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 חוק פיקוח על בחי־ ספה תשכי׳ט-969 ו

ת בדבר סדרי הדין בועדת הערר ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ג) לחוק פיקוח על בתי־ספר׳ תשכ״ט—1969 !. אני
: ן תקנות אלה  מתקי

 1. בתקנות אלה —

 ״הועדה״ — ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 14 (א) לחוק!
 ״יושב ראש״ — יושב ראש הועדה 5

 ״המרכז״ — מי שהשר מינהו לכהן כמרכז הועדה;
 ״ערר״ — כמשמעותו בסעיף 13 לחוק!

׳ לרבות  ״תצהיר״ — כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי׳ תשכ״ג—1963 2
 חוות דעת של מומחה ותעודת עובד ציבור.

 2. סירב המנהל הכללי ליתן לאדם רשיון לפתוח׳ לקיים או להעביר בית ספר לאחר,
 או ביטל המנהל הכללי רשיון כאמור, יכין, עם ההודעה על הסירוב או על הביטול, תיק

 מיוחד (להלן — התיק) שבו יתוייקו כל אלה:
ון!  (1) הבקשה למתן הרשי

 (2) המצורפות לבקשה כמפורט בתקנות פיקוח על בתי־םפר (בקשה לרשיון),
׳ או המסמכים וההתחייבות כאמור בתקנות פיקוח על בתי ספר  תש״ל—1970 3

;  (בקשה להעברת רשיון), תש״ל—1970 4

 (3) ממצאים לגבי האמור בפסקה (2) !

 (4) פרטים אחרים הקשורים בהחלטת המנהל הכללי לסרב לבקשה אם
 הסירוב נובע מסיבה שאינה מפורטת בסעיף 9(א) לחוק.

 3 אדם שהמנהל הכללי סירב ליתן לו רשיון או סירב לבקשתו להעביר את רשיונו
 לאחר, או שביטל את רשיונו, יהא רשאי לעיין בתיק תוך עשרים ואחד יום מיום שנמסר

 לו הסירוב.

 4. (א) אדם רשאי להגיש ערר לועדה על סירוב המנהל הכללי ליתן לו רשיון או
 להרשות העברת הרשיון לאחר או על ביטול רשיונו בידי המנהל הכללי, למרכז ועדת

 הערר במשרד החינוך והתרבות׳ רחוב שבטי ישראל 34, ירושלים.

 (ב) הערר יוגש בכתב בחמישה עתקים ויימסר ביד נגד אישור קבלתו.

 (ג) נוסח הערר יהיה כמפורט בתוספת.

 (ד) כתב הערר ילווה בתצהיר של העורר על אמיתות פרטי הערר.

 (ה) כל ראיה וכל מסמך שברצון העורר להביא בפני הועדה יצוייגו בתצהיר.

 5. המרכז ישלח עותק של הערר אל היושב ראש ואל כל חבר של הועדה.

 1 פ״ח 464, חשכ״ם, עמי 180; ס״ח 605, תש״ל, עמ׳ 150.

, ע«׳ 1869. ״ג  2 ק״ת תשנ

ת 2583, תש״ל, עמי 1940! 2705, תשל״א, עמ׳ 1211. ״  3 ק

 4 ק״ת 2583, תש״ל, עמ׳ 1950.

 הגדרומ

 ההגת הי?

 עיוו בתיי!

 הגשת הערר

ל נ ם ל  העמקי
י הועדה ר ג  ח
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 8»לוח^הו1י!ן
ת ב ו ש מ  ו
 המגג״ל

 פיגום הועדה

ר ד ע  מחיקו! ה

 החלטה על
מר  יםוד חו

 גגו*ב

נים ו  הדי

 םרופויןול

 ז8וו! היו״ר
וגיפ  לה«סיק די

פ י ג  »יפו1 גתו
 גוססים

ת ו ל י ג  אי פ
ות  לדיגי הראי

 6. אחרי תום המועד האמור בתקנה 3, ישלח המנהל הכללי ליושב ראש את התיק
 יחד.עם תשובתו המאומתת בתצהיר בארבעה עותקים! המרכז ישלח עותק אחד מתשובת

 המנהל הכללי אל המערער.

 7. : היושב ראש יקבע את המקום והמועד לישיבת הועדה ויזמין את המערער ואת
 המנהל הכללי או בא כוחו לישיבה כאמור תוך ציון מקום הישיבה.

 8. ! (א) הועדה רשאית למחוק את הערר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 (1) הערר לא הוגש בהתאם לתקנה 4 !

 (2) העורר לא הופיע בפני הועדה בימים שנקבעו לכך, אלא אם היו נסיבות
 שלא היו לו שליטה עליהן והוא הודיע עליהן לועדה תוך עשרה ימים מיום

 הישיבה. :•׳• •: :; •י ״• :.
 י (ב). עורר שנמחק עררו רשאי להגישו פעם אחת נוספת בלבד תוך שבעה ימים
 לאחר שהודיעו לו על המחיקה! ערר שנמחק פעם שניה מאותה סיבה — לא יישמע שנית.

 9. לא ביקשו העורר והמנהל הכללי או בא כוחו להשמיע טענותיהם בפני הועדה,
 רשאית הועדה לתת את החלטתה :על יסוד החומר בכתב שהובא בפגיה;•...

 10. (א) העורר יטען ראשון.

 (ב) חברי הועדה והמנהל הכללי או בא־כוחו רשאים לחקור את העורר או את
 העדים שחתמו על תצהירים בכל דבר הנוגע לראיה או למסמכים שהוגשו או לבית הספר

 שלגביו הוגש העדר.
 (ג) לאחר סיום דברי העורר ושמיעת עדיו, אם היו כאלה׳ תשמע הועדה את המנהל
 הכללי או בא־כוחו ואת העדים שחתמו על תצהירים ומסמכים, אם אלה צויינו בתשובתו

 לערר•
 (ד) חברי הועדה והעורר רשאים לחקור את המנהל הכללי או בא כוחו ואת
 : העדים שהגישו-תצהירים בכל דבר הנוגע לעדים ולמסמכים שהוגשו או לבית הספר שלגביו

 הוגש הערר.
 (ה) היושב ראש רשאי להרשות לעורר ולמנהל הכללי או בא כוחו להביא עדים
 נוספים או להגיש מסמכים נוספים על אף שאלה לא הוזכרו בכתב הערר או בתשובה, אם

 ראה צורך בכך לשם הבהרת הענין.

 11. (א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה ינוהל בידי היושב ראש או בידי מי
 שהוא מינה לכך וייחתם ביד היושב ראש.

 (ב) המסמכים שקיבלה הועדה׳ לרבות התיק׳ יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי
 נפרד ממנו.

 12. היושב ראש רשאי, בהסכמת שאר חברי הועדה, להפסיק כל מתן עדות בפני הועדה,
 אט ראה שהמשך השמעת העדות אינו לענין ומהווה הטרדה או גורם לאיבוד זמן.

 13. הועדה רשאית לדחות את המשך דיוניה ולאסוף ראיות ומסמכים נוספים בכל
 מקום שתמצא לנ5ון, לרבות בדיקה בשטח של בית הספר של העורר.

 14. הועדה לא תהיה קשורה בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט והיא
 רשאית לקבל כל ראיה בכל דרך הנראית לה מועילה.
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 15. לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר׳ אלא אם ראתה ששמיעתי הנימוק
 הנוסף דרושה מטעמים שיירשמו.

 16. נבצר מחבר הועדה להמשיך בשמיעת הערר׳ רשאית הועדה להמשיך בהרכב אחר
 מן השלב שאליו הגיע הדיון׳ ורואים את הדיון שקויים בהרכבו הקודם כאילו היה בהרכב

 החדש.

 17. החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות והיא תהיה מנומקת! המרכז ישלח העתק ממנה
 חתום בידי היושב ראש ובידי יתר חברי הועדה לעורר ולמנהל הכללי.

 18. הועדה לא תקבל תמורה בעד עבודתה אולם תהא רשאית להגיש למנהל הכללי
 חשבון הוצאות סבירות שהוציאה בזמן ישיבותיה ובעד איסוף נתונים נוספים כמפורט

 בתקנה 13.

 19. על ערר שהוגש לפני פרסומן של תקנות אלה לא יחולו הוראות תקנות 2, 3 ו־6.

 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיקוח על בתי ספר (סדרי הדין בועדת ערר)׳ תשל״ב—
."1972 

 תזסמת
 (תקנה 4)

 חוק פיקוח על בתי־פפר, תשכ״ט—«196

 בקשה לערור על סירוב מתן רשיון לפתוח׳ לקיים או להעביר בית־ספר׳
 או על ביטול רשיון *

 אני הוו״מ
 השם הפרטי שם המשפחה מםפר זהות מען העורר

ת לבטל א / ר בית ספרי להעבי ים/ לקי ח/ ה ערר על החלטת המנהל הכללי לא ליתן רשיון לפתו  מגיש מ

 רשיוני *

 נימוקי הערר**

פ י פפ ו  נימוקים נ

 שינוי בהרכב

ה פ ל ח  ה

 תשלום

ת שעת א ר ו  ה

 השפ

י ת העדים ״  שמו
 ש0 פרטי . שם המשפחה מספר הזהות מעז

 שם פרטי שם המשפחה מספר הזהות מעז

: * ״  מסמכים שיוגשו י

 חתימת העורר

 י״ח בסיון תשל״ב (31 במאי 1972) י ג א ל א ל ו ן
 >חמ 35138ד) שר החינוך והתרבות

 * מחק את המיותר.
. ת הערר (אם היו כאלה) ק מ נ ה ת ב ו ר כ ז נ ת ה בדו ת עו ו ת י מ  ** לערר יצורו* תצהיר על א

י פרטים אלה מותנה בכך שהעורר ירצה להביא עדים או להגיש מסמכים.  *** מילו
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פפ  הטו

דה • לי דעת'  להו

8פ  ה«ו
דעת כטירה  י להו

 חוק מרשם האוכלוסין, תשב״ה-1965

ת בדגר הטפסים להודעות לידה ופטירה מ ק  י ת

 בתוקף. סמכותי לפי סעיפים 39(א)(1) ו־47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-
: ן תקנות אלה  1965 !, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקי

 1, הטופס להודעת לידה הוא לפי חלק א׳ של התוספת.

 2. הטופס להודעת פטירה הוא לפי חלק ב׳ של התוספת.

 3. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), ״«=
 תשל״ב—1972״.

 תוספת
 (תקנה 1 ו־2)

 חלק א׳ - הטופס להודעת לידה

ת ישראל נ מ  . , י• מ

 משרד הפנים

 הודעת לידת חי*

 לפי סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ׳׳ה—1965, הריני מודיע את הפרטים על
:  ילוד ועל הוריו בפסקאות א׳ וב׳ להלן

 א. פרגייפ על הילוד (סמן x במשבצת המתאימה)

ת הפרטיים  1 שם המשפחה 2 השמו

 4 מקום הלידה
 (שם ישוב ובי״ח)

 3 המין • זכר • נקבה

 5 תאריך הלידה 6 הלאום
 העברי

 הלועזי—גרגוריאני

 7 הדת

 5 תאריך הלידה
 העברי

 8 האזרחות הלועזי—גרגוריאני

 5 תאריך הלידה
 העברי

 הלועזי—גרגוריאני

 9 המצב האישי רווק/ה

 5 תאריך הלידה
 העברי

 הלועזי—גרגוריאני

ית לסטטיסטיקה.  טופס זה מיועד גם לשימוש של הלשכה המרכז

 ס״ת תשכ״ה, עמי 270.
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 ב. פרטיפ על ההודיפ 1

ב א ם ה א  ה

ת ההורים שם פרטי משפחה שם פרטל משפחה  10 שמו

 11 מספר הזהות

 12 לאום

 13 המצב האישי ]

 14 תאריך הנישואין ׳יום חודש שנה

 15 המען של ההורים

ב (או שכונה) מס׳ הבית  ישוב רחו

 ג. פרטיפ אחריפ 1

ב א ם ה א  ה

 16 תאריך הלידה |

 17 ארץ הלידה

 18 ארץ לידה של אבי האם
 ואבי האב

 19 תאריך העליה לארץ

 20 משלח יד נוכחי

ת לימוד ו  21 מספר שנ
 (כולל גבוה)

- 25 שעת הלידה  22 שם משפחת אבי האם

 26 משקל התינוק (בגרמים) 23 נישואין אלה של האם הם • ראשונים • שנייפ ומעלה 26 משקל התינוק (בגרמים)

 נולדו נולדו ס״ה
ם י ת ם מ י י  ח

י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ
 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

 '27 • יחיד/תאומים • ראשון • שני
 נולדו נולדו ס״ה

ם י ת ם מ י י  ח
י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ

 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

 28 הערות רפואיות:

י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ
 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

תמת  חו
 בית־החולים

י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ
 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

תמת  חו
 בית־החולים

י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ
 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

תמת  חו
 בית־החולים

י ילוד זה  24 ילדים שנולדו לאם לפנ
 (אין לכלול ילוד זה)

 א. מנשואין אלה

 ב. מנשואין קודמים

 ג. ם״ה ילדים שנולדו לאם
 (לפני הילוד הזה) 2

ת הזהות של ההורים, דו 1 ו־17 יועתקו מתעו 6 , נ  1 פרטים 10, 11, 12, 13, 5

י הילוד הזד״ נ ל בספירה תאום שנולד לפ  2 יש לכלו

ת 2858, כ״ו בסיוז תשל״ב, 8.6.1972 ו נ ק ת  1268 קובץ ה



ת הורה מ י ת  ח

 31 ההודעה נתקבלה בלשכה לעליה ומרשם • ביום

 ונרשמה במרשם האוכלוסין ביום
ת פקיד הרישום מ י ת  ח

 3 האחראי על המוסד שבו אירעה הלידה, או אם אירעה במקום אחר — הורי הילוד או הרופא או המיילדת שטיפלו

 בלידה.

ק ב׳ - הטופס להודעת פטירה ל  ח

 מדינת ישראל

 משרד הפנים

: נא להעביר הודען. זו במעטפה סגורה. י ד ו  פ

 הודעת פטירה *
 לפי סעיף 7 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965, הריני מודיע את הפרטים על הנפטר במספרים

!  1—12, 15—18, 20—27 להלן ג

 1. שם המשפחה 2. מס׳ הזהות

a שם פרטי של האב . . . ' ת הפרטיים .  3. השמו

 5. המין 6. המצב האישי 7. הלאום 8. הדת

 9. המען הקבוע -
ה מס׳ הבית נ ו השכ ב/  הישוב הרחו

 10. תאריך הלידה
ת מ־24 שעות נוק פחו  יום חודש שנד, (במקרה של תי

ת החיים) ת מספר שעו  י י ~ ציין א

 11. מקום הלידה 12. תאריך עליה
 הישוב הארץ

. . . ו י ב  13. אם היה יליד הארץ, ציין ארץ לידת א

. . . ר ט פ נ  14. :מקצוע עיקרי שבו עבד ה

 הלועזי
 15. : תאריך הפטירה העברי ;.". הגרגוריאני

 יום חודש שנה יום חודש שנד, שעה

, . . . ם ו ק מ  16. נפטר ב
ת השם)  הישוב (אם נפטר בביה״ח ציין א

ת הזוג ב / ן ת הזוג 18. מס׳ הזהות של ב ב / ן  17. שם ב
/נשואה) י ת נשו / ר ט פ נ  (אם ה

. ת בקירוב) ת הזוג (לציין לפחו ב / ן  19. גיל ב

ית לסטטיסטיקה.  * טופס זה מיועד גם לשימוש של הלשכה המרכז
 1 אס הוצגה תעודת זהות, יש להעתיק ממנה פרטים 1־7, 9־11, ד! ו־18.
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 תעודה רפואית על פיכמ הפטירה

 [דוגמאות
פת  תקו
 המחלה

Broncho- (א , U r e m i a 20 (20, א 

Pneumonia 
 20. א) המחלה, הפציעה או הסיבוך

. . ה ר י ט פ  שגרמו ישירות ל
chronic כתוצאה Retention כתוצאה 
Bronchitis (מ־ב o f Urine (2 מ־ב ־  ב) כתוצאה מ

Hypertrophy כתוצאה 

 מ־ג) of Prostate ג) —
2  ג) כתוצאה מ־

Chronic 

[Myocarditis Diabetes 3 ת וספו ת נ ו  21. מחל

נת דרכים, תאונת עבודה, התאבדות וכוי)  22. אם הפטירה נגרמה ע״י סיבות חיצוניות (כגון תאו

 גא לציין את הנסיבות

ך לפטירה  23. נא לציין אם הנפטרת היתד• בהריון או הפילה או ילדה סמו

(P.M.) 24. א) האם נבדקה הגופה 
 (כן או לא)

בות הפטירה ן בקביעת סי  ב) האם תוצאות הבדיקה נלקחו בחשבו
, (  (כן או לא

ה רשום לעיל מיום / ת ששמו פטר/ : הריני מאשר בזה כי טיפלתי בנ ר  25. אישו

ת לאחרונה חי/ה ביום  ראיתי את הנפטר/

ת הגופה ביום  המוות אירע ביום ראיתי א

 לפי מיטב ידיעותי הפרטים בהודעה זו נכונים הם.

. . ס)  שם הרופא (חותמת או כתיבה באותיות דפו

 המען

 התאריך , החתימה התואר

 26. שם המודיע*
 שם המשפחה השם הפרטי

 27. מען המודיע

גה מס׳ הבית ו השכ ב/  הישוב הרחו

 28. תאריך חתימת המודיע

נה את המחלה שהתחילה ם, אם היו, שהביאו לסיבה הישירה (א) לפטירה. ציין כאחרו י ת או מצג ת אחרו ו ל ח  2 מ

 את שרשרת האירועים שהביאו בסופם לפטירה.

ת או מצבים שהיתה להם השפעה על הפטירה אולם לא קשר למחלה שצדינד, ב־20א. ת אחרו  3 מחלו

 4 האחראי על המוסד שבו אירעה הפטירה, או הרופא שקבע את דבר המוות, ובאיו רופא — מי שהיה נוכח

 בשעת הפטירה.
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 לשימוש לשכת הבריאות

 29. נתקבל ביום. 30. הוצא רשיון קבורה מס׳

 31. מקום הקבורה 32. הועבר ללשכה לעליה ומרשם נפת.

דת זהות  33. ביום 34. מצ״ב תעו

מת רופא לשכת הבריאות.  חתי

 לשימוש הלשכה לעליה ומירשפ
 35. ההודעה נתקבלה בלשכה לעליה ומרשם ביום.

 ונרשמה במרשם האוכלוסין ביום .,

 חתימת פקיד הרישום.

 אני מסכיפ.
ג ר ו ף ב ס ו  ד׳ באייר תשל״ב (18 באפריל 1972) י

) שד הפגים 7 6 6 4 7 : מ ח ) 

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 פקודת הטלגדף האלחוטי [מסח חדש], תשל״ב-1972

ות בדבר תחנות קשר  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב—-
: ה ל ן תקנות א  1972 •י, אני מתקי

ות קשר), תש״ל—1969 2 — תיקיו (תחנ טי  1. בתוספת לתקנות הטלגרף האלחו
 , , התופפ

א: בו  (1) אחרי הגדרת ״הספק מבוא״ י
ת תדרוך״ — תחנה למסירת הדרכה לתיירים בשטח מוגבל באתר נ ח ת ״  ״

.״; ו  תיירות, לרבות המקלטים המיועדים לקליטת תחנה ז
א: בו  (.2) אחרי פרט 14 י

 ״14 א. תחנת תדרוך בשפה אחת או יותר 150.00 לכל שפה 20.00 לתחנה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר) (תיקון מס׳ 2), השפ
 תשל״ב—1972״.

ס ר ן פ ו ע מ ן תשל״ב (25במאי 1972) ש מ ס ב ב ״  י
0 שר התקשורת 6 0 2 מ 1 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 25, תשל״ב, עמ׳ 506. נ י מדי נ  1 די

, עמי 428. נ  2 ק״ת תש״ל, עמי 541; תשל״

1271 8.6.1972 , ת 2858, כ״ו בסיון תשל״ג ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום),
 תש״י-1950

 צו בדבר הגדלת מענק הנישואין ליתום

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולימ
 ושיקום), תש״י—1950 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת,

ר:  אני מצווה לאמו

 הגייה 1. בצו זה, ״יתום״ — יתום של נספה, שטרם מלאו לו שלושים שנה.

ק 2. ליתום שנכנס לברית הנישואין רשאי קצין התגמולים לשלם מענק נישואין בסכום ג ע  פכ« מ
ו של 10,000 לירות. י א י ש י נ  ה

 תחייה 3. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 השם 4. לצו זה ייקרא ״צו משפחות חיילים שנספו במערכה (מענק הנישואין ליתום),
 תשל״ב—1972״.

 י״ד בניסן תשל״ב (29 במרס 1972) מ ש ה ד י י ן
ד מבטחת ) ש י 3 0 ״ מ ח ) 

 1 ס״ת תש״י, עט׳ 162¡ תשכ״ה, עמ׳ 295! תשל״א, עמ׳ 126.

 חוק מס עזבון, תש״ס-949\

ם בין ישראל לבין הלווטיה (קאנטון באול־העיר) בדבר פטור כ ס  צו בדבר ה
ס עזבון לטובת מוסדות מסויימים מ  גומלין מ

ר: , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מס עזבון, תשייט—1949 ג

 1. בימי כ״ב ו־כ״ד באדר תשכ״ט (12 ו־14 במרס 1969) נעשה הסכם עם הלווטיה
 ומועצת המדינה של קאנטון באזל—העיר) בדבר פטור גומלין ממם עזבון לטובת מוסדות
ו , ושכוחו יפה לגבי עזבונות של בני אדם שנפטרו ביום י״א בניסן תשכ״ 2 מים י י  מסו

 (1 באפריל 1966) או לאחר מכן.

ה על ע י ו  ה
פ כיל כ פ  ה

ל ובין א י ש  י
ופיה  הלו

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס עזבון (פטור ממס עזבון) (קאנטון באזל־העיר)׳ תשל״ב-
."1972 

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ט״ו במיון תשל״ב (28 במאי 1972)
 (חמ 72415)

 1 ס״ת תש״ט, עמ׳ 187; תשי״ז, עמ׳ 143; תשכ״ד, עמ׳ 179; תשכ״ט, עמי 190.

ד 21, עמ׳ 691; כתבי אמנה 761, ברך 22, עמ׳ 227. י י אמנה 742, כ ב ת  2 כ

8.6.1972 , ן תשל״ג ו ת 2858, כ״1 בסי ו נ ק ת  1272 קובץ ה



 פקודת מס הכנסה

 צו בדבר האמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של סינגפור
 בדבר מניעת מסי כפל

ר:  בתוקף םמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מס הכנסה י׳ אני מודיע ומצווה לאמו

 1. ביום ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) נעשתה אמנה עם הרפובליקה של
, ומן המועיל שאמנה זו תהא 2 ה ס נ כ יעת מסי כפל לגבי מסים על ה  סינגפור בדבר מנ

ת תוקף החל משגת המס המתחילה ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971) ואילך.  ב

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סינגפור), תשל״ב—1972״. יי»•

 ט״ו בםיון תשל״ב (28 במאי 1972) , פ נ ח ס ס פ י ר
) שר האוצר 7 2 3 1 0  >וזמ 0

ופח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ב, עמ׳ 64. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

 2 כתבי אמנה 760, כרך 22, עמ׳ 205.

9 ו 5 8 -  חוק הבלו על דלק, השי״ ח

 צו בדבר פטור על דלק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958 ובאישור ועדת
ר:  הכספים של הכנסת׳ אני מצווה לאמו

1 ף י » ת פ כ ל ח  1. בצו הבלו על דלק (פטור), תשלי׳א—21971 (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף 1 ה
א: בו  י

י מייי׳י 1. (א) בנזין, נפט וסולר (להלן בסעיף זה — דלק) יהיו פטורים מבלו י ״  ״
:  אם נ&כרו לאחד מאלה

נת חוץ אם נתמלאו תנאים נת חוץ או נציג מדי  (1) נציגות מדי
 אלה:

 (א) הדלק משמש אך ורק ברכב המנועי של הנציגות
 או הנציג, או לצורך הסקת בית הנציגות או בית הנציג ן

נת החוץ נותנת פטור דומה לנציגות ישראל  (ב) מדי
ה; נ י  ונציגי ישראל באותה מד

נת ישראל חברה בו אם נתמלא  (2) ארגון ביךלאומי שמדי
 אחד מתנאים אלה:

 (א) הדלק משמש לרכב מנועי בלבד ז

 (ב) הדלק משמש להסקה ולהפעלת גנרטור למאור
 בנקודות תצפית של משקיפי האו״ם בקווי הפסקת האש

 או ליחידות המטה שלהם.

 1 ס״ת תשי״ח, עמ׳ 160.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1420; תשל״ב, עמ׳ 625.
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ת חוץ״ — ע ד נת חוץ״ ו־״נציג מ  (ב) בסעיף זה, ״נציגות מדי
 כמשמעותם בפרט 3 לתוספת לצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת),

.״  תש״ל—1970 3

א: בו '" 3 2. בצו העיקרי, בסעיף 3, במקום פסקה (5) י : ז = י ? י  ״

 ״(5) נפט או נפטא המשמשים לייצור טרפנטין שייוצא;״.

א: בו (א) ואחריו י ו טע•!־ * 3, סעיף 4 לצו העיקרי יסומן כסעיף קטן  תיקי

 ״(ב) כל מונח בצו זה שהוגדר בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), תשל״א—
 41971, יש לפרשו כמשמעותו באות־ צו.״

 מהיי״ 4, תחילתו של סעיף 1 היא ביום ד׳ באב תשל׳׳א (26 ביולי 1971).

 השם 5. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון מס׳ 2), תשלי׳ ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  ט״ז בםיון תשל״ב (29 במאי׳ 1972) פ
) שר האוצר י 2 3 8 0 מ 6 ח  י

 ק׳׳ת — שיעורי מק״ח 1, תש״ל, עמי 6.
 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1416; תשל״ב, עמ׳ 625.

9 ן 5 8 -  חוק הבלו על דלק, תשי״ ח

 צו בדבר הטלת גלו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958 י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), השל״א—1971 ••; פרט ״5״ יסומן ״6״
א: בו  ואחרי פרט 4 י

 שיעור הבלו
ת רו ו ר היחידה באג ו א י ת  הפרט ה

 ״5. בפרט זה —
ת אינה י פ ו ס ו ה ת ח י ת י נוזל שנקודת ר נ מ י מ ח ק פ קי פטא״ — תז נ  ״
דת הבזקתו אינה פחותה קו וס, שנ ת צלסי ו ל ע  עולה על 205 מ

ה מ־0,780. ת ו ח ו אינה פ ת ו פ י פ צ ש ת צלסיוס, ו ו ל ע  מ־35 מ
 נטמא ליטר

 2. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקה), תשל״ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ט״ז בםי־ן תשל״ב (29 במאי 1972)
 (חמ 723806)

 1 ס״ח תשי״ח, ע«׳ 160,

׳ 625.  2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1416; תשל״ב, עמ

ת 2858, ב״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 ו נ ק ת  1274 קובץ ה



9 ן 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ ח

ח ר  צו בדבר החלפת א

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 ג
. : ר ו מ א  ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה ל

ת לוח ו׳ פ ל ח א: ה בו  1. במקום לוח ף לחוק י

 ״לוח ו׳? מענק לידה
 (סעיף 94)

רות ולדו לי  פרט מספר הילדים שנ

 1 ילד אחד 465
 2 שני ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 1,080

 3 שלושה ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 1,545״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972)״. תחילה
 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ר) (מסי 2), תשל״ב—1972״. השפ

י ג ו מ ל א ף ס ו  י״ז בסיון תשל״ב (30 במאי 1972) י
m( ר העבודה ש 6 6 S7 

ח תשכ״ח, עמ׳ 108¡ תשכ״ט, עמ׳ 206; ק״ת תשל״ב, עמי 633. ״ ס י 1 

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943ו

לת הפקודה  צו בדבר תחו
1z 1943 ה ופיתוח)׳ נ ג ה )  בתוקף סמכותי לפי סעיף לפקודת הדרכים ומסילות הברזל 3

 אני מצווה לאמור ־.

ת הפקודה ל ו ח : ת ן  1. (א) הפקודה תחול על שני קטעים של דרך 21: חיפה—עכו—ראש הנקרה כלהל
י י "  (1) ברוחב עד 50 מטר בקטע המתחיל בנקודת ציון 273.110—159.985 ע

 בקירוב על כביש 21: חיפה—עכו—ראש הנקרה עד לנקודת ציון 160.280—
t273.810 בקירוב על הכביש האמור 

 (2) ברוחב עד 20 מטר בקטע המתחיל בנקודת ציון 273.710—160.250
 בקירוב על כביש 21 : חיפה—עכו—ראש הנקרה עד נקודת ציון 160.385—

 273.800 בכניסה לקיבוץ גשר־הזיו.

(א) מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה  (ב) כל קטעי הדרך האמורים בסעיף קטן
 מס׳ כ/412/4396 הערוכה בקנה מידה 1:500 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט׳ בםיון

 תשל״ב (22 במאי 1972).

ת לעיין ׳ רשו  2. העתק המפה האמורה בםעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז חיפה׳ שד
 הכרמל 1׳ חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 21 : חיפה—עכו-
 ראש הנקרה) (קטע ליד קיבוץ גשר־הזיו) (שינוי תווי), תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בסיון תשל״ב (22 במאי 1972). י
ר העבודה ש ( 7 5 ס a n 5 ° ) 

׳ 144. מ  1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40! ס״ח תשכ״ג, ע

 גהעתק המפה

ת 2858, כ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 1275 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)׳ 1943 •י,
ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 170.000—132.200
 בקירוב בקצה הצפוני של נתיבי אילון והמסתיימת בנקודת ציון 176:200—133.800 בקירוב
 בגבולה הצפוני של הרצליה׳ המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מסי כ/6/5512 הערוכה

 בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט׳ במיון תשל״ב (22 במאי 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוזות תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 3. ,לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 20: תל־אביב—
 חדרה—חיפה)(קטע תל־אביב—הרצליה), תשל״ב—1972״.

לת הפקודה  תחו
 על דרף

 רשות לעיין
ק המפה ת ע ה  כ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ט׳ בםיון תשל״ב (22 במאי 1972).
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40¡ ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)׳ 1943
ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הצומת שבו מתחברים כביש 10 : תל־אביב—ירושלים והסתעפות
, העובר את  לנמל התעופה לוד 2 וכביש 16 : יהוד—בית־דגן—רחובות— בילו—חולדה 3
 הגושים 6064׳ 6068, 6069 ו־6070׳ ושגבולותיו מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מס׳ כ/367/5220 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט׳ בסיון

 תשל״ב (22 במאי 1971).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוזות תל־אביב
 והמרכז, רה׳ הרצל 180, תל־אביב׳ וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף בית־דגן—לוד),
 תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שד העבודה

 ט׳ בםיון תשל״ב (22 במאי 1972).
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 2061.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 154.

 תחולת הפקודה
 על דדו

 דשות לעיין
 כהעתק המפה

ת 2858, פ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 ו נ ק ת  1276 קובץ ה



ל (הגנה ופיתוח), 1943 ח נ  פקודת הדרכים ומסילות ה

לת הפקודה  צו גדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)׳ 1943 י,
ר:  י אני מצווה לאמו

ת הפקודה ל ו ח  1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 228.380— מ
י י י י  185.260 בקירוב על כביש 32 קטע עפולה — צומת גולני ומסתיימת בנקודת ציון ע

 226.550—188.000 בקירוב על הכביש ליד כפר תמרה׳ המסומנת לשם זיהוי בקו אדום
 במפה מספר כ/6051 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום

 ט׳ בסיון תשל״ב (22 במאי 1972).

. ו י י  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחת הצפון, רשות לע
ק המפה ת ע ה  נצרת—עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כ

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש גישה לכפר תמרה), השפ
 תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בסיון תשל״ב (22 במאי 1972).. י
) שר העבודה 7 5 0 5 מ 0 ח < 

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

ן פלקומי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 צו גדבר מועצות מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות -י, אני מצווה לאמור:

ת פ פ ו א: ה בו , אחרי סעיף 140א י  1, בצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2

 י פעי!» 140כ

 :״ק8לי* 140ב. על אף האמור בצו המועצות המקומיות (שירות עובדים),
פ י כ ד נ ת מ . 

, יראו מתנדבים המועסקים כאמור בסעיף 144א כעובדי מ תשכ״ ב—1962 3 ו ו י ש  ל

 מועצה ארעיים.״
 2, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון), תשל״ב—1972״. השפ

ג ר ו ף ב ס ו  ב״ה באייר תשל״ב (9 במאי 1972) י
) שר הפנים 8 0 3 מ 1 ח ) 

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

2 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 1174. : 
ת תשכ״ב, עמ׳ 2562. ״  3 ק

ת 2858, כ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 1277 ו נ ק ת ץ מ ב ו  ק



 פקודת העיריות

 חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 262 לפקודת העיריות ג
:  כדלהלן

 1.. בחוק עזר זה —
 ״בגין״ — מבגד, בגוי מאבן, מבטון, מטיט, מברזל, מעצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד,
ן או דבר המחובר  קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבני
 אליו, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או

; ח ט  לגדור כל אדמה או ש

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין, או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
ה של  הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנ
 הבנין לתקופה שלמעלה מחמש שנים, לרבות ״בעל דירה״ כמשמעותו בפרק ו׳ לחוק

 המקרקעין, תשכ״ט•—1969 2 ;

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין או בחלק ממנו, בין כבעל, בין כשוכר או שוכר
; ן ו  משנה ובין בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

נתה אותו , שמי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 3
 העיריה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

;  כולן או מקצתן

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

, שמינתה אותו העיריה, לרבות  ״רופא״ — כמשמעותו בפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 4
 מי שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

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

 (ב) חושש בעל בנין או המחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש העיריה.

 (ג) ראש העיריה יורה למהנדס או לרופא לערוך מזמן לזמן, ובמקרה
ד אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להיות סכנה כאמור  שקיבל הודעה — מי
 בסעיף קטן (ב); המהנדס או הרופא שערך את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש

 העיריה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

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

 את העבודות המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.

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

כת כדיקה  ערי

 מודעות

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ם״ח תשצ״ט, עמי 259.

 3 ס״ח תשי״ח, עמי 208.

 4 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמ׳ 262.

ת 2858, כ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 ו נ ק ת גץ ה  1278 קו



 : ־(ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש־ העידית לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העידית לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

ה ביציעעבודות נ כ ם ם ו ש ו מ  4. אישר המהנדס או הרופא, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש ב
 , . , , , כידי ראש

ה , ר , ע ידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע ה  מי
 את העבודות הדרושות לשם סגירתו של הבנין או הריסתו ולגבות את הוצאות הביצוע

 מאת :בעל הבנין.

ב אישור פכופ ת כ  5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאה לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור ב
 , ההוצאות

 מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 פמכות ראש
 העיריה, הפהנדפ
 והרופא להיכנפ

 לבנין

ן י  6. (א) ראש העיריה, המהנדס או הרופא רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל בנ
 כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות, חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, למהנדס או לרופא להשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן (א).

 7. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מפירת הודעה
 מכוונת, או גמםרה 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
 נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים

 יומיים בתתום העירית שאחד מהם ׳לפחות הוא בשפה העברית.

 (ב) ההודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל חבנין, או למחזיק בו,
 יראו כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותו בנין,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד, העבירה עונשיו
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

־ ש  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), ה
 תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ח באייר תשל״ב (12 במאי 1972)
 (חמ 765008)

 קובץ מתקנות 2858, כ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 1279



 פקודת העיריות

 חוק עזר לעכו בדבר שימור רחובות

ות!, מתקינה מועצת עירית עכו חוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העירי
: ה  עזר ז

 1. בסעיף 3 לחוק עזר לעכו(שימור רחובות), תשכ״ב—1962 2 —

א: בו ב) י )  (1) במקום סעיף קטן

 ״(ב) בעד היתר להציג סחורה בחזית החנות, כאמור בסעיף קטן(א), תשולם
 אגרה בסך 30 לירות לשנה׳ לכל מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.״;

) יבוא: ג )  (2) במקום סעיף קטן

א) )  ״(ג) בעד היתר להעמיד כסאות ושולחנות לבתי קפה כאמור בסעיף קטן
 תשולם אגרה בסך 10 לירות לכל כסא ו־20 לירות לכל שולחן.״!

) יבוא: ד ) ן ט  (3) במקום סעיף ק

 ״(ד) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 במרס שלאחר תאריך נתינתו,
 זולת אם בוטל על פי סעיף קטן(א).״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (שימור רחובות) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ן ו ר ו ל ד א ר ש  נתאשר. י
 כ״ח באייר תשל״ב (12 במאי 1972) ראש עירית עכו

 (וו מ 890030)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8׳ תשכ״ד, עמי 197. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 1308, תשכ״ב, עמי 1880; ק״ת 2067, תשכ״ז, עמ׳ 2710.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאבו־גוש בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות י׳ מתקינה
ה:  המועצה המקומית אבו־גוש חוק עזר ז

 י׳גייי" 1. בחוק עזר זד. —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
 ביבים ן

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

ם! י  וכולל שוכר או שוכר־משנה ששבר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

י 256. נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ י מדי נ  1 די
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 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב׳ לרבות הוצאות משדד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה׳ אם כריבית ואם באופן אחד׳ בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה׳ אד בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלד.1

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה 5

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר׳ 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 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן?

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבו־ גוש!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים !

 (2) סילוק עמודי חשמל׳ טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש׳ עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופיגוים, התקנה מחדש של ביבים,
 תעלות, צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם

 וסתימתם!

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

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

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ?

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

 (8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

 ״נכס״ — כל בנין ובל קרקע, למעט רחוב !

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

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

 2 סייח 250, תעזי״וז, עמ׳ 108.
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 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קודקר או חומר אחר, שהוגה על פגי האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 הרולטה על
 מלילת רחוכ

 הודעה על
 החלטה לםלול

 דחוכ

 4. (א) המועצה רשאית לשגות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 שינוי רח8ו
ל גביש  ש

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהגדס ׳, הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

ם:  קטעים קטעי

 (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
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו  של התשתי

 המלא י,

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

ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא  (4) סלילת התשתי
 כדי רחבו המלא ן

ר;  (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמו

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

 (7) התקנתם של מיתקני תאורה.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
 קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים 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 השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

ת ב9יש ל י ל  ס

 שיעורי דמי
 השתתפות

 כפלילת
 גבישיפ
 וגכייתס
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 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים 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, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנד. אחת מיום

 ההודעה׳ כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

ז ״ נ ר ד  8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מ
 על ידי המהנדס ! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים: •

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

 (2) הנחת אבני שפה!

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

 (4) השלמת סלילת• המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור !

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם!

 (6) התקנתם של מיתקני תאורה.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה ׳של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־7, בשינויים המחוייבים.

8 !שא8י ת ו י ז ח  10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנד. מיום ה
י ע ו צ י י ג * • א ו י ד ל י ר 5 י מ א ם לד׳ כ ל י ש ם ש ו כ ם ! ת י  ההודעה, תחזיר המועצה למשלם א

» י ג ג ת ל י י ת 8 א ר מ ת י  11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — בביש או מדרכה אלא לפי ה
פ י ל ע ג  , על ידי ה

 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים
 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 בהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם בך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן >א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

ת עלי ו נ  פקדו
ן רמי  חשכו
ת ו פ ת ת ש  ה

פ ת בגישי ל י ל פ  פ

י דמי י  שיעו
ת ו פ ת ת ש  ה

ת ו ג ר ד ת מ ל י ל פ  ג
תפ י י ג ג  ו
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דת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה  12. תעו
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 מעודו! על 8כו3
 הוזו*אות

 ««יימ הודעימ 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד,
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה

 בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

יי 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. ובמקרה של ש  «י:
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

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

 «לילי! ״יי־ל 15. התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה
"״'*י סלילה הוראות חוק עזר לאבו־גוש (סלילת רחובות), תשכ״ב—31961, ה ־ < 

 «י«יל 16. לחוק עזר לאבו־גוש (סלילת רחובות), תשכ״ב—1961, בטל פרט לאמור בסעיף 15.

ד גוש (סלילת רחובות), תשל״ב—1972״. ב א  דע« 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל

ז י ז ע ל ד א ב ד ע ו מ ח י מ ח ב ו  נתאשר. צ
 כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) ראש המועצה המקומית אבו־גוש

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

, זנמ׳ 114. ג ״  3 ק״ת 1208, תשנ

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגליל העליון בדבר הדברת מזיקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות 1 מתקינה
: ה ון חוק עזר ז  המועצה האזורית הגליל־העלי

״ 1. בחוק עזר זה — י י י 5  ״
 ״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
ו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה נ נ  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ם; י  ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ

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

ת 2858, כ׳׳ו בסיון תשל״ב, 8,6.1972 ו נ ק ת  1284 קובץ ה



; ן ו  ״המועצה״;— המועצה האזורית הגליל־העלי

 ״מחזיק״ — אדב המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
, ; ן ו סי ן או בפנ ו ל מ ת י ב  אדםד.גר ב

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

ת;  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק:עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכםו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את המזיקים שבנכםו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם

 לפרטים, ולתנאים הקבועים בהודעה*

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף
 קטן (א). .;• . , ^

כל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.  ;;^(ג) אדם שקי

, ד ל י ה ע י ־ ו  4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות ה
ת המועצה ע א צ ב  .המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה ל

 העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

מ י»ש :  5. (א) ראש המועצה רשאי; להיכנס, בכל עת סבירה, לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם 9מכו
ה צ ע י , ־  ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה. ה

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מפיימ הודעה
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, .או נשלחה בדואר  מבנ
פ מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים מקו . ן  במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מע
נה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה  לאחרו
לט על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה  במקום בו

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית>

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על עכירות וענשיפ
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 2 ק״ת 1706, תשכ״ה, עמי 1715.

 הוכה יזזדכיר
 מזיקיפ

 הוראות •
 להדכרת מזיקיפ

 קובץ תתקגות 2858, נ״ו בסיון תשל״ב, 8.6.1972 285 נ



י 8. חוק עזר לגליל־העליון (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1965 2 — בטל, י ט י  ג

ון (הדברת מזיקים), תשל״ב—1972״.  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־העלי

ל מ י ח נ ו  נתאשר. מ
ון  כ״ה באייר תשל״ב (9 במאי 1972) ראש המועצה האזורית הגליל־העלי

 (י!מ 816603)

ג ר ו ף ב ט ו  י
 שר הפנים

 תיקון ?1ע1ת דפזס
ות 2843, תשל״ב,  בצו הפיקוח על היצוא (ציוד לחימה), תשל״ב—1972, שפורסם בקובץ התקנ

 עמ׳ 1092, בתוספת, בפרט (8)>ב), במקום ״תנור״ צ״ל ״חגור״.

8.6.1972 , נ ! תשל״ ו ת 2858, כ״ו גסי ו נ ק ת  קובץ ה

, ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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