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 חוק לט«מל גחול* נ&ש, חשט״ן-1955
ת סדרי דין בפני הועדה לשחרור מחובת תשלום דמי אשפת ו  תקנ

, (להלן —  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ד. לחוק לטיפול בחולי נפש׳ תשט״ו—1955 ג
 החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין׳ אני מתקין תקנות אלה:

 1. .,(א) בקשה לשחרור מחובת תשלום דמי אשפוז תוגש בכתב לועדה שמינה שר
 הבריאות לפי סעיף 8ב לחוק (להלן — הועדה).

 (ב) הבקשה תציין את אלה:
 (1) שם החולה, מענו, גילו ומצבו המשפחתי!

 (2) שמו ומענו של אפוטרופםו של החולה,• לא היה לו אפוטרופוס טבעי או
 שלא מונה לו אפוטרופוס׳ תצויין עובדה זו,•

 (3) שם בית החולים המאשפז!
 (4) סכום התשלום שבו חייב החולה בשל כל יום אשפוז, סכום דמי האשפוז
 שבו הוא חייב עד ליום הבקשה׳ וסך כל התשלומים ששולמו על ידיו או

 מטעמו!
 (5) פירוט הבקשה לשחרור מתשלום דמי אשפוז (אם לגבי כל התשלום או

 רק חלק ממנו)!
 (6) פירוט נכסיו של החולה והכנסותיו מכל מקור שהוא, וכן נכסים והכנסות

 של בן זוגו, ילדיו והוריו.

 2. (א) לפני שהועדה תתן החלטה לענין הבקשה, היא תתן הזדמנות לנציג משדד
 הבריאות, וכן לחולה או לאפוטרופסו׳ להשמיע טענותיהם? לא היה לחולה אפוטרופוס
 טבעי או שלא נתמנה לו אפוטרופוס, רשאית הועדה לתת הזדמנות לקרוב משפחתו של

 החולה׳ או לידידו הקרוב׳ להשמיע טענותיו.

 (ב) הועדה רשאית לדרוש מהצדדים ראיות בעל פה ובכתב להוכחת טענותיהם,
 לרבות לעגין מצב בריאותו של החולה וסיכויי החלמתו ולענין מצבו הכלכלי ומצבם הכלכלי

 של בני משפחתו החייבים במזונותיו.

 3. הועדה תתן החלטתה ברוב קולות! ההחלטה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום
 לחולה או לנציגו ולמשרד הבריאות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בפני הועדה לשחרור
 מדמי אשפוז), תשל״ג—1972״.

 בקשה לשחרור
 מחובו! ונשלוט

 דמי אשפוז

 הדיו? 2גקשה

 החלטמ חועיה

א ר י פ ב ש י ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״א בתשרי תשל״ג(19 בספטמבר 1972¡
 (וומ 77374)

 1 ם״וו תשט״ו, עמ׳ 121; תשל״ב, עמ׳ 126.
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 חוק לטיפול בחולי נפש, תש?ו״ו~955ו
ות סדרי דין בערעור לענין שחרור מחובת תשלום דמי אשפוז  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ה לחוק לטיפול בחולי נפש׳ תשט״ו—1955 1- (להלן — •
 החוק), ושאר הסמכויות. הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

ד  1. ערעור על• החלטת הועדה לענין שחרור מחובת תשלום דמי אשפוז, לפי סעיף 8ג משמעדעו
 לחוק׳ יוגש ויתברר בצורת בקשה בדרך המרצה (להלן — הבקשה) והוראות תקנות סדר
 הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 2׳ יחולו על הבקשה והדיון בה בשינויים המחריבים ובכפוף

 לתקנות אלה.

 2. הודעה על. הבקשה תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת ויצורף אליה תצהיר לשם הויעיז על
w p s n .אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה 

 3. משהודיעו על הערעור לועדה אשר דנה בבקשת שחרור, תעביר הועדה לבית המשפט העייוג החומד
 כל חומר שהיא השתמשה בו בקשר לנושא הערעור׳ בצירוף החלטתה באותו ענין.

י  4. היה המערער החולה או נציגו, יהיה המשיב שר הבריאות או מי שהוא קבע! היה המשיגגערעו
 המערער היועץ המשפטי לממשלה, יהיו המשיבים החולה או נציגו וכן שר בריאות או מי

 שהוא קבע.

 5. : לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לטיפול בחולי נפש (סדרי דין בערעור לעגין שחרור השם
, י  מדמי אשפוז)׳ תשל״ג—2'197״. י

 , תוספת
 (תקנה 2)

 טופס הבקשה

1 9 5 5 -  חוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ ו

 בית המשפט,המחוזי....

 הודעה על ערעור לעניו שחרור מחוגת תשלום דמי אשפוז

 (שם המערער ומענו). מס׳ הזהות

 נגד (שם המשיב ומענו). מס׳ הזהות

 אל : (שם המשיב).

. או בסמוך לאחריה יתבקש בית המשפט . ה ע ש . ב . . . . . ם ו י  דע כי ב

 מטעם. (שם המערער) לשמוע טענותיו על החלטת הועדה לשחרור

בת תשלום דמי אשפוז, שניתנה ביום  מחו

 ואלה נימוקי הערעור

 יום. ,..
 התימד,

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״א בתשרי תשל״ג (19 בספטמבר 1972) י
 >״« 77374< שר המשפטים

 ס״ת תשט״ו, ענן׳ 121; תשל״ב, עמי 126.
 : ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1869.
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 חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב-972ו
ות לביצוע החוק  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק! המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב—1972 !,
 ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת

 העבודה של הכנסת לענין תקנות 1 עד 7. אני מתקין תקנות אלה:

 השכר החדשי הממוצע לששת החדשים
 המרכזית לסטטיסטיקה ב־1 בפברואר שלפני
 שנת הכספים • ושחושב על פי מדדי השכר והתעסוקה לכלל השכירים במשק על סמך

 דוחו״ת המעבידים ׳,
 להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 1. בתקנות אלה —
 ״ילד״ — ״ילד קטין״ כמשמעותו בחוק!

 ״השכר הממוצע״, לשנת כספים פלונית
 האחרונים, לפי הנתונים שבידי הלשכה

 שאר המונחים משמעותם כמשמעות הנודעת

 2. החוק יחול על סוגי הזוכים הזכאים לתשלום לפי תקנות אלה.

 3. סוגי הזוכים הזכאים לבקש תשלום מאת המוסד הם —

 5. שיעורי התשלום שבתוספת ישתנו בתחילת כל שנת כספים לפי שיעור התנודות
 של השכר הממוצע! תנודה בשכר הממוצע שאינה עולה על אחוז אחד למאה, לא תובא

 בחשבון לענין זה.

 (א) בתקנה זו —
 ״הכנסת עבודה״ — הכנסה ממקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(2) לפקודת

 מס הכנסה י• בניכוי מחצית הסכום האמור בפרט 1 של התוספת
 ״הכנסה אחרת״ — הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(4) עד (10) לפקודת

 מס הכנסה.

.6 

 (ב) מהתשלום המגיע בעד חודש פלוני י לאשה לפי תקנה 3(1), יופחתו —
 (1) ששים אחוז מהכנסת עבודה שהיתה לזכאית באותו חודש זולת אם
 חזרה ונישאה למי שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי

 מחייתו 5
 (2) כל הכנסה אחרת שהיתה לזכאית באותו חודש

 1 ס״ח 654, תשל״ב, עמי 87.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״א, •עמי 120.

 תחולת החוק

 הזגאיפ
 לו!שלופ

 (1) אשד. שבהחזקתה לפחות ילד אחד, בין אם פסק הדין למזונות ניתן
 לזכותה, בין אם ניתן לזכות הי לד בלבד ובין אם ניתן לזכות שניהם;

 (2) אשד. שפסק דין למזונות נ|תן לזכותה ואינה מסוגלת לכלכל את עצמה,
 אף שאין בהחזקתה ילד! \

 (3) ילד שפסק דין למזונות ני|זן לזכותו ואינו בהחזקתה של אמו ואף אינו
 עמה, למעט ילד שעיקר פרנסתו יעל חשבון אוצר המדינה או רשות מקומית.

 שיעורי התשלומ 4. שיעורי התשלום הם כפי שנקבעו בתווספת׳ בכפוף לאמור בתקנה 6.

 הצמדה לשכר
 וז««ועע

 דיו הנגפו!
 אשה שיש
 עמה ילד
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 (ג) היה סכום התשלום המגיע לזוכה, לאחר ההפחתות האמורות בתקנת
 משנה (ב), פחות מעשר לירות, לא ישולם לו כל תשלום לפי תקנות אלה.

 (ד) לענין תקנה זו׳ יראו כהכנסתו החדשית של זכאי שאינו עובד שכיר, את
 החלק השנים עשר של הכנסתו השנתית בשנת הכספים שבה חל מועד התשלום.

 7. ׳ פרוטרוט של עשןף _ עיגול פממים
 (1) עד חמש אגורות׳ יחושב כחמש אגורות 5

 : (2) למעלה מ־5 אגורות׳ יחושב כעשר אגורות.

י  8. (א) תובענה לפי סעיפים 13 ו־14(ג) לחוק תוגש לבית דין אזורי לעבודה לכל תובענה ״
י פ י מ  המוקדם בתום שלושים1 יום מהיום שהוגשה למוסד בקשה שהיא נושא התובענה, זולת אם ה

 הזוכה קיבל לפני כן את החלטת המוםדילענין הבקשה.

 (ב) החליט המוסד בבקשה ונמסרה למבקש הודעה על כך, תוגש התובענה תוך
 ששה חדשים מיום מסירת ההודעה למבקש.

 9. ,מקום .שהמוסד לא גבה את השיעור המלא לפי פסק הדין למזונות, תוך שנה אחת זכות הזוכה
 מיום שהזוכה הגיש בקשה לתשלום לפי סעיף 4 לחוק׳ רשאי הזוכה להודיע למוסד, בכתב,
 על כוונתו• לנקוט הליכי ביצוע בשל ההפרש שבין שיעורי התשלום כפי שנקבע בפסק,הדין
 למזונות לבין הסכום המשתלם מאת המוסד, וכעבור שלושים יום מיום מסירת ההודעה
 למוסד רשאי הזוכה לנקוט הליכי ביצוע כאמור! נקט הזוכה בהליכי ביצוע, יפסיק המוסד

 את הליכי הביצוע שנקט בהם בשל אותו הפרש, ויודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל.

 10. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי תשל״ג(1 באוקטובר 1972). תחילה

 11, לתקנות אלה ייקרא;״תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ג—1972״.

 תשלום חדשי
 בלירות

160 

248.50 
310.90 
363.60 
417.30 
50 

 הוספת
 (תקנה 4)

 'שיעורי התשלום

 אשה האמורה בתקנה 3(2)
 וילד האמור בתקנה 3(3)

 אשד, עם ילדיה, כל זמן שהילדים בהחזקתה —
 (1) עם ילד אחר

 (2) עם שני ילדים
 (3) עם שלושה ילדים
 (4) עם ארבעה ילדים

 לכל ילד נוסף מעל ארבעה ילדים, תוספת של

 פרט 1

 פרט 2

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״א בתשרי תשל״ג(19 בספטמבר 1972)
 (חמ 7050)
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 חשלום), תשל״ב-972 ן

 בקשות לתשלום

 חוק המזונות (הבטחת

ת בדבר ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 4 ו־0^(ב) לחוק המזונות (הבטחת תשלום)׳ תשל״ב—
 1972 ובהתייעצות עם שר המשפטים• אני מתקין תקנות אלה:

 1. בקשת זוכה לתשלום על פי החוק תהיה ערוכה לפי טופס שאפשר לקבלו בכל אחד

1 

 מסניפי המוסד לביטוח לאומי (להלן — המוסד).

 2. הזוכה יצרף לבקשת התשלום שלושה העתקים מאושרים של פסק הדין למזונות
 שניתן לזכותו וכן מסמכים ותעודות שעליהם הוא מסתמך בבקשתו.

 3. לצורך בירוד הבקשה, קביעת שיעור התשלום לפי החוק והמשך התשלומים׳ ימסור
 המבקש למוסד, לפי דרישתו, כל מידע ומסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, וכין
 תצהירים, וחייב הוא להופיע בפני מי שהמוסד קבע לכך על מנת לתת לו בעל־פה כל מידע

 לענין זכויותיו.

 לחוק ישולם בשיעורים חדשיים בסוף החודש
 באמצעות בנק, בנק הדואר או המחאת דואר

 4. תשלום המגיע לזוכה לפי סעיף 4
 שבעדו מגיע או בתחילת החודש שאחריו

 או בדרך אחרת שהמוסד קבע.

 5. זוכה המקבל תשלומים לפי החוק יודיע תוך חמישה עשר יום למוסד בכתב, על כל
 שינוי שחל במצבו המשפחתי !בהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו

 לתשלום או על שיעור התשלום! בהודעה יצרינו שמו, מענו ומספד זהותו של הזוכה•

 6. כל בקשה לתשלום שהוגשה למוסד תתברר על ידי עובד המוסד שהסמיכה לכך
 מינהלת המוסד, והוא יחליט על אישור הבקשה ועל שיעור התשלום או על דחיית הבקשה׳

 ויודיע על כך למבקש תוך שלושים יום מיום הגשתה.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום כי־-ג בתשרי תשל״ג (1 באוקטובר 1972).

 (בקשות תשלום), תשל״ג—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המזונות

 י״ג בתשרי תשל״ג (21 בספטמבר 1972)
 (חמ 7050)

 1 ס״ח תשל״ב, עמ׳ 87.

 בקשת זונה
 לתשלופ

 מצורפות
 לבקשו!

 מידע ומפמכיפ
 כופפים

 מועד ואופן
 ד, ונשלוט

 הודעה על
 שינוייפ

 החלטת המופד

 תהילה
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מי  מדוד לשלטון מקו
 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למנשה בדבר הוצאת אשפה

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1
 המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — "יייי־•
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה;

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה וכן אדם שהמפקח
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים .
 נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או בנאמן, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסים

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשובר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון;
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכה או אורווה,׳
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו <

 יחד עם האורווה 5
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים׳ אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוד

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת תזמרי בנין ¡
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ —י פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע הלי אש9ה
 לצורה׳ לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי ?יכול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 קיבול.

 אשפה או המרי בנין.
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך — אשפה, זבל או פסולת מבגין-
 מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.!

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת ז

 המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת;
 דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה- צורתם׳ גדלם ומבנם:

 תקופת ההיתר.

(2) 
(3) 
(4) 

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין׳ אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תה*; המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואם עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב) והיתה
 רות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי ל
 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 ן
 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (הוצאת אשפה), תשל״ג—1972״.

 העברת אשפה

 מתן היתד

 זכות נניפה
 לפועלי
 המועצה
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 מפירת הודעות

 עונשיו

ל א ר ם ב ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית מנשה

ג ר ו וסף ב  י

 נתאשר.
 כ״א באב תשל״ב (1 באוגוסט 1972)

 (וומ 839023)

 שר ד1פנים
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, ירושלים  המחיר 40 אגורות הודפס עי׳י המדפים הממשלתי




