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 חוק ההתגוננות האזרחית(תיקון), תשכ״ד-1964 •

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק ההתגוננות האזרחית׳ תשי״א-1951 י(להלן - החוק העיקרי) -

 (1) במקום ההגדרה ״ארגוני עזרי׳ יבוא:

 ״״ארגוני עזר״ — ארגון׳ מוסד׳ מפעל, יחידה או גוף העושים שירות

׳ או כל חלק מהם, אשר שר הבטחון הכריז עליהם ברשומות  ציבורי

 שהם ארגונים שעזרתם נדרשת להתגוננות אזרחית:״

 (2) בסופו יבוא:

 ״״ראש רשות מקומית״, בעיריה - ראש העיריה או סגנו, ובמועצה

 מקומית — ראש המועצה או סגנו״.

 מיקי! פ«יף 2 2, בסעיף 2 לחוק העיקרי —

 0) בפסקה (ב), אחרי ״לתפקידי התגוננות אזרחית״ יבוא ״לציידם״;

 (2) במקום פסקה (0 יבוא: >

0 להדריך ולכוון את ארגוני העזר למילוי תפקידם בתחום )  ״

 ההתגוננות האזרחית ולהפעיל אותם ואת הציוד שברשותם

 בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא;״

 (3) אחרי פסקה (י) יבוא:

 ״(יא) לפעול - באישור שר הבטחון, אם בדרך כלל ואם

 לענין מסויים, ובתיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר —

 להצלת נפש ורכוש שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית,״

 תיקון סעיף 4 3, בסעיף 4 לחוק העיקרי —

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) המועצה הארצית של הגא תהיה מורכבת מחברים אלה:

 (1) ראש הגא שיהיה יושב ראש המועצה;

 (2) נציגיהם של שר האוצר, שר הבריאות, שר החינוך

 והתרבות׳ שר המשטרה׳ שר הסעד׳ שר העבודה, שר הפנים,

 שר השיכון ושד התחבורה — נציג אחד לכל שר, והוא יתמנה

 על ידיו מבין עובדי משרדו;

פו י ב־ אבי  (3) נציגים של עירית ירושלים, עירית תל־

 ועירית חיפה - נציג אחד לכל עיריה, והוא יתמנה על

 מועצת העיריה:

י נציגים של העיריות שלא פורטו בפסקה (3), והס  (4) שנ

 יתמנו על ידי שר הפנים, בהמלצת ארגון ארצי של רשויות

 מקומיות שהוא לדעת השר יציג ונוגע בדבר;

י נציגים של המועצות המקומיות, למעט המועצות  (>־׳.) שנ

 האזוריות שהוקמו תוך שימוש בסמכויות לפי סעיף 5(3)

 לפקודת המועצות המקומיות, 21941, ונציג אחד של המועצות

 • נתקבל בכנסת ביום י״ב בתמוז תשנ״ד (22 ביוני 1964); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״זז 505׳ תשכ׳־ג׳
 עמ׳ 294.

 * ס״ח 71׳ תשי״א׳ עמי 78.
 « ע״ר 1941׳ תוס׳ 1 מסי 1184׳ עמי 119.
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 האזוריות, והם יתמנו על ידי שר הפנים בהמלצת ארגון ארצי

 של רשויות מקומיות שהוא לדעת השר יציג ונוגע בדבר;

 (6) יושב ראש הועד הפועל של מגן דוד אדום בישראל;

 (7) מפקח הכבאות הראשי שנתמנה על פי חוק שירותי

 הכבאות, תשי״ט־-1959 3;

 (8) נציגה אחת של ארגון נשים והיא תתמנה על ידי שר

 הפנים בהמלצת ארגון ארצי של ארגוני נשים, שהוא לדעת

 השר יציג ונוגע בדבר.״

(ג) — בטל.  (2) סעיף קטן

, בסופו, יבוא: תיקון סעיף 5  4. בסעיף 5 להוק העיקרי, בסעיף קטן(א)

 ״ובכל מקום בחוק זה המדבר במפקד הגא מחוזי ~ מפקד הגא של המחוז

 הנוגע בדבר במשמע.״

 5. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 6
א « ף י ־ ת ־ ס ס ו ה ת 6. (א) בכל מחוז הגא תוקם מועצה מחוזית של הגא, שתפעל כגוף י י ״ ח ה מ צ ע י מ " 

 מייעץ על יד מפקד הגא באותו מחוז ותמלא את התפקידים האחרים שנקבעו

 לה בחוק זה.

 (ב) חבריה של מועצה מחוזית יהיו:

 (1) מפקד הגא מחוזי, שיהיה יושב ראש המועצה;

 (2) נציגים של שר הבריאות, שר החינוך והתרבות, שר

 המשטרה, שר הסעד, שר הפנים ושר התחבורה — נציג אהד

 לכל שר והוא יתמנה על ידיו מבין עובדי משרדו:

 (3) נציגי רשויות מקומיות במחוז, ושר הפנים יקבע אותן

 ואת מספר נציגיהן;

 (4) נציג אחד של סניף מגן דוד אדום בישראל אשר במחוז,

 והוא יתמנה על ידי יושר. ראש הועד הפועל של מגן דוד אדום

 בישראל;

 (5) נציג אחד של רשויות הכבאות אשר במחוז, והוא

 יתמנה על ידי מפקח הכבאות הראשי;

 (6) נציגה אחת של ארגון נשים במחוז, והיא תתמנה על ידי

ר הפנים בהמלצת ארגון ארצי של ארגוני נשים, שהוא  ש

 לדעת השר יציג ונוגע בדבר.

 (ג) מפקד הגא מחוזי רשאי, באישור המועצה המחוזית, להטיל

 על חבר המועצה כל תפקיד הנוגע לשיתוף הציבור ומוסדותיו בהתגוננות

 האזרחית או להדרכתם, להכוונתם ולתיאום פעולתם של ארגוני העזר

 שבמחוז, ובלבד שהתפקידים שיוטלו על חבר פלוני לא יהרגו מתחום

 הפעולות של השר או של הגוף שהוא מייצגו.

 סדרי העבודה 6א. (א) סדרי העבודה והדיונים של המועצה הארצית והמועצה המחו־

" זית ושל ועדותיהן, לרבות המנין החוקי שלהן, ייקבעו בתקנות. י ^ י 3 ׳  ש 1

 (ב) שוט פעולה של המועצה הארצית, של המועצה המחוזית ושל

 ועדה מועדותיהן לא תיפסל מחמת זה בלבד שבשעת הפעולה היה מקומו

 של אחד החברים פנוי מכל סיבה שהיא.״

 3 סייח 290׳ חשי״ט, עמי 199.
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 38. חבר ארגון עזר הממלא בתקופת קרבות או בתמו־וני הגא על פי

 הודאות מפקד הגא מחוזי, תפקיד בתחום ההתגוננות האזרחית, יחולו

, 8א, 9 ו״24 כאילו היה חבר הגא, ( ז ) ־  עליו הודאות סעיפים 8(ד), (0 ו

 ולצורך החוקים האמורים בסעיף 8 (ז) יראו אח. התפקיד כשירות צבאי

 ואת יום גמר התפקיד כיום שחרורו משירות צבאי.

 8ג. ניהנה לארגון עזר לפי חוק זה הוראה להפעיל ציוד שברשותו,

 ינהגו בציוד, בכל הנוגע לתשלום פיצויים בעד נזק שנגרם לו ובעד

 אבדנו, לפי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 6, כמו בכלי רכב שהמדינה

 קנתה חזקה בו מכוח סמכויות שעת־חירום כאמור באותה פקודה.״

 9. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 ״התקנת צופרים 9א. ראש הגא או מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב, רשאי להתקין בכל

י מקרקעין צופרים, מיתקני קשר ומיתקני כוח ולהפעילם וכן להשתמש ש י ק נ ק ת י מ  י

 במ״תקני קשר אחרים ומיתקני כוח אחרים שבאותם מקרקעין, הכל לצרכי

 ההתגוננות האזרחית ובתנאים שיקבע שר הבטחון בתקנות. לענין תשלום

 פיצויים ינהגו לפי הוראות פקודת הפיצויים (הגנה), 1940, כאילו נעשתה

 במקרקעין עבודה שסעיף 3 (1) (ג) לאותה פקודה חל עליה.

 שירו״ הטע« 9ב. (א) בתקופת קרבות רשאי חבר הגא שהוסמך לכך בכתב על ידי

ה מפקד הגא מחוזי, להורות, בכתב או בעל״פה, למי שנוהג אותה שעה ל צ י ה ר י צ  ל

 ברכב להסיע בו נפגעים או להסיע את הרכב בכדי שתוגש בו עזרה בשטח

־אדם או לרכוש בקשר להתקפה ולמשך זמן ההתקפה (להלן - י  מותקף לבנ

 שידות הסעה), הכל במועד, במקום ובדרכים שייקבעו בהוראה. מי שקיים

 חובה על פי סעיף זה ובשל כך נבצר ממנו לקיים הוכה אחרת על פי

ום החובה האחרת. קי ־  י/יקוק לא ישא באחריות פלילית בשל אי

 (ב) רכב שמבצעים בו שידות הסעה, יראוהו כל תקופת השירות,

 לענין תשלום פיצויים, כאילו נתפס מכוח סמכויות שעת־חירום כמש

 מעותן בפקודת הפיצויים (הגנה), 1940.

 (ג) המבצע שירות הסעה יראוהו לעגין הסעיפים 8(0 ו־־מ)

 ד־8 א כחבר הגא ואת שירותו כתפקיד בהגא.

 (ד) ״רכב״ בסעיף זה כמשמעותו בפקודת התעבורה ד״.

 10. בסעיף 11 לחוק העיקרי —

 (1) במקום ההגדרה של ״רשות מוסמכת״ יבוא:

 ״״רשות מוסמכת״ - ראש הגא, מפקד הגא מחוזי או כל אדם שהוסמך

 בכתב על ידי ראש הגא להיות רשות מוסמכת לענין פרק זה;״

 (2) במקום ההגדרה של ״מקלט״ יבוא:

 ״״מקלט״ — מברה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, הכל לפי התכנית

 שהרשות המוסמכת אישרה אותה, ובלבד שלא תאושר תכנית כאמור

 אלא בהתאם למפרטים הטכניים לבנייתו שנקבעו בתקנות בדרך כלל,

 לסוג מקלטים או למקלט מסויים.״

 8 ע״ר 1940, תוס׳ 1 מה׳ 1010, עמ׳ 93.
 ד דיני מדינת ישראל, בוטח חדש 7, עמי 173.

 תחולת החוק
 על חגר ארגון

 עזר

 אהרידת למק
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 (3) בסופו יבוא:

 ״״מקום״ - לרבות קרקע פנויה!

 ״שוכר משנה״ - המחזיק בבית, או בהלק ממנו, מכוח שכירות משנה

 תקופה רצופה של שלוש שנים לפחות, במועד שבו חלה לראשונה

 על השוכר הראשי חובת ההשתתפות לפי פרק זה, בין שהוארכה

 תקופת שכירות המשנה מזמן לזמן על ידי הפכם וכין שהוארכה

 מכוח חוק הגנת הדייר, תשט״ו-1955 «״.

 11, אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא: המ<םת סעיף 11א

 ׳׳תחולה על 11א. (א) הוראות פרק זה יחייבו גם את המדינה לגבי בתים ומפעלים

ה שבאזור הגא, אולם הוראות סעיפים 13 ו־16 לא יחולו על בתים ומפעלים נ י ד מ  ה

 התפוסים על ידי צבא־הגנה לישראל או על ידי משטרת ישראל; וכן לא

 יחולו הסעיפים האמורים על בתים ומפעלים התפוסים על ידי רשות

 אחרת מרשויות המדינה אלא באישור יושב ראש המועצה המחוזית של

 הגא, לאחר התייעצות במועצה או בועדה שהמועצה תבחר לכך.

 (ב) ״אזור הגא״ בסעיף זה - כל מקום בתחומו של אזור ששר

 הבטחון, באישור הממשלה, קבע אותו כאזור הגא במפה המופקדת בהגא.״

 12, בסעיף 13 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 13

 (1) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ה) ניתנה הודעה על מקום פלוני וכל עוד לא בוטלה ההודעה,

 לא יעשה המחזיק בו, ולא ירשה לזולתו לעשות בו, שום שינוי, תיקון או

 דבר אחר העלול לפגוע בשימוש היעיל-במקום כמחסה ציבורי אלא על פי

 היתר הועדה של המועצה המחוזית״.

, במקום פסקה (2) יבוא: ( ז )  (2) בסעיף קטן

 ״(2) לא לעשות בו, ולא להרשות לזולתו לעשות בו, שום

 שינוי, תיקון או דבר אחר העלול לפגוע בשימוש היעיל

 במקום כמחסה ציבורי, אלא באישור הרשות המקומית״.

 13, בסעיף 14 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4!

, אחרי ״הרשות המקומית״ יבוא ״בהוראה  (1) בסעיפים קטנים (ד) ומה)

 בכתב״.

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ט) (1) החייב על פי חוק זה להתקין מקלט במקרקעין או לעשות

 בו תיקון או שינוי והוא מחזיק במקום שנקבע להתקנת המקלט,

 רשאי לעשות זאת על אף זכותו של אחר במקרקעין, וכן

 רשאי הוא לבקש את הרשיונות הדרושים, על אף האמור בכל

 חיקוק או בכל הסכם, ולהיכנס, הוא או שליחיו, לכל מקרקעין

 שהכניסה אליהם דרושה לענין זה.

 (2) לא היה החייב בהתקנת מקלט במקרקעין, או בעשיית

 תיקונים או שינויים בו, בעליו של המקום והמחזיק בו כאחד,

 תימסר הודעה בכתב, על הוראת הרשות המקומית להתקין

 « ס״ה 188, תשט״ו, עמי 151.
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 מקלט או לעשות בו שינויים לבעלים או למחזיק או לשניהם,

 לפי הענין; ורשאי בל אחד מהם לעדור על ההודאה למועצה

 המחוזית של הגא תוך 15 יום מהיום שנמסרה לו ההודעה.

 אושרה הוראת הרשות המקומית בערר, רשאי החייב בהתקנת

 המקלט או בעשיית התיקונים או השינויים לעשות את כל

 הבעולות האמורות במטקה (1).

 (3) בערר לטי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 13 (ד).

 (י) הרשאי להיכנס למקרקעין לפי סעיף קטן (ט) ינקוט לפני

 כניסתו בכל האמצעים הסבירים לפי נסיבות הענין, כדי להשיג את הסה־

 מתו של המחזיק במקרקעין לכניסתו, ואם לא עלה בידיו להשיג אח.

 הסכמתו, לא יילנם כניסה ראשונה אלא בליווי עובד של הרשות המקומית

 שראש הרשות המקומית מינה לכך, וכן לא ישתמש ברוח לשם הכניסה

 אלא בליווי• אדם כאמור.

 (יא) מי שנכנס למקרקעין כאמור, ינקוט בכל האמצעים הסבירים

 לפי נסיבות הענין, כדי לשמור על הרכוש הנמצא במקור.׳.״

 הוספת פעיפימ 1.4. לאחר סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

1 או הוראה לפי סעיף 3 ה המקום, שנמסרה עליו הודעה לפי סעיף . א י ה 1 קי־קע 4 ה ב י נ ב א ~ 4ía ״  ״

ה 14, קרקע פנויה, אין במסירת ההודעה או ההודאה כדי למנוע הקמת בית י י ג  פ

 או מפעל באותו מקום, ובלבד שנתקבל רשיון הבניה הדרוש לכך, ומקבל

 הרשיון מסר על קבלתו הודעה ככתב לרשות המקומית.

. שר הבטהון, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, רשאי לקבוע m < ? m 314 ״ ר י פ  ח

 בתקנות כי מפקד הגא מהוזי רשאי לקרוא םוגי בגי אדם לחפירת תעלות

 להתגוננות אזרחית ולקבוע בהם תנא־־ם לקריאה זו! מי שנקרא כאמור

 ונפגע תוך כדי מילוי חובתו ועקב מילוי החובה, דינו כדין נפגע ספר

 כמשמעותו בהוק הגימלאות לנפגעי ספר, תשי״ז—31956, ודין הפגיעה

 כדין פגיעת ספר כמשמעותה בחוק האמור.״

 תיקון סעיף 16 15. בסעיף 16 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (ב), בסופו, יבוא:

 ״בתקופת קרבות יהא דינה של הוראת פינוי כאמור, לכל דבר, כדין פסק

 דין פינוי של בית משפט השלום שאינו ניתן לערעור עוד.״

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״אלא אם העמידה לרשותו של המחזיק מקום

 חלוף (אלטרנטיבי) העשוי לשמש באופן המתקבל על הדעת את המטרה שאותה

 משמש המקום שיש לפנותו״ יבוא ״אלא אם הובטח למחזיק סידור הלוף שיעמוד

 לרשותו בזמן שעליו לפנות את המקום.״

 (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(גג) לא הוסכם בין הרשות המקומית למחזיק על סידור חלוף,

 רשאי כל אהד מהם לפנות לבית משפט השלום בבקשה לקבעו, ורשאי

 בית המשפט לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהעמדה לרשות המחזיק של

 מקום הלוף העשוי לשמש באופן המתקבל על הדעת את המטרה שאותו;

 « סייח 213, תשי׳״ז, עמי 22
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 תיקון סעיף 19

 החלפת סעיף 20
 והוספת סעיפים

 20א - 20ו
 ביצע עבודה

 נדרשת

 משמש המקום שיש לפנותו או בתשלום פיצויים: ובלבד שלא יקבע בית

 המשפט כסידור חלוף תשלום פיצויים בלבד אלא בהסכמת המחזיק או

 במקרה שהמחזיק ממרב להסכים לכך ללא טעם סביר.״

 16. בסעיף 19 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ו), אחרי ״היה בית או מפעל בבעלותם של בני״
 אדם אחדים״ יבוא ״לרבות הבעלות בבית הרשום לפי חוק בתים משותפים, תשכ״א—1961

 [נוסח משולב] •<!.״

 17. במקום סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:
א 20. בעל בית או בעל מפעל שהוטל עליו מכוח חוק זה להתקין מקלט או ל  ״בעל ביי׳ ש

 לתקנו או לשנותו(להלן - עבודה נדרשת) ולא ביצע את העבודה הנדרשת,

 רשאית הרשות המוסמכת או הרשות המקומית לעשות אחת מאלה:

 (1) לבצע את העבודה הנדרשת ולגבות מבעל הבית או מבעל

 המפעל את הוצאות הביצוע׳ בדרך שהיא גובה את ארנונותיה,

 ואם הרשות המוסמכת היא הגובה, תחול על גביית הוצאות

 הביצוע פקודת המסים (גביה) ״, למעט הסעיף 12 שבה,

 כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה; הוראות הסעיפים

 18 ו־19 יחולו על ההוצאות כאמור כאילו הוצאו על ידי

 הבעלים:

 (2) להטיל על הדיירים שבבית לבצע את העבודה הנדרשת

 במלואה תוך תקופה שתקבע.

 20א. (א) ביצעו הדיירים עבודה נדרשת מכוח סעיף 20, יחולקו הוצאות

 הביצוע בין בעל הבית לבין הדיירים, בין הדיירים לבין עצמם ובין

 הדיירים ושוכרי המשנה לפי הוראות הסעיפים 18 ו־19 כאילו הוצאו על

 ידי הבעלים, וכל דייר רשאי לנכות מדמי השכירות המגיעים ממנו לבעל

 הבית, או מתמורת השטרות שנתן להבטחת דמי השכירות או לסילוקם,

 את החלק שבעל הבית חייב לשאת בו.

 (ב) היו חילוקי דעות בין המשתתפים בהוצאות הביצוע בנוגע

 לסכומי השתתפותם, ייחשב הסכום שאישרה הרשות המקומית בחלקו של

 כל משתתף, על פי פנייתו של דייר, של שוכר משנה או של בעל בית,

 כסכום שהוא חייב בו על פי סעיף זה; אולם לא יינתן אישור בנוגע

 לסכום ההוצאות אלא לאחר שבוצעה העבודה הנדרשת במלואה, ולנוגעים

 בדבר ניתנה הזדמנות להשמיע טענותיהם, הן לגבי כלל ההוצאות והן

 לגבי חלוקתו. דייר ששילם על חשבון ההוצאות סכום העודף על חלקו,

 רשאי להיפרע את העודף מכל מי ששילם פחות מחלקו, עד כדי הסכום

 החסר להשלמת חלקו בהוצאות! והוא כשאין הפכם בענין זה על דרך

 אחרת.

 20ב. (א) לא ביצעו הדיירים עבודה נדרשת מכוח סעיף 20, תוך התקופה

 שנקבעה לכך, רשאית הרשות שהטילה את החובה לבצע את העבודה

 הנדרשת למנות אדם בהסכמתו לביצוע אותה עבודה (להלן — הממונה),

 ולקבוע לו שכר לענין זה, שישולם על ידי הדיירים ובעל הבית.

 (ב) הרשות לא תשתמש בסמכותה כאמור אלא אם היתה סבורה

 ביצוע עבודה
 נדרשת על ידי

 הדיירים

 ביצוע עבודה
 נדרשת על ידי

 ממונה

 0! ס״ח 349׳ תשב״א, עמ׳ 201
 ״ חוקי א״י, כרך בי׳ פרק קל״ז׳ עמ׳ 1674.
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 עשר ימים מיום הממירה׳ לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה׳ או לבית

 המשפט האמור על ידי בנק הדואר או על ידי הדואר׳ את הקנס בשיעור

 שנקבע לעבירה המפורשת בהזמנה.

 (ד) שר הבטחון יקבע בצו -

 (1) את שיעור הקנס לכל עבירת קנם, ולכל עבירת קנס

 חוזרת או נוטפת שנעברה על ידי אותו אדם, ובלבד ששיעור

 הקנס לא יעלה על עשרים לירות על עבירה ראשונה וחמישים

 לירות על עבירה חוזרת או נוספת:

 (2) את נוסח ההזמנה לצורך סעיף קטן(ב);

 (3) את אופן תשלום הקנס.

 (ה) 0) שילם אדם את הקנס האמור בסעיף קטן(ג) - רואים

 אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע בדין

 ונשא את ענשו;

 (2) לא עשה כן — רואים את ההזמנה למשפט שנמסרה לו

 כאילו היתה הזמנה שהוצאה ונמסרה על מי חלק כ״ו מתקנות

 הטירוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 12.

 (ו) לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף קטן(ג) ובית המשפט

 הרשיעו על העבירה, יטיל עליו בית המשפט קנם בסכום שאינו פחות

 מסכום הקנס שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף קטן(זי) בנוסף לכל עונש

 אהד לפי דין שבית המשפט ימצא לנכון להטיל, ורשאי ביה המשפט

 להטיל עליו הוצאות המשפט בסכום שיקבע בין אם התייצב הנאשם ובין

 אם נשפט שלא בפניו.״

 לחוק העיקרי —

 בסעיף קטן(ב), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) הטלת חובה על הרשויות המקומיות להעמיד מקרקעין

 שברשותן לצרכי התגוננות אזרחית;״

 בסעיף קטן(ב), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(4א) תקיים ומפרטים של סוגי ציוד העשוי לשמש לצרכי

 התגוננות אזרחית הנרכש על ידי רשויות מקומיות או על ידי

 ארגוני עזר לכיבוי דליקות ולעזרה ראשונה:״

 אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בב) הוטלה חובה כאמור בסעיף קטן(ב)(1) ואין לרשות המקומית

 מקרקעין לאותו צורך, חייבת היא לנקוט בצעדים הדרושים כדי להשיג

 מקרקעין לצורך שנקבע, ובלבד שראש הגא, או מי שהוסמך על ידיו לכך,

 יגיש לרשות המקומית את רשימת המקרקעין הדרושים לוזגא בשנת כספים

 פלונית לפני תחילת אותה שגה: אולם תנאי מגביל זה לא יחול אם הצורך

 במקרקעין נוצר במועד מאחזר יותר מסיבות בלתי צפויות מראש.״

 בסעיף קטן(ג) -

 (א) במקום פטקה (4) יבוא:

 ״(4) חובתם של בעלי מפעלים להחזיק ולהתקין ציוד לצרכי

 ״ ע״ר 1940׳ חוס׳ 2 משי 978׳ עמי 89.

 תיקון סעיף 27 21. בסעיף 27

(1) 

(2) 

(3) 
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 התגוננות אזרדרת ולאמן ולצייד את עובדיהם לצרכים

 כאמור׳ הבל בהתחשב במספר העובדים ובסוג המפעל;

 (4א) הוכתם של בעלי מפעלים׳ מוסדות או מקומות אחרים

 שדרכם של בני אדם להתקהל בהם׳ להחזיק ולהתקין ציוד

 לצרכי התגוננות אזרהית.״

 (ב) בסופו יבוא:

 ״(8) דרכי ההחסנה של דלק׳ גז או חומר אחר ששר הבטחון

 יכריז עליו בצו כעל חומר ממוכן;

 (9) חובתם של בעלי בארות ומאגרי מים לספק מים בתקופת

 קרבות לצרכי התגוננות אזרחית;

 (10) מניעת השימוש באותות אזעקה וארגעה שנקבעו לפי

 סעיף 2 (ח) או הגבלת השימוש בהם׳ וכן דרכי הודעתם לציבור

 של האותות שתקנות לפי פסקה זו חלות עליהן.״

 22. (א) תקנות שהותקנו על פי הסעיפים 1׳ 7 (א) ו־ד2 לחוק העיקרי שהיו בתקפן ערב הוראות ניעבר

 תחילתו של חוק זה, רואים אותן, מיום תחילתו של חוק זה, כאילו הותקנו על פיו.

 (ב) ניתנה לפני תחילתו של חוק זה הוראה לפי סעיף 14 או 16 לחוק העיקרי ואותה

 הוראה טרם בוצעה אותה שעה במלואה, ינהגו בה לפי החוק העיקרי אלא אם ראתה הרשות

 המקומית טעם סביר להורות כי ינהגו בה לפי חוק זה, משנתבקשה לכך על ידי האדם

 שההוראה פוגעת בזכויותיו, ובקשתו הוגשה לה תוך שלושים יום מיום תהילת חוק זה.

 23, (א) תחילתו של סעיף 7 (2) מיום תחילתו של החוק העיקרי. תחילה

5 בתום שלושה חדשים מיזם פרסומו של חוק זה ־  (ב) תחילתם של סעיפים 3 ו

 ברשומות.

ר י פ ס ס ח נ ן פ כ א א ב  א

ר האוצר  סגן ראש הממשלה ש

 ממלא מקום ראש הממשלה ממלא מקום שר הבטחון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש

 נשיא המדינה
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 המחיר 28 אגורות הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים


