בסך .  אני מתחי

ם:  בתשלומים הבאי
 , (א) תשלום ראשון, ביום חתימת הסכם זה, בסך לירות«'

 (ב) יתרת החוב תשולם ב־ תשלומים בסך לירות
. . . . . . . . . . עד לחודש .  כל אחד, שישולמו החל מחודש 196 ו
 196 ב־10 לכל חודש, פרט לחדשים יוני, ספטמבר, דצמבר, מרם, שבהם אשלם

 תשלומים שוטפים כמפורט בסעיף 2.
 2. נוסף על התשלומים האמורים בסעיף 1 אני מתחייב לשלם בחדשים יוני, ספטמבר,
 דצמבר, מרס, ב־10 לחודש, את התשלומים השוטפים (כולל הפרשי שומה) על פי

 הודעות התשלום ששלחתם אלי ושתשלחו אלי.
 3. ידוע לי כי אי פרעון התשלומים כפי שפורטו בסעיפים 1 או 2 מבטל הסכם זה מאליו

 והמוסד עלול לנקוט נגדי בפעולות של הוצאה לפועל ללא כל התראה נוספת.

 4; אם בתקופה שאליה מתייחס הסכם זה אהיה זכאי לתשלום מאת, המוסד, יקוזז הסכום
 על חשבון חובי לכם.

 5. ידוע לי כי הסכם זה אינו משפיע על זכאותי לגימלאות שמועד עילתן חל לפני עריכתו.

טח ת המבו מ י ת ך ח י ר א  ת

תמת הקופה י חו ד י - ל  אושר ע

ן ו ל ל א א ג 3 באוקטובר 1965) י ) ו ״  ז׳ בתשרי תשכ
ר העבודה (7503 ש a חם) 

ות 1787, ב״ו בתשרי׳ תשכ״ו, 22.10.1965  קוביז התקנ



 חוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה—1965

ן רגיל ו ם במע לדי ת י ק ז ח ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (ב) ר12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה—1965 נ
 אני מתקין;תקנות אלה:

 1. בתלןנות אלה —

 ״מעון״ — מעון רגיל כמשמעותו בתקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ״ה—
,!המיועד לילדים! 21965 

 ״מוסד רפואי מוכר׳•׳ — מוסד רפואי או רופא ששר הסעד בהתייעצות עם שר הבריאות, קבע
 אותו כמוסד רפואי מוכר לצורך תקנות אלה.

 2. לא יינתן רשיון לניהול מעון לפי סעיף 2 (א) לחוק אלא אם הוא ממלא אחד התנאים
 שבתקנות אלה.

 3. (א); במעון יספקו לילדים השוכנים בו —

 : (1) כל צרכיהם הגופניים והנפשיים וידאגו להם במסירות ויקיימו תנאים

 שיבטיחו להם התפתחות תקינה ובריאה;

 : (2) ארוחות בהתאם לצרכיהם ולא פחות מאשר ארבע ארוחות ליום, מהן
ו כפי ששר הסעד יודיע בחוזר יהי ,  : לפחות אחת מבושלת,• הרכב המזון וטיבו

 שישלח למעונות.

 (ב) י במעון ידאגו שהילדים השוכנים בו ילבשו לבוש מתאים, תקין ונקי בהתאם
 לצרכים בעונות השנה.

 (ג) : במעון ידאגו לנקיון גופם ולבושם של הילדים השוכנים בו.

 (ד) ; במעון ידאגו לקיום קשרים בין הילדים השוכנים בו לבין בני משפחותיהם.

 4. (א) 1 במעון ייקבע סדר יום לימי חול, לימי המנוחה השבועיים ולחגים שיבטיח זמנים
 סבירים לשינה, לאוכל, ללימודים, להכנת שיעורים ולפעולות נופש ותרבות.

ן ייעשו סידורים מתאימים המאפשרים את הפעלתו בהתאם לסדר היום  (ב) י: במעו
 והוא• יתנהל:על פיו.

 5. במעון תיקבע תכנית חופשה לילדים השוכנים בו.

א יתקבל ילד למעון אלא אם הוא מתאים לסוגי הילדים שבעבודם ניתן רשיון ל  6. (א) :
 לניהולו.

 (ב) : לא יתקבל ילד למעון אלא אם נשלח אליו על ידי הורו או אפוטרוספו או על ידי
 מי שמוסמך לכך על פי כל דין.

 (ג) :לא יתקבל ילד למעון אלא אם הומצאה למעון תעודה רפואית שניתנה על ידי

 מוסד רפואי מוכר המעידה כי אין הילד נגוע במחלה מידבקת.

ת דרו  הג

ן ו ם ?רשי י א נ  ת

ם לדי ה לי  דאג

 סדר יום

ת פשו  חו

ם לדי  קבלת י
 למעון

 1 ם״ח 444, תשכ״ה, עמ׳ 48.

 2 ק״ת 1726, ח׳עכ׳׳ה, עמי 2036.
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 (ד) היה מנהל. המעון בדעה כי יש,צורך בקבלת הילד באופן דחוף מותר לקבלו אף
! תעודה כאמור תומצא תוך שבוע ( ג  אם לא הומצאה תעודה רפואית כאמור בתקנת משנה (

 מיום קבלת הילד למעון.

 (ה) לא יתקבל ילד למעון שבו ניתן חינוך דתי אלא אם הוא בן אותה דת.

 (ו) על אף האמור בתקנת משנה (ה) אם היו הורי הילד או אפוטרופסו או פקיד סעד
, או מנהל המעון שבו ניתן חינוך דתי  לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש״ך—1960 3
מד ילד בן דת אחרת להתקבל, סבורים כי טובת הילד דורשת כי יתקבל למעון  ושאליו עו
 האמור, יפנו בכתב למפקח בבקשה להרשות את קבלת הילד! היה המפקח סבור כי טובת
 הילד מחייבת את קבלתו למעון שאליו הוגשה בקשה להתקבל, רשאי הוא לאשר את קבלתו•

 7. (א) מנהל מעון ינקוט באמצעים מתאימים כדי להבטיח כי ילד היוצא את תחומי
 המעון, על דעת המנהל, יגיע למחוז חפצו בשלום.

 (ב) על עריכת טיולים, קייטנות ורחיצה בים או בבריכה של ילדי המעון, יחולו
 הודאות המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות כפי שהן מתפרסמות בחוזרים המתפרסמים

 על ידיו מפעם בפעם.

 (ג) אמצעי המשמעת במעון יהיו אמצעי משמעת חינוכיים בלבד! לא תונהג במעון
 שיטה של עונשים גופניים, שלילת מזון או כליאה כאמצעי משמעת ולא יוענש ילד עונש אחר

 כל שהוא העלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי.

 8. מעון יימצא באזור מגורים או באזור חקלאי המתאימים לייעודו.

ה ג נ  9. (א) המעון ייבנה מחמדים יציבים ובלתי חדירים לרטיבות * הוא יהיה אטום בפני מ
 חדירת חרקים ומכרסמים! הקירות החיצוניים והגג יהיו אטומים במידה מספקת בפני חום

 וקור.
 (ב) מבני המעון יוחזקו במצב נקי.

 (ג) רצפות המבנה יהיו עשויות מחומר קשה וחלק הניתן לשטיפה.

 (ד) הפתחים החיצוניים יהיו ניתנים לסגירה.

 (ה) שטח החלונות בכל חדר מגורים, חדר אוכל ומטבח לא יפחת משמינית שטח
 הרצפה ולא יפחת ממטר מרובע.

 (ו) החלונות בחדרי המגורים ובחדרי האוכל ובמטבח יפנו החוצה.

ה נ י  10. (א) גובה חדרי המגורים לא יפחת מ־2.5 מטר. ג חדרי ש
ט י ר ו נ מ  (ב) (1) בחדרי שינה המיועדים למספד ילדים יוקצה שטח של לא פחות מ־4 י

לד! בחישוב השטח לא יובאו בחשבון ארונות קיר.  מטרים מרובעים לכל י

 (2) שטחו של חדר שינה ליחיד לא יפחת משמונה מטרים מרובעים.

 (ג) לא ישוכנו בחדר שינה אחד יותר מ־6 ילדים.
 (ד) המרחק בין המיטות לא יפחת מ־90 ס״מ.

 (ה) חדרי השינה יהיו מעל לפני הקרקע.
 (ו) ילדים וילדות מגיל 6 ומעלה יהיו בחדרי שינה נפרדים.

 3 ס״ח 311, תש״ד, עמ׳ 52•

י  אמצע
 משמעת
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: מזדון, סדין, ציפוי לשמיכה,  (ז) : לכל ילד תהיה מיטה נפרדת וכלי מיטה שיכללו
 כיסוי למיטה ושמיכות צמר לפי הצורך.

 (ח) בכל חדר שינה יימצא מיתקן המיועד להחסנת חפציו האישיים של כל ילד וכן
ועד לשימושם של שוכני החדר.  כסאות או שרפרפים ושולחן המי

 11. (א) בכל מעון יוקצה חדר, שאינו משמש לשינה. כחדר אוכל.

 (ב) ; בחדר האוכל יוקצה שטח של מטר מרובע אחד לפחות לכל סועד.

 (ג) : השולחנות בחדר האוכל יהיו מצופים חומד הניתן לשטיפה.

 (ד) שולחן בחדר האוכל יהיה מיועד ל־10 ילדים לכל היותר, ולכל ילד יהיה מקום
 ישיבה נפךד.

 12. ליד־ חדר האוכל יימצאו, במרחק סביר ממנו, כיורים לרחיצת הידיים, וחדרי נוחיות.

:  13. (א)1 בכל מעון יהיה מטבח ששטחו כמפורט להלן

ם ׳עטםפרם שטח המטבת במ״ר לדי ן המאכסן י  ן במעו

14 
20 
26 
32 
52 

25 — 13 
50 — 26 
75 — 51 
100— 76 
200—101 

 16. (א) במעון שבו שוכנים עד 60 ילדים ייקבע מקום שישמש מרפאה ושבו יימצא
 הציוד הבא!:

 (1) אדון נעול לתרופות ולמכשירים

נה!  (2) ארון קיר לציוד עזרה ראשו

 חדר אוכל

ר לרחיצת ו י  כ
ם י י ד  י

ח ב ט  מ

 מעל 200 — 52 בתוספת 0.15 מ״ר מעל למאתיים הראשונים.

 (ב) ! גובה המטבח לא יפחת מ־2.5 מטרים.

 (ג) ! קירות המטבח יהיו מצופים עד לגובה 1.5 מטר בחומר המאפשר שטיפתם.

ד מטבח 14. (א): כלי האוכל יהיו עשויים בהתאם לתקן הישראלי שנקבע להם על ידי מכון ו י  צ
 התקנים הישראלי.

 (ב) במטבח או סמוך לו יוקצה מקום מיוחד לשטיפת כלים.

 (ג) : במעון תימצא יחידת קירור בגודל מתאים ליכולת תפוסתו של המעון, לשם
 החסנת המזון.

 (ד) ! יוקצה סמוך למטבח מקום מיוחד, סגור ומאוורר, להחסנת מצרכי מזון על
 הרצפה. י

ן יהיה לפי מספר הילדים השוכנים ם 15. (א); מספר כלי התברואה במבני המגורים שבמעו י ת ו ר  חדרי שי

 בו כמפורט | בתוספת.
 (ב) ; חדרי הנוחיות יימצאו במרחק סביר מחדרי המגורים.

 (ג) ! במעון שבו שוכנים ילדים משני המינים יהיו כלי התברואה נפרדים ככל האפשר
 לפי היחס המספרי בין שני המינים.

 מרפאה
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 (3) כרטסת בריאות!
 (4) כיור וברז מים ן
 (5) מיתקן לחימום.

 (ב) במעון שבו שוכנים ילדים במספר העולה על 60 ייקבע חדר מיוחד, ששטחו 10
 מטרים מרובעים לפחות, למרפאה,

 (ג) במרפאה כאמור בתקנת משנה (ב) יימצא הציוד האמור בתקנת משנה (א)
 ובנוסף לו גס הציוד הבא:

 (1) ספת בדיקה!
 (2) פרגוד!

 (3) מדרגות!
 (4) מאזניים לשקילת בני אדם!

 (5) שולחן כתיבה!
 (6) כסאות במספר מספיק!

 (7) שטיח או מחצלת לרצפה.

 17. (א) במעון שמספר הילדים השוכנים בו אינו עולה על 50 ייקבעו חדרים מיוחדים חדרי חולים

 (ב) במעון שמספר הילדים ששוכנים בו עולה על 50 ייקבעו שני חדרים מיוחדים

 (ג) במעון.שבו שוכנים ילדים וילדות ייקבעו חדרי חולים וחדרי בידוד נפרדים

 (ד) לחדרי חולים או לחדרי בידוד יהיו צמודים כיודי רחצה, בית שימוש ומקלחות

 18. (א) במעון שתפוםתו עד 25 ילדים יוקצה מקום מיוחד שישמש כמחסן להחסנת החמת בגרים
 בגדים וכבסיס.

 (ב) במעון שתפוםתו יותר מ־25 ילדים יוקצה חדר מיוחד שישמש כמחסן להחסנת
 בגדים וכבסיס.

 (ג) ייעשו סידורים במעון להחסנת הכבסים המלוכלכים בנפרד.

 (ד) במעון ייקבע מקום מיוחד להחסנת נעלים.

 שישמשו בעת הצורך כחדרי בידוד או חדרי חולים.

 שישמשו כחדרי בידוד וחדר חולים.

 לילדים ולילדות,

 שישמשו את המאושפזים בהם בלבד.

 19. במעון תהיה תאורה חשמלית מספקת. תאורה

 20. במעון יהיה מיתקן לאספקת מיס חמים לרחיצת הילדים. מים חמים

 21. (א) במעון יספקו לילדים השוכנים בו את השירותים הרפואיים הבאים: טיפול רפואי

 (1) בדיקה רפואית שגרתית אחת לשנה!
 (2) טיפול רפואי שוטף!

 (3) טיפול שיגרתי בשיניים! •
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 (4) מעקב אחרי ילדים חולים ואישפוזם!

 (5) מתן עזרה ראשונה

 (6) פיקוח רפואי כללי!

 (7) ביצוע חיסונים!

 (8) אחזקת המרפאה ודאגה לסדרים בה ולחמרי הרפואה שבה,׳

 (9) בדיקות רפואיות לפני טיולים.

 (10) קשר עם חולים הנמצאים מחוץ למעון!

 (11) ניהול כרטסת בריאות.

 (ב) מנהל מעון ימציא למפקח אישור ממוסד רפואי מוכר על סיפוק השירותים
 המנויים בתקנת משנה (א).

ם 22. (א) לא יתקבל עובד לעבודה במעון אלא לאחר שנבדק על ידי מוסד רפואי מוכר י אי ם רפו אי  תנ

ש והציג אישור שאינו חולה לא בשחפת פעילה ולא במחלה מידבקת אחרת ושאין הוא נושא י י ב י ת ע ק פ ע ה ? 

 טפילים של מחלה מידבקת כלשהי.

 (ב) חובת הבדיקה והמצאת האישור כאמור בתקנת משנה (א) יחולו גם על בני
 משפחת העובד המתגוררים אתו בין כתלי המעון.

 (ג) לא יועסק במעון עובד החולה במחלת נפש או החולה באחת המחלות הנזכרות
 בתקנת משנה (א).

 (ד) עובד במעון שחלה יפסיק את עבודתו עד שימציא אישור רפואי המוכיח כי הוא
 אינו מסכן את בריאות שוכני המעון.

 (ה) כל עובד חייב להמציא אחת לשנה אישור מאת מוסד רפואי מוכר שאינו חולה
 לא בשחפת פעילה ולא במחלת עור מידבקת.

 (ו) לא יתגורר במעון בן משפחה של עובד אם הוא לוקה במחלת נפש או במחלה
 מידבקת העלולה לסכן את בריאות שוכני המעון.

 (ז) נוסף על הבדיקות האחרות, ייבדק כל עובד מטבח אחת לשנה בדיקות תרבית
 וצואה.

 (ח) לא יועסק במטבח של מעון עובד אשר נקיון גופו ולבושו אינם מניחים את
 הדעת, ולא יועסק שם עובד שעל גופו נמצאים חטטים או פצעים פתוחים או מוגלתיים אלא

 אם הם מכוסים בתחבושת בלתי חדירה.

ר 23. שר הסעד רשאי לפטור לתקופה שהוא יורה מעון שהיה קיים ערב פרסומן של תקנות  פטו

 אלה ברשומות ממילוי אחר הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם לדעתו מתנהל המעון
 בצורה שאינה פוגעת בשלומם הגופני והנפשי של הילדים השוכנים בו.

 השם 24. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ״ו—
 1965״.

22.10.1985 , ות 1787, כ״ו בתשרי תשכ״ו  124 קובץ התקנ



 תוםפת
 (תקנה 15)

 מספר מספר
ת ם המקלחו רי ו י  הכ

2 
1 
1 

 מספר
ת ו  המשתנ

 מספר
ת ו  האפל

 1. במעון שמספר הילדים בו
 עד 13

 לכל 10 נוספים עד 50, תוספת של
 לכל 15 נוספים מעל ל־50, תוספת של

 2. במעון שמספר הילדים בו
ד 50  ע

 לכל 30 נוספים מעל 50, תוספת של

 מספר
ת ו י ט ב מ א  ה

 לכל 50 ילדים במעון שמחציתם לפחות הם
 למטה מגיל 6

 לכל 50 נוספים, תוספת של
 לכל 50 מעל לגיל 6

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

5 באוקטובר 1965) ) ו ״  ט׳ בתשרי תשכ
 (חט 780902)

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961

 צו בדבר פטור מתשלום מם רכוש

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—11961
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. ״מלכה, נתיבי הים התיכון״ בע״מ פטורה מתשלום שני שלישים של המס החל על כלי פטור
 שיט שבבעלותה, הרשומים בישראל ושעיקר פעולתם בקווים בין־לאומיים.

ה 5 י ח (1 באפריל 1963)• ת ג  2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בניסן תשכ״

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (כלי שיט) (פטור), תשכ״ו—1965״. השם

ר י פ ס ס ח נ ה (19 בספטמבר 1965) פ ״ כ ש ת ל ו ל א ב ב ״  כ
 (חט 72476) - שר האוצר

 1 ם״ח 337, תשכ״א, עמי 100 ; ס״ח 423, חשכ״ד, עט׳ 91.

965j.22.10 1 2 5 , ת , כ״ז בתשרי תשכ״ו ו  1787קיבין התקנ



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר מכירת מספוא

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה, תשי״ח—
: ד  1957 !, אני מצווה לאמו

, במקום . בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מספוא), תשכ״ג—1963 2 n 1 1 < ! < ״ 0 ק י  ת
א: בו  הגדרת ״מספוא — תוצרת מקומית״ י

 ״ ״מספוא — תוצרת מקומית״ — כוספה וסובין המיוצרים בארץ, למעט כוספת
 חריע וכן כל מצרך אחר המיוצר בארץ והמשמש להזנת בעלי חיים אשר שר

 החקלאות הודיע עליו, בהודעה ברשומות, כעל מספוא — תוצרת מקומית״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מספוא) (תיקון), תשכ״ו—
 1965״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שד החקלאות

״ח, עמ׳ 24.  1 ם״ח 240, תשי

 2 ק׳׳ת 1486, תשכ״ג, עמי 2046 : ק״ת 1594, תשכ׳׳ד, עמי 1416.

(1 באוקטובר 1965) ו  ה׳ בתשרי תשכ״
 (וזמ 740135)

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  אני מצווה לאמו

ז םעיו־ 1 1. בסעיף 1 לצו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש יהוד—בית־דגון— קי  תי

 רחובות—בילו—עקיד—מזכרת־בתיה—חולדה), תשכ״ד—1963 3 (להלן — הצו העיקרי),
 אחרי המלים ״50 מטר״ יבוא ״להוציא:

ון;  (1) קטע הדרך בתחום עירית ראשון־לצי

 (2) קטע הדרך בתחום המועצה המקומית נס־ציונה,

 כאמור בסעיפים 1א ד1ב״.

א: בו  הוספת 2, אחרי סעיף 1 לצו העיקרי י

 ״תחולה •1א. על קטע הדרך בתחום עירית ראשון־לציון המתחיל בנקודת ציון

" 153.340 — 131.860 והמסתיים בנקודת ציון 151.300 — 131.470, המסומן מ צ ל ־ ח ש א  ר

 לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/5087 הערוכה בקנה מידה 1:10,000
 והחתומה ביד שר העבודה, תחול הפקודה ברוחב עד 40 מטר בלבד. .

 1 ע״ ר 1943, תום׳ 1 מם׳ av ,1305׳ 40 : ם״ח 404, תשב״ג, עמ׳ 144.

ס' א׳ מס׳ 2, עמי 1.  2 עייר תש״ח, תו

 3 ק״ת 1504, תשכ״ר, עמ׳ 154.

ם 1א, י פ י ע  ם
 1ב, 1נ

ת 1787, כ״ ו בתשרי תשכ״ו, 22.10.1965 ו  126 קובץ התקנ



 בתחום עירית
 נם־יצונה

ד בתחום וזמועצד, המקומית נס־ציונה המתחיל בנקודת ו ד ה , 1ב. על קטע ה 5 ו ח י  י
 ציון 148.060 — 131.020 ומסתיים בנקודת ציון 148.520 — 131.100, המסומן
 לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/4976, הערוכה בקנה מידה 1:10,000

 והחתומה ביד שר העבודה, תחול הפקודה ברוחב עד 40 מטר בלבד.

 רשות לעיי! 1ג. העתקי המפות הנזכרות בסעיפים 1א ר1ב נמצאים במחלקת עבודות
 •: ציבוריות, מחוז תל־אביב והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב.״

- ן ו ג ד ת־ י ב - ד ו ה  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש י
 רחובות—בילו—עקיר—מזכדת־בתיה—חולדה) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 כ״ה באלול תשכ״ה (22 בספטמבר 1965) י ג א ל א ל י ז
 >חמ 73050) שד העבודה

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
, ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948 3 ד ) 2  (להי*ן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ר

 אני מצווה ׳לאמור:

- ח ״ י ש  1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש עוקף עכו), ת
(להלן — הצו העיקרי), אחרי המלים ״עכו—נהריה״ יבוא ״להוציא קטע הדרך בתחום 3 1958 

 עידית עכו כאמור בסעיף 1א״.

א: בו  2. אחרי סעיף 1 לצו העיקרי י
 ״תחולה 1א. על קטע הדרך בתחום עירית עכו, המתחיל בנקודת ציון 258.828—

י 157.822 ומסתיים בנקודת ציון 259.590 — 157.692 המסומן לשם זיהוי י  בתחום ע

 בצבע אדום במפה מס׳ כ/1/5061 החתומה ביד שר העבודה, תחול הפקודה
 ברוחב עד 40 מטר בלבד.״

א: בו  3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי י
 ״רשות לעייז 2. העתקי המפות הנזכרות בסעיפים 1 ד1א נמצאים במחלקת עבודות

 ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי
 לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש עוקף עכו) (תיקון),
 תשכ״ו—1965״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ה באלול תשכ״ה (22 בספטמבר 1965) י
 (חט 75050) שר ׳העבודה

, עמ׳ 144.  1 ע״ר ׳1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ס״ח 404, תשכ״נ

׳ 1.  2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מם׳ 2, עט

 3 ק״ת 800, תש<י״ח, עט׳ 1443 : היית 1602, תשב״ר, עט׳ 1543.

 קובי! התקנות 1787, כ״ו בתשרי תשכ״ו, 22.10.1965



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948-,

 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש צומת משמיע שלום —
 גדרה — צומת בילו), תש״ך—1960 3 (להלן — הצו העיקרי), אחרי המלים ״צומת בילו״

 יבוא ״להוציא קטע הדרך בתחום המועצה המקומית גדרה, כאמור בסעיף 1א״.

בוא:  2. אחדי סעיף 1 לצו העיקרי י
 ״תחולה 1א. על קטע הדרך בתחום המועצה המקומית גדרה המתחיל בנקודת

ה ציון 135.354 — 128.084 ומסתיים בנקודת ציון 136.400 — 128.666, המ י ד ם ג י ח ת  ב

 סומן לשם זיהוי בצבע צהוב במפה מס׳ כ/5077 החתומה ביד שד העבודה,
 תחול הפקודה ברוחב עד 40 מטר בלבד״.

א: בו  3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי י
א נמצאים במחלקת עבודות ת  ״רשות לעיי! 2. העתקי המפות הנזכרות בסעיפים 1 ו

, ציבוריות, מחוז תל־אביב והמרכז, רח׳, הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין ^ מ  ה
 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות״.

3 לצו העיקרי במקום ״צומת משמיע שלום״ יבוא ״צומת ראם״.  4. בסעיפים 1 ד

 5. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש צומת ראם —
 גדרה — צומת בילו) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 כ״ה באלול תשכ״ה (22 בספטמבר 1965)
 (חמ 75050)

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

פ׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ם״ח 404, תשכ״ג, עמי 144. ו 1943, תו ״  1 ע

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

, עמ׳ 408 ; ק׳׳ת 1582, תשב״ד, עמ׳ 1285. ו  3 ק״ת 973, תש״

ף 1 ן סעי קו  תי

ספת  הו
ף 1א י  סע

 החלפת
!ז2  םעי

ו השם קו  חי

 השם

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952
 צו בדבר פטור בעלי דרכונים מםויימים מהוראות החוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 ואחרי
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, ספת 1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מםויימים), תשכ״ד—1964 2 ן התו  תיקו

 בטור אי, ייווסף ״טוגו״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים) (תיקון), תשכ״ו—
 1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ה (16 במאי 1965) ח ״ כ ש ת ר י י א ב ד ״  י
) שר הפנים 7 6 6 2 מ 4 ח ) 

״ב, עמ׳ 354.  1 ם״ח 111, תשי

 2 ק״ת 1590, תשכ״ד, עמי 1382.

ות 1787, כ״ו בתשרי תשכ״ו, 22.10.1965  128 קוביו התקנ



ן מקומי־ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ן ב ו ר לאשקל ז ק ע  חו

, והסעיפים 3 ו־16 לחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית

ה:  אשקלון חוק עזר ז

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזך זח — ׳ ה
ן!  ״העיריה״ — עידית אשקלו

 ״המועצה״ — מועצת העיריה«
 ״רשות״ — דשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

רה  2. בתחום שיפוטה של העיריה תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה רשות השמי
 לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק

 ועל פי חוק.עזר זה.

י הרשות י נ י  3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העיריה שהם בעלי מ
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספר חברי דזרשות יהיה שלושה. הרכב הרשות

י ו נ י  5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הדשות, הרכבה הודעה ע5 מ
 וכל שינוי בהרכבה.

רה בת השמי  6. הסדרת. חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. חו
ט בי י י מת הח  7. הדשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה של העיריה החייבים בשמירה. רשי

 בש!מירה

ת י א ו פ קה ר  8. תושב תחום השיפוט של העיריה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות בדי
 רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

י ד ע עת מו  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום קבי
ה י י מ ש  ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה. ה

יב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9. חובת השומר  10. השומר חי
מה ת הרשי ג צ  11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העיריה, במשרד העידיה ה

 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הדשות.

ת העתק ר י ט  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור מ
 לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

ת ישראל, נוסח חרש 8. עמ׳ 197. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 ס״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 169.
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 תפקיד השומר 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו בראוי׳ להישאר על
 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

 ענשים 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לירות, ואם כבד הורשע
 בעבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

ט 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (הסדרת השמירה), תשב״ו—1965״.׳ ! ־ ׳  ה

ר ג  נתאשר. א׳ ת
 י״ד בתשרי תשכ״ו(10 באוקטובר 1965) ראש עירית אשקלון

 (דומ 860008)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד ם ב י ר לבת־ ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות והסעיפים 3 ו־16 לחוק הרשויות
 המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית

 בת־ים חוק עזר זה :

 1. בחוק עזר זה —
ם! י ד  ״העיריה״ — עירית בו

ה; רי  ״המועצה״ — מועצת העי
 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 ן

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות.

 2. בתחום שיפוטה של העיריה תוקם דשות« וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה
 לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק

ר זה.  ועל פי חוק עז

 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של העידיה שהם בעלי
 זכות בחידה למועצה.

 4. הספר חברי הדשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה
 וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

 רשות השמירה

 מינוי הרשות

 הרכב הרשות

 הודעה ע? מינוי

 חובת השמירה

ת ישראל, נוסח חדש! 8, עמ׳ 197. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 סייח 346, תשכ״א, עמ׳ 169.
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ם בי י י ת הח מ י ש  7. : הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה של מידיד. החייבים בשמירה. ו
׳ באמירה ׳ • ׳ ׳ , •  ׳

ת י א ו פ קה ר  8. תושב תחום השיפוט! של העיריה חייב למלא אחדי הוראות הרשות בבל הנוגע לבדיקות בדי
 רפואיות לשם קביעת כשדו לשמירה.

י ד ע ו עת מ י  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום קב
 י ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

; . ר ט ו ש בת ה  10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9. חו

מה ת תרשי ג צ  11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום העיריה, במשרד העיריד, ה
 ובכל מקום ציבורי אחר שתודה הרשות.

ת העתס ר י ס  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור מ
מה  הרשי

 לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.
ד השוטר י ק פ  13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על ת

 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע
 לשמירה.

 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע ענשים
3 לירות.  בעבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס ש

ט ש ׳  15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכודים (הסדרת השמידה), תשכ״ו—1965״. ה

ד ל י ש ט ו ם ר ח נ  נתאשך. מ
 ה׳ בתשרי תשכ״ו(1 באוקטובר 1965) ראש עירית בת־ים

 (חט 813370)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודות המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

 צו לכרמיאל בדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—
 1961ג (להלן — החוק), אני מצווה לאמוד:

׳ י  1. בצו זה — הגירו

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 12
 ״ישוב״ — הישוב כרמיאל.

רה  2. תוקם רשות שמירה בישוב > וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה לפעול — ימלא רשות השמי
 הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי צו זה.

 1 ם״ח 346, תשכ״א, עמי 169. -
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 3. הרשות תתמנה על ידי הממונה על מחוז הצפון.

 4. כספר חברי הרשות לא יעלה על שלושה.

 5. הממונה על מחוז הצפון יודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לו על מינוי הרשות,
 הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמירה לפי צו זה תהיה בהתאם להוראות הדשות.

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

 9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9.

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום הישוב, ובכל מקום ציבורי
 עליו תורה הרשות.

 12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידוד
 לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על
 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחדי הודאות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע
 בעבד על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנם 300 לירות.

 15. לצו זה ייקרא ״צו לכרמיאל (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״.

י הרשות ו נ י  מ

 הרכב הרשות

נוי  הורעה על מי

רה בת השמי  חו

ם בי י מת החי  רשי
רה  בשמי

ת 8. תושב הישוב חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם י א ו  ברימה רפ

 קביעת כשרו לשמירה.

י ד ע עת מו י  קב
רה  השמי

 חובת השומר

מה  הצגת הרשי

ת העתק ר י ס  מ
מה  הרשי

ד השומר י ק פ  ת

ם י ש נ ע . 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ד בתשרי תשכ״ו(10 באוקטובר 1965)
 (חט 83570)

 פקודות המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

 חוק עזר לקרית־גת בדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות •י, וסעיפים 3 ד16 לחוק
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

 המקומית קדית־גת חוק עזר זה:

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

 2 ם״ח 348, תשכ״א, עמ׳ 169.
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ת דרו  1. בחוק עזר זד.— הג
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־גת!

 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 ן,
.  לכל מונח אחר תהא השמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3

רה ת! וכל עוד לא הוקמה הרשות או אם חדלה רשות השמי  2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם דשו
 לפעול — ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק

ר זה.  ועל פי חוק עז

״ ו ש ר י ה ו נ י י מ ל ע ה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם ב  3. הדשות תתמנ
 זכות בחירה למועצה.

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה. הרכב הרשות
י ו נ י ה הודעה ע? מ ב כ ר ,  5. המועצה תודיע לתושבי.תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, ד

 וכל שינוי בהרכבה.

רה  6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הדשות. חובת השמי
בים י ת החי מ י ש  7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה. ר

רה  בשמי

ת י א ו פ קה ר  8. תושב! תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחדי הודאות הרשות בכל הנוגע בדי
 לבדיקות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

י ד ע ו עת מ  9. הרשות תקבע את סידורי השמידה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום קבי
ה י י מ ש להלן — השומר) לצאת לשמירה. . ה מה(  ברשי

בת חשומר , חו  10. השומ1 חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9

מה ת הרשי  11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה הצג
 ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

ת העתק ר י ס  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידוד מ
* ° ' ש ר ז  לשמירה במקבים להציגם כאמור באותו סעיף. [

ד השומר י ק פ  13. שומר! שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על ת
 משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע

 לשמירה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע ענשים
 בעבר על עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנם 300 לידות.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״. השם

 נתאשר. ג׳ נ א ו ר
״ד בתשרי תשכ״ו(10 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית קרית־גת  י

 (חמ 853019)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י• ח
 שר הפנים

״א, עמי 178 ; ק׳׳ת 1219, תשכ״ב, עמ׳ 280.  ק״ת 127,! תשי
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׳ ירושלים  המחיר 40 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


