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 חוק בית הספר החקלאי מקרה ישראל, תשל״ו-1976 *

 1. בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת ״כל ישראל חברים״ ביום י״ד
 באדר א׳ תר״ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ־ישראל, יוסיף לפעול כבית

 ספר חקלאי לקידום מטרותיו.

 2. מטרותיו של בית המפר הן לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות, ולהקנות
 לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עכרי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל

 במוסדות החינוך במדינה.

 3. שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה ״מקוה ישראל - כל
 ישראל חברים״ המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ועדת

 החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

 4. (א) המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית הספר ואין לשנות את
 יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה

 משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

 (ב) הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים
 השרים והועדה המשותפת כאמור בסעיף קטן(א) לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין

 שבתוספת.

 (ג) לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו
 אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת,

 אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחייבות.

 5. מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה שנועדה
 לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 11 לתוספת

.  הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 י

 6. שר הפנים ושר החינוך והתרבות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר
 החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו.

 המשך פעולת
 בית הםפר

 מטרות בית
 הספר

 שינויים בתזכיר
 ובתקנות

 איסור שינוי
 יעוד

 היתרים לבניה

 ביצוע ותקנות

 תוספת
 (סעיפים 4 ו־5)

 ״מפה״, לענין תוספת זו — מפה בקנה מידה 10,000 !1 חתומה בידי שר הפנים, שר
 החינוך והתרבות וישר החקלאות ומופקרת במשרדי מינהל מקרקעי ישראל ובית הספר

 מקוה ישראל.

 י נתקבל בכנסת ביום כ״גבסיון תשל״ו(21 ביוני 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמה בה״-ח 1176,תשל״ה,
 עמ׳ 222.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 גוש חלקות

 6012 חלקי חלקה 1 כמםומן במפה.

 6013 חלקי חלקות 1 ו־4 המסומן במפה.

 6014 חלקי חלקה 2 כמסומן במפה.

 6027 5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו־79 - בשלמות,

 וכן חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו־97 כמסומן במפה.

 6032 15-5 ו־29-24 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו־7! כמסומן במפה.

 6033 חלקי חלקות 20-1 ו־26-22 כמסומן במפה.

 6034 חלקי חלקות 21-19 כמםומן במפה.

 6035 37-18 ו־ 54-41 - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה.

 6046 40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן כמפה.

 6047 חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

ן י ן י ד ל ו ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנימ

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס׳ 5),
 תשל״ו-1976*

 1, בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—A 1957 אחרי סעיף 16ט יבוא: הוספת פרק שני 2

 ״פרק שגי 2: הפסקת בניה

 *והפסקה זמני 16י. (א) ראה בית משפט שלום כי מתבצעת פעולת בניה בהפרת צו

 לפי חוק זה, רשאי הוא לצוות, על פי בקשתו של מי שרשאי להגיש
 תביעה כאמור בסעיף 41 ובמעמדו בלבד, כי פעולת הבניה תיפסק.

 (ב) בצו לפי סעיף קטן(א)(להלן - צו הפסקה זמני) ייאסר על
 כל מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע הבניה, ועל כל מי שעובד

 * נתקבל בכנסת ביומ כ״ד בסיון תשל״ו(22 ביוני 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1159, תשל״ה,
 עמי 115.

 1 ם״ח תשי״ח, עמי 24; תשי״ט, עמי 92; תשל״ב, עמי 97; תשל״ג, עמי 26, עמי 202.
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 בשירותו, להמשיך בפעולת הבניה, אף אם יש בידו היתר לכך לפי חוק
 התכנון והבניה, תשב״ה—1965 2.

 (ג) תקפו של צו הפסקה זמני יפקע שלושים יום לאחר נתינתו,
 או לאחר תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט, אם לא הוגש כתב אישום

 על הבניה.

 (ד) הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה זמני רשאי לפנות לבית
 המשפט שנתן את הצו ולבקש את ביטולו.

 (ה) הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שלפניו הוגש לבטל צו
 ההפסקה הזמני או להאריך אה תקפו, בתנאים או בלי תנאים; ועם נתינת
 פסק הדין רשאי בית המשפט לעשות את הצו לסופי, בשינוי או בלי

 שינוי, להאריך את תקפו לתקופה הנראית לו, או לבטלו.

 16יא. מי שלא קיים צו הפסקה זמני או סופי שניתן לפי סעיף 16י וש־ן
 הומצא לו, דינו, בלי לגרוע מדין מאסר החל עליו לפי סעיף 39 — קנס
 50,000 לירות וקנס 1,000 לידות או מאסר שבעה ימים לכל יום שבו

 נמשכה העבירה.״

ב י ן ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 2 ם״ח תשכ״ה, עטי 307.

 ספר ד,חוקים 816, ג׳ בתמוז תשל״ו, 1.7,1976

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 32 אגורות


