רשומות

קובץ התקנות
כ״ב בניסן תשכ״ב

 26באפריל 1962

1301

י־ •
ת ק נ ו ת הנוער )טיפול והשגחה().סדרי דין( ,תשכ״ב—1962
ת ק נ ו ת הירושה )תיקון( ,תשכ״ב—1962
תקנות

.

.

.

הפרוצידורה האזרחית )תיקון( ,תשכ״ב—1902

.

.

י•

.

.

.

 .י

.

.

.
.
.

• ,

עמוד

.

1778

,

1781

.

1781

ת ק נ ו ת בתי המשפט ) פ ג ר ת ב ת י ה מ ש פ ט והטיפול בענינים בימי ה פ ג ר ה ( ) מ ס ׳  ,(2תשכ״ב—
1962

•

.

.

.

.

ת ק נ ו ת מילווה פיתוח )סדרה טי( ,תשכ״ב—1962

.

.
.

ת ק נ ו ת מילווה קצר מועד )סדרה פ״ב( ,תשכ״ב—1962

.

.

.

.

.

•

.

'..־

ת ק נ ו ת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )תיקון( ,תשכ״ב— 1962י .
כללי המים )חישוב דמי מים( )תיקון( ,תשכ״ב—1962

.
.
.

.

.

.

הודעת ה ד י ג ) צ מ צ ו ם פ ע ו ל ו ת דיג באילת( ,תשכ״ג—. 1962

.

...

־...

הוזלטות ה כ נ ס ת בדבר ה ו ר א ו ת המגדילות או ה מ ט י ל ו ת היטלים

..

.

.

1782

.

1783

.

1788

.

1789

.

.

1790

.

.

1790.

.

1791

.

.

1793

ח ו ק עזר ל ר ש ו ת הניקוז נ ע מ ן ) ש מ י ר ה על ר ש ת ניקוז( ,תשכ״ב—1962

.

,

.

1794

רשיון יבוא כללי )בולים ו ח ו מ ר פ י ל ט ל י ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—. 1962

.

.

.

1796

רשיון יצוא כ ל ל י ) ב ו ל י ם ו ח ו מ ר  ,פ י ל ט ל י ( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1962

.

.

.

1796

כללי ל ש כ ת עורכי ה ד י ן ) ק ב ל ת חברים ללשכה וחידוש החברות( ,תשכ״ב—1962

1796

צו הקנייה מס׳ 677

מדור לשלטון מקומי
ח ו ק ע ז ר לטבריה )בית המטבחיינ!()תיקון( ,תשכ״ב—• 1962
חוק עזר לאשדוד )מפגעי תברואה( ,תשכ״ב—. 1962

.

•

ח ו ק עזר לבית־דגן )רשיונות לאופניים( ,תשכ׳׳ב—1962

.

.
.

.

.
.

.

.

1797

י•

.

.

1798

.

.

1803

חוק עזר לבית־שמש )הדברת טוואי ה ת ה ל ו כ ה של האורן( ,תשכ״ב—• 1962

־  .־ 1804 . . .

.

.

.

1805

.

.

.

1806

חוק עזר לגדרה )שמירה על הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לרמת־נגב )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לשדרות )ניקוי ח צ ר ו ת ו כ נ י ס ו ת ל ב נ י נ י ם ( ,
תיקון טעויות

ת

ש

כ

״

ב

—

7

0

8

1

•

•
.

.

.
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חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש״ר—1960
מ ק נ ו ת סדרי דץ
בתוקף סמכויותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש״ך—1960
)להלן — החוק( ,סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ובתוקף שאר הסמכויות
הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

הגדרה

בתקנות אלה —

.1

״בקשה״ — בקשה לפי סעיף  3לחוק.
חני׳שת הבקשה

בקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מתגורר הקטין! אולם לא יראו החלטה
.2
שניתנה על ידי בית המשפט כמחוסרת תוקף מחמת זו בלבד שהבקשה נדונה בבית משפט
שהקטין לא התגורר באזור שיפוטו.

נוסח הבקשה

בקשה תוגש לבית המשפט בשלושה העתקים בנוסח שבטופס מס׳  1שבתוספת,
.3
באותם שינויי גרסה שהנסיבות יחייבו; אולם רשאי בית המשפט לצוות על המבקש להגיש
העתקים נוספים של הבקשה.

הטשיביפ
בבקשה

האחראי על הקטין יהיה המשיב בבקשה ,ואם הקטין מסוגל ,לכאורה ,להבין את
.4
הענין — יהיה גם הוא משיב! אולם אם לא נמצא אחראי על הקטין ,או שהאחראי על
והקטין הוא פסול־דין או קטין ,יצויין הדבר בבקשה ובית המשפט יהיה דשאי למנות
אפוטרופוס לדין להיות משיב.

הזמנות ?דיז

המבקש והמשיבים יוזמנו לבירור הבקשה! ההזמנות למשיבים יהיו בטפסים .מס׳ 2
.5
ומס׳  3שבתוספת! להזמנה יצורף העתק הבקשה על נספחיה! אולם רשאי בית המשפט
להורות שלא יצורף העתק כאמור להזמנה לקטין.

מ ס י ר ת מסמכים
טשפטייפ

התקנות  13עד  21 ,15עד 31 ,28 ,26א ד 32לתקנות הפרוצידורה בבתי משפט
.6
השלום) 1940 ,להלן — תקנות הדיון הכלליות( ,יחולו ,בשינויים המחוייבים לפי הענין,
על מסירת מסמכים משפטיים לפי תקנות אלה! אולם רשאי בית המשפט להורות שהזמנה
לדין תימסר בדואר רשום עם אישור מסירה והתקנה 23ב לתקנות הדיון הכלליות תחול
על מסירה כזאת ,וכן רשאי בית המשפט להורות שהזמנה לדין תימסר על ידי פקיד סעד!
התקנות  25ו־ 26לתקנות הדיון הכלליות לא יחולו ע ל הזמנה לדין שנמסרה בדואר• רשום
או על ידי פקיד סעד.

הזמנה 5קטיז

3

על אף האמור בתקנה  21לתקנות הדיון הכלליות ,דשאי בית המשפט להודות

.7

שהזמנה לדין לקטין תימסר לידיו בלבד.
דיוז בהעדר
המשיבים.
הודאה
בעובדות

גביית העדויות

רשאי בית המשפט לדון ולהחליט בבקשה אף אם לא התייצבו המשיבים ,ובלבד

.8:

שנוכח בית המשפט שהוזמנו כדין.
הודו המשיבים כעובדות המפורטות בבקשה ,רשאי בית המשפט לקבוע ,ללא בירור

.9

נוסף ,שהקטין הוא נזקק.
הוזמנו עדים —דשאי בית המשפט להתחיל מיד בגביית העדויות.

.10
1
2
3

1778

ם״ה  ,311ח׳&״ו ,עט׳ .52
פ״ה  ,233ת׳מי׳׳ז ,עט׳ •148
ע״ר  ,1840תוס׳  2מס׳  ,788עמ׳ » .
קונ׳ 1התקנות  ,1801כ׳׳ב בניסן תשב״ב26.4.1862 ,

 .11בית המשפט ייעתר לבקשתו ,בין ׳בכתב ובין בעל פה ,של בעל דין להזמין עדיט
:שטרם הוזמנו לפני היום שנקבע לבירור הבקשה ,ובלבד שיוזמנו תוך המועד שיורה בית
המשפט.

״!מנת עייט

בית המשפט יחליט על םדד הבאת הראיות ולענין זה אין נפקא מינה מי הוא ע ל
.12
הדיו המביא אותן.

סדר גביית

ב

נראה לבית המשפט שהקטין הוא נזקק ,יקבל תסקיר מפקיד סעד.

.13

העדויות

י״״ייי

 .14המש תסקיר פקיד סעד לבית המשפט ולא ציווה בית המשפט ,מטעמיה
שאין לגלות את תכנו ,כולו או מקצתו ,יימסרו העתקים ממנו למשיבים.

מ

י

ו

ח

ד

י

ם

׳

התס<ן"ר" "
עת

ק
,
< 1ל
נמסרו העתקי התסקיר או שציווה בית המשפט
.15
 ,14יזמין בית המשפט את בעלי הדין לטעון טענותיהם ולהציע הצעותיהם ¡ ויכול שההזמנה
:תהיה בעל פה ,ושהטענות וההצעות יישמעו באותו מעמד ,אם היו כל בעלי הדין נוכחים.
והסכימו לכך.

טענות והצעות

בדיון בבית המשפט בענינים לפי החוק ,יחולו ,במידה ואינן מנוגדות להוראות
.16
תקנות אלה ,ובשינויים המחריבים לפי הענין —
) (1התקנות  10עד  108 ,68 ,66 ,12עד  140 ,133עד  156 ,154 ,152עד ,158
 165 ,161עד  204 ,170עד  281 ,209עד  284לתקנות הפרוצידודה בבתי משפט
השלום< 1940 ,
) (2התקנות לתיקון סדרי הדין בדיון אזרחי ,תשי״ב—! 1952
) (4תקנות העדים )שכר בטלה( ,תשי״ד—. 1954

תלותז׳58
תקנות אחרות
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.17

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוער )טיפול והשגחה( )סדרי דין( ,תשכ״ב—1962״.

תופפו]
תקנה

3

טופס מם׳ 1

.

בקשה בדבר קטין נזקק
)שם המשפט(
שנראה נזקק.

בקשה בענין הקטין.
הרצאת פרטים:
 .1שם הקטין.
 .2גילו של הקטין.
 .3מקום מגוריו של הקטין.
 .4שם האחראי על הקטין ומענו.
 .5עילת הבקשה*:
)א( לא נמצא אחראי על הקטין t
)ב( האחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את
הטיפול או ההשגחה ז י
)ג( הקטין עשה מעשה שהוא עבירה פלילית — ולא הובא בפלילים 1
4

5

קוכץ

1301

י

ק״ת  ,283תעי׳׳ב ,עט׳ .1130
ק״ת  ,416ת׳«8י״ז* ,עט׳  ; 730ק״ת  ,1105חשכ״א ,עט׳ .996

 , n u p r mכ״ב בניסן ת׳טב״ב28.4.1962 ,

המט

) .ד( הקטין נמצא משוטט ,פושט יד או רוכל בניגוד לחוק עבודת הנועד ,תשי״ג—
5 1953
)ה( הקטין נתון להשפעה רעה <
)ו( הקטין חי במקום המשמש דרך קבע מקום עבירה ו
)ז( סיבה אחרת שבגללה עלול להיפגע שלומו הגופני או הנפשי של הקטין )פרט
את הסיבה(.
 .6העובדות שעליהן מבוססת הבקשה ״*,
 .7האחראי על הקטין לא הסכים לטיפול בקטין שהוצע *
 .8האחראי על הקטין הסכים לטיפול בקטין שהוצע אך אין הקטין מציית לו*.
בית המשפט'מתבקש להזמין את המשיב ולהחליט בענין ה ק ט י ן . . . . . . . .
בהתאם להוראות חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש״ך—.1960
היום.

שנה

.....לחודש

ח ת י מ ת פתיר הסעד
* מחק את המעוז מחיקה.
** פרט בקיצור את העובדות.

טופס מם׳ 2

תקנה 5

הזמנה לאחראי על קטין
)שם המשפט(
דע כי הוגשה בבית משפט זה בקשה של פקיד סעד בדבר שלומו של הקטין
שהבקשה מציינת אותך כאחראי עליו.
בשעה
הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום
ולהשיב על הבקשה.
בבירור הבקשה תהיה רשאי לחקור עדים ,לטעון טענותיך ולהציע הצעותיך.
העתק הבקשה ונספחיה מצורפים בזה.
היום
חתום
תקנה 5

טופס מס׳ 3

הזמנה לקטין
)שם המשפט(

דע כי הוגשה בבית משפט זה בקשה של פקיד סעד בדבר שלומך.
הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום..
ולהשיב על הבקשה.
בבירור הבקשה תהיה דשאי לחקור עדים ,לטעון טענותיך ולהציע הצעותיו.
העתק הבקשה ונספחיה מצורפים בזה.

בשעה.....

:

היום...
חתום
י׳׳א בניסן תשכ״ב ) 15באפריל (1962
) ח ט

1780

( 7 8 0 3 1

ד ב יוסף
שר המשפטים
?.וגץ התקנות  ,1301ב״ב מ י ם ז תשכ״ב26.4.1962 ,

פקודת הירושה
ת ק נ ו ת לתיקון ת ק נ ו ת ה י ר ו ש ה
בתוקף׳ סמכויותי לפי סעיף  27לפקודת הירושה  ,סעיף  45לחוק בתי המשפט,
תשי״ז— , 1957ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

בתקנה -5לתקנות הירושה  ,בתקנת משנה ) ,(1בסופה ,במקום הנקודה יבוא נקודה־
.1
פסיק ואחריה יבוא:
״אולם דשאי בית המשפט ,לפי שיקול דעתו ,לפטור את המבקש מהגשת הצוואה
המקורית אם שוכנע שהמקור נמצא במשמורתם של בית משפט או רשות
אחרת המוסמכת לקיים צוואות ,במדינה זרה ,ואם במקום המקור הוגשו תצלום
או העתק שאומתו להנחת דעתו של בית המשפט״.
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הירושה )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.

.2

תיקו! תקנה 5

ח׳8ם

י״ב בני&ן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
דב יוסף
שר המשפטים

)חמ (70641

1
2
3

דויוס* א״י ,כרד בי ,פרק קלייה ,עט׳ .1353
פייה  ,233ת׳עי״ז ,עט׳ .148
חוקי א״י ,נ ר ד ני ,עט׳ .2516

חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת לתיקון ת ק נ ו ת ה פ ר ו צ י ד ו ר ה ה א ז ר ח י ת 1938 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— ,* 1957ובתוקף שאר הםמ־
כויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
אחדי תקנה  322לתקנות הפדוצידורה האזרחית , 1938 ,יבוא:
.1
 n-.sa.ערעיי 322א .רשאי בית המשפט או השופט ,בתיתו רשות לערער ,לפרש את
הנקודה או הקביעה שעליה ניתנת הדשות ,ומשעשה כן ל א ייזקק בית
טסו יי ™
2

חופפת תקנה
 3 2 2א

-

המשפט שלערעור לנימוק ערעור לענין שלא פורש כאמור.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפדוצידורה האזרחית )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.

.2

am

י״ג בניסן תשכ״ב ) 17באפריל (1962
( 7 0 0 1 4

י ח ט

1
2

דב יוסף
שר המשפטים

פ׳׳ח  ,233תיעי״ז ,עט׳ .148
ע״ד  ,1938ת ו פ ׳  2מט׳  ,755עט׳ .95

:קונ» 1התקנות  ,1301ג״ב מ י ס ז ׳תשכ״כ26.4.1962 ,

1781

חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1.957
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ג ר ת ב ת י ה מ ש פ ט ו ה ט י פ ו ל ב ע נ י נ י ם בימי ה פ ג ר ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק בתי המשפט ,תשי׳׳ז~,^957ובתוקף שאר הסכר
כויות הנתונות לי על.פי דין ,אני מת?ןין תקנות בית־דין אלח:
מקופת הפגרה

דיחבימי
פגרה .

הפגרה בבית המשפט העליון ,בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום ,תהא
.1
מיום י״ג בתמוז תשכ״ב ) 15ביולי  ,(1962עד יום א׳ באלול תשכ״ב ) 31באוגוסט ,(1962
ועד בכלל.
במשך פגרת בתי המשפט:

.2
•

) (1לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי או ידיד משרד ההוצאה
לפועל שעל־ידו ,בכל ענין ,אלא אם החליטו נשיאו או שופט שנתמנה לכך על
ידיו ,או יו״ר משרד ההוצאה לפועל שעל יד אותו בית משפט ,שיש לדון בו <
) (2לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים ,אלא על פי החלטה בכתב
מאת שופט השלום הראשי או שופט שלום שנתמנה על ידיו ,שיש לשמוע סוג
מםויים של משפטים פליליים ,או שהענין שהובא בפניו יש לדון בו!
) (3לא ידוו בית משפט שלום בעניני ממונות ,ולא ידון משרד ההוצאה לפועל
שעל ידו בעניני הוצאה לפועל ,אלא אם החליטו שופט השלום הראשי או שופט
שלום שנתמנה לכך על ידיו ,או יו״ד משרד ההוצאה לפועל שעל יד אותו בית
משפט ,שיש לדון בו.
פ ט מ ת טנהל
בתי־הטשפט

מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים ,או אזרחיים או משפט פלוני
.3
מסויים ,או ענין פלוני במשרד הוצאה לפועל ,יישמע בימי הפגרה בבית משפט פלוני ,או
בכל בתי המשפט ,או במשרד ההוצאה לפועל ,או בכל משרדי ההוצאה לפועל.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט )פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים.בימי
.4
הפגרה( )מס׳  ,(2תשכ״ב—1962״.
ח׳ בניסן תשכ״ב ) 12באפריל (1962
) ח ט (70080

1

1782

דב יוסף
שד המשפטים

ס״ח  ,236תש י׳׳ז ,עט׳ .148
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 , t m p j w t wכ״ג גנ׳יסז -ת׳ןוה״כ28.4.1962 ,

חוק מילווה פיתוח ,תשי׳ו—1960
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ו צ א ת ס ד ר ה ט ׳ של א י ג ר ו ת ח ו ב ו ת נ א י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,2׳  12 ,9 ,6ד 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך—, 1960
ג

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת

ביום כ״ב בניסן תשכ״ב ) 26באפריל  (1962תוצא סדרה תשיעית של איגרות חוב
,1
שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לידות והיא תסומן באות ט׳ סדרת משנה 1
ד  2ותכונה ״מילווה פיתוח ,תש״ו— ,1960סדרה ט׳ ״.

טירה ט
א י ג ר ו ת חוב•

איגרות החוב יוצאו מקצתן באיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות
.2
על שם ,הכל לפי בחירת הרוכש.

סוגי א י ג ר ו ת
החוב

 •,..3איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  100או כפילה של  100לירות ,ובלבד שלגבי
איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על  10,000לידות.

השווי הנק,־ב

איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה \ איגרות החוב הרשומות
4
על שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

נוסה א י ג ר ו ת
החיובי

.5

)א(

איגרות החוב מסדרת המשנה  1ישאו ריבית צמודה כאמור בתקנה  12בשיעור

.שיעורי ה ר י ב י ת

י של  5%לשנה.
)ב( איגרות החוב מסדרת המשנה  2ישאו ריבית בלתי צמודה בשיעור של 6%
לשנה.
הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ,ביום  26באפריל של כל.שנה ,החל ביום ב׳ באלי
.6
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תשכ״ג) 26באפריל .(1963

ר

;

לצורך תשלום הריבית על איגרות החוב למוכ״ז יצורפו להן  5תלושים שיסומנו
.7
במספרים מ־ 1עד  !5בכל תלוש יצויין מועד תשלומו כאמור בתקנה  6והסכום הנקוב של
.הריבית .המשתלמת באותו מועד! סכום הריבית ישולם במועד הנקוב בכל תלוש לכל מי
שימסור למינהלה את התלוש המתאים.
סכום הריבית על איגרות החוב הרשומות על שם ,ישולם בהמחאות שיישלחו על
.8
׳ל
ו
ידי הדואר לפי המען הרשום של בעל איגרת החוב ,או במקרה של בעלים
.המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי המען של האדם אשר הבעל או הבעלים
המשותפים הודו עליו בכתב למינהלה ז משלוח ההמחאה כאמור ,דינו כדין מסירת ההמחאה
לידי הבעל.
מ ש

ת פ י ם

פ י

איגרות החוב למוכ״ז ואיגרות החוב הרשומות על שם ייפדו במלואן ביום ט״ז בניסן
.9
תשכ״ז) 26באפריל .(1967
 .10סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם ,כפי עןישתנו עקב תנאי ההצמדה,
י׳
ישולם לבעל הרשום אשר ימסור למינהלה את איגרות החוב  1משלוח ההמחאה
דינו כדין מסירת ההמחאה לידי הבעל.
כ א מ ו

1

מועדי תשלוט
׳הריבית.׳-..... •:״.,::

דרכי תשלום
ה ר י ב י ת על
א י ג ר ו ת חוב
לטוכ״<

דרכי תשלוט
א ע ד ו ת חוב
רשומות על ש ט :

;

מועד פ ד י י ד

**' "י"
0

ה ח י ב

ררכ־ פדיי:
הרשומות ע^שט

ס״ת  ,310תש״ד ,עטי  : 47ם״ח «  , 8תשכי׳א ,עפ׳ .128

,קובץ התקנות  ,1301כ״ב בניס! תשכ׳׳כ26.4.1962 ,

1783.

דרכי פ ד י ה
א י ג ר ו ת חוב
למוכ״ז

סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז ,כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ,ישולם
.11
למי שימסור•למינהלה את איגרת החוב.

תנאי ההצמדה

) .12א( השווי הנקוב של כל איגרות החוב משני סדרות המשנה והריבית על איגרות
החוב מסדרת משנה  1בלבד יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן:
אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן
של קרן או ריבית כלשהן )להלן — המדד החדש( ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת סדרה זו של איגרות החוב )להלן —
המדד היסודי( ,תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהן מוגדלות באופן יחסי
לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב( בתקנה זו —
״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכ
זית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי
אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אס לאו! אם יבוא מדד אחר ,תקבע
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף.

פטור מטס
הלנםה׳

הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה,

.13

חוץ מהמם שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מס ה כ נ ס ה  ,ושלא יעלה
על .25%
2

.רבישת איגרות
׳חובוהעברחז
ללא הוצאת
איגרות

נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.14
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים ,לנהל בפנקס
רישום של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

ס ג י ר ת הפנקפ

המינהלה רשאית לסגור את הפנקס  20יום לפני מועדי הפרעון של הריבית ולא
.15
לרשום בו כל העבדות איגרות חוב.

•מבירת
א י ג ר ו ת החוב

איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר או מוסד בנקאי.

.16

עמלה

העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב ל א תעלה על שנים
.17
למאה מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

תחולת טועד

חל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח—
.18
 — 1948יידחה המועד הנקוב ליום חול הבא מיד אחריו.
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה ט׳( ,תשכ״ב—1962״.

.19

2

3

1784

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נופח חדש  ,6תשג״א ,עמ׳ .1130
ע״ר תש׳׳ח ,ת ו פ ׳ א׳ מ פ ׳  ,4עט׳ .12

שוביו התמנות  ,1301נ ״ ב  .ב נ י ס ז חשנ״ב26.4.1862 ,

;

ת ו פ פ ת ראשונה
)נוסח איגרות החוב למוכ״ז(
)תקנה (4

; י•, -
מם׳ סידורי

י; •.י

•;׳•••

מדינת ישראל

7

סדרה ט׳
סדרת משנה 1
מ י ל ד ה פ י ת ו ח  ,תש״ד—1960
•

איגרת חוב.למוכ״ז צמודה למדד יוקר המחיה
נושאת ריבית צמודה של  5%לשנה
..לירות
.1

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1960והתקנות

שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
.2

סכומי הריבית של ׳איגרת חוב זו ישולמו לבל מי שימסור למינהלה את התלוש המתאים:

.3

סכום הקרן של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 .4על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים
בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה: .
 .5מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאה הסדרה האמורה היה
נקודות.
תאריך ההוצאה
ישראל
ממשלת
האוצר
החשב

ש ר ה א ו צ ר

• י•'.

הכללי

מ ד י נ ת ישראל
סדרה ט׳
סדרת משנה 2

מס׳ סידורי......

מילווה פ י ת ו ח  ,תש״ף—1960
איגרת חוב למוכ״ז צמודה למדד יוקר המחיה
נושאת ריבית בלתי צמודה של  6%לשנה
לירות
 .1איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח ,תש״ד— ,1960והתקנות
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
.2

סכומי הריבית של איגרת חוב זו ישולמו לכל מי שימסור למינהלה את התלוש המתאים.

.3

סכום הקרן של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

<ןוכ< 1התקנות  ,1301כ״ב כ נ י ם ! תשכ״ב26.4.1962 ,

.4

על פדיון הקרן של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בתקנות הנוגעות:

לסדרה האמורה.
״

 .5מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאה הסדרה האמורה היה
נקודות.
תאריך ההוצאה......

,.
ישראל
ממשלת
האוצר

שר

החשב

האוצר

הכללי

נוסח התלוש
מילווח פ י ת ו ח  ,תש״ך—1960
סדרה ט׳
סדרת משנה 1
התלוש מ ם . . . /
מם׳ סידורי של איגרת החוב
מועד התשלום...

המדד היסודי

ריבית בסך
נוסח התלוש

מילווה פ י ת ו ח  ,תש׳יך—1960
סדרה ט׳
סדרת משנה 2
התלוש מס׳
מם׳ סידורי של איגרת החוב..
מועד התשלום

ריבית בסך
ת ו פ פ ת שניה
)נוסח איגרות החוב על שם(
)תקנה (4
מדינת ישראל
סדרה ׳
סדרת משנה 1

מס׳ סידורי

ט

מילווה פ י ת ו ח  ,תש״ך—1960
•איגרת חוב רשומה על שם צמודה למדד יוקר המחיה
נושאת ריבית צמודה של  5%לשנה
..לירות
 .1איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1960והתקנות
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
מ
 .2איגרת חוב זו נרשמה בפנקס.איגרות החוב על שם
1786

קוב } התקנות  ,1301כ״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,
,

 . .3סכומי הריבית של איגרת חוב זו ,ישולמו בהמחאות לפי המען הרשום של הבעל
ובמקרה של בעלים משותפים ,לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי
המען של האדם אשר הבעל או הבעלים הורו עליו בכתב למינהלה .הקרן תשולם כאמור
עם מסירת איגרת החוב למינהלה.
י

.4

על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים

בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.
.5

• •

מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאה הסדרה האמורה היה,

נקודות.
תאריך ההוצאה
ישראל
ממשלת
האוצר
שר

האוצר

החשב
:

הכללי

מדינת ישראל
סדרה ט׳
סדרת משנה 2

מס׳ סידורי....
מילווה פ י ת ו ח  ,תש״ך—1960
איגרת חוב רשומה על שם צמודה למדד יוקד המחיה
נושאת ריבית בלתי צמודה של  6%לשנה
לירות
.1

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1960והתקנות

שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
.2

איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם.......

מ

 .3סכומי הריבית של איגרת חוב זו ,ישולמו בהמחאות• לפי המען הרשום של הבעל
ובמקרה של בעלים משותפים ,לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי
המען של האדם אשר הבעל או הבעלים הורו עליו בכתב למינהלה .הקרן תשולם כאמור
עם מסירת איגרת החוב למינהלה.
.4

על פדיון הקרן של איגרת חוב זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בתקנות הנוגעות

לסדרה האמורה.
.5

מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאה הסדרה האמורה היה

נקודות.
תאריך ההוצאה

•

•
מ מ ש ל ת ישראל
האוצר

שר

האוצר

י״ג בניסן תשכ״ב ) 17באפריל (1962
<חמ •««>
קובץ התקנות  ,1301כ״ב בנים! תשכ״ב20.4.1962 ,

החשב

הכללי

לוי אשכול
שר האוצר

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ד—1960
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת ס ד ר ת איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד׳ תש״ך—1960
אני מתקין תקנות אלה:
תוצאת סדרת
א י ג ר ו ת חוב

ביום כ״ב בניסן תשכ״ב ) 26באפריל  (1962תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
.1
הנקוב יהיה שלושה מיליון לירות ,והיא תסומן פ״ב 6/ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ר—
 ,1960סדרה פ״ב6/״.

סוג א י ג ר ו ת
תחוב ונוסחן

איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת ,איגרות החוב ,אשר
.2,
ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי ,ייחתמו בנוסף לכך גם על ידי,אחד
מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה•

השווי הנקוב
שיעור ה ר י ב י ת

.3

איגויות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1000,500או בפילה של  1000לירות.

.4

איגרות החוב ישאו ריבית בשיעור של  6%לשנה.

'מועדי פדיון
א י ג ר ו ת החוב
ותשלום ה ר י ב י ת

איגרות החוב ייפדו ,בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן ,בתום
.5
 181יום מיום הוצאת הסדרה .איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן.

דרכי פריו!
א י ג ר ו ת החוב
ותשלום ה ר י ב י ת

השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל.מי שימסור

למינהלה את איגרת החוב.

רכישת א י ג ר ו ת .
ח ו ג והעברתן
ס ב ל י הוצאת
איגרות

נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.7
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים ,לנהל רישום
של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

.6

.מכירת א י ג ר ו ת
החוב

.8

איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר או מוסד בנקאי.

השם

.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרה פ״ב( ,תשכ״ב—1962״.
תופפת
)נוסח איגרת החוב(
)תקנה (2
מדינת

ישראל
סדרה פ״ב6/

מס׳ סידורי.
מילווה ק צ ר מועד ,תש״ך—1960
איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של  6%לשנה
לירות

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד ,תש״ד— ,1960והתקנות
.1
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה
1
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פ״ח  ,310תש״ד ,עמ׳  : 48ם״ח  ,341תשכ״א ,עמ׳ .128
קוגץ התקנות  ,1301כ״ב בניסן תשכ״ב28.4.1962 ,

השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסד
.2
ישולם בתום  181יום מיומ הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.
הריבית המשתלמת על איגרת החוב תהא פטורה ממס הכנסה חוץ מן המס שיש
•3
לנכותו במקור ושלא יעלה על •25%
תאריך ההוצאה

•ממשלת י ש ר א ל
האוצר
שר

החשב

האוצר

הכללי

ב נ ק ישראל
חתימה.
לוי א ש בו ל
שד האוצר

י״ט בניסן תשכ״ב ) 23באפריל (1962
>
) ח ט 72112

פקודת הנמלים
תקנות .בדבר אגרות שירותי ספנוח
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הנמלים * ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנה  1לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות( ,תש״ד— , 1960במקום פסקאות
.1
) (3ר) (4יבוא:
3

״) (3מתן יומן דדיו טלפון
)(4
.2
1962״.

מתן יומן רדיו טלגרף ,לכל כרך

—5.
—5״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )תיקון( ,תשכ״ב—

ז׳ בניסן תשכ״ב ) 11באפריל (1962
<חט (75537

י צ ח ק ב ן ־ אה ר ן
שר התחבורה

1

2
8

חוסי א״י ,כרד ב; :פר? קי״ד ,עמ׳  : 1146ם״ח  ,130תשי״נ ,עמי .130
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מטי  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,1051תשייר ,עט׳ .1955

הובץ התקנות  ,1301כ״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,

חוק המים ,תשי״ט—1959
כללים ב ד ב ר ח י ש ו ב דמי מים
בתוקף סמכותי לפי םעיף  111לחוק המים ,תשי״ט— , 1959ולאחר התייעצות עם
מועצת המים ,אני'קובע כללים אלה:
1

ת י ק ח סעי!* 1

השם

בסעיף  1לכללי המים )חישוב דמי מים( ,תשכ״ב— , 1961במקום ההגדרה של
.1
״נקודת מדידה״ יבוא:
״ ״נקודת מדידה״ —
) (1בהספקת מים על ידי רשות מקומית — שעדי הרשות ,פי הבאר או מקור
השאיבה?
) (2בהספקת מים אחרת — המודד הראשי בו נמדדים המים המסופקים על
ידי ספק לקונה המים לצורך עריכת החשבון ביניהם עבור הספקת המים׳/
2

לכללים אלה ייקרא ״כללי המים )חישוב דמי מים( )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.

.2

כ ״ ז ב א ד ר ב ׳ ת ש כ ״ ב )2באפריל (1962
<" ~
ט

משה דיין
שד החקלאות

(

ם״ח  ,288תשי׳׳ט ,עט׳ .166
ק״ת  ,1240תשכ״ב ,עט׳ .981

1
2

פקודת הדיג1937 ,
ה ו ד ע ה ב ד ב ר צ מ צ ו ם פ ע ו ל ו ת דיג ב א י ל ת
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  13לפקודת הדיג׳ 1937
הגדרות

.1

אנו מודיעים לאמוד:

בהודעה זו —

״האזור הצפוני״ — רצועת יבשה ברוחב  10מטר לאורך חוף הים בין המקום הידוע בשם
בית הדייגים באילת ובין הגבול הביךלאומי שבין מדינת ישראל וממלכת ירדן ההאש־י
מית באילת ורצועת הים ברוחב של קילומטר אחד הגובלת עם שטח היבשה האמור;
״עונת דיג הפלמידות״ — התקופה שבין י״ח בניסן תשכ״ב ) 12באפריל  (1962לבין י״ג
בתמוז תשכ״ב ). 15ביולי  (1962ושבין ט׳׳ו באב תשכ״ב ) , 15באוגוסט  (1962לבין
 ,ג׳ בכסלו תשכ״ג) 30בנובמבר ! (1962
״צינור המים״ — צינור המים החוצה את חוף אילת ויוצא למימי מפרץ אילת כ־ 200מטרים
מזרחית למלון ים סוף.
צטצום דיג
באילת

לא יעסוק אדם בדיג באזור הצפוני בעונת דיג הפלמידות אלא בהתאם לסעיף  4או
.2
על פי הרשאה מיוחדת מאת פקיד הדיג הראשי)להלן — הרשאה מיוחדת(.

טת1הרשאה
טיוחדת

לא תינתן הרשאה מיוחדת אלא אם הוכח לפקיד הדיג הראשי כי יהיה במתן הרשאה
.3
כדי לתרום לפיתוחו של ענף הדיג הימי באזור אילת ולא יהיה בה כדי לחייב את הרשאי
לדוג בהתאם :להוראות סעיף  4להוציא את רשתו המיועדת לדיג הפלמידות.
1
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עייר  ,1937תום׳  1טס׳  ,667עט׳ .137
קובי) התקנות  ,1301כ״נ בניס! תשג״ב26.4,1962 ,

.4

)א(

בשטח האזור הצפוני רשאי כ ל אחד מהמפורטים להלן לדוג בעונת דיג הפל-
•

,׳

,

,

רשות ?דוג
נ א ז ו ר הצפוני

:

מידות ,ברשתות עמידה פלמידה ,במקום המצויין ליד שמו:
) (1דייגי קואופרטיב ים ס ו ף  2רשתות — האחת 50 :מטר צפונה לגדר
נמל אילת כשפתח הרשת לכיוון מערב ,השניה :במרחק של^ 140מטרים
מערבה מקו צינור המים כשפתח הרשת לכיוון מערב 5
) (2דייגי קבוצת הקיבוץ המאוחד — חוף אילת — רשת אחת — במרחק
 450מטר מערבה לצינור מים .כשפתח הרשת לכיוון מערב ?
) (3אובדי אונגר — רשת אחת —  10מטר מזדהה לצינור המים כשפתח

";,־••-׳־־.

1

:
 :הרשת לכיוון מזרח!
) (4שקד אריה ,ניד שמואל — רשת אחת —  245מטר מזרחה למקום הצבת
הרשת של אובדי כשפתח הרשת לכיוון מזדה!
) (5קרני דב — דשת אחת —  245מטר מזרחה למקום הצבת רשת שקד
כשפתח הרשת לכיוון מזרח!
) (6נינו פדרו — רשת אחת —  245מטר מזרחה למקום הצבת רשת קרני
כשפתח הרשת לכיוון מזרח ז
) (7אודי רוזנטל — רשת אחת —  245מטר מזרחה למקום הצבת דשת נינו
כשפתח חדשת לכיוון מזרח!
) (8רוקסה יצחק — דשת אחת —  245מטר מזרחה למקום הצבת רשת
רוזנטל כשפתח הרשת לכיוון מזרח.
)ב( רשאי פקיד הדיג הראשי לשנות את סדרן או מיקומן של רשתות העמידה
לדיג הפלמידות אשד נקבעו בהתאם להוראות סעיף ק ט ן ) א ( .

;

א

אדם שהורשה לעסוק בדיג בהתאם להוראות תקנות אלה אינו רשאי להעביד את
.5
ההרשאה לאחד.
.6

איפור העברת
ה

להודעה זו ייקרא ״הודעת הדיג )צמצום פעולות דיג באילת( ,תשכ״ב—1962״.

י׳

( ( א ה

השם

ר בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
)חט (73872

מ .ש ב י ט
פקיד הדיג הראשי

י .ו ר ד י מ ו ן
הממונה על המחוז

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירומ )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ מ י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה  3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי
חובה( ,תשי״ט— , 1958מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום )שיעור
ג

תשלום חובה על מחזיקי טובין( ,תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל
2

היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום ר בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
( 7 4 0 4 3

) ח מ

_______
1

,

2

ם״ח  ,268תשי״ט ,עמי .18
ק״ת ,1261תשנ״ב ,עמ׳ .1280

קובץ מתקנות  ,1301ב״ב בנים! תשכ^׳ב26.4.1062 ,

יוסף ם דלי ן
 סגן יושב ראש הכנסתץ
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חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה
חובה( ,תשי׳׳ט—1958
תשלום חובה על יבוא
על טובין שהיו פטורים

ג

 3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנוודשעת־חידום )תשלומי
 ,מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצדשעת־חירום )שיעוד
טובין( ,תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל
ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
.'.ייוסף

) ח >74043 6

________
1

2

םרלין

סגן יושב ראש הכנסת

פ״ח  ,268תשי׳׳ט ,עמ׳ .18
ק״ת  ,1261תשכ״ב. ,עט׳ .1285

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה  3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חידום )תשלומי
חובה( ,תשי״ט— / 1958מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום )שיעוד
תשלום חובה על יבוא טובין( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל
או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
יוסף

< ««׳*•־>
ו(מ

י
1
2

םרלין

סגן יושב ראש הכנסת

פ״ח  ,268תשי׳׳ט ,עט׳ .18
ק״ ת  ,1261תשפ״ב ,עט׳  ;1285ק״ת  ,1269תשכ״ב ,עט׳ .1370

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה  3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי
חובה( ,תשי״ט— , 1958מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חידום )שיעור
תשלום חובה על מחזיקי מטבע־חוץ( ,תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל
היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
) ח מ m

(

m

.
1
2

יוסף ס דלי ן
סגן יושב ראש הכנסת

פ״ח  ,268תשי״ט ,עט׳ .18
ק״ת  ,1261תשכ״ב ,עט׳ .1291
קובץ התקנות  ,1301כ״ב בניטו .תשכ״ג26.4.1962 ,

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעו׳דחירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ר ב ר א י ש ו ר ה ו ר א ו ת המגדילות׳ א ו ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם . .

״ י

בהתאם לתקנה  3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי
מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חידוס )שיעוד
חובה( ,תשי״ט—1958
תשלום חובה על שירות סוורות( ,תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל
היטל על טובין שהיו פטורימ ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
) ח מ 74043

״'•,

•י,.
1
2

>
•י•.:,,/

.

-י

יוסף ם דלי ן
סגן יושב ראש הכנסת

פ״ח  ,268תשי״ט ,עט׳ .18
ק״ת  ,1261תשכ״ב ,עמ׳ .1292

חוק להארכת תקפן של תקבות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם .
בהתאם לתקנה 3
חובה( ,תשי״ט—,* 1958
ההיטל על מוצרי דלק(,
טובין שהיו פטורים ממנו.

לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי
מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום )שיעור
תשכ״ב— , 1962שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על
.״־,'''.־
2

נתקבלה בכנסת ביום ר בניסן תשכ״ב ) 10באפריל (1962
יוסף ם דלי ן

)חט• (74048

״

•

•י-
1

2

סגן יושב ראש הכנסת .

סייח  ,208תעי״ט ,עט׳ .18
ק״ת  ,1261תשכ׳׳ב ,עמי .1292

חוק לשכת עורכי־הדין ,תשכ״א—1961
 .כללים ל ק ב ל ת ח ב ר י ם ל ל ש כ ה ולחידוש ה ח ב ר ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (3)109לחוק לשכת עורכי־הדין ,תשכ״א— , 1961מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עודכי־הדין כללים אלה:
ג

בקשה להתקבל כחבר הלשכה תוגש לראש הלשכה ,ויצורפו לה מסמכים המוכיחים
.1
את כשירות המבקש להיות עורך דין ותצהיר לפי פקודת העדות  ,על שהוא תושב ישראל
ומלאו לו  23שנים.
2

1
2

ט״זו  ,347תשכ״א ,עט׳ .178
חוסי א״י ,כ ד ו א׳,׳פרק נ״ד ,עט׳ .650

קובץ התקנות  ,1301כ״כ בניפז תשכ״ב26.4.1962 ,

)א( אחת'לארבעה חדשים תציג הלשכה בבית המשפט העליון ,בכל בית משפט
.2
מחוזי ובלשכת כל ועד מחמי את רשימת המועמדים לחברות בלשכה.
)ב( תוך שלושים יום מיום הצגת הרשימה רשאי כל אדם להגיש התנגדות לקבלת
מועמד.
)ג( עם הצגת הרשימה תציין הלשכה את המקום להגשת ההתנגדויות ואת המועד
האמור בסעיף ק ט ן ) ב ( ! התנגדות תוגש בכתב תוך פירוט הנימוקים.
)א( בתום המועד הקבוע בסעיף )2ב( תדון הלשכה בבקשות המועמדים לחברות
.3
ובהתנגדויות ,אם היו ,ותחליט בהן.
)ב( ראתה הלשכה ,כי יש לכאורה נימוק לפי סעיף  44לחוק ,שלא לקבל מועמד
כחבר הלשכה על אף כשירותו ,תודיע לו על כך בכתב ותקבע לו מועד לטעון טענותיו
לפניה בטרם תחליט בדבר קבלתו.
החליטה הלשכה לקבל מועמד כחבר הלשכה ,תודיע לו על כך בכתב ,ולאחר ששילם
.4
א ת האגדה שנקבעה תרשום אותו בפנקס חברי הלשכה ביום טקס מסירת תעודות חברות
לפי סעיף .6
; .5טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה יקוייפ בירושלים
 3פעמים בשנה — בחדשים פברואר ,יוני ואוקטובר  5הודעה על המקום ,היום והשעה שבהם
יקויימ הטקס תוצג על ידי הלשכה בבית המשפט העליון ,בכל בית משפט מחוזי ובלשכת
כל ועד מחוזי ,ותינתן גם למועמד העומד להתקבל.
מקבלי התעודות יוצגו לפי מקומות מגוריהם על ידי יושב ראש הועד המחוזי ,או מי
.8
שנתמנה על ידיו ,לפני ראש הלשכה ,או מי שנתמנה על ידיו ,והוא ימסור את התעודות
לחברים החדשים ,לאחר שמקבל התעודה יצהיר:
״אני מתחייב לשמור על כבוד המקצוע של עריכת הדין ובמילוי תפקידי אפעל
לטובת שולחי בנאמנות ובמסירות ואעזור לבית.המשפט לעשות משפט״.
.7

מקבלי התעודות וחברי הלשכה האחרים המשתתפים בטקס ילבשו מדי משפט.

.8

על חידוש חברות לפי סעיף  51לחוק ועל קבלת חבר לפי סעיף  100לחוק יחולו

הסעיפים  1עד  ,4בשינויים המחוייבים לפי הענין,
לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין)קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות(,

.9

תשב״ב—1962״.
י .ר ו ט נ ש ט ד י י ך
יושב ראש המועצה הארצית של
לשכת עורכי־הדין

נתאשר.
י״ד בניסן תשכ״ב ) 18באפריל (1962
)חט (703202

דב יוסף
שד המשפטים

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—1957
ח ו ק עזר ל ר ש ו ת הניקוז נעמן ב ד ב ר ש מ י ר ה על ר ש ת ניקוז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  44לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—,! 1957
,מתקינה רשות הניקוז נעמן חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״הרשות״ — רשות ניקוז נעמן או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה(
1

1794

ם״ח  ,236ת׳עי״ח ,עט׳ .4
מובץ התקגות  ,1301כ״ב בניסן תשכ״ב26.4.1962 ,

^״דשת ניקוז״ — עורק ניקוז, ,צינור־ ניקוז׳־/דצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך
למערכת הניקוז שבתחום הדשות <
״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים ,תשי״ט—. 1959
2

לא יעלה אדם על רשת ניקוז ,לא יעביר בה צינור ,כלי רכב או בעלי חיים ,לא יעבוד
.2
בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור ,אלא במקום המיועד למעבר לציבור א ו לפי
היתר מאת הנציב.
לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא יתן לכל חומר נוזל לזרום או

.3

להישפך לתוך רשת ניקוז ,ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור ,אלא לפי היתד מאת

א י פ ו ר ע5יה
ומעבר •

איסור הטלת.
חומר או
הזרממו

הנציב.
לא יוציא אדם עפר או חומר אחד מרשת ניקוז ,ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור,

איסור הוצאת;
חמריפ י

לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר ,חול או כל חומר אחר העלול לחי־
.5
שפך לתוך דשת הניקוז וכן כל חומד מוצק ברשת הניקוז ,ולא יניח לאחר לעשות פעולה
כאמור ,אלא בהסכמת הרשות.

א י ס ו ר החזקת:
המרים

.4

אלא לפי היתר מאת הנציב.

.6

אדם שעבר על הודאות סעיפים  2עד  5וגרם נזק לרשת ניקוז ,חייב לתקן את הנזק.

.7

הדשות רשאית לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאדם —
) (1שעבד על הודאות הסעיפים  2עד  ,5לסלק את המכשול ברשת ניקוז ן
) (2החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף  ,6לבצע א ת העבודות

)א(

מ ס לרשת
נ י ק ח ׳;'׳•'
הודעות.

האמורות.
)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק א ת המכשול או לבצע את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
)א( הדשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
.8
המנויות בסעיף  — 6בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  7ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כך
;בשעות היום לכל מקום .סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור ,רשאית היא לגבות
מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
סמכותה לפי סעיף ק ט ן ) א ( ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה

.9

פילוס מכשול
וביצוע עבודות

עבירות

נמשכת — קנם נוסף " 20לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז נעמן)שמירה על רשת ניקוז( ,תשכ״ב—

.10

השם

1962״.
פרנקל
מרדכי
יושב ראש.רשות הניקוז נעמן

 . .נתאשר.
ט״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 21במרס (1962
)חמ (751303

משה דיין
שר החקלאות
ס״ח  ,288תשי׳׳ט ,עמ׳ •166

קוב ) המקנות  ,1301כ״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,
,

1795

פקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
צו מתן רשיונות יבוא1939 ,
תיקון רשיון יבוא כללי לבולים ו ח ו מ ר פילטלי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו מתן רשיונות יבוא , 1939 ,אני מתקן רשיון יבוא
כללי)בולים וחומר פילטלי( ,תש״ך— , 1960כך:
x

2

.1

בסעיף  ,1במקום ״— 10.לירות״ יבוא ״— 20.לירות״.

.2
1962״.

לתיקון זה ייקרא ״רשיון יבוא כללי )בולים וחומר פילטלי( )תיקון( ,תשכ״ב—
משהאשכנזי
רשות מוסמכת

כ״א באדר ב׳ תשכ״ב ) 27במרס (1962
<חט (74054

פקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
צו מתן רשיונות יצוא1940 ,
ת י ק ו ן רשיון יצוא כללי לבולים ו ח ו מ ר פילטלי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו מתן רשיונות יצוא•1940 ,י ,אני מתקן רשיון יצוא
כללי)בולים וחומר פילטלי( ,תש״ך— , 1960כך:
צ

.1

בסעיף  ,1במקום ״— 10.לירות״ יבוא ״— 20.לירות״.

.2

לתיקון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי )בולים וחומר פילטלי( )תיקון( ,ת ש כ ״ ב  -י

1962״.
כ ״ א ב א ד ר ב ׳ ת ש כ ״ ב )27במרס(1962
) ח מ

משה אשכנזי
רשות מוסמכת

( 7 4 0 5 2

ע״ר  ,1940תום׳  2מם׳  ,982עט׳ .159
ק״ת  ,1930תש״ר ,עט׳ .1503

;
2

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו ה ק נ י י ה מ ס ׳ 677
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1) 9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 , 1939הסעיפים ) •14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:
2

ג

צו הקנייה מס׳  54מיום  ,25.3.1942שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1183מיום ,2.4.1942
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושה של רחל קאוצונםקי )קיוצינסקיינה( קאושינסקי ,מקאונס
)מם׳ סידורי .(41
תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ב ) 11באפריל .(1962

.2

ז׳ בניסן תשכ״ב ) 11באפריל (1962
<חמ (72010
1
2

1796

יהודה קורט־שן
הממונה על רכוש האויב

ע״ר  ,1939תום׳  1טס׳  ,923עט׳ .79
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1301כ״כ בניסן תשכ״ב26.4.1962 ,

מדוד ליסזלטון מקומי
פקודת העיריות1934,
י

ח ו ק ע ז ר ל ט ב ר י ה ב ד ב ר ביתדושטבחיים:

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  / 1934מתקינה מועצת עירית טבריה
חוק עזר זה:
במקום סעיף  14לחוק עזר לטבריה )בית המטבחיים( ,תשי״ד—1954
,1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא. :
.״חובה

;

5

^ י׳״יי'
5

י

:

• י

הוראות סעיף קטן )א( לגבי כניסה לבית המטבחיים לא

) (1הרב המקומי?
י ) (2עובד מדינה או עובד עיריה הנכנס לבית המטבחיים•
:
לשם מילוי •תפקידו(
) (3חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה הנכנס
לבית המטבחיים בתוקף תפקידו ? .
) (4מלמד או לומד הלכות שחיטה ?
) (5כל אדם אחר שניתנה לו דשות כניסה בכתב מאת ראש
העיריה.״

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

״תופפת
 .1בעד בדיקה וטיפול לפני השחיטה ו א ח ר י ה 
• עגל שמשקלו לפני השחיטה עד  70ק״ג
ב ק ר שמשקלו לפני השחיטה מ־ 71עד  100ק״ג
בקר שמשקלו לפני השחיטה למעלה מ־ 100ק״ג
כבש או עז שמשקלו לפני השחיטה למעלה מ־ 10לףג ־
טלה או גדי שמשקלו לפני השחיטה עד  10ק״ג
.2

2

)א( לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה ולא יכנס לבית
.14 .
המטבחיים אלא לפי רשיון מאת העיריה.
)ב(
יחולו על:

.2

~

םעי14°

י

.־

י

••

י

•׳'׳.״

החלפת התופפת

שיעור האנרה
בלירות

—8
—10
—12.
—3
1.50

מריא

—14.

ביעור—
עגל שמשקלו עד  70ק״ג
בקר שמשקלו למעלה מ־ 70ק״ג
כבש או עז
טלה או גדי
מריא

0.75
י—1.
0.75
0.50
—2.

י ע״ר  ,1934ת ו פ ׳  1טפ׳  ,411עמי .1
 :ק״ת  ,446תש י׳׳ד ,עט׳ .737
2

,קובץ התקנות  ,1301כ״ב בניפז תשכ״ב26.4.1962 ,

1797

.3

.3

שיעור האגרה
בלירות

הסגר ושימוש במיה —
עגל שמשקלו עד  70ק״ג
בקר שמשקלו למעלה מ־ 70ק״ג
כבש או עז
טלה או גדי
מריא

—1
1.50
0.75
0.50
•4.״
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ח ו ק עזר ל א ש ד ו ד ב ד ב ר מ פ ג ע י ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

המקומית אשדוד חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בור שופכין״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם של
מי שופכין ,מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור רקב,
בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או ביטון׳ והמיועד לקיבולם
או לאגירתם של שופכין ,ולמעט ביב או תעלת שופכין ז
״ביב״ — ביב המשמש לניזוקם של לא יותר משני בנינים ,או לניזוקס של מקומות אחדים
בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות
משותפים וכיוצא באלה;
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים׳ או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה ,ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים,
״ליקויי׳ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן!
״מבנה״ — בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף׳ סככה או מבנה־חוץ כל שהוא ,בין קבוע ובין ארעי,
או כל חלק מהם על כל נםפחותיהם ,לרבות בורות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין,
צינורות שופכין ,צינורות מים ,משתנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים ,כגון אסלה,
קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים׳ בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו ז
״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ז
1
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עייר  ,1941תופ׳  1טפי  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1301ב״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,

״.מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מחם כבעל או כשוכר או בכל אופן א ח ה
למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון?
״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחד שהמועצה מינתה אותו
למלא תפקיד של מפקח;
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים,
״.תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונםפחות אחרים ,וכן כל ביב
 :,שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.
.2

״מפגע״ —
) (1פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעת המפקח
אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם;
) (2פגם בנכסים מחמת שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעת המפקח
אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הס מתאימים כל צרכם מבחינת
גדלם ,איכותם ,מצבם ,מקום.קביעתם או מכל בחינה אהדת או משום שפחי
' .,האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר שאינו
מניח את דעת המפקח ז
) (3גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי׳ בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכב משום נזק
י
לבריאות!
) (4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשד ,לדעת המפקח ,מזיק או עלול
להזיק לבריאותו
)(5

:

צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות ,וכן

שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
) (6חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא ,לדעת
:המפקח ,לקוי ,בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז יעיל של הנכסים,
וכן ביב ,בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח או
שלא לפי תנאי האישור ואשר ,לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם!
) (7בית כסא׳ צינור שופכין ,צינור דלוחים ,פתח ביב וכיוצא בזה ,שלא נקבע
בו מחסום ,או אשד ,לדעת המפקח ,אין מחסומו קבוע כהלכה?
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום' ובין שהוא בלתי חסום׳
הנמצא בתור בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח ?
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא לכל
סוגיו ,משתנה ,בור שופכין ,ביב ,תעלת שופכין ,בור פםולת ,פח אשפה ,גן ,גג׳
סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות ?
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
או אשר ,לדעת המפקח.,הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
) (11צינור שופכין ,צינור פסולת ,צינור איוורוה מחדיר אויה בור שופכין,
תאי בדיקה ,כוך או ביב שהם סדוקים ,שבודים ,סתומים או לקויים באופן שאויר
מסואב או נוזלים שבהם עלולים ל פ ר ח החוצה או לחלחל מתוכם ,או שהמדים
אחרים עלולים ליפול לתוכם!
)(12

חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינור דלוחים,

מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן סניטרי או ביב!
) (13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מיס או
מיכל מים א ח ה שהם:חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון המונע
קובי! התקנות  ,1301כ״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,

חדירת אויר ויתושים אושמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח .או שאינם
מסוג מאושר על ידי המפקח ז
) (14צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחד
שהוא ,לדעתו של המפקח ,במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו׳ מתח
תיו ,מחוצה לו או בקרבתו!
) (15כל מוליך או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
בעקיפין עם כל ביב ,צינור שופכין ,בור שופכין או תעלת שופכין!
) (16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים ,וכן כל ארובה ,תרים,
חלון ,אשנב׳ דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם ,לדעת המפקח ,בלתי תקי
נים או במצב הגורם או עלול לגרום לרטיבות ,טחב או רוח בבנין או בבנין
סמוך!
) (17הצטברות חומר כל שהוא ,בין בתוך בנין ובין בסביבתו ,הגורם או העלול
לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!
) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל וכיוצא באלה אם ,לדעת המפקח ,הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים
לבריאות!
מרבד ,שטיח או מחצלת אשר חובטים ,מנקים או מנערים אותם ברחוב
)(19
או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  18לבין  6ובין השעות
 12לבין ! 16
) (20בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
) (21צריף או מבנה שמחמת היעדר נוחיות סניטרית ,או מכל סיבה אחרת,
שוררים בו תנאים אשר ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות!
בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעת
)(22
המפקח ,אין שומרים על הנקיון בהם או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם
תנאים .אשר ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות!
) (23בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת
המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת ,כדי למנוע כי האבק או הסיגים האחרים
הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
) (24שטח אדמה אשד ,לדעת המפקח ,אינו גדור במידה מספקת!
) (25עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!
) (26מבנה ,בין בתוך בנין ובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האוד או האויר
לאותו בנין באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
) (27דבר אשר ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה ,או לידי פגיעה בחוש
הראייה ,או להפריע לנוחיות סניטרית!
) (28דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת האנ
שים הנהנים מאספקה זו!
) (29דבר אשר ,לדעת המפקח ,מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
סניטרית או אחרת!
) (30קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!
) (31כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות׳ במרפסות ובכל מקום
אחר הפונה לצד הרחוב!
) (32כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחדים ולכלי דבב
ציבוריים!
שובץ התקנות  ,1301ב״ב ב נ י ס ן תשנ׳׳ב26.4.1962 ,

)(33
ברחוב.

כםאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומד אחר המוחזקים

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק כל
.3
 :מפגע ולשם ביצוע הודאות יחוק זמר זה.
)ב( המפקח דשאי ,לאחר  24שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת ,ביבים ,צינורות אחרים או
תשמישים סניטרים אחרים ,ואם לא מצא בהם פגם׳ יחזירם למצב הקודם ,וכל נזק שנגרם
כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו .על חשבון המועצה.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
.4
;אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים» אולם אם אי אפשר למצוא
את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.
)ב( מפגע אשר ,לדעת המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם ,אשר משתמשים
3ו או נהנים -ממנו רוב הדיירים ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו ן אולם אם הבעל נעדר מן
הארץ או אם אי־אפשר למצאו ,חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים ,לאחר שנדרשו
על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.

סמכויות
המפקח

אחריות ?סילוק
מפגע

)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים בסילוק מפגע׳ חייבים
הם כולם יחד או כל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק
.5
.מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת
הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
קטן)א(.
)ג( החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הודעות ?סילוק
מפגע '.׳.',

לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,5או ביצע
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5׳ שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה ,רשאית
המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם
או מאותם אגשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

פילוס מפגע על
ידי המועצה

דעתו של המפקח בדבר קיומו ,מקורו או מהותו של המפגע וכן בדבר העבודות וה־
.7
חמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

החלטת המפקח

בעל בנין שנמצאות בוי דירות אחדות חייב ,לכשיידרש לכך על ידי המפקח ,להדביק
.8
ולהחזיק ,במקום נראה לעין בבנין ,העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

הדבקת העתק
חוק העזר <

)א( המחזיק בנכסים ,או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם ,חייב לשמור על
.9
הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח וכן לנקות ולסלק כל מרבץ של
זוהמה ,פסולת ,דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.
)ב( אדם המעסיק עובדים לעבודת בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה חייב להב
טיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם
לדרישת המפקח למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב הוא לאחד גמד העבודות לסלק ולבער
את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ,ולנקות את המקום להנחת דעת המפקח.

שמירה על
ה נ ק י ה ...

.10

)א( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
)ב( לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

<זוב׳ו,התקנוח ,1801כ״ב;בניס! תשנ״ב28.41862 ,

עבירות

)ג( לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
)ד( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,באולט ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי׳ במקום
עינוגים :או בכל:מקום :אחר אשד לציבור רשות כניסה אליו ,לא יירק במקומות אלה ולא
יזהם אותם בצורה אחרת.
)ה( לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
)ו( לא ישפוך אדם מיט או נחליט אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.
)ז( לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שבר זכוכית ,מסמר ,חומר חד ,אבן׳ חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות ברזל או כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
)ח( לא ישים אדם ברחוב קליפות ,פירות או ירקות ,נבלות בעלי חיים או חלקיהן,
או פסולת כל שהיא.
)ט( לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
)י( לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
)יא( לא ינבוד אדם בתוך פחי האשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור ,לא
ימיין ולא יחטט בהם.
)יב( לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות  3מטר ולא סמוך
לבור מים אלא במרחק של לפחות  8מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק
מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
)יג( לא יחלוב אדם ברחוב.
)יד( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם א ת הרחוב.
) .11א( 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 מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני
עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הוראת
.12
סעיף ) 5ג( ,והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העיירה נמשכת ,דינו —
קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.13

חוק עזר זה איננו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד )מפגעי תברואה( ,תשכ״ב—1962״.

נתאשד.
ג׳ בשבט תשכ״ב ) 8בינואר (1962

דוב רט חיים
ראש המועצה המקומית אשדוד

)חט (811507

חיים משה שפירא
שר הפנים
קונץ התקנות  ,1301כ ״ נ כניס! תשנ״ב26.4:1962 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק ע ז ר ל ב י ת ־ ת ן ב ד ב ר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף ) 77א()(4
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית בית־רגן חוק עזר זה:
2

בחוק עזר זה —
.1
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנימ שאינם מונעים בכוח מיכני!

הגדרות

^המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן ז
״תועב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה;
״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
.2
תוקף מאת ראש המועצה או מאת דשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה
הנראית לעין לוחית־מספר ,שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
) :ב( העובר על הוראות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנס  50לירות.

.3

)א(

י

י •י

תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי ליתן
י

,

,

רשיון
לאופנייט

בקשה למת!
רשיון

את הרשיון ,בהתחשב עם הוראות סעיף ק ט ן ) ב (  ,או לסרב לתתו.
)ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
שהאופניים שעליהם מבקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
בפנס אור קדמי ,במחזירוד — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית ,בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג( התעודה האמורה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות ,אולם אם ניתן הרשיון
אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

.4

)א(

ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר ,והוא יחליף כל לוחית־מספר

לוחית־מטפר

מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.
)ב( בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של  25אגורות.
.5

חוק עזר לבית־דגן)רשיונות לאופניים( ,תשי״ד— — 1954בטל.

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־דגן)רשיונות לאופניים( ,תשכ״ב—1962״.
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נתאשר.
א׳ באדר ב׳ תשכ״ב ) 7במרס (1962
) ח ט (82307

חיים משה שפירא
שד הפנים
1
2
3

ב י ט י ?

השם

ש .א ו ד ב ך
ראש המועצה המקומית בית־דגן
אני מסכים.
ב ן ־ אה רן
יצחק
שד התחבורה

ע״ר  ,1941ת ו פ ׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
דיגי מ ד י נ ת ישראל ,נופח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
ק״ת  ,410תשי״ר ,עט׳ .235

*קונץ חתקנות  ,1301כ״ב בניסז תשכ׳׳ב28.4.1902 ,

1803

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ב י ת ־ ש מ ש ב ד ב ר ה ד ב ר ת •טווא׳י ה ת ה ל ו כ ה של ה א ו ח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית בית־שמש חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כמוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים <
״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שמש ן
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה׳ בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון t
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
;

הובר? ,הדביר
טוואי התהלוכה
<8ל האורז

 .2י בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
)להלן — הזחל( וקניהס הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

הוראות ?הדברת
טוואי התהלוכה
של האורז

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה׳ יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

קטן )א(.
)ג(
הדבור ,ע? ידי
המועצה

 ,סמבות
ו א ש המועצה

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(.
מ ם י ו ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפ־
חתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אי
אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס שבו
דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם
לפחות הוא בשפה העברית.
1

1804

ע ״ ו  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

קובי) התקנות  ,1301כ״-ג נניס! תשכ׳׳ב36.4.1962 ,

העובד על הוראה מהוראות חוק ע ז ר ז ה  ,דינו י  -קנס  20לידות ואפ עבד על הודאות
,7
סייף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבידה נמשכת ,דינו —

.עגשים

קנס נוסף  2לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמדדה לו עליה הודעה בכתב מאת

\

ר^ש המועצה ,או אחדי:הרשעתו בדין,
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לביודשמש )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,

.8

השם

תשכ״ב—1962״.
נתאשד.

מנחם

:

י״ג באדר ב׳ תשכ״ב ) 19במרס (1962

נימן

ראש המועצה המקומית בית־שמש

) ח מ (7050101

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
: ::

:

;

חוק עזר לגדרה בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה'
ג

המקומית גדרה חוק עזר זה:
.1

הגדרות

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה ?
.״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר ז ה !
״עינוג״ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה! •יי*גימ .עינוג״׳-־ -מקוה'המעיטש -.לצרכיי עיןוג %
״מקום ציבורי״ י — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,
י ׳למעט בית מגורים< י .י י .י י
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
״פסולת״ — אפר ,בדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים׳ בטנים ,פירות,
נייר ,עטיפות מזון ,דברי מאכל וכיוצא באלה!
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
;

:

עזר זה.
 ••-•:,%לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים ,כשמתקיים

איסור עישוז

בו עינוג לרבים.
.3

לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים וביוצא באלה.

,4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

.5

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,לענין חוק ע

איסור מכירת
גרעינים אי.•',.
פי ציו חם
איסור  5כ  5ו ר

וזריקת פסולת
ז ף

מודעות

זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.
)א( המפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות
.6
כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

רשות כניסה

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי מעיף
קטן)א(•
1

ע״ר  ,1941תופ׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות

כ׳׳ב בניסן תשכ״ב26.4.1962 ,

1805

ענשימ

.7

•'ה׳«ם

,8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה )שמירה עלהנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב־

1962״.

נתאשר.
י״ג באדר ב׳ תשכ״ב ) 19במרס (1962

צ .צ י צ ק ס
ראש המועצה המקומית גדרה

<חט (816517

חיימ משה שפירא
שר הפניפ

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרמת־נגב בדבר צעצועים מםוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית רמת־נגב חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״אפוטרופוס״ — אדמ שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב י,
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה!
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.

ייצור צעצועים
מסוכנים
ומכירתם

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

הפעלת צעצועים
מםוכניט

.3
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

בקשה לטח!
היתר

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

מת! תיתר
ותנאיו

.5

ראש המועצה דשאי לתת היתר ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.

פקיעת היתר

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

.אגרות היתר

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

פ מ כ ו י ו ת כניפה
ובקורת

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא .היתר או שלא בהתאם לתנאי
.8
ההיתר.

חובת אפוטרופוס

) .9א( פקח רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1164עט׳ ».11

שוביו התקנות  ,1801כ״ב בניס! תשכ״ב26.4.1962 ,
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נמשכת — קגם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו גדין או אחדי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״ב—1962״.

.11

נתאשר.
י״ג באדר ב׳ תשכ״ב ) 19במרס (1962

יי

שם

יהודה דרור
ראש המועצה האזורית רמת־נגב

) ח מ (854602

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
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בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
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מתקינה המועצה

המקומית שדרות חוק עזר זה:
 •. .י
בחוק ע ז ר ז ה —
..1
״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מ מ י ן או שהיה מקבלה אילו היה ה מ י ן
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או בבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין לתקופה
;•־'שלמעלה משלוש ש נ י ם ! י
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
 :.בבית מלון או בפנסיון ן
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן׳ ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומר אחר׳ לרבות כל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים
להקיף או לתחום קרקע כל שהיא ן

הגייייז

״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה t
,,מפקח״ — אדם שנתמנה על יד ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאח בעל בנין או המחזיק בו
.2
לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.
)ב( ההודעה תכלול א ת התנאים׳ הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ו א ת התקופה
שבה יש לבצעו.

.3

בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף

י׳ י

.

,2

חייב למלא אחריח.

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  3׳ אי
.4
ביצע א ת הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה׳ רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגדת ניקוי מאת בעל ה מ י ן או המחזיק ב ו כאמור בסעיף .5
1

דרישה ?ניסוי

חובה 5מיא
אחרי המודעה
ניסוי ע 5ידי
הטועצח

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ •119

סובץ חתסנות  ,1801כ׳׳ב בניסן תשכ״ב26.4,1962 ,

1807

אגרת ניקוי

אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תמיד!  5אגורות לכל מטר מרובע של השטח
.5
שנוקה על ידיה .האגרה תשולט בשיעור של שליש על ידי בעל ה מ י ן ובשיעור של שני
שלישים על ידי המחזיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדריפ התפוסים על
ידיהם .לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

רשות מיסה

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה
.6
לבנין ,כדי לברד את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מ ס י ר ת הודעות

עגשי

ם

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
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 הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הבנין ב ו דנה הדרישה ,או נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום המועצה.
.8

העובר על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על

הוראות סעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
"׳*ם

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות )ניקוי חצרות וכניסות ל מ י נ י ם (  ,תשכ״ב—

1962״.

י .ז כ א י
ראש המועצה המקומית שדרות

נתאשר.
י״ג באדר ב׳ תשכ״ב ) 19במרס (1962
)חמ (856808

חיים משה שפירא
שר הפנים

תיקון טעויות
בחוק עזר לאשקלון )אספקת מים( ,תשכ״ב— ,1962שפורסם בקובץ התקנות ,1275
תשכ״ב ,עמ׳  ,1413בתוספת ,בפרט  ,8במקום ״—5.״ צ״ל ״—7.״.
בחוק עזר לבנימינה )אספקת מים( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ב— ,1962שפורסם בקובץ
התקנות  ,1286תשכ״ב ,עמ׳  ,1590בתוספת ,בפרט  ,4במקום ״0.50״ צ״ל ״0.60״.
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קונץ התקנות  ,1301כ ״ נ נ נ י ס ! תשב״נ26.4.1962 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

