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 כ״ו בטבת תשכ״ט 2337 16 בינואר 1969
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ת המקרקעין (אגרות) (תיקון מס׳ 3), תשב״ט-1969 ו נ ק ת ^ , ^ 
ת הדיג (תיקון), תשכ״ט—1.969 . • • • • • ו נ ק ! / ' 

ת הכניסה לישראל (תיקון), תשכ״ט—1969 . • ו  י תקנ

ן והבניה (אגרת היתר לחממה) (תיקון), תשכ״ט—1969 .  תקנות התכנו
ת העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים) (תיקון), תשכ״ט—1969 ו קנ  ז

ת המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון), תשכ״ט—1969 . ו קנ  ז
 :צו לימוד חובה (ארנונה), תשכ״ט—1969 ־• .

יות מעצר לחברי הגא, תשכ״ט—1969 •  צו הענקת סמכו
ה ועוקף חדרה: צומת פ י ח - ה ר ד  צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת הדרכים ח

 קיסריה דרומית), תשכ״ט—1969 . . ־ •
 * ׳*;' רשיון יצוא כללי (תיקון), תשכ״ט—1969 י

ללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), תשכ״ט—1969 : 
, תשכ״ט—1969 ( ן נים)(תיקו ת הובלה ותשלומים שו ת(אגרו ו  ־!חוק עזר למסילות הברזל הממשלתי

 מדור לשלטון מקומי

 חוק עזר לנצרת (ביוב), תשכ״ט—1969 . . • ־ . •
» ׳ • • « •  חוק עזר לגני־תקוה (ביוב), תשכ״ט—1969 . •

 חוק עזר לבאקה־אל־גרביה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ט—1969
 חוק עזר לרכסים (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ס—1969

(הדברת מזיקים), תשכ״ט—1969  חוק עזר לרמות״השבים.
 חוק עזר לרמות־השבים (רשיונות לאופניים), תשכ״ט—1969 .



 פקודת העברת קרקעות

ם ו ש י ת ר ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת העברת קרקעות •י, אני מתקין תקנות אלה

א: בו , י , תשכ״ו—1966 2 ת) דו (אג ן  1. במקום תקנה 10 לתקנות המקרקעי
 ״ג־ימ י«*עי 10. (א) המנהל רשאי ליתן פטור מכל אגרה לגבי עסקאות אלה, לפי

 ספר
: ( ג )  האמור בתקנות משנה (ב) ד

 (1) ; העברת בעלות במקרקעין או החכרתם לנכה, לנפגע־תפר
 או לבן־משפחה של חייל שנספה במערכה, לשם שיכונם, ובלגד^
 שפטור כזה לא יינתן לגביהם אלא פעם אחת בלבד t ־ <•
 (2) רישום משכנתה על אותם מקרקעין לטובת נכה, נפגע־

 ספר או בךמשפחה כאמור.

 (ב) נפגע־ספר או בךמשפחה של חייל שנספה במערכה, יינתן לוי
 פטור מכל האגרה.

 (ג) נכה, יינתן לו פטור בשיעור הנקוב בטור א׳, בהתאם לאחוזי
: ׳  נכותו כנקוב בטור ב

 ב

 כל האגרה 50 — 100
 שלושת רבעי האגרה 35 — 49
 מחצית האגדה 21 — 34
 שליש האגרה 15 — 20
 רבע האגדה 10 — 14

 (ד) בתקנה. זו —
 ״נכה״ — כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח

, או בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—1954 * !  משולב] 3
 ״נפגע־ספר״ — כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי־ספד, תשי״ז—1956 ׳/

 לרבות שאיריו הזכאים לקצבה או למענק לפי סעיף 6 לאותו חוק!
 ״בן־משפחה של חייל שנספה במערכה״ — כמשמעותו בחוק משפחות
 חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950», לרבות
 הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או

 שיעור הכנסותיהם ויתום עד גיל 27.״

ת) (תיקון מס׳ 3), תשכ״ט—1969״. (אגרו ן  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעי

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

״ט בטבת תשכ״ט (9 בינואר 1969)  י
 (וומ 70143)

 1 חוקי א׳׳י, כרך בי, פרק פ״א, עמ׳ 855.

 2 ק״ת 1874, תשכ״ו, עמ׳ 1864 ! ק״ת 2331, תשכ׳׳ט, עמ׳ 661.

 3 ס״ח 295, תשי״ט, עמ׳ 276.

 * ס״ח 147, תשי״ד, עמ׳ 76.

 0 ס״ח 213, תשי׳׳ז, עמי 22.

 9 סייח 52, תש״י, עמ׳ 162.

ת תשכ״ט, 16.1.1969 ג ט  קובץ התקגות 2337, ב׳׳ו י



 פקודת הדיג

ג י ד ת ה ו נ ק ן ת ו ק י  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 !, אני מתקין תקנות אלה:

, תקנת משנה (14) — בטלה.  1. בתקנה 4 לתקנות הדיג, 1937 2

, תשכ״ט—1969״. ( ן קו (תי ג י  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הד

י ת ב ם ג י י  ה* בטבת תשכ״ט (26 בדצמבר 1968) ח
. י שר החקלאות 3 8 7 ° מ a ״ 1 י  י

ר 1937, חוס׳ 1 מס׳ 667, עמ׳ 137. ״ ע 1 : 
 2 *״ירי1937, תוס׳ 2 מס׳ 669, עמ׳ 86; ק״ת 2265, תשכ״ח, זנמ׳ 2048.

ו 9 5 2 - ב ״ י ש  חוק הכניסה לישראל, ת

ל א ר ש י ה ל ס י נ ר כ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 אני מתקין
 תקנות אלה:

, יבוא: 7 לתקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2 ד 6 ת ו נ ק  1. במקום ת

 ; ״אשיותאועי 6. (א) אדם הזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות,
, ורוצה להיכנס לישראל ולשהות בה לתקופה העולה על  תש״י—1950 3
 ״ שלושה חדשים, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג

 א1 (עולה בכוח).

 (ב) (1) מי שרוצה להיכנס לישראל ולשהות בה לתקופה העולה
 על שנה למטרות לימוד או השתלמות, רשאי להגיש בקשה

 לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א2 (תלמיד) י

א:  (2) מגיש הבקשה ימצי
 (א) אישור מאת מוסד חינוך שהוא נתקבל בו כתלמיד
ד מתכוון  או הוכחות להנחת דעתו של השר שהתלמי

ד!  לבוא לישראל כתלמי
• (ב) הוכחות להנחת דעתו של השר שעומדים לרשות - . . ׳ , . . . . 
 התלמיד האמצעים לבימוי כל הוצאותיו בתקופת שהותו

 בישראל!

ד בעצמו,  (3) בקשה כאמור יכול שתוגש על ידי התלמי
 אפוטדופםו או כל אדם אחר האחראי לכלכלתו או על ידי המוסד

_ שבו מתעתד הוא ללמוד. _ _ _ _ _ _ 
¡ י 1 « :  י ס״וז 111, תשי״ב, עמי 354. י :

 2 ק״ת 552, תשט״ז, עמ׳ 6; ק״ת 1019, תש״ך, עמ׳ 1270¡ ק״ת 1500, תשכ״ד, עמי׳ 92 •: ק׳׳ת ,1724,־׳ תשיצ״ח,

 •י י עמ׳ 1993 . . ׳ .•;;.׳•••׳ ;•׳•־,׳ יי •
 3 פ״ח תש״י, עמ׳ 159. ״

 קובץ התקנות 2337, ב״1 בטבת תשכ׳׳ט, 16.1.1969



 (ג)1 איש כמורה הרוצה להיכנס לישראל ולשהות בה, לפי הזמנת
 כנסיה או מוסד דתי דומה, .לתקופה של למעלה משנה, רשאי להגיש

 בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א3 (איש כמורה).

ית ובידו חוזה עבודה.  אשיימ־יקיי 7. (א) (1) הרוצה להיכנס לישראל לעבודה זמנ
ד בישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה די מעבי  חתום על י

; ( י  ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב1 (עובד זמנ

 (2)׳ נותן העבודה בישראל יודיע ללשכת עליה ומרשם הקרו
 בה ביותר למקום העבודה על בואו של העובד הזמני לארץ

 וכן על יציאתו ממנה.

 (ב) (1) כל אשרה ורשיון לישיבת ביקור שאינה מסוג ב1 תסומן
 ב2 (מבקר);

 (2) בקשה לאשרה ורשיון לביקור מסוג ב2 (מבקר), רשאי
 להגיש כל אדם, בין אם הוא זכאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון
 לישיבה מסוג אחד ובין אם לאו, ובלבד שלא יהא רשאי לקבל

 עבודה בישראל אלא אם שר הפנים התיר לו את הדבר.״

 2 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון), תשכ״ט—1969״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ד׳ בטבת׳ תשכ״ט (25 בדצמבר 1968)
 (חמ 76622)

1 9 6 5 - ה ״ ב ש  חוק החכנון והבניה, ח

ה מ מ ח ר ל ת י ת ה ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר התייע
: ן תקנות אלה  צות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקי

 1. בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (אגדת היתד לחממה), תשכ׳׳יח—21968, לאחר
 המלה ״מכוסה״ יבוא ״זכוכית, פאיברגלס או״.

, תשכ״ט— ( ן קו  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (אגרת היתד לחממה)(תי
 1969״.

׳ בטבת תשכ״ט (25 בדצמבר 1968)  ד
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 5 8 0 מ 8 ח ) 

 שר הפנים

 1 ס״ח תשנ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת 2255, תשכ״ח, עמ׳ 1883.

 קובץ התקנות 2337, כ״ו בטבת תשכ״ט, 16.1.1969



 פקודת העיריות ׳>

ם י ז ר כ ר מ ב ד ת ב ו ג ק  ת

:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ד347 לפקודת העיריות אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 1 לתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים),
א: בו , אחרי פסקה (9) י  תש״ך—1959 2

 ״(10) חוזה בקשר עם פיקוח על עבודות הנעשות בעד העידיה ן

 (11) חוזה להחלפת צינורות מים מחמת נזילות או סכנת התפוצצות, שערכו
ו ברוב של שני  עולה על 1,000,000 לירות, אס מועצת העיריה ביקשה לגבי
 שלישים מחבריה לפטור אותה מחובת עריכת המכרז ושר הפנים אישר את
 בקשת העידיה לאחר שהוברר להנחת דעתו שהענין דרוש לתועלת הציבור.״

 2• לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות
 מחירים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ט (3בינואר1969) ח ״ כ ש ת ת ב ט ב ג ״  י
 >ח« 765000) שר הפנים ״

 1 דיני מדינת ישראל, ג1סח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 959, תש׳׳ו, עמי 215 ; ק״ת 1202, תשכ״ב, עמ׳ 32 ; ק״ת 1308, תשכ״ב, עמי 1874 ; ק״ת 1833, תשכ״ו,

 עמי 811.

ו 9 5 8 - ח ״ י ש  חוק המהנדסים והאדריכלים, ת

ת ו ל ו ע ד פ חו י י י ו שו ר רי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ד23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—
: , אני מתקין תקנות אלה  1958 ג

 1. במקום תקנה 5 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—
א: בו  21967, י

 ״תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2, היא ביום י״ג בניסן תשכ״ט

 (1 באפריל 1969).״

 2. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 כ״ג בטבת תשכ״ט (13 בינואר 1969)
 (חמ 75263)

 1 ס״ח 250, תשי״ח, עמי 108.

 2 ק״ת 2042, תשכ״ז, ««׳׳ 2399 ; ק״ת 2270, תשכ״ח, עמ׳ 2135.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 קובץ התקנות 2337, כ״ו בטבת תשנ״ט, 16.1,1969



ן 9 4 9 - ט י י ש  חוק לימוד חובה, ת

ת ו י מ ו ק ך מ ו נ ת חי ו י די רשו ל י ה ע נ ו נ ת אר ל ט ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 !, ולאחד התייעצות עט
ר:  שר הפנים, אני מצווה לאמו

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

 הכרוכות במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

 2. הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום ח׳ באלול תשכ׳׳׳ח (1 בספטמבר 1968)
 והמסתיימת ביום י״ז באלול תשכ״ט (31 באוגוסט 1969) על ידי כל אדם שהיה בתקופה
 האמורה תושב בן 18 ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר בדירה, בעסק, במכונית, בטרקטור או
 בבהמה כמפורט בתוספת, בשיעור הנקוב בה בצד שמו של כל כפר, ולגבי תושבי הכפרים
 ביר אל־סיכה, דייר אלאסד ועארה גם בשיעור השווה לסכום המם המגיע ממנו בהתאם לחוק

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

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

 4. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה), תשכ״ט—1969״.

 פמכות להטיל
 ולגבות ארנונה

 • עהדונות להטלת
 ארגונה ושיעורה

 מועדי תשלוט
 הארנונה

 התוספת

 לכל מכונית
 או טרקטור

 .;• לכל חדר לכל חדר לכל חנות,

 לבל בהמה,
 לכל מכונית
 בית קפה או טרקטור

 או עסק
 מסוג לכל צרין! לכל אוהל

 אחר
 המקורה

 בטון
 שם הכפר

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות

2.— 

10.¬
20.¬
15.¬
20.-

20.¬

25.¬

20.¬

20.-

10.¬
20.¬
10.¬
20.-

20.¬

20.-

20.¬
20.-

10.¬

10.¬

10.¬

10.-
10.— 10.— 

5.— 5.— 
10.— 15.— 

10.— 10.— 15.— 
1.— 4.— 7.— 
6.— 6.— 15.— 

2,— 5.— 
3.— 5.— 15.— 
5.— 10.— 15— 
5.— 10.— 15.— 

10.— 15.— 
7.— 15.— 25.— 

3.— 5.— 

ו אקדינאת נ  א
 אבו ארקייק

עיעד(תל אלמלח) ו ׳  אבו ג
 אומ אלקטף

 אבסיפה אבו רביעה
 אלבעיינה

 אלבענה
 ביר אלמבסור

 ביר אלסיכה
 בסמת טבעון

 ברטעה
 אלג׳דיידה

 גיודדיד. (ערב אלעדאמשד,)
 ג׳ת (בגליל)

 אלדחי
 דייר אלאסד

 דייר וזנא

 1 ם״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287.

 2 ס״ח 337, משכ״א, עמ׳ 100.
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 לכל חדר לכל חדר לכל חנות, לכל מכונית לכל בהמה
 או טרקטור שפ הכפר המקודד, מסוג לבל צריף לכל אוהל בית קפה או טרקטור לכל בהמה

 בטון אחר או עסק

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות

20.— 20.— 
25.— 30.— 
20.— 20.— 

20.— 20.— 
50.— 

15.— 15.— 
10.— 
10.— 

30.— 30.— 10.¬

5.— 5.— 

15.— 10.— 
15.— 9.-

15.— 15— 
15.— 15.— 

10.— 

25.— 

10.— 5.— 

10— 

10.— 

 ואדי אלחמאמ —.5 —.5 —.5
 זלפה —.10 —.5

 טובא —10
 יאניח —15 —10

 כאבול —.5 —.4 —.3
 כוכב אבו אלהייג׳א —.5 —.3
 כיסרא —.10 —.5

ר מיסד —.8 —.5 —.5 פ  כ
 כפר סמייע —.15 —.10
 מופמוס —.30 —.20

 מועאויה —.8 5
 משיירפה —.ד —.5

 ניז י —.15 —.10
 סאג׳ור —15 —.10

 סאלם —.5 —.2 2
 סולם —.15 —.10

 עארה —.5 —.2 —.2
 עוזייר —.5 —.3

 עיילבון —.15 —.10 —.10
 עיילוט —.3 —.1

 עין אלאסד —.10 —.8 —.5
ה —.10 —.5 ל ה ס ן י  ע

 עכברה —.15 —.15 —.10
 ערב אלג׳ואמיס —.5 —3 —.2
 ערב אלגריפאמ 4 —.2

 ערב אלהיב אבו סיאח —.25 —.15 —.12
 ערב אלהיב בטוף! —.10 —5 —.5

 ערב אלזובידאת . : י —.10 —.10 —.10
 ערב אלחג׳אג׳רה —.15 —.10 —.10
 ערב אלחג׳ידאת אלזהרה —.10 —.5 —.5
 ערב אלחלף —.5 —.3 —.3
 ערב אלכעבייה —.10 —.8 —.8
 ערב אלמזאריב —.10 —.5 —.5

 ערב אלסואעד אלח&ירה —.15 —.10 —.10
 ערב אלסעאידה אום אלגנם —5 —.2

 ערב אל סעאידה מנשיוז זבדה —20 —.10 —.5
 ערב סבייח (אלשבלי) —.15 —.10 —.10

ב אלעזאזמה ר  ע
 ערערה —.5 —.5

 רומאנה 5 3 —.3
 שעב —.10 —.8 —.6

 תראבין

ן ר ן א מ ל  ח׳ בטבת תשכ״ט (29 בדצמבר 1968) ז
< שר ההיגוד והתרבות 7 3 5 0 מ 3 ״ ) 
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 פקודת הפרוצדורה הפלילית (מעצר וחיפושים)

 צו בדבר הענקת סמכויות לחברי הגא

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (מעצר וחיפושים) 1
ר:  (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —
, ננות האזרחית, תשי״א—21951  ״חבר הגא״ — אדם הנמנה על חברי הגא על פי חוק ההתגו
 ושהוצב לתפקיד של שמידה ופיקוח, ברשות הרבים או במקום ציבורי, לבטחונם של

 בני־אדם ורכוש.

 2. הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיף 3 (1) ר(2) לפקודה יהיו נתונות גם לחבר
 הגא כשהוא לבוש מדים או נושא סימן היכר של הגא, בשעת מילוי תפקידו כאמור.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הענקת סמכויות מעצר לחברי הגא, תשכ״ט—1969״.

ן ו ש ו ש ה י ל  י״ג בטבת תשכ״ט (3 בינואר 1969) א
) שר המשטרה ד 5 9 9 מ 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק ל״ג, עמ׳ 431.

 2 0״ח 71, תשי״א, עמ׳ 78.

 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
, אני  (להלן — הפקודה), וסעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הצומת בה מתחברים כביש חדדה—חיפה 3 עם כביש עוקף חדרה
 המשך שגבולותיה מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/122/4720, הערוכה בקנה

 מידה ש1:25 והחתומה ביד שד העבודה ביום י׳ בכסלו תשכ״ט (1 בדצמבר 1968).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שד׳
 הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח

 לקהל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת הדרכים חדדה—
 חיפה ועוקף חדרה: צומת קיסריה דרומית), תשכ״ט—1969״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י׳ בכסלו תשכ״ט (1 בדצמבר 1968) י
» שר העבודה 7 5 0 5 0 8 "  י

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; ס״ח תשכ״ג, עמי 144 ; ס״ח 469, תשכ״ו, «מ׳ 4.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1383.

 4 ק״ת תשכ״ד., עמי 2334.

 קובץ התקנות 2337, כ״ו בטבת תשנ״ט, 16.1.1969



 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 939ו

 צו מתן רשיונות יצוא, 940 ו

 תיקון רשיון יצוא כללי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940 אני מתקן רשיון יצוא
: ד , כ  כללי, תשכ״ב—21961

 1. בפרט י׳ לתוספת, בשורה השניה, במקום ״כמשמעותם בפקודה אשר נרשם״ יבוא ״ימיו •»־« י
M O W ! 

 ״כמשמעותם בפקודה, אשד נרשם״.

8 ש ז , תשכ״ט—1969״. י ( ן קו (תי  2. לתיקון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי

ם ו ף ר ס ו  ג׳ בטבת תשכ״ט (24 בדצמבר 1968) י
) רשות מוסמכת 7 4 0 5 מ 2 ח ) 

 * ע״ר 1940, תנסי 2 מס׳ 982,.עמ׳ 159.
 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 416 ! תשפ״ג, ענ?׳ 2080.

ן 9 5 9 - ט ״ י ש  חוק שירות המדינה (מינויים), ת

 כללים בדבר קרבה משפחתית

, קבעה יזגיי״ז.  במוקף סמכותה לפי סעיף 33 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959 ג
 ועדת השירות כללים אלה:

 1. בכללים אלה—

 ״קרבה משפחתית״ —. לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ!

ג, הורה, בן, בת, אח, אחות, ג״ס, גיסה, דוד, דודה, בךאח, בת־אח, ו  ״קרוב משפחה״ — בךז

ת, בת־־אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה!  בךאחו

 ״נציב השירות״ — לרבות מי שנציב השירות הסמיך לאותו ענין $

נוך!  ״עובד הודאה״ — מנהל, מודה, גננת או מדריך גדנ״ע במוסד חי

ן י י מוסד חינוך אשד עובדי ההוראה שבו מקבלים את משכורתם במישרי  ;,מוסד חינוך״ —

 מתקציב משרד החינוך והתרבות!

 ״יחידה מינהלית״, לגבי מינוי עובד הוראה — מוסד החינוך אשד בו יועסק עובד ההוראה!

, לרבות י הפיקוח), תשי״ז—1956 2 ר סד ) י  ״מפקח מחוז״ — כמשמעותו בתקנות חינוך ממלכת
 סגן המנהל הכללי להכשרת מודים, סגן המנהל הכללי לחינוך ולתרבות לערבים, מנהל
 ־ר •י האגף לחינוך חקלאי, מנהל המחלקה להנחלת הלשון, מפקח מרכז על פעולות הגדג״ע

 ומנהל המחלקה לכוח אדם בהוראה, במשרד החינוך והתרבות.

 2. , לא ימונה •אדם למשרה ביחידה מינהלית, אם עובד באותה יחידה קרוב משפחה שלו.

 1 ס״ח 279, תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת 641, תשי״ז, עמי 116.

 קדגה «ש9ח!ןי».
 כיחידה

 מינהלימ
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 י,רכי!משפחתית 3, לא ימונה אדם למשרה במשרד, אפ עובד ביחידה מינהלית אחרת באותו משרד קרוב
 כמשרד , , ,

 משפחה שלו, והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם.

 4. הוראות סעיף 2 לא יחולו על מינוי של —

 (1) אדם ביחידה מינהלית כאשר באותה יחידה עובד קרוב משפחה שלו, אם
נו עשוי להביא  נציב השירות אישר את המינוי לאחר שהוכח לו שהמינוי אי

 ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה ביניהם וכן כי —

 (א) שירותו של המועמד הוא חיוני למדינה והוברר לנציב השירות כי
 אין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה, או

ת אישור  (ב) מצב התעסוקה במקום שבו נמצאת היחידה מצדיק א
 המינוי!

 (2) בעל ואשתו ביחידה מינהלית אחת, אם תנאי העבודה מחייבים שהם
 יגורו במקום העבודה \

 (3) בעל ואשתו בנציגות ישראל בחרו לארץ, אם המנהל הכללי של המשרד
 שבו הם יועסקו אישר את המינוי«

 (4) בעל ואשתו עובדי הוראה במוסד חינוך, אפ נתמלאו כל אלה:

 (א) מוסד החינוך הוא בישוב אשר יש בו מוסד חינוך אחד מסוגו
 בלבד*

 (ב) בני הזוג גרימ בישוב שבו נמצא מוסד החינוך או בישוב סמוך לו
 אשר גריפ בו תלמידים הרשומיפ באותו מוסד חינוך^

י הזוג. ) מפקח המחוז אישר את מינוי כל אחד מבנ ג ) 

י 5. (א) , הממשלה רשאית לפטור מועמד למשרה מן המשרות המפורטות בתוספת לחוק, י ! ־ פ י מ י ־ מ  פ

 מהוראות סעיפים 2 או 3.

 (ב) ועדת השירות רשאית לפטור מהוראות סעיפים 2 או 3, בתנאים שייראו לה,
 העסקת בנו או בתו של הורה, אשד יועסק במקצוע שבו מועסק ההורה במשרד או ביחידה!
וחד ויכול שיהיה כללי למקצוע מסויים, לאזור מסרים, לסוג  פטור כאמור יכול שיהיה מי

 מםויים של עובדים או ליחידה מםויימת.

ם.  יי״יי 6. כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), תש״ך—31960 —בטלי

נה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), ט 7. לכללים אלה ייקרא ״כללי שידות המדי ש  ה

 תשכ״ט—1969״.

 י״ג בטבת תשכ״ט (3 ביגואר 1969) י ע ק ב נ י צ ן
 יושב ראש ועדת השירות

 3 ק׳׳ת 1015, תש״ך, עמ׳ 1811 ; ק״ת 2159, תשכ״ח, עמ׳ 545.
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ל הממשלתיות, 1936 ח נ  פקודת מסילות ה

ם י נ ו ם ש י מ ו ל ש ת ה ו ל ב ו ת ה ו ר ג ר א ב ד ר ב ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 אני
 מתקין חוק עזר זה:׳

ות (אגרות הובלה  1. בחלק ב׳ של .התוספת לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתי
, במקום ״גרעיני מאכל ומספוא 4.4 ב״ יבוא:  ותשלומים שונים), תשכ״ו—1966 2

ני מאכל וגרעיני שמן 5.0 ב  ״גרעי
״.  גרעיני מספוא 4.4ב׳

ות (אגרות הובלה  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתי
 ותשלומים שונים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

י ק ו  נתאשר. א׳ צ ו
 כ׳ בטבת תשכ״ט (10 בינואר 1969) המנהל הכללי

 של מסילות הברזל הממשלתיות
ל מ ר ה כ ש  מ
 שד התחבורה

 (דומ 75622)

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 593, עמי 169.

 2 ק״ת תשכ׳׳ו, עמי 950.

ן מיקומי ד לשלטו  מדו

 פקודת העיריות

1 9 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הדשיות המקומיות (ביוב), ת

 חוק עזר לנצרת בדבר היטל ביוב

, וחוק הרשויות 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העי
נה מועצת עירית נצרת חוק  ;המקומיות (ביוב)׳ תשכ״ב—62^219 (להלן — החוק), מתקי

: ה  עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

s ן  ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה בכל קומותיו של הבני

 ״העידיה״ — עירית נצרת!

־ לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה 5  ״ראש העידיה״ -

 1 ייני מדינת ישראל, נופה הדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ס״ה 376, תשכ״ב, ע8׳ 96.
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ת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף  ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנ
 17 לחוק?

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחומ העיריה, למעט רחוב.

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכםו לביוב׳ יגיש למהנדס
 העירית בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה.

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי 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 נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה:
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה,

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (ביוב), תשכ״ט—1969״.

 הי8י גיוג

 חיפוי גיב
 פרטי לפיוכ

 איפור פגיעה
 פפיופ

 מפיית הורעה

 ענשיפ

 ההילה

 חוסמת
 (סעיפים 2 ו־3)

 1. בתוספת זו —
נו עולה  ״אזור א׳ ״ — אזור שבו מותר לבנות עד 3 קומות ובכל קומה שטח הבניה אי

 על 15% משטח המגרש!
 ״אזור ב׳״ — אזור שבו מותר לבנות עד 3 קומות ובכל קומה שטח הבניה אינו עולה

 על 20% משטח המגרש!
 ״אזור ג׳ — עיר עתיקה״ — אזור שבו מותר לבנות עד 3 קומות ובכל קומה שטח

 הבניה אינו עולה על 50% משטה המגרש!
 ,׳אזור ד׳ — מסחרי ותעשיה״ — אזור שבו מותר לבנות עד 4 קומות ובכל קומה

 שטח הבניה אינו עולה על 50% משטח המגרש;
 ״אזור ה׳ — חקלאי״ — אזור שבו מותר לבנות 180 מ״ר על שטח של 5 דונם!

 ״אזור ו׳ — מיוחד״ — שטחי בתי חולים ומקומות קדושים.

 73 קובץ התקנות 2337, כ״ו בטבת תשכ״ט, 16.1.1969



 , שיעור ההיטל בלירות
— - . — ב ו י  2. היטל. ב

 ביב ציבורי אזור א׳ אזור ב׳ אזור ג׳ אזור ד׳ אזור ה׳ f|¡ אזור ו׳
 לכל מ״ר קרקע —.1 —.1 —.1 —.1 0.30 0.30

 ביב מאסף ומיתקנים
 אחדים

 לבל מ״ר בניה —.8 7.50 —.6 —.5 —.8 —.8

י ל י ת א כ ס ו  נתאשד. מ
 כ״ה בכסלו תשכ״ט (16 בדצמבר 1968) ראש עירית נצרת

 (וזמ 88621)

 ח י י ם מ ש ה יי ש פ י ר א
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

9 ן 6 2 - כ ״ כ ש  חוק הדשיות המקומיות (ביוב), ת

 חוק עור לגגי־תקוה בדבר ביוב

, וחוק הרשויות 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים: 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית גני־תקוה

 חוק עזר זה:

ה י י י י  1. בחוק עזר זה — ה
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

 ״מ״ר של בניר.״ — מ״ד של בניה לפי הבנוי למעשה!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גני־תקוה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה 5
 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף

 17 לחוק?

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש הי«לביוב
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק,

ה מט«ת י ב לכל « ו י יה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ב  3. נוספה בנ
 מ״ר על בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה. חיפוי בי*
 כרטי לפיופ

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

 . 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמי 96.
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 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי 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 נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה:
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה,

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו

 עלית הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 9. לחוק עזר זה ייקרא ,׳חוק עזר לגני־תקוה(ביוב), תשכ״ט—1969״.

 תוסטת
 (סעיפים 2 ו־3)

 היטל ביוב שיעור ההיטל
 בלירות

 א. לביב ציבורי וביב מאסף, לכל מ״ר של מקרקעין 0.60

 ב. לכל מ״ר של בניה —

 עד 70 מ״ר בכל הקומות —.5

 מעל ל־70 מ״ר 2.50

 ג. צריפים אשר שטח הבניה שלהם אינו עולה על 50 מ״ר ישולם
 היטל כולל בסך של —375 לירות לכל יחידת דיור.

ן ב י ו ׳ ד ׳ ח  נתאשר. ש
 ו׳ בכסלו תשכ׳יט (27 בנובמבר 1968) ראש המועצה המקומית גני־תקוה

 (חנ2 817301)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לבאקה אל־גרגייה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתקינה המועצה ת׳ ו מי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו תה.  בתוקף סמכו
: ה  המקומית באקה אל־גרביה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ל ח ך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ב י נ ב  ״
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 :.' עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח ז

— לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה ״ ל ע ב  ״
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

ננו הבעל הרשום!  של הבנין ובין שאי

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן  המועצה, לרבות מי שהמהנדס העבי

!  או מקצתן

 ״המועצה״—• המועצה המקומית באקה אל־גרבייה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

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

ן או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, י  (ב) חושש בעל בנ
ד לראש המועצה.  יודיע על כך מי

ד  (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מי
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)! המהנדס!
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

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

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

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

 2 ס״ח חשי״ח, עמ׳ 108.
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 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

(א) או ביצע את  (ג) לא מילא בעל בנין אהרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי־
 קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על מחוז חיפה, לבצע את

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

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

 גיצוע עכורות
 עי ידי ראש

 המועצה

 אישור פכוט
 ההוצאות

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי
 לבדוק את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א)•

 פמפות ראש
 המועצה

 והמהנדפ
 יהיפנפ לפטל

 7, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ

 משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב י
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה •,

 מהירת הודעות

 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא הממירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ס 500 לירות, ואם היתה העבירה ו—קנ נ י  8, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ד
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרבייה (הריסת מבנים מסוכנים),
 תשכ״ט—1969״.

 ענשיפ

ה ל ד ׳ ז א מ פ ט ם ו ד מ י ש  ר

 ראש המועצה המקומית באקה אל־גרבייה
 נתאשר.

 כ״ה בכסלו תשכ״ט (16 בדצמבר 1968)
 (חמ 813804)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ ב ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד ם ב י ס כ ר ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית רכסים חוק עזר ז

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

 או שטח 1
ן או שהיה מקבלה אילו היה  ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבני
ן נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין בבא־בוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום  הבני

ם; ננו הבעל הרשו  של הבנין ובין שאי
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ?

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כול!

 או מקצתן «
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רכסים ?

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

נו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת עריכת ה־דייןה יב להחזיק את בני  2. (א)׳ בעל בנין חי
 שלום הציבור.

ן מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, י מ  (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי ה
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

ד , מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה״ מי ך מ ע  (ג) ראש המועצה יורה למהנדס ל
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) t המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה*

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

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

) או ביצע את א ) ן ט  (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ק
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

. ביצוע שגויות י  4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחז
ש א י ת צ ע ו 8 ת ה ע א צ ב ׳ ל ש ו ד ד ז ה ו ח ל מ  קים או לציבור, רשאי ראש המועצה׳ באישורו של הממונה ע

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

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

 2 פ״ח תשי״ח, עמ׳ 108.
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 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
נה;  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבזי נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ט—1969׳׳. .

ל י י ב ם יא ד י ל  נתאשר. ס
7 בנובמבר 1968) ראש המועצה המקומית רכסים  ט׳׳ז בחשון תשכ״ט(

 (חמ 85513)

א ר י פ , ש ו ש ט מ י י  ח
 שר הפנים

 אישור פגופ
 ההוצאות

 פמגות ראש
 המועצה

 והמהנדפ
 להיכנפ לפנין

 מפירת הורעות

 ענשיפ

 פקודת המועצות המקומיות

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

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
ה:  המקומית רמות־השבים חוק עזד ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
ם.  ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבי

 ״מחזיק־״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
ן ן ו פי ו כפנ א ן ו ל  בבית מ

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,  ״מזיק״ — כל אחד מאלה
ת 5 :  נברנים, קרציות הבקר; יתושים, זבובי בי

. : ת,  ״נכפים״ — קרקע שיכתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
י חוק פ ד אליו בכתב את סמכויותיו ל  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי

 עזר זה, כולן או מקצתן.
 1 דיני מדינת ישראל, נופת חדיש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 חוכה יהדפיר
 מזיקיפ

 היראות
 יהד3דת

 מזיקים

 הדברה עי ירי
 המועצה

 המפות ראש
 המועצה

 מהירת הודעות

 עפירות וענשיפ

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו, ושבשטח המדרכה
 אשר ילאורך המגרש אשר בהחזקתו, או רצועת קרקע ברוחב של 2 מטרים אשר לאורך

 הרחוב הסמוך למגרש.

 3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2
ר את המזיקים שבנכםו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים י מ ה  ל

 •ולתנאים הקבועים בהודעה.
. א) ) ת התקופה שבד. יש לבצע את ההדברה באמור בסעיף קטן  (ב) ההודעה תכלול א

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

ע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף מנ  : (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא י
 קטן (א).

ו היא מכוונת  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
י משפחתו  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבנ
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך
 אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר
 לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס
א דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא הי : ו  שג

 בשפה העברית.

נו — קנם 500 לירות, ואם עבר על הוראות  7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די
נו—  סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת, די
 קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ם:  8. בטלי
 (1) חוק עזר לרמות־השבים (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—

ן 2 1961 
 (2) חוק עזר לרמות־השבים (הדברת עשבי בר), תשי״ח—958! 3 ,

 (3) חוק עזר לרמות־השבים (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961*1
 (4) חוק עזר לרמות־השבים (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1964־.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (הדברת מזיקים), תשכ״ט—1969״, השפ

 פיפוי

י ן ל ׳ ק  ע
 ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ט(12 בנובמבר 1968)

 (חמ 854311)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

ם י י נ פ ו א ת ל ו נ ו ר רשי ב ד ם ב י ב ש ־ ה ת ו מ ר ר ל ז ק ע ו  ח
לפקודתי 1 , וסעיף 77 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו

, מתקינה המועצה המקומית רמות־השבים חוק עזר זה: 2 ה ר ו ב ע ת  ה

בחוק עזר זה —  1. ד
! י כנ  ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעים בכ־ח מי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים,׳
ו בכתב׳ את סמכויותיו לפי חוק",׳ ת אדם שראש המועצה העביר אלי ו ב ר ל  ״ראש המועצה״ —י

מקצתן ז׳ ; א או ו  עזר זה, כ
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחוםיהמועצה!

 ״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם דשיון בר־
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת דשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחית־־מספד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.

נו — קנם חמישים לירות. , די ( א ) ן  (ב) העובר על הוראות סעיף קט

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא רשאי
, או לסרב לתיתו. ( ב ) ן ט  ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף ק

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופנייפ אשד עליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש ובהם כל האבזרים

 כנדרש בתקנות התעבורה, תשכ׳״א—31961.
) תינתן חינם. ב ) ן ט  (ג) התעודה האמורה בסעיף ק

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ד.) .בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לידות, אולם אם ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגדה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספד, וכן יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחיחדמספר חדשה.

 (ב): בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגדה של 75 אגורות.

 5. חוק עזר לרמות־השבים (רשיונות לאופניים), תשי״א—1951 * — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (רשיונות לאופניים), תשכ״ט—1969׳•׳.

י ן ל ׳ ק - ע
 ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ

 שר התחבורה

 נתאשר.
 ד׳ בטבת תשכ״ט (25 בדצמבר 1968)

 (וומ 85433)

, א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק׳׳ת תשפ״א, עמ׳ 1425.

 4 ק״ת 194, תשי״א, עמי 1453.

 הגדרות

 ושיוו לאופנייפ

 פקשה למתן
 רשיון

 לוחית-מפפר

 פיטול

 השם
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