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 חוק החכרת מקרקעץ(הוראות שעה), תשי״ט-1959 *
 1. בחוק זה -

ו טמוכיט  ״בני־בית״ - בן־זוג, צאצא, אח יאו אחות׳ הודה או הורה הורה׳ והכל - אם הי
 על שולחן המחזיק!

 ״תכנון אזורי״ - תכנון חקלאי אזורי שנקבע על ידי מיגהל התכנון ואושר על ידי שר
 החקלאות;

 ״תכנון ערים״ - תכנון בהתאם להוראות פקודת בנין ערים, 1936 י.

 2. הוראות חוק זה חלות על מי שהחזיק ועיבד, בעצמו או על ידי בני־ביתו, במשך
 תקופה שאינה פחותה מעשר שנים ושנסתיימה ביום ט״ז בניסן תשי״ח (6 באפריל 1958)
 (להלן - היום הקובע), מקרקעין שביום הקובע היו של המדינה או של רשות הפיתוח,
 אף אם לא היו רשומים בספרי האחוזה על שמם או לא היו רשומים כלל, ואילולא הוראות
 חוק ההתיישנות, תשי״ח-1958 =״ היה זכאי ביום הקובע לירשם כבעל המקרקעין בספרי

 האחוזה (להלן -־ המחזיק).

 3. לענין סעיף 2 אין נפקא מינה אם ההחזקה והעיבוד היו במשך כל התקופה על ידי
 המחזיק או בני־ביתו או אם תחילת ההחזקה והעיבוד היו על ידי מורישיו של המחזיק והמשך

 החזקה והעיבוד על ידי המחזיק או בג׳־־ביתו.

 4. היה בדעת המדינה או רשות הפיתוח לסלק את המחזיק מהמקרקעין, תמסור לו הודעה
 שתהא ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה.

 5. היו המקרקעין משמשים למחזיק ביום הקובע מקור עיקרי למחייתו ולמחיית בני-
 ביתו׳ ואין לו מקרקעין אחרים כדי מחייתם, רשאי הוא לבקש שיוחהרו לו מקרקעין כדי
 מחייתו ומחיית בני־ביתו; נמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 4 יגיש בקשתו תוך שלושים יום

 מיום מסירת ההודעה.

 6. הבקשה תוגש לרשות מוסמכת שתתמנה, בצו׳ על ידי שר החקלאות לענין חוק זה.

 7. נמסרה הודעה כאמור בסעיף 4 והוגשה כקשה כאמור בסעיף 5 וראתה הרשות המום־
 מכת שהמקרקעין שימשו למחזיק ביום הקובע מקור עיקרי למחייתו ולמחיית בני־ביתו,
 ושאין לו מקרקעין אחרים כדי מחייתם, ושהוסיף להחזיק ולעבד את המקרקעין גם לאחר
 היום הקובע ועודנו מחזיק בהם ומעבד אותם, תקבע את מקומם, שטחם וסוגט של מקרקעין
 שיש להחכירמ למחזיק, את דמי החכירה׳ תקופתה ותנאיה, ומקרקעין אלה יוחכרו למחזיק

 ויועמדו לרשותו.

 8. בקביעה לפי סעיף 7 תנהג הרשות המוסמכת בהתאם לכללים שיהיו נהוגים אותה שעה
 בתכנון האזורי ובתכנון ערים, ובכפוף לאמור בסעיפים 12-9.

 10. המקרקעין המוחכרים יהיו אותם מקרקעין שהחזיק בהמ המחזיק או חלק מהם או
 מקרקעין אחרים, והשטח המוחכר לא יקטן משטח העשוי לשמש מקור הכנסה כדי מחייתו
 ומחיית בגי־־ביתו של המחזיק, ובלבד שלא יעלה על שטח העשוי לשמש מקור הכנסה כשיעור

 ההכנסה מן השטח שהחזיק בו המחזיק ביום הקובע.

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשי״ט(5 באוגוסט1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 369, תשי״ט׳עמ׳ 128.
 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מסי 589, עמי 153.

 2 סייח 251, תשי״ח, עמי 112.

 הגדרות

 תחולת החוק

 חזקה ועיבוד על
 ידי מוריש ויורש

 הודעת סילוק

 בקעות חגירה

 רשות מוסמכת

 החכרת מקרקעין

 שמירה על כללי
 התכנון

 תקופת החכירה 9. תקופת החכירה לא תפחת מארבעים ותשע שנים.

 גודל
 חמוחכר
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 מקום השטח

 חמותכר

 מקימ ;'בית

 המגוריפ

 זכוית המחזיק

 לטעון

 זמן להחלטה
 כבקשת החכירה

 מינוי ועדת ערר

ר ר  הזכות להגשת ע

 סמכות חקירה

 סמכותה של

 ועדת הערו׳

 הודעה מוקדמת

 על הדיון בעדר

י הדין  מדר

 םייג לסילוק
 המחזיק מן

 המקרקעין

 11. לא היתה האפשרות, לדעת הרשות המוסמכת, להחכיר למחזיק את המקרקעין שהחזיק
 בהם׳ יוחכרו לו מקרקעין במקום שהוא הקרוב ביותר למקום מגוריו של המחזיק ושבו
ן אשר לזיעת הרשות המוסמכת יש אפשרות להחכירם  יש למדינה או לרשות הפיתוח מקרקעי

 למחזיק בהתאם לתכנון האזורי ולתכנון עדימ שיחיו נהוגים אותה שעה.

 12. היו המקרקעין שהרשות המוסמכת קבעה לפי סעיף 11 מרוחקים ממקום מגוריו של
 המחזיק יותר מאשר היו מרוחקים המקרקעין שהחזיק בהם גיומ הקובע, ׳׳וחפו־ למחזיק,
ן המוחמריט ?וו בסמוך לאותו יישוב,  בישוב הקרוב ביותר למקומ הימצאם של המקרקעי
 גם שטח מספיק להקמת בית מגורים אף א& על ידי החכרת שמח גוםף זה יעלה בלל השטח

 המוחכר על השמח שניתן לקבוע לפי סעיף 10.

ו ולהביא ן את טענותי י החלטת הרשות המוסמכת תינתן למחזיק אפשרות לטעו  13. לפנ
 את ראיותיו, זולת אמ בדעת הרשות המוסמכת להיענות לבקשה.

 14. הרשות המוסמכת תמסור את החלטתה למחזיק וליועץ המשפטי לממשלה תוך ששה
ודיע על כך י  חדשים מיום הגשת בקשת החכירה; שר החקלאות רשאי להאריך תקופה זו ו

 למחזיק וליועץ המשפטי לממשלה.

 15. שר המשפטים ימנה לענין חוק זה ועדת ערר של שלושה שאחד מהמ לפחות, והוא
עדת העדר ועל  היושב ראש, יהיה שופט, ויתרמ לא יהיו עובדי המדינה; הודעת על מינוי ו

 מענה תפורסם ברשומות.

ד על החלמת הרשות  16. היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו והמחזיק רשאי לערו
 המוסמכת לפגי ועדת הערר תוך ששים יום מיום מסירת ההחלפה,

 17. לרשות המוסמכת ולועדת הערר יהיו כל הסמכויות, שאפשר להעניקן לועדת חקירה
.  לפי סעיף 5 לפקודת ועדות החקירה 3

 18. ועדת הערר רשאית לאשר, לשנור. או לבטל את החלטתה של הרשות המוסמכת,
ן היא קשורה בממצאיה ובשיקול דעתה של הרשות המוםממת.  ואי

 19. ועדת ערר לא תדון בערר אלא אש ניתנה למחזיק וטי לרא כוחו וליועץ המשפטי
 לממשלה או לבא כוחו הודעה מוקדמת׳ תוך זמן סביר, על מועד ומקום הדיון.

ן בועדת הערר.  20. שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הגשת הערר וסדרי הדי

 21. לא יסולק המחזיק מהמקרקעין שהוא מחזיק בהט׳ אלא לאחר שנמסרה לו הודעה
 לפי סעיף 4 ולאחר שנתקיים אחד מאלה:

 מ נ  (1) לא הגיש בקשה כאמור !:מעיף 5 - לאחר שעבדו תשעים יומ מיונו ש
 סרה לו ההודעה:

 (2) הגיש בקשה כאמור בסעיף 5 והרשות המוסמכת דהתה את הבקשה ולא
 הוגש ערר ~ לאחר שעברו תשעיה יום מיום מסירת החלטת הרשות המוסמכת;
 (3) הוגש ערר ובקשת החכירה נדחתה על ידי ועדת הערר -- לאחר תשעים

 יום מיום מסירת החלטת ועדת הערר;
 (4) קבעה הרשות המוסמכת את המקרקעין שיש להחכיר למחזיק ולא הוגש
 ערר — לאחד שהועמדו לרשות המחזיק המקרקעין שהרשות המוסמכת קבעה?
ועדת הערר אישרה או קבעה את המקרקעין שיש להחכיר  (5) הוגש ערר ו
 למחזיק - לאחר שהועמדו לרשות המחזיק המקרקעין שועדת הערר קבעה.

ק כ״8, עמ׳ 132. ר ׳ פ ׳ ף א ר  8 חוקי א״י, ג
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 22, החלמה סופית של הרשות המוסמכת או של ועדת הערר שיוחכרו למחזיק חלק בלבד
 מהמקרקעין שהחזיק בהם או מקרקעין אחרים תחת המקרקעין שהחזיק בהם, דינה כדין
ו ערעור לסילוק המחזיק מן המקרקעין שהחזיק בהמ ושלא יוחכרו ן עלי  פסק דין סופי׳ שאי

ן האחרימ לרשותו.  לו ולמסירת המקרקעי

 23, השגיח המחזיק את המקרקעין שהחזיק מען ביוה הקובע ולא הוחכרו לו אותם מקר
׳ לפיצויים על ההשכמה שעשה בתקופה שלאחר היום עשר ׳ זכאי הוא, לפי בקשתו ן  קעי
ים י עד מסירת ההודעה לפי סעיף 4? בקביעת פיצו ן ו  השנים שבהן החזיק ועיבד את המקרקעי

 לפי סעיף זה יטול המחזיק את ההוצאות שהוציא על ההשבחה,

 24, מקרקעין שהוחכרו כאמור בחוק זה׳ לא יוחכרו בהחכרת משנה ולא תועבר כל זכות
׳ אלא על פי הסכמה בכתב מאת הרשות המחכירה. ן  בהמ לאחר, למעט ירושה על פי די

 25, על אף האמור בסעיף 2׳ יראו את מי שנבצר ממנו להחזיק ולעבד מקרקעין מכוח
 צו יציאה כמשמעותו בתקנה 8 של הקגות״שעת״חידום (אזורי׳־בטחון), תש״ט—41949״
 כאילו החזיקם ועיבדם כל אותה תקופה שצו כאמור עמד בתקפו ותקופה נוספת של ששה

 חדשים לאחר סיוט תקפו של הצו.

וגע לביצועו  26, שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנ
 בכפוף לאמור בסעיף 20.

 מופפת ראשוגח
 (סעיף 4)

(תיאור המקרקעין) שהמה ן  אנו מודיעים לך כזה׳ כי עליך לסלק את ידך מהמקרקעי
 של המדינה (רשות הפיתוח) ושאתה מחזיק בהמ כיום, תוך שלושה חדשים מתאריך מסירת

 הודעה זו.
 אמ החזקת ועיבדת, בעצמך או על ידי בני׳־ביתך, מקרקעין אלה במשך תקופה שאינה
 פחותה מעשר שנים ושנסתיימה ביום ט״ז בניסן תשי״ח (6 באפריל 1938), והוספת להחזיק

 ולעבד את המקרקעין גפ לאחר ייומ זה ועדיין אתה מחזיק בהם ומעבד אותם,
 ואפ המקרקעין שימשו לך ביום ט״ז בניסן תשי״ח (6 באפריל 1958) מקוד עיקרי

ן אחרינו כדי מחייתכמ,  למחייתך ולמחיית בני־ביתך, ואין לך מקרקעי
 רשאי אתה לבקש שיחכירו לך מקרקעין אלה או חלק מהם או מקרקעין אחדים כדי

 מחייתך ומחיית יוי־ביתך.
 בקשה זו עליך להגיש, תוך שלושים יומ מיום מסירת הודעה זו, לרשות המוסמכת

 לעגין חוק החכרת מקרקעין(הוראות שעה), תשי״ט~1958, שמענה הוא:

 דינה של החלטת
 החכרה

ת «ל י י צו  מי

 השבחה

 אישור על החכרת
 משגה והעברת

ת כו  ז

ר צ ב נ ן מי ש  די

ו להחזיק  ממנ

 ולעבד

 בי?וו?§ ותקנות

 הרשות המוסמכת תדון בבקשתך ותחליט בה גהחאפ להוראות חוק החכרת מקרקעין
 (הוראות שעה), תשי״ט--1959, ועל החלטתו; של הרשות המוסמכת רשאי אתה לעדור בפני
 ועדת עדר תוך ששיט יום מיום מסירת החלטת הרשות המוסמכת? בקשת העדר תוגש

 ל־(מען ועדת הערר).

ז ו ש ל י ד  ק
 שר החקלאות

ו ר י ו ן ג  ד ו ד 13 ן ־
 ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

, עמי 0«•. י ״ ש  * סייח 17׳ וז;5״»׳ עמי 136; הייה 07, ת
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 חוק שירותי ההבאות, תשיי״מ־־>!95!
ת ו ר ד  1. כחוק זה — מ

 ״כבאי מתנדב״ — אדט שהתחייב למלא תפקיד ביחידת כבאים• שלא בשפר, בתנאים שנקבעו

 בתקנות:
 ״רשות כבאות״ -־

 (1) לגבי תחום איגוד ערים ׳ששירותי מבארת כלולים בתפקידיו ~־ אותו איגוד
 ערים:

 (2) לגבי תחום רשות מקומית שאינה מואגזמ באיגוד ערים באמור -- אותה
 רשות מקומית:

ת מקומית״ — עיריה או מועצה מקומית:  ״רשו

 ״שירותי כבאות״ — לרבות ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות.

 2. רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתהומה ולמניעת
 דליקות או התפשטותן של דליקות לתחומה או מעבר לתחומה, יכן להצלת נפש ורכוש.

 3. רשות כבאות רשאית להעסיק יחידת כבאים או להשתמש כציודה גמ מחוץ לתחומה.

 4. לשם מילוי תפקידיה לפי סעיף 2, חייבת רשות כבאות
 (1) להקים ולהחזיק בתחומה יחידה או יחידות של נתאים לפי תקן שיקבע שר

 הפנים (להלן — יחידת כבאים) ולאמן את הכבאים לתפקידיהם כמכבי אש:

 (2) לרכוש, להתקין ולהחזיק במצב תקין m מציוד והמיתקנימ הדרושים
 ליחידת הכבאים למילוי תפקידיה וכן את מעון היחידה וריהוטה;

 (3) להבטיח, לקיים ולתאם את כל חסידוריימ תדרושימ למניעת דליקות
 ולכיבוין:

 (4) לקבוע סידורי כבאות במוסדות ומפעלים פרמיי־מ, לפקח על ציודם ולתאם
 את סידורי הכבאות כאמור ענו סידורי הכבאות של רשות הכבאות:

 (5) לקבוע סידורים להגשת עזרה הדדית בינה לבין רשויות כבאות שכנות,
 ורשאית היא לקבוע סידורים כאמור בינה לבין וישויות כבאות אחרות, וחייבת

 היא לעשות זאת אם נדרשה לכך על ידי שר הפנים.

 5. דרש שר הפנים מרשות כבאות לקבוע מירורים להגשת עזיה הדדית בינה לבין רשות תנאי הסידורים
ר לעזרה הדדית ב ד  כבאות אחרת, רשאי הוא לקבוע תנאים מיוחדים להגשת עזרה זו, לרבות הוראות ב

 ביצוע משותף של כל תפקיד מתפקידי רשויות הכבאות, מינויה והרכבה של ועדת כבאות
 משותפת, מינוי מפקד ליחידות הכבאים שלהן והשתתפות רשויות הכבאות בהוצאות הפעולות

 המשותפות.

 תטקידיה של
 רשות כבאות

 העסקת כבאים
 מחוץ לתחום

 חובותיה של
 רשות כבאות

 חיוב בהחזקת
 ציודוחמרימ

 לכיבוי דליקות

 6. שר הפניפ, בהתייעצות עפ שר החקלאות, רשאי להתקין תקנות המחייבות בהחזקת
 ציוד, מיתקנים והמרים לכיבוי דליקות מהסוגים ובכמויות שייקבע, כל אדם המחזיק בקרקע,
 והקרקע אינה בתחומי שטח מגורים בנוי של אזור עירייה, של אזור מועצה מקומית או של

 כל ישוב אחר.

 י נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשיי׳ט(5 באוגוסט 9M1); הצעת החוק ודברי׳ המכר גתמריסמו בח־׳ח 1328תשי״ח, עמ׳ , ־0נ.
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 7. יחידת הב8ייה יכול שחמיה מורכבת מבהאימ מתנדבים או מכבאים או משניד& כאחד,
 ההל מ©י שייקבע בתקנות*

 8. דשות כבאות תעסיק את יחידת הכבאים שלה ותשתמש בציוויה גס להצלת נפש ודכ
ז בכיבוי דליקות, מ  שאי1:ה כרו

ת ד י ח י ל  הרכבו! ש

 כג:»ימ

 ע״ירותימ ווטפיט

 9. רשות מקומית שהיא רשות כבאות תבלול בתקציבה, בכל שגת כטפימ, הכנסות והוצ
 אות לשירותי כבאות.

 10, רשות כבאות שהיא איגוד ערים תערוך, לבל שנת כספים, הצעת תקציב המראה
 אומדן הכנסות והוצאות לשירותי כבאות (להלן -י• תקציב כבאות) והוראות סעיף 11 לחוק

 איגודי ערים, תשט״ו״1955«, יחולו בשינויים המחריבים לפי העניין.

 11, רשות בבאות שהיא איגוד ערים, דשאי שר הפנים, לאחר שנתן לרשות הכבאות
ע את דברר״ לשגות או לבטל פרט בהצעת תקציב הכבאות, וכן להוסיף  הזדמנות להשמי

 בה פרט, אם ראה נסיבות מיוחדות המחייבות זאת.

 12, (א) רשות כבאות תמנה ועדת כבאות.

 (a היתה רשות הכבאות איגוד ערים — יתמנו חברי הועדה מבין חברי המועצה
 של איגוד הערים.

- יתמנו מחצית דוברי הועדה, ונוסף להם  (0 הייתה רשות הכבאות דשות מקומית י
 היושב ראש, מבין חברי מועצת העירייה או המועצה המקומית! יתר חבריה יתמנו שלא

 מבין חברי המועצה ועובדיה.

 (וי) מפקד יחידת הכבאים ומפיקה הכבאות הראשי או מפקח כבאות שהוסמך לכך
 על ידיו, יוזמנו לישיבות ועדת הכבאות ויהיו דשאיט להשמיע בהן את דברם.

ד ו  (ה) לא תחליט רשות כבאות במניין הנוגע לתפקידיה לפי חוק זה, אלא לאחד ה
 ימגעות עם ועדת הכבאות.

ל לועדת הכבאות מתפקידיה !׳מסמכויותיה לפי חוק  (ו) דשות בבאות רשאית לאצו
 זה ובתנאים שקבעה, למעט הסמכויות לפי הסעיפים 10 ו־37.

 13, למדות האמור כטמיפימ 4 ד־17 לחוק איגודי ערימ, תשט״ו—1955, רשאי שר הפנים,
 על אף התנגדותה של דשות מקומית מעוניינת כאמור בסעיף 3 (ג) לאותו חוק או על אף
 &׳>״ הסכמתה של דשות מקומית כאמור בסעיף 17 לאותו חוק, להקים בצו איגוד ערים שתפ
 קידו להבטיח שירותי בבאות, או לצוות על צירופה של דשות מקומית לאיגוד עדים שתפ־

 קידו להבטיח שירותי כבאות, הכל לפי הענין.

 14, שר הפגים יתקין תקנות בדבר הסדרים ותנאים לעזרה הדדית בין רשויות כבאות.

 15, במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית רשאי שר הפנים למנות אדם או חבר
 בגי אדמ למלא את התפקידיט והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי חוק זה, כולם או
 מקצתם, ורשאי שר הפנים לחייב רשות כבאות להעסיק את יחידת הכבאים שלה או להש־
 תמש בציודו!, דרך קבע או עראי, במקום הסמוך לתחומה ואינו נמצא בתחומה של רשות

 מקומית.

ת ו ש ג ר י צ ק  ת

 מקומית שהיא

ת 3 באות ו ע  ר

ת ו ש  ווקציג ר

ת שהיא  כבאו

מ גוד ערי  אי

ב י כתקצי ו נ י  ש

ת כבאות ו ע  ר

* איגוד עריו! י ה  ע

ת כבאות ד ע  ו

ת י ד  הקמת איגוד ע

י כבאות ת ו ר י ש  ל

ות [׳.דגי.(׳  תקו

ת  עיורה הדדי

מ מחיץ ת  מקוט ש

ת ו ש  לתהומו; של ר

 מקומית

, עמי 48.  1 ם״ת »17, תשט״ו
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 (ב). רשאית אגודת הכבאים׳ תוךשלושה חדשים מיום. שנמסרה.לה הודעה על החלטה
 כאמור של רשות הכבאות׳ לעדור עליה לפני שר הפגים׳ והחלטת השר תהיה סופית.

 20. כבאי׳ כבאי מתנדב ושוטר רשאים, במילוי תפקידם, להיכנס לכל חצרים שדליקה
 פרצה בהם או עלולה להתפשט אליהם, וכן לחצרים שקיים צורך להיכנס אליהם כדי לכבות
 דליקה׳ או למנוע התפשטותה׳ או להגן על נכס מפני דליקה או מפני ניזק מפעולות כיבוי׳
 או כדי להציל נפש או רכוש, בין במקרה דליקה ובין במקרה סכנה אחרת, ולעשות כל דבר
 הנראה להם דרוש למטרות אלה; כן רשאים הם להרוס רכוש במידה הדרושה באופן סביר

 למניעת התפשטותה של דליקה שפרצה.

 21. כבאי, כבאי מתנדב ושוטר לא ישאו באחריות בשל פעולות לפי סעיף 20 שביצעו
 בתום־לב, במידה סבירה וללא רשלנות.

 22. שר הפנים ימנה מפקח כבאות ראשי לצורך חוק זה ויקבע את תפקידיו ואת סמכויותיו.

 23. פרצה דליקה ונראה למפקד יחידת כבאים (להלן — המפקד), ובהיעדר מפקד — לקצין
 משטרה מדרגת מפקח ומעלה או לשוטר שהוסמך על ידיו(להלן — קצין משטרה), שהציוד
 או החמרים לכיבוי דליקות העומדים לרשות המפקד עלולים לא להיות מספיקים לכיבוי
 הדליקה, רשאים הם לצוות על כל אדם, למעט רשות כבאות, המחזיק בציוד הזמרים לכיבוי
 דליקות, או הראויים לשימוש כזה, והנמצאים בתחום 50 קילומטר ממקום הדליקה, להעמידם

 לרשות המפקד או קצין המשטרה, לכיבוי הדליקה.

 24. (א) פרצה דליקה ונראה למפקד, ובהיעדר מפקד -- לקצין משטרה, שאין לרשותם
 כבאים או כבאים מתנדבים במספר מספיק לכיבויה, רשאים הם לגייס לכיבוי הדליקה כל
 אדם בגיל מ״16 ועד 50 שנה שמקום מגוריו הקבוע נמצא בתחום 10 קילומטר ממקום הדליקה.

 (ב) מי שגויים לפי מעיף זה, חי־יב כל עוד לא נסתיימו פעולות הכיבוי, לציית
 להוראותיהם של המפקד או קצין המשטרה בכל הנוגע לכיבוי הדליקה.

 (ג) שר הפנים רשאי להתקין תקנות בדבר סמכויותיהם של מפקד וקצין משטרה
 לענין מעיף זה׳ ורשאי הוא להגביל את חלות הוראותיו של סעיף זה למקומות סלונים או

 מסוג פלוני.

 25. (א) העמיד אדם ציוד או חמרים לכיבוי דליקה׳ או הראויים לשימוש כזה׳ לרשותו
 של מפקד או קצין משטרה, בהתאמ לצו לפי׳ סעיף 23, תהיה רשות הכבאות שבתחומה
 אירעה הדליקה חייבת להחזיר לאותו אדם את הציוד והחמרים שלא השתמשו בהם לכיבוי
 הדליקה ולפצות את בעל הציוד או החמרים בעד הציוד והחמרים שלא הוחזרו כאמור ובעד

 כל נזק שנגרם לציוד.

 (ב) אירעה הדליקה במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית׳ תהיה חובת
 החזרת הציוד והחמרים וחובת הפיצויים כאמור על רשות הכבאות ששר הפנים חייב אותה

 להעסיק את יחידת הכבאים שלה או להשתמש בציודה באותו מקום כאמור בסעיף 15.

י תפקידו, או שחלה  26. (א) כבאי־ מתנדב שנפגע תוך כדי מילוי תפקידו ועקב מילו
 עקב מילוי תפקידו במחלה שהיא מחלה מקצועית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק הביטוח
 הלאומי, תשי״ד—1953 4 (להלן — חוק הביטוח הלאומי), יהיה זכאי לאותן גימלאות מחמת
 פגיעה או מחלה שזכאי׳ להן כבאי, כאילו קיבל משכורת כמשכורתו של כבאי מאותה דרגה

 סמכויותיהם י
 וחסיבותמ של

 בנאים ושוערים
 במילוי הפקידם

 אימתי לא ישאו
 בבאי ושוטר

 באחריות

 מינוי מפקח
 כבאות ראשי

 גיוס ציוד וחמרים
 לכיבוי דליקה

 פיצויים בעד
 ציוד וחמרימ

 שגוייסו לכיבוי
 דליקה

 גימלאוח מחמת
 פגיעה לכבאי

 מתנדב

, עמי 0. ד ״ י ש  < ם״ח 137, ת
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 16. (א) רשאית רשות מקומית להטיל,.. לשנת כספים. פלונית, תופפת לארנונה קיימת מקור הקצבותיה!
ת של הרשויות ו ש ר  או ארנונה מיוחדת, שההכנסות ממנה ישמשו להוצאותיה או לחלק מהוצאותיה כ

ת ו א ב כ ה ״ ת ו ל ש ר  כבאות, ואם היתה מואגדת באיגוד ערים ששירותי כבאות כלולים בתפקידיו, כמכסתה ל
 או כחלק ממכטתה להוצאותיו של אותו איגוד ערים כרשות כבאות.

 (ב) לענין הטלה, פרסום, גביה, קנס פיגורים׳ ערר וערעור, דין תוספת לארנונה
 קיימת כדין הארנונה הקיימת, ודין ארנונה מיוחדת כדין ארנונה כללית על נכסים שאינם

 אדמת בנין המוטלת על ידי מועצת עיריה, בשינויים המחוייבימ לפי הענין.

 (ג) שר הפנים, בבואו לאשר את תקציבה של רשות מקומית או את שיעורה של
 התוספת לארנונה קיימת או של הארנונה המיוחדת, יתן דעתו על כך שסך כל ההקצבות
 של כלל הרשויות המקומיות לשירותי כבאות, בין אם רשות מקומית פלונית הטילה תוספת
 לארנונה קיימת או ארנונה מיוחדת ובין אם לאו, יגיע למחצית אומדן ההוצאות לשירותי
 כבאות של כלל רשויות הכבאות, כפי שאושרו על ידי שר הפנים, לרבות מקומות שהם
 מחוץ לתחומה של רשות מקומית וששר הפנים החליט שיש לקיים בהם שירותי כבאות-,
 יתר הכספים להוצאותיהן של רשויות הכבאות יבואו מתוך הקרן לפיצוי נזקי מלחמה כאמור
 בסעיף 17׳ ובלבד שהקצבותיה של רשות מקומית לרשות כבאות לא יעלו על שני שלישים

 של סכום הוצאות רשות הכבאות כפי שאושרו על ידי שר הפנים.

 (ד) בסעיף זה -

 ״ארנונה קיימת״ — ארנונה שהרשות המקומית רשאית להטילה על פי כל דין;
 ״הקצבה״ — למעט הקצבה מתוך הכספים הבאים מחלוקה לפי סעיף 17 (ב).

 17. (א) שר האוצר יעביר לשר הפנים בכל שנת כספים מתוך הקרן לפיצוי נזקי מלחמה
 שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה׳ תשי״א—21951׳ סכום כשיעור
 מחצית סך כל אומדני ההוצאות לשירותי כבאות, כסי שאושרו על ידי שר הפנים, של כלל
 רשויות הכבאות, לרבות מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית וששר הפנים החליט
 שיש לקיים בהם שירותי כבאות, ובלבד שהסכום לא יעלה על 6% מהכנסותיה של הקרן

 באותה שנת כספים.

 (ב) הסכום האמור בסעיף קטן(א) ישמש להוצאותיהן של רשויות הכבאות, לרבות
 מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית ששר הפנים החליט שיש לקיים בהט שירותי
 כבאות, ושר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ושר החקלאות, יחליט על חלוקתו של הסכום

 בין רשויות הכבאות והמקומות כאמור.

 18. לא תגבה רשות כבאות תמורה בעד שירות לפי חוק זה אלא בהתאם לתקנות שהותקנו
 לפיו: השלום המגיע לרשות כבאות בעד שירות יהיה ניתן לגביה לפי הוראות החוק החלות
, בשינויימ המחו־  בזמן הגביה על גבייתן של ארנונות שהוטלו על פי׳ פקודת העיריות, 1934 3

 ייבים לפי הענין.

 19. (א) אגודת כבאים בתחומה של רשות כבאות - זכויותיה והתחייבויותיה שהיו
 קיימות ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959), והן קיימות ביום תחילתו של חוק זה,
 יעברו לרשות הכבאות: זכויותיה והתחייבויותיה שנוצרו לאחר כ״ב באדר ב׳ תשי״ט
 (1 באפריל 1959), לא יעברו׳ לרשות הכבאות אלא במידה שהחליטה על כך רשות הכבאות,

 לאחר שניתנה לאגודת הכבאים הזדמנות להשמיע את דברה.

 הקצבה מהקרן

י ק י מ  לפיצו

 מלחמה

 תשלומים

רותימ  לשי

 דין אגודות
 כבאים קיימות
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 מיצריים מחמת
ט ע א ש  פגיעה ל

 כבאים או נכאים
 מתנדבימ

 מתן גימלאות

ama לשאינט 
 או כבאיט

ט  מתגדגי

ת הדין  ס:זכות בי
 לביטוח לאופי

 ייצוג בפני ו;,ית
ן לביטוח  הדי

 לאופי

 תחולת חוק

 חביטוה הלאומי

 באותה יחידת כבאים׳ ואט היתה היחידה מורכבת מבבאימ מחנדביט בלבד או שלא היו בן;
 כבאים מאותה דרגה׳ כמשכורתו של כבאי כאמור ביחידת בנאים דומה לה ככל האפשר.

ן מעיף זה יראו במעבידו של הכבאי׳ המתנדב m דשות הכבאות המחזיקה י  (ג) לענ
 את יחידת הכבאים שהוא נמנה עמה.

י דליקה, למניעת התפשטותה או להצלת  27. (א) מי שנפגע תוך בדי ביצוע פעולה לכיבו
׳ יהיה זכאי לאותן גימלאות מחמת פגיעה שזכאי  נפש או רכוש ועקב ביצועה של פעולה זו

׳ לחוק הביטוח הלאומי׳ אם נתקיים בו אחד מאלה:  להן כבאי לפי חלק ב
 (1) הוא גויים לפי מעיף 24 ולא פעל בניגוד להוראותיו של המפקד על פעו

 לות הכבאים במקום הדליקה?
 (2) הוא ביצע בתומ־לב פעולה מהפעולות האמורות באין כבאי או כבאי
 מתנדב נוכח במקום הדליקה׳ או שהתחיל בביצוע פעולה כאמור ותוך כדי
 ביצועה הגיע כבאי או כבאי מתנדב למקום הדליקה והוא לא יכול חיה לדעת
 על כך, או אחרי שהגיע כבאי או כבאי מתנדב למקום הדליקה המשיך בביצועה
 ללא התנגדות המפקד על פעולות הכבאים במקום הדליקה והוא לא פעל בניגוד

 להוראותיו של אותו מפקד:

 (3) הוא השתתף בפעולות האמורות בהסכמת המפקד על פעולות הכבאים
 במקום הדליקה ולא פעל בניגוד להוראותיו של אותו מפקד.

(א) ־ראו את משכורתו של מי שזכאי׳  (ב) לצורך מתן גימלה כאמור בסעיף קטן
 לגימלה כאילו קיבל משכורת כמשכורתו של כבאי בדרגה הנמוכה ביותר ביחידת כבאים
 שבאותו מקום, ואם אין במקום יחידת כבאים, ביחידת כבאים במקום שתנאיו דומים ככל

 האפשר לתנאי המקום שבו אירעה הדליקה.

 28. נא) גימלאות לפי סעיף 27 יינתנו על ידי המוסד לביטוח לאומי שהוקם על מי סעיף
 2 לחוק הביטוח הלאומי(להלן — המוסד) לחובת רשות הכבאות שהפגיעה אירעה בתחומה
 ולחובת אוצר המדינה אם הפגיעה אירעה במקום שהוא מחוץ לתחומה של רשות מקומית.

 (ב) רשות הכבאות או אוצר המדינה, הכל לפי העניו, יחזירו למוסד, על מי דרישתו,
 כל הוצאה שהוציא למתן גימלה והכספים ישולמו למוסד, לטי הוראות שד הפגים, מתון־

 הסכום שהועבר לו לפי סעיף 17.

 (ג) החלק היחסי מההוצאות המינהלייות של המומד לשנת כספים פלונית הנובע
 מביצוע סעיף 27, כפי שיוחלט על ידי הממשלה, ישולמו למוסד, לפי הוראות שר הפנים,

 מתוך הסכום שהועבר לו לפי סעיף 17.

 29. בית הדין לביטוח לאומי שהוקם לפי חוק הביטוח הלאומי תהיה לו הסמכות היחידה
 לדון ולפסוק בכל תביעה לגימלה לפי סעיף 27, בכל תביעה להחזרת גימלה שניתנה בטעות
 או שלא כדין, והסעיפים 105, 106, 107, 108 ו־111 לחוק הביטוח הלאומי• והתקנות לפיהם

 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 30. בכל תביעה לפי סעיף 27 המובאת נגד רשות כבאות או נגד המדינה או המובאת על
 ידיהן, תהיה רשות הכבאות או המדינה מיוצגת על ידי המוסד באמצעות מי שהורשה לכך

 על ידיו.

 31. הסעיפים 21 והתוספת לפיו׳ 22 והתוספת לפיו׳ 24,23 65 (ב), 6¡)׳ 67׳ 68׳ 71,69׳ 93׳ 94 ו~95
, על גימלאות ן  לחוק הביטוח הלאומי והתקנות לפיהם יחולו, בשינויים המחריבים לפי העי

 לפי סעיף 27.
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 32. (א) הזכאי עקב מאורע אחד לגימלה לפי סעיף 27 ולגימלה לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח
 ע מ  הלאומי, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש״ט~»-19 חוק משפחות החיילים שנספו ב
 רכה (תגמולים ושיקום), תש״י--1950 6, חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט״ו-1955 י, או
 חוק הגימלאות לנפגעי ספר׳ תשי״ז—81956׳ הברירה בידו לבחור באחת מהן, אולם אם
 בחר בגימלה לפי סעיף 27, רשאימ דשות הכבאות או אוצר המדינה, הכל לפי הענין, לתבוע
 ממי שחייב בתשלום הגימלאות לפי החוקים האמורים את הסכומים שאותו חייב היה מוציא

 למתן גימלאות במזומנים לולא בחר בגימלה לפי סעיף 27.

 (ב) הזכאי לקיצבה לפי סעיף 27 ולקיצבה ממקור אחר ששד הפנים הכריז עליו
 בצו כקופה ציבורית לענין סעיף זה, לא יהיה זכאי לקיצבה לפי סעיף 27 אלא במידה שסך
 כל הקיצבאות מהמקור האחר ועל פי סעיף 27 אינו עולה, בשעת תשלום הקיצבה, על המש

 כורת המשתלמת לעובד מדינה בדרגה הנמוכה ביותר.

 33. שר הפנים רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן, פרט לסמכויו־
 תיו לפי הסעיפים 22,19,17,16,14,13,5 ו־35.

 34. המסרב להעמיד לרשות מפקד או קצין משטרה ציוד או חמרים לכיבוי דליקות בהתאם
 לצו לפי סעיף 23, המסרב להיענות לגיוס לפי סעיף 24׳ המפריע לכבאי או לכבאי מתנדב
 או מונע בעדם מלבצע את תפקידם, המשמיע ביודעין אזעקת־דליקה לשוא או גורם כך
 להשמעתה, או העובר על הוראה מהתקנות שהותקנו לפי חוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים

 או קנס 1000 לירות.

 35. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו״
 ובין השאר תקנות בדבר —

 (1) ארגון שירותי כבאות ויחידות כבאים!

 (2) מינוים של מפקדי יחידות כבאים והעסקתם של כבאים, לרבות כבאים
 מתנדבים, הכשרתם, תפקידיהם, תנאי שירותם, דירתם וקיום משמעת במילוי

 תפקידיהם;

 (3) קביעת שכרם וזכויותיהם של כבאים לקיצבאות ולפיצויים;

 (4) אמצעי אזעקת־דליקה, ציוד ומיתקנים שישתמשו בהם לצרכי כיבוי
 דליקות ופיקוח על ייצורם-,

 (5) הספקת מים והתקנת מיתקני מים לצרכי כיבוי דליקות:
 (6) חקירות בסיבות דליקות וגורמיהן.

 36. לא יתקין שר הפנים תקנות לפי סעיף 35 פסקה (3) אלא לאחר התייעצות עם ארגון
 העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים.

 37. רשאים רשות מקומית או איגוד ערים ששירותי כבאות הם בתחום תפקידיו, להתקין
 חוקי עזר לביצוע תפקידיהם או למילוי חובותיהם לפי חוק זה.

 מניעת גימלאות
 כפל

 אצילת סמכויות

 עונשין

 ביצוע ותקנות

 חובת התייעצות

 חוקי עזר

 תחולה על המדינה 38. הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

 5 פ״ח 25, תשייט, עמ׳ 278.
 6 0״ח 52, תש״י, עמי 162.

 ד מ״ח 180׳ תשט״ו, עמי 74.
 8 סייח 213׳ תשי״ז, עמי 22.
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 39, חוק זה איגד בא לפגוע בהודאות חוק ההתגוננות האזרחית, חשי״א-1951 י. שמירת חוק

 40, בטלים - ביטיל

 (1) פקודת החקירה במקרי שריפה, 101937;

. ־9 לחוק למניעת שריפות בשדות, תש״י-1949 ״  (2) הסעיפים 7 ו

 41, תחילתו של חוק זה היא ביום פרסומו ברשומות; אולם הסעיפים 17, 27, 28 , 29, 30, 31, תחילה
 32׳ תחילתם ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש ן י ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הפנים

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 « סייח 71, תשי״א, עמי 78.
 >"ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 667, עמי 142.

 11 ס״ה 30, תש״י, עמי 32.

 חוק רשות חקלאית בפתח־תקוה, תשי״ט־־1959*

 1. מוקמת בזה רשות חקלאית שתחומה יהיה השטח שהיה כלול בתחומה של המועצה הקמת רשות
ח חקלאית בפתח־ ט ש ה ת ( ו י מ ו ק מ  המקומית לשטח הכפרי של פתח־תקוה ערב ביטולה על ידי צו המועצות ה

ה י ק , ת ד החקלאות רשאי  הכפרי של פתזז־תקוה)(ביטול), תשיי׳ט--11958 (להלן -- הרשות). ש
 לאחר התייעצות עם שר הפנים, לשנות, בצו שיתפרסם ברשומות, את תחומה של הרשות,

 אולם לא יכלול בה כל שטח הכלול באזור שיפוטה של רשות מקומית.

 2. הרשות תהא מוסמכת לפעול בתחומה בכל ענין מעניניס אלה: סמכותה ותפקידיה
׳ של הרשות ם ת ע י נ מ 1 מ , י ע צ מ  (1) מלחמה במזיקים ובנגעים של החי והצומח ונקיטת א

 להדברתם ולסילוקם:

 (2) ניקוז!

 (3) שמירה על גידולים ויבולים חקלאיים;

 (4) התקנת דרכי גישה והחזקתן.

 3. הרשות היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית. הרשות-תאגיד

 4. הרשות תנוהל על ידי מינהלה של 9 חברים, שיתמנו על ידי שר החקלאות, בהודעה מינהלת הרשות
ל לפי החוק כל  ברשומות, אלא שפינוי מקומו של חבר במינהלה אינו גורע מסמכותה לפעו

 עוד מספר חבריה לא פחת מחמישה.

 » נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשי״ט(5 באוגוסט 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 374, תשי״ט, עמי 160.
 י ק״ת 836׳ תשייט, ממי 156; ק״ת 847, תשי״נז, עמי 360.
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 5. המינהלה תבחר מבין חבריה יושב ראש ותקבע את סדרי עבודתה לישיבותיה, במידה
 שלא נקבעו בתקנות.

 6. (א) המינהלה מוסמכת, באישור שר החקלאות, להטיל היטלים על בעלי מקרקעין,
 חוכריהם ומחזיקיהם שבתחומה לכיסוי ההוצאות לפעולות ולשירותיה, שהם בתחום סמכויות

 הדשות לפי סעיף 2׳ וההוצאות הכלליות ;על הרשות.

 (ב) המינהלה רשאית, באישור שר החקלאות, לדרג את ההיטלים לפי סוגים שונים
ן ולפי מידת ההנאה משירותי הרשות ומפעולותיה.  של מקרקעי

 (ג) הרואה עצמו נפגע מחיוב בהיטל רשאי לערוד לפני ועדת ערר.

ג ההיטל לפי חוק זה יוצא לפועל, על פי תעודה חתומה בידי ראש המינהלה, ו  7. חי
ן סופי של בית משפט השלום; , ודין התעודה כפסק די על פהק דין  כדרך שמוציאים לפו
 הליכי״ ההוצאה לפועל לפי תעודה באמור יהיו פטורים מאגדות החלות בהוצאה לפועל.

, אלא אם הוצגה לפגי׳ הרשם ן  8. (א) לא תירשם בספרי האחוזה כל תמיבה של מקרקעי
 תעודה חתומה בידי ראש המינהלה המעידה שכל החובות המג עימ לרשות מאת בעל המקר
 קעין ביחס לאותם מקרקעין והנובעים מהוראות חוק זח, סולקו במלואם או שאין חובות באלה,

א) לא יפגע בתקפה של התםיבה. ) ן  (ב) אי מילוי הוראות סעיף קט

. 2  (ג) ״הסיבה״ בסעיף זה -־ כמשמעותו בפקודת העברת קרקעות

 9. שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי׳ להתקין תקנות בבל הנוגע לביצועו״
 לרבות העי״גים האלה:

 (1) המדדים בנוגע לבחירת ראש המינהלה, העברתו מכהונתו ומילוי מקומו;
 (2) מדרי ישיבות המיגהלה וסדרי עבודתה:

 (3) קבלת עובדים, פיטוריהם ותנאי עבודתם;
 (4) הרכב ועדת ערר הנזכרת בסעיף 6(0, נימוקי הערר וסדרי הדין בו?

, צורתו, תקופתו, אישורו על ידי שר החקלאות  (5) תקציר, הרשות, הכנתו,
 ובל שאר המבינים הקשורים בתקציב;

 (6) סמכויות המינהלה וראש המינהלה לעגין התקשרות בחוזים, קבלתהלוואית׳
 מתן ערבויות וחתימה על שמרי חוב;
 (7) הטיפול בכספי הרשות והוצאתם;

 (8) אופן חתימת מסמכים;
 (9) פרסום מסמכים ומסירת הודעות.

 מדדי עבודתה

 היטלית

ה י ג  ג

 מילוק היטלים

 תנאי לרי׳שומ

י האחוזה ר פ כ  ב

 חקגות

 תחולה 10. תקפו של חוק זה עד יומ י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).

ז ו ש ל י ד ו ן ק י ר ו ־ ג ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר החקלאות

י ־ צ ב ק ב ן ח צ  י
 ושיא המדינה

ק «״א, «מ׳ 853. ר , פ י  2 חוקי »״>•! כרף ג
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 חוק לתיקון דיר העונשין(העלמת עבירות), תשי״ט-1950 *

 .1, לא ימלא אדם תפקיד בהליך של שפיטה משהתעורר, תוך כדי שפיטה כאמור, חשש חיבת מתן הודעה
 עבירה פלילית, אלא אם ניתנה הודעה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא הוחו.

 בסעיף זה —

לית״ - אחת העבירות הנקובות בתוספת;  ״עבירה פלי

 ״הליך של שפיטה״ — הליך המכוון להביא לידי אחד מאלה:
 (1) הוצאת אדם מגוף אשר הוא חבר בו:

 (2) שלילת זכות אדם מזכויותיו בגוף כאמור!
 (3) פרסום לבנאי ברבים על מעשיו של אדם:

עלת משמעות דתית בלבד.  (4) הטלת סנקציה אחרת שיש עמה גינוי ושאינה נ

 2. נמסרה הודעה כאמור בסעיף 1, או הואשם אדם בעבירה על חוק זה, והחליטו היועץ הפסקת השפיטה
 המשפטי לממשלה או בא כוחו לנקוט הליכים בבית משפט, רשאי היועץ המשפטי לממשלה

 לצוות על הפסקת השפיטה האמורה עד לנמר ההליכים בבית המשפט.

 3. העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו - מאסר שגה אחת. עונשין

 4. באישום לפי חוק זה תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח אחד מאלה: מגיל

 (1) כי הודעה על אותו מעשה כבר נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא
 כוחו או למשטרה:

 (2) כי בשל אותו מעשה כבד התנהלה חקירה משטרתית או הואשם אדם.

 הוזופפת

 (א) עבירה לפי חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי״ז-1957 ';

 (ב) עבירה לפי חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), תשי״ב—21952;

 (ג) עבירה נגד החיים, הגוף או המוסר שדינה מאסר שלוש שנים או יותר:
 (ד) עבירה לפי אחד הסעיפים שבפרקים י״ב, ט״ו ו ־כי• ם עד מ״ז לפקודת החוק
, הפוגעת בנכסים או בזכויות של המדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו  הפלילי, 1936 3

 בחוק מבקר המדינה, תש״ט-949! 4,

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

י הסבר נתפרסמו בהית 331, תשייט, עמ׳ 11. ר ב ד  » נתקבל בבנסת ביוט א׳באב תשיי׳ט(5 באוגוסט1058); הצעת החוק ו
 1 ם״ח 235, תשי״ז, עפ׳ 172.
 2 ס-ח 92, תשי׳׳ב, עמ׳ 126.

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 656, עפ׳ 263.

, עמי 280; ס״ת 245׳ תשי׳״ח, «מ׳ 76; פ״וז 248, משי tr, עט׳ 92, 3 י ׳ י 33; ס״ת 104, תשי מ , ע ט ״ ש  » פ״ח 8, ת
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