רש־וטות

קובץ התקנות
כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה

 1באפריל 1965
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עמוד
ת ק נ ו ת ה ה ת ג ו נ נ ו ת ה א ז ר ח י ת )סדרי ה ע ב ו ד ה של המועצה הארצית ,המועצה ה מ ח ו ז י ת ושל
.
.
.
.
.
,
ועדותיהן והדיונים בהם( ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ת י ה מ ש פ ט )פגרת בתי ה מ ש פ ט והטיפול בענינים בימי הפגרה( ,תשכ״ה— 1965
ת ק נ ו ת ל ש כ ת עורכי ה ד י ן ) ס ד ר י ב ח י נ ו ת בדיני מדינת ישראל ו ב מ ק צ ו ע ו ת מ ע ש י י ם ( ) ת י ק ו ן ( ,
.
.
.
.
.
,
.
תשכ״ה— . . 1965־. :
,
.
ת ק נ ו ת למניעת מפגעים )זיהום אוויר מכלי רכב( )תיקון( ,תשכ״ה—, 1965
ת ק נ ו ת הביטוח ה ל א ו מ י ) ב י ט ו ח ברשות( ,תשכ״ה—1965
.
.
י,
.
ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )רישום( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
.
ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965
.
.
ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )דמי ביטוח בעד חייל ב ש י ר ו ת קבע( ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ת י הדואר )תעריפים של ש י ר ו ת משלוח מ ב ר ק י ם לחוץ לארץ( )תיקון מס׳ ,(2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשכ״ה—1965
.
.
ת ק נ ו ת מ ס הכנסה )כללים לאישור ולניהול ק ו פ ו ת ־ ג מ ל ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ה—1965
.
.
.
צו לעידוד ה ח ס כ ו ן )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(5תשכ״ה—1965
.
.
.
.
.
צו ה ג נ ת הצומח )חיטוי זרעי אפונה( ,תשכ״ה—1965
צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת הברזל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש עמקה — ג׳ת הגלילית( ,תשכ״ה—. 1965
.
 .צו הדרכים ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל )הגנה ו פ י ת ו ח ( ) כ ב י ש יודפת—עילבון( ,תשכ״ה—1965
צווים ב ד ב ר ה מ ר ת מקרקעין מ ס ו ג אחד ל מ ש נ ה ו
.
.
.
.
ה ח ל ט ו ת ה כ נ ס ת בדבר ה ו ר א ו ת המגדילות או המטילות מ ס קניה
.
.
חוק עזר ל ר ש ו ת הניקוז חוף ה כ ר מ ל )שמירה על ר ש ו ת ניקוז( ,תשכ״ה—1965
אכרזת ת ק נ י ם )תקן ישראלי  — 472ש ב ט תשכ״ג )ינואר  — (1963מכשירי נפץ לשיקוע
פינים ; דרישות בטיחות( ,תשכ״ה—1965
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מדור לשלטון מקומי
.
)בתי
.
.

.
.
א כ ר ז ת צ פ ת )שינוי ת ח ו ם העיריד ,(,תשכ״ה—1965
ח ו ק ע ז ר לאיגוד ערים עמק־זבולון ) ב ת י מטבחייס ופיקוח וטרינרי(
.
.
.
.
.
•
תשכ״ה—. 1965
.
.
.
חוק עזר ל ב ת ־ י ם ) ת י ע ו ל (  ,תשכ״ה—. 1965
 ח ו ק עזר לבני־שמעון )החזקת בעלי חיים( ,תשכ׳׳ה—1965.
.
.
חוק עזר לגדרות )הדברת חלזונות( ,תשכ״ה—1965
.
.
ח ו ק עזר לגוש־חלב )הריסת מבנים מסובנים( ,תשכ״ה—1965
.
.
חוק עזר לגליל־העליון )הדברת חלזונות( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
חוק עזר למטולה )מפגעי תברואה( ,תשכ״ה—1965
חוק עזר ל מ ר ח ב י ם )היטל עינוגים( ,תשכ״ה—1965
.
.
ח ו ק עזר לנחלת־יהודה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965
> ח ו ק עזר לעזתה ) ה ח ז ק ת בעלי חיים( ,תשכ״ה—1965
ח ו ק עזר לקדימה )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים( ,תשכ״ה—1965
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חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—1951
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ס ר ר י ה ע ב ו ד ה והדיונים של ה מ ו ע צ ה ה א ר צ י ת ,
ה מ ו ע צ ה ה מ ח ו ז י ת וועדותיהן
כתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6א ד)27ג( לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—
 , 1951אני מתקין תקנות אלה:
ג

הגדרות

בתקנות אלה —
.1
״מועצה ארצית״ — מועצה ארצית של הגא שהוקמה על פי סעיף  4לחוק!
״מועצה מחוזית״ — מועצה מחוזית של הגא שהוקמה על פי סעיף  6לחוק.

 :י נ ו ם המועצה
הארצית

ראש הגא יכנס המועצה הארצית לישיבות כל אימת שיראה צורך בכך ,ובלבד
.2
שיכנסה לפחות אחת לששה חדשים ,והוא יקבע את סדר היום לישיבותיה.

הזמנה ?ישיבות

הזמנה בכתב לישיבת המועצה הארצית המפרטת את סדר יומה תימסר לחבריה
.3
לפחות שבעה ימים לפני מועד הישיבה! אולם הזמנה לישיבה בתקופת קרבות ,הזמנה
שנקבעה על ידי ראש הגא כדחופה ,וכן הודעה על ביטול ישיבה או דחייתה תימסר במועד
ובדרך הנראים לראש הגא כיעילים.
המנץ החוקי בישיבות המועצה הארצית הוא כלהלן:

מניז חוסי

.4

ניהול ישיבות

.5

קבלת החלטות

)א( החלטות המועצה הארצית יתקבלו ברוב דעות של חבריה המצביעים בישיבה
•6
שנוכח בה מנין חוקי.

)(1

בתקופה שאינה תקופת קרבות
)א(

שליש מחוברי המועצה הארצית ,ובכללם היושב ,ראש!

)ב( לא היה בישיבת המועצה .הארצית מנין חוקי ,יקבע היושב ראש
מועד חדש לישיבה .במועד החדש שנקבע כאמור יהיו שלושה חברי
המועצה ובכללם היושב ראש ,מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר
היום בישיבה הקודמת של המועצה שלא היה בה מנין חוקי .ההזמנה
לישיבה במועד החדש תכלול אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במנין חוקי
כאמור בפסקה זו.
)(2
ראש.

בתקופת הקרבות — שלושה חברי המועצה הארצית ,ובכללם היושב

ראש הגא ישב ראש בישיבות המועצה הארצית וינהל אותן בהתאם לסדר היום.

)ב(

ההצבעה תהיה בהרמת ידיים.

)ג( חוקיות החלטה של המועצה הארצית לא תיפגע מחמת זה בלבד שהזמנה
שנשלחה בעוד מועד לחבר מחבריה לפי מענו לא הגיעה לידיו.
פרוטוקול

.7

)א(

בישיבות המועצה הארצית יתנהל פרוטוקול שיכלול פרטים אלה:
) (1שמות חברי המועצה הארצית הנוכחים בישיבה!

ס״ח  ,71ת׳עי״א ,עמ׳  ; 78ם״ת  ,429ת׳שכ״ד ,עמי .126
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קובץ התקנות  ,1706כ״ח בארר ב׳ תשכ״ה1.41965 ,

)(2

סדרהיום!

)(3

ההחלטות שנתקבלו.

)ב( היושב ראש יאשר ובחתימת ידו את הפרוטוקול והעתק ממנו ישלח לכל חבר
מחברי המועצה.
על ישיבות המועצה המחוזית יחולו הוראות תקנות  2עד  ,7בשינויים המחוייבים
.8
.
!
י
לפי העניו ,וכל הסמכויות לכינוס המועצה
ה

א

ף

צ

ת

ו נ י ה ו ?

י

י

ש

ב

ו

ת

י

ה

ש י ו ו ז ך ן

פ

ע ? ! ן

י

ה

ישיבות המועצה
ן

המחוזית

לראש הגא יהיו מסורות למפקד הגא מחוזי לצורך כינוס המועצה המחוזית וניהול ישיבותיה.
)א( לפני מתן החלטתה על בקשה לבטל הודעת הצבה או לבטל קריאה או לדחותה
.9
הכל לפי סעיף 7ג לחוק ,רשאית המועצה המחוזית להזמין את המבקש להופיע בפניה או

ה ומצת מבקש

להמציא לה מסמכים התומכים בבקשתו.
)ב(

.10

)א(

המועצה המחוזית תתן נימוקים להחלטתה.
לצורך

ת

ק

נ ה

ז ו

_
,

•

,

,

״ועדה״ — הועדה שנבחרה על ידי המועצה המחוזית לצורך סעיף 7ג)ג( לחוק.

ועדת המועצה
המחחיתלפי

סע י!? 7נ)0
לחוק

)ב(
)ג(
בבקשתו.

שני חברי הועדה ובכללם היושב ראש הם מנין חוקי בישיבותיה.
הועדה רשאית להזמין את המבקש להופיע בפניה או להמציא מסמכים התומכים

)ד( החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות של המצביעים בישיבה שנוכח בה מנין
חוקי .ההצבעה תהיה בהרמת ידיים! היו הדעות שקולות ,תהיה ידעתו של היושב ראש
מכרעת.
)ה(

הועדה תתן נימוקים להחלטותיה.

)ו( על יתד סדרי העבודה של הועדה ,והדיונים בה ,במידה שלא נקבעו בתקנה זו.
יחולו הוראות התקנות  2עד  ,7בשינויים המחחוייביס לפי העניו.
על סדרי העבודה של ועדה שנבחרה לפי סעיף ), 13ד( לחוק ועל הדיונים בה ,במידה
.11
שלא נקבעו בחוק או על ידי הועדה עצמה ,יחולו הוראות תקנה ) 10ב( עד )ה( ,ובמידה
שלא נקבעו גם בתקנה כאמור יחולו הוראות התקנות  2עד  ,7בשינויים המחוייבים לפי
הענין.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית )סדרי העבודה של המועצה
.12
הארצית ,המועצה המחוזית ושל ועדותיהן והדיונים בהן( ,תשכ״ה—1965״.
ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 11במרס (1965
) ח מ

( 7 3 1 8 4

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ ת׳שכ״ה1.4.1965 ,

ועדת המועצה
ה מ ח ו ז י ת על פי
םעי13 ?1
לחוק

השם

ל וי אש כ ול
שד הבטחון
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חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ג ר ת ב ת י ־ ה מ ש פ ט והטיפול בענינים כימי הפגרה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ובתוקף שאר
הסמכויות הנתונות לי על פי דין ,אני מתקין תקנות בית דין אלך:,
ג

תקופת הפגרה

.1

הפגרה בבית המשפט העליון ,בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום ,תהא

מיום י״ד בניסן תשכ״ה ) 16באפריל  (1965עד יום כ׳ בניסן תשכ״ה ) 22באפריל ,(1965
ועד בכלל.
ד י ״ בימי
פגרה

.2

במשך פגרת בתי המשפט —
) (1לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי או יושב ראש משרד
ההוצאה לפועל שעל־ידו ,בכל ענין ,אלא אם החליט נשיאו או שופט שנתמנה
לכך על ידיו ,או יושב ראש משרד ההוצאה לפועל שעל יד אותו בית משפט,
שהענין אינו סובל דחיה ,5
) (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׳ אינו סובל דחיה;
) (3לא ידון בית משפט שלום בענינים אזרחיים ולא ידון משרד ההוצאה
לפועל שעל ,ידו בעניני הוצאה לפועל ,אלא אם החליט שופט ראשי של בית
משפט שלום או שופט שלום שנתמנה לפך על ידיו ,או יושב ראש משרד
ההוצאה לפועל שעל יד אותו בית משפט ,שהענין אינו סובל דחיה.

סמכות מנהל
ב ח י

ה מ ש פ ט

השם

מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים ,או אזרחיים או משפט
,3
פלוני מסויים ,או ענין פלוני במשרד ההוצאה לפועל ,יישמע בימי הפגרה בבית משפט פלוני,
או בכל בתי המשפט או במשרד ההוצאה לפועל ,או בכל משרדי ההוצאה לפועל.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט )פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי

.4

הפגרה( ,תשכ״ה—1965״.
י׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 14במרס (1965
°
) ח מ

דב יוסף
שר המשפטים

( 7 0 0 8

1

ם״ח  ,233תשי״ז ,עמי 148

ו
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קובץ התקנות  ,1706כ״ח בארד ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת בדבר פטור מבחינות
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 37א 39 ,ר 110לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א— 1961ג,
אני מתקין תקנות אלה:
האמור בתקנה  6לתקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל

.1

תיק.[1תעה6

ובמקצועות מעשיים( ,תשכ״ג— , 1962יסומן כתקנת משנה !)א( ואחריה יבוא:
2

״)ב( הלשכה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לפטור אדם שנתקיימו בו התנאים
האמורים בסעיף  (3) 25לחוק ,מבחינה בנושא מסויים ,אם דאתה שהדינים
באותו סעיף ,דומים לדיני ישראל״.
לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל
.2
ובמקצועות מעשיים( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
י״ט באדר ב׳ תשכ״ה ) 23במרס , • (1965
1 7 0 8 2 0 6

) ח מ

השט

 ,דב יוס ף
שר המשפטים

ם״ח  ,347תשכ״א ,עמי  ;178סייח  ,404תשכ״ג ,עמי 145
ק״ת  ,1393ת׳עכ״ג ,עט.704 ,

1
2

חוק למניעת מפגעים ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מ נ י ע ת זיהום אוויר מ כ ל י ר כ ב
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 18לחוק למניעת מפגעים ,תשכ״אי• 1961-י ,אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנות למניעת מפגעים )זיהום אוויר מכלי רכב( ,תשכ״ג— , 1963בתקנות 5 ,3
.1
ד  , 6במקום ״המפקח ע ל התעבורה״ ר״המפקח״ יבוא ״מנהל מחלקת הרישוי במשרד
התחבורה״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים )זיהום אוויר מכלי רכב( )תיקון(,

.2

תמ!״ תקנות
3

׳ "°
״ י

ה

׳

!8מ

תשכ״ה—1965״.
י״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 16במרס (1965
) ח ט (7677

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

2

חייט משה שפירא
שר הבריאות

ם״ת  ,332תשכ״א ,עמי .58
ק״ת  ,1472תשכ״ג ,עמי  ; 1794ק״ת  ,1616תשב״ד ,עט׳ .1739

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ח1.4.1965 ,
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חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ביטוח ב ר ש ו ת ל ע ת זקנה ולשאירים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ר 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— , 1953אני
ג

מתקין תקנות אלה:
!יורת ב י ת

אשד ,נשואה שאינה עובדת אלא במשק ביתה )להלן — עקדת בית( שהיתה מבוטחת
.1
על פי החוק אילולא היתד ,עקרת בית ,רשאי המוסד לבטחה אט נתבקש על־ידיה בכתב
לעשות כן)להלן — הבקשה( ובלבד שנתמלא בה אחד מאלה:
) (1הבקשה הוגשה תוך שנים־עשר חדשים מיום נישואיה או מיום היותה
תושבת ישראל או מיום סיום שירותה בצבא־הגנה לישראל וביום האמור טרם
מלאו לה  55שנה!
) . (2היא היתד׳ מבוטחת בתקופה שהיתה רשאית להגיש בה את הבקשה לפי
פסקה ) (1וביום האמור בפסקה ) (1טרם מלאו לה  55שנה ובלבד שהוגשה
הבקשה תוך שנים עשר חדשים מהיום בו חדלה להיות מבוטחת כאמור!
) (3היא היתה מבוטחת כעובדת או כעובדת עצמאית לפחות שנים עשר מתוך
שמונה עשר חדשים שקדמו לתאריך היותה עקרת בית ונתמלאו בה כל אלה:
)א( הבקשה הוגשה תוך שנים עשר חדשים מהיום בו חדלה להיות
מבוטחת!
) ב ( ביום חדלה להיות מבוטחת טרם מלאו לה  55שנה
) ג ( נרשמה בתקופת היותה מבוטחת כאמור ,אם חייבת היתה ברישום
לפי תקנות הביטוח הלאומי)רישום( ,תשכ״ג—! 1963
2

)ד(

היא אינה .חייבת דמי ביטוח או מקדמות בעד תקופה העולה על

ששה חדשים!
)(4

היא היתד .מבוטחת ששים מתוך שבעים ושנים חדשים שקדמו לתאריך

היותה עקרת בית ובלבד שנתמלאו בה כל אלה:
)א(

הבקשה הוגשה תוך שנים עשר חדשים מהיום בו חדלה להיות

מבוטחת!
) ב ( נרשמה בתקופת היותה מבוטחת כאמור ,אם חייבת היתה ברישום
לפי תקנות הביטוח הלאומי)רישום( ,תשכ״ג—! 1963
) ג ( היא אינה חייבת דמי ביטוח או מקדמות בעד תקופה העולה על
שנים עשר חדשים;
) (5היא חיה בעת הגשת הבקשה בנפרד מבעלה וחיתה בנפרד ממנו לפחות
שנים עשר חדשים מתוך ששים חדשים מהיום בו נפרדה ממנו והבקשה הוגשה
תוך התקופה של ששים החדשים כאמור.
עובדת ע ו נ ת י ת

)א( על אף האמור בתקנה  1מבוטחת שעבדה ארבעה חדשים רצופים לפחות
.2
בעבודה עונתית בלבד והיתד ,לעקדת בית ,תיחשב מיום הפסקת עבודתה במבוטחת לפי
תקנות אלה משך תקופה נוספת שלא תעלה על שנים עשר חדשים ובלבד ששולמו דמי־
ביטוח או מקדמות בעד שנים עשר חדשים אלה תוך תקופה זו.
1
2

1686

ם״ח  ,137תיעי״ד ,עמ׳ .6
ק״ח  ,1481תשכ״ג ,עמי .1988
קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ ת׳צוכ״ה1.4.1965 ,

)ב( ממשיכה האשד ,להיות עקרת בית בתום שנים עשר החדשים כאמור ,רשאי
המוסד לבטחה ,אם הוגשה הבקשה לא יאוחר מאשר תוך ששה חדשים נוספים על שנים
עשר החדשים האמורים ובלבד שנתמלאו בה שאד התנאים שבאחת הפסקאות של תקנה .1
:

המבקשת להיות מבוטחת לפי התקנות  1או  2תמסור פרטים על הכנסותיה או הכנסות
.3
בעלה שלפיהן עליה לשלם דמי־הביטוח לפי התקנות  7,6,5או  8לפי הענין.

פרטים
על הכנפה

)א( מבוטחת לפי התקנות  1או  2חייבת בתשלום דמי ביטוח בעד התקופה שבה
.4
היתה מבוטחת אילולא הוראת סעיף ) 3ב( לחוק.
)ב( תשלום כל דמי הביטוח הוא תנאי מוקדם לתחולת הביטוח והוא ייעשה במועד
התשלום הקרוב אחרי תום  3חדשים מיום משלוח ההודעה בדואר על־ידי המוסד בדבר
אישור הבקשה והסכום הנדרש.

תשלופ דמי
ב י ט ו ח כתנאי

)א( דמי הביטוח בעד התקופה שלפני יום ה־ 1באפריל שקדם לתאריך הגשת הבקשה
.5
)להלן — ה־ 1באפריל הקובע( ישולמו על בסים רבע ממכסימום ההכנסה לפיה משתלמים
דמי ביטוח כאמור בסעיף  34לחוק )להלן — המכסימום( ,אולם אם המבקשת היתד ,נתמכת
בשעת הגשת הבקשה על ידי שירותי סעד ,ישולמו דמי הביטוח על בסים מינימום ההכנסה
לפיה משתלמים דמי ביטוח )להלן — המינימום(.
)ב( בתקנה זו ״המכסימום״ ו״המינימום״ — כפי שהם קיימים בכל שנת כספים
בעדה משתלמים דמי הביטוח.

תשלוט בעד
התקופה לפני
הגשת הבקשה

)א( עקרת בית שבעלה מבוטח לפי חלק א׳ לחוק ,תשלם דמי ביטוח בעד התקופה
.6
מדר 1באפריל הקובע ואילך? ,יפי כללים אלה:

חישוב
דמי הביטוח

) (1לא עלתה הכנסת הבעל ,לפיה משתלמים דמי־ביטוח על שליש מהמכסי־
מום — לפי המינימום!
) (2עלתה הכנסת הבעל לפיה משתלמים דמי־ביטוח על שליש מהמכםימום
ולא עלתה על שני שלישים מהמכסימום — לפי ששית מהמכסימום !
) (3עלתה'הכנסת הבעל לפיה משתלמים דמי־ביטוח על שני שלישים מהמג־
סימום — לפי שליש מהמבסימום.
)ב( בתקנה זו  -י ־ ״הכנסת הבעל״ — הכנסת הבעל בשנת הכספים שקדמה למועד
התשלום ,אולם אם נקבעה הכנסת הבעל על פי סעיף )43ב( לחוק ,ישולמו דמי הביטוח על
פי ההכנסה שנקבעה כאמור .כל עוד לא נודעה או לא נקבעה הכנסת הבעל כאמור ,תשלם
עקרת הבית דמי ביטוח על בסיס ההכנסה האחרונה של בעלה שלפני שנת הכספים שקדמה
למועד התשלום ודין תשלומים אלה כדין מקדמות לפי תקנות הביטוח הלאומי )מקדמות(,
תשי״ח— , 1957בשינויים המחריבים.
3

היתד ,לעקרת הבית הכנסה משלה בשנת הכספים שקדמה למועד התשלום מהמקורות
.7
המפורטים בסעיף  2לפקודת מם הכנסה  ,ישולמו דמי ביטוח או מקדמות בעד התקופה מד,־1
באפריל ,הקובע ואילך לפי הכנסתה זו או לפי תקנה  ,6הכל לפי הסכום הגדול יותר.

כשלעקרת הבית
הכנסות משלה

חיה עקרת הבית בנפרד מבעלה ,ישולמו דמי הביטוח בעד התקופה מדר! באפריל
.8
הקובע ואילך על בסים הכנסתה מהמקורות המפורטים בסעיף  2לפקודת מס הכנסה ,בשנת
הכספים שקדמה למועד התשלום.

דמי הביטוח
כשראשה חיה
בנפרד מבעלה

4

ק״ת  ,739תשי״ח ,עמי .64
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשב״א ,עמי .120

קובי! התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

.1687

עקרות בית
•שבוטחו
ל פ נ י תחולת
ת ק נ ו ת אלה

עקרת בית שבוטחה ברשות לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח ברשות לעת זיקנה
.9
ולשאירים( ,תשי״ד—) 1954להלן — התקנות הקודמות( ,ודמי הביטוח שחייבת לפיהן
אילולא תקנות אלה הם בשיעור נמוך מדמי־הביטוח שהיא חייבת לשלם לפי תקנות אלה׳
תשלם על אף האמור בתקנות אלה דמי ביטוח לפי התקנות הקודמות ,אם הגישה למוסד
בקשה על־כך תוך שנים עשר חדשים מיום קובלת הודעה מאת המוסד במכתב רשום בדבר
ההוראות שבתקנה .6

תקופת האכשרה

תקופת האכשרה לגבי עקרת בית שבוטחה לפי תקנות אלה תתחיל מהמועד בעדו
.10
שולמו כל דמי הביטוח שהיתר ,חייבת בהם אלמלא סעיף )3ב( לחוק ,אולם אם היתד .חייבת
ברישום לפי תקנה  5לתקנות הביטוח הלאומי )רישום( ,תשכ״ג— ,1963לפני היותה <עקדת
בית ,תתחיל לגביה תקופת האכשרה מהיום שנרשמה.

הגשת
דיו וחשבון
וטסטכיפ

)א( עקדת בית שבוטחה לפי תקנות אלה ,תמסור עד ה־ 15באפריל של כל שנת
.11
כספים דין וחשבון ,בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ,על הכנסתה והכנסת
בעלה בשנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגש הדין וחשבון•

5

)ב(

מגיעה ההכנסה כאמור בתקנת משנה )א( למכסימום ,דיו שהצהירה על כד

ולא פירטה את ההכנסה.
)ג(

עקרת בית שבעלה הוא עובר ,תמציא תוך ששה חדשים מתום כל שנת כספים׳

אישורים מהמעבידים שאצלם עבד בעלה בשנת הכספים האמורה בדבר שכרו.
)ד(

כל עוד לא הוגשו הדין וחשבון או האישורים תשלם עקרת הבית דמי־ביטוח לפי

שליש המכסימום.
חיילים בשירות
ט ד י ר שלא לפי
התחייבות
לשירות־קבע

)א(

.12

חיילים המשרתים שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח

משולב[  ,שלא לפי התחייבות לשירות קבע ,אינם מבוטחים.
6

)ב(

המוסר רשאי לבטח חיילים שאינם מבוטחים כאמור בתקנת משנה )א( ,אם

נתבקש לכך בכתב על ידי שר הבטחון .ביטוח כאמור אינו כולל ביטוח לצורך תשלום דמי
קבורה לפי סעיף  10לחוק.
)ג(

דמי הביטוח בעד מבוטח כאמור בתקנת משנה )ב( הם חמש לידות לשנה

וישולמו על ידי אוצר המדינה.
)ד(

החובה למסור הצהרה לפי תקנה  7לתקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי

ביטוח( ,תשי״ד— , 1954לא תחול לגבי חיילים כאמור בתקנה זו.
7

אנשימ בשירות
דיפלומטי של
מ ד י נ ה זרה

)א(

.13

תושב ישראל שאינו אזרח ישראלי והוא בשירות דיפלומטי של מדינה זרה או

נהנה מחסינות דיפלומטית — אינו מבוטח.
)ב(

לענין תקנת משנה )א( אדם בשירות דיפלומטי של מדינה זרה או הנהנה

מחסינות דיפלומטית — הוא מי שלגביו ניתן אישור על בך על ידי שר החוץ או מי שהוסמך
על ידיו .י
)ג( המוסד רשאי לבטח אדם כאמור בתקנת משנה )א( אם נתבקש בכתב על ידיו
לעשות כן תוך שנים־עשר חדשים מתאריך בו התחיל לכהן בישראל בשירות דיפלומטי
או ליהנות בה מחסינות דיפלומטית.
5

6
7

1688

ק׳׳ת  ,440תשי״ד ,עמי .646
ט״ח  ,296תש.י״ט ,עמי .286
ק״ת  ,440תשי״ד ,עט׳  ; 649ק״ת  ,730תשי׳׳ח ,עמ׳ .70
קובץ התקנות  ,1706ב״ח באדר ב׳ תשכ״ה.4.1965 ,נ

)ד( בוטח אדם כאמור בתקנת משנה )ג( — ישולמו דמי־הביטוח מהכנסתו בשנת
הכספים שקדמה למועד התשלום מהמקורות המפורטים בסעיף  2לפקודת מם הכנסה ,לפי דין
וחשבון שיגיש המבוטח עד ה־ 15לאפריל בכל שנת כספים בעד שנת הכספים שקדמה
כאמור.
 .14לא הוגשה בקשה לביטוח ברשות במועד שנקבע בתקנות אלה בגלל היות המבקש
בחרךלארץ ,רשאי המוסד לבטחו אם נתמלאו בו שאר התנאים לפיהם רשאי המוסד לבטחן
,

,

אילו הוגשה הבקשה במועד והתקיימו בו שניים אלה:
). (1אם שהה בישראל תוך הזמן שנקבע בתקנות אלה להגשת הבקשה ,לא
עלתה שהותו זו על  30יום!
) (2הבקשה הוגשה תוך שנים־עשר חדשים מהיום שחזר לישראל.
אדם ששילם ,בתקופה הקבועה בתקנות אלה להגשת בקשה ,אחד הסכומים הבאים
.15
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ביטוח ברשות
לגבי אדם
המוהר ,נחו״?

תשלום
במקום בקשה

) (1סכום שעליו לשלם אילו ביטח אותו המוסד לפי תקנות אלה!
) (2סכום השווה לדמי ביטוח או למקדמות שעליו היה לשלם במחצית השנה
האחרונה שקדמה למועד ב ו חדל להיות מבוטח. .
אולם רשאי הוא תוך שנה מיום שהתחיל בתשלום כאמור להודיע למוסד שלא היה
בכוונתו לבקש ביטוחו ברשות לפי תקנות אלה ,ומשהודיע כך ,יחזיר לו המוסד את הסכום
ששילם בתנאי שלא קיבל גימלה על יסוד אותו ביטוח.
 .16תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח ברשות לעת זקנה ולשאירים( ,תשי״ד—1954
בטלות ,אולם הן ימשיכו לגבי אלמנה שהמוסד ביטח אותה לפיהן.
.17

5

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח ברשות( ,תשכ״ה—1965״.

י׳>ח באדר ב׳ תשכ״ה ) 22במרס (1965
)חמ (75032

ביטול תקנות

השם

יגאל אלון
שר העבודה

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר רישום
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים -60ד 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— ^ 1953איי
מתקין תקנות אלה:
בתקנה  5לתקנות הביטוח הלאומי )רישום( ,תשכ״ג—1963
.1
העיקריות( ,בתקנת משנה )ב( ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1חדל להיות עובד ולא הפך להיות עובד עצמאי ונתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא מקבל קיצבד ,על יסוד פרישה מעבודה על פי חיקוק ,הסכם
קיבוצי או חוזה עבודה!
2

1
2

)להלן — התקנות

תיקון תקנה 5

ס״ ח  ,137תשי״ד ,עמי .0
ק״ת  ,1481תשב״ נ ,עמי  ; 1988ק״ת  ,1551תשכ״ד ,עמי .879

קובץ התקנות  ,1706נ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

1689

)ב( הוא היה בגיל  55או למעלה ממנו ביום חדלו להיות עובד כאמור
ותוך חמש השנים שקדמו ליום האמור עבד לפחות שתי שנים כעובד״.
תיקוז תקנה 8

.2

תיקון תקנה 9

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,הקטע המתחיל במלים ״הוגשה בקשה כאמור״ עד סוף
.3
המשפט — יימחק.

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג( אלמנה או תלוי אחר התובעים גימלת שאירים או תלויים ,או אדם התובע
קצבת זקנה ,והחייבים ברישום ,יראו בתביעה בקשה לרישום לענין סעיף 61
לחוק בלבד״.

תיקון תקנה 10

.4

פטור

הוראות תקנת משנה )א( לתקנה  5לתקנות העיקריות לא יחולו לגבי מבוטח שנת
.5
קיימו בו הוראות פסקה ) (1לתקנה )5ב( בתקופה מיום ט״ו בתמוז תש״ך ) 10ביולי (1960
עד יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות ,החל מהיום שנתקיימו בו ההוראות האמורות.

השם

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,במקום ״יראוה״ יבוא ״יראו לכאורה״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )רישום( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

.6

י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס (1965
)חמ (750310

יגאל אלון
שר העבודה

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  38ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— ,! 1953אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

תיקח תקנה3א

תיקו! תקנה 27

בתקנה  3לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( ,תשי״ד— 1954־
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,בתקנת משנה )ב( ,במקום ״לענין תקנה 2״ יבוא ״לענין
קביעת דמי הביטוח ,לפי תקנה  ,2של מי שאינו חבר בקיבוץ או במושב השיתופי׳/
בתקנה 3א)ג( לתקנות העיקריות ,בסוף פסקה ) (1יבוא ״ובלבד שלא יובא בחשבון
.2
שכר עבודה מעל למכסימום שלפיו משתלמים דמי־ביטוח״.

.3

בתקנה  27לתקנות העיקריות —
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״להוציא מבוטח המצוי במקום הכשרה מקצועית״
יבוא ״להוציא מבוטח שהוא כבאי מתנדב כמשמעותו בסעיף  1לחוק שירותי הכבאות,
)להלן — כבאי מתנדב( ,וכן מבוטח המצוי במקום הכשרה
תשי״ט—1959
מקצועית״!
3

1
2

3

1690

ס״ח  ,137תשי״ד ,עמי  ! 6ס״ח  ,363ת׳שכ״ב ,עט׳ .40
ק׳׳ת  ,440תשי״ז ,עמ׳  ;650ק״ת  ,1125תשכ״א ,עט׳  ; 1372ק״ת  ,1538תשכ״ד ,עמי  : 669ק״ת ,1634
תשכ״ה ,עט׳ .141
ם״ח  ,290תשי״ט ,עט׳ .199

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1065 ,

) (2תקנת משנה )ב( תסומן)ג( ואחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב( מבוטח שהוא כבאי מתנדב — יראו כשכרו לענין תשלום דמי־ביטוח
ובאופן יחסי לימי עיסוקו ככבאי מתנדב —
) (1השכר של כבאי שכיד מאותה דרגה באותה יחידת כבאים 1
) (2באין כבאי שכיר באותה דרגה באותה יחידה — לפי השכר של כבאי
שכיר מאותה דרגה ביחידת כבאים הדומה לה ככל האפשר״.
בתקנה  29לתקנות העיקריות ,אחרי ״מבוטח לפי סעיף ) 16א() (2עד ) (4לחוק״ יבוא
.4
״להוציא כבאי מתנדב״.

.5

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות _
)(1

תיקו! תקנה <!2

תיקו!
התוספת.
הראשונה

בקבוצה  ,04בסעיף סיכון  ,041במקום ״0.75׳•׳ יבוא ״0.8״ ;

) (2בקבוצה  ,22—21בסעיף סיכון  ,213במקום ״2.0״ יבוא ״1.6״ ובסעיף סיכון
 ,215במקום ״0.75״ יבוא ״0.6״ !
) (3בקבוצה  ,24בסעיף סיכון  ,241במקום ״1.0״ יבוא ״0.75״ ז
) (4בקבוצה  ,26בסעיף סיכון  ,261במקום ״3.0״ יבוא ״2.7״ ובסעיף סיכון ,262
במקום ״1.6״ יבוא ״1.3״ !
)(5

בקבוצה  ,29בסעיף סיכון  ,292במקום ״0.75״ יבוא ״0.6״ !

) (6בקבוצה  ,31במקום סעיפי הסיכון  310ו־  311יבוא:
״ .310ייצור מוצרים פלסטיים בתהליכים הקשורים בשינוי המצב הפיזי
 2.0ן
או הכימי של החומר המשמש לייצור
 .311ייצור מוצרים פלסטיים ללא שינוי המצב הפיזי או הכימי ש ל ,
1.0״ !
החומר המשמש לייצור
,

) (7בקבוצה  ,32בסעיף סיכון  ,3211במקום ״2.7״ יבוא ״2.5״ ¡
) (8בקבוצה  ,33בסעיף סיכון  ,335במקום ״2.5״ יבוא ״2.2״ ובסעיף סיכון ,336
במקום ״1.8״ יבוא ״1.6״ ;
)(9

בקבוצה  ,36בסעיף סיכון  ,362במקום ״1.6״ יבוא ״1.3״!

) (10בקבוצה  ,51בסעיף סיכון  ,510במקום ״2.2״ יבוא ״2.0״ !
) (11בקבוצה  ,61בסעיף סיכון  ,615במקום ״0.75״ יבוא ״0.6״ ובסעיף סיכון ,616
במקום ״2.0״ יבוא ״1.6״ !
) (12בקבוצה  ,73בסעיף סיכון  ,731במקום ״2.5״ יבוא ״2.2״ !
) (13בקבוצה  ,77בסעיף סיכון  ,771במקום ״1.6״ יבוא ״1.3״ !
) (14בקבוצה  ,81בסעיף סיכון  ,815במקום ״1.0״ יבוא ״0.8״ !
) (15בקבוצה  ,84בסעיף סיכון  ,844במקום ״1.6״ יבוא ״1.3״ !
) (16בקבוצה  ,85בסעיף סיכון  ,853במקום ״2.5״ יבוא ״2.2״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון
.6
מס׳  ,(2תשכ״ה—1965״.
י״ז באדר ב׳ תשכ״ה ) 21במרס (1965
)¡S7

(OT

4

3

0

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

השם

יג אל א לו ן
^

ן

ף ךן^ ןךךן
ב

1691

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח חייל בשירות סדיר לפגי התחייבות לשירות קבע
בתוקף סמכותי לפי הםעיפים  63ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי,תשי״ד— 1953י ,אני
מתקין תקנות אלה:
דמי הביטוח
בעד חיי?

החייב ברמי
הביטוח

חייל בשירות
קבע שהוא גם
עובד עצמאי

מ ס י ר ת פרטים
ואישורים

דמי הביטוח בעד אדם המשרת בצבא־הגנה לישראל שירות סדיר לפי התחייבות
.1
לשירות קבע )להלן — חייל( הם בשיעור האמור בסעיף )33א( לחוק ,כפי ששונה לפי
סעיף  45לחוק.
דמי הביטוח כאמור בתקנה  1ישולמו על ידי אוצר המדינה על בסיס שכרו של
.2
החייל שלא יעלה על המכסימום שנקבע לענין סעיף  34לחוק ,אולם רשאי האוצר לנכות
מהשכר את השיעור האמור בסעיף )40ב( לחוק ,כפי ששונה על־פי סעיף 45.לחוק.
חייל
.3
הסעיפים 35
שבין שכרו
סעיף )45א(

שהוא גם עובד עצמאי )להלן — חייל עובד עצמאי( ישלם דמי ביטוח לפי
ו־ 38לחוק כפי ששונו לפי סעיף )45א( לחוק ,מהכנסתו שאינה עולה על ההפרש
כחייל ובין המכסימום הנקוב בסעיף )36א( לחוק ,כפי ששונה בתקנות לפי
לחוק.

)א( חייל עובד עצמאי ימסור למוסד ב־ 15לאפריל של שנת כספים פרטים על
.4
שכרו החדשי בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד .הסכום המוצהר ייחשב
כשכרו החדשי המשוער לכל שגת הכספים לגביה ניתנה .ההצהרה .הודיע החייל למוסד
על שינוי בשכרו ,ישמש הסכום ששונה כשכרו החדשי המשוער של החייל.
)ב( חייל עובד עצמאי ימציא למוסד תוך שלושה חדשים מתום כל שנת כספים
אישור מהצבא על שכרו באותה שנה.

החזרת יתרות
וקיזוז

)א( קיימת יתרה לטובת חייל עובד עצמאי יחזירנה לו המוסד לא יאוחר מאשר תוך
.5
שנים־עשר החדשים לאחר הגשת האישור האמור .קיימת יתרה כאמור לטובת המוסד ,ישלם
החייל למוסד את הסכום המגיע ממנו תוך שלושה חדשים מיום קבלת ההודעה מאת המוסד
או תוך תקופה העולה על שלושת החדשים ,אם נקבעה על־ידי המוסד בהודעה•
)ב( נשאר חייל עובד עצמאי חייב דמי־ביטוח ,רשאי המוסד לקזז מהחוב המגיע
לו את הסכום שהוא חייב בהחזרתו ,כולו או מקצתו ,והסכום שקוזז ייזקף על חשבון פיגוריו
בדמי ביטוח של החייל.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע(,

.6

תשכ״ה—1965״.
כ״ה באדר ב׳ תשכ״ה ) 29במרס (1965

1

1692

יגאל אלון
שד העבודה

ם״ח  ,137תשי״ד ,עטי 6

ק ו פ ד ה ת ק נ ו ת  ,1706כ״ח באדר ב׳,תשכ׳׳ה1.4.1965 ,

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר! ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ לארץ(,
.1
תשכ״ד—— 1964
2

) (1במקום הפרט ״אורוגואי״
יבוא ״אורוגואי
א.

מונטיבידאו

2.32

25.52

1.16

0.93

2.32

ב.

שאר המקומות

2.42

26.62

1.21

0.97

2.42״

) (2במקום הפרט ״ניו־פאונדלנד״
8!0.150.77
8.470.77

יבוא ״ניו־פאונדלנד

3

.

0

Í

״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־
.2
לארץ()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965״.
ח׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 12במרס (1965
י
ח מ ז ( 7 6 0 0

1
2

א לי הו ש שו ן
שר הדואר

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט׳׳ו ,עמי  ; 1105סייח  ,887תשכ״ג ,עמי .44
ק׳׳ת » ,153חשכ״ר ,עמי  ; 709ק״ת  ,1670תשכ״ה ,עמי .1254

פקודת מם הכנסה
ת ק נ ו ת ב ד ב ר כללים לאישור ולניהול ק ו פ ו ת גמל
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה  /אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  19לתקנות מס הכנסה )כללים לניהול ולאישור קופות גמל( ,תשכ״ד—1964
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב( אישור כאמור בתקנת משנה )א( לקופת גמל לתגמולים או לקופת
גמל לקיצ׳בה לא יחול אלא אם העמית־השכיר שעבודו משלם המעביד
לקופה כאמור ,ישלם אף הוא מדי חודש בחודש למטרה האמורה סכום המקביל
לסכום המפורט בתקנת משנה )א( פסקאות )) (1א( או )) (1ג( ,מכל לפי
העניו״.
2

בתקנה  26לתקנות העיקריות —
) (1בדישה ,במקום ״מעל לשווי הנקוב״ יבוא ״מעל למחיר הרכישה״!
) (2אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4לרכוש ניירות־ערך הרשומים בבורסה לניידוודערך בתל־אביב בע״מ״.

.2

1

2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי !120
סייח  ,442תשכ״ה ,עמי .28
ק״ת  ,1583תשכ״ד ,עמ׳ .1302

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״דו1.4.1965 ,

במקום תקנה  27לתקנות העיקריות יבוא:

.3

״רשותלהשקעות.27

קופת גמל מרכזית לפיצויים רשאית להשתמש ב־ 20%מכספיה

גמל מ ו מ י ״ "

הנותרים לאחד השקעותיה לפי תקנה  ,25למעט סכומים שנתקבלו מעל

לפיצויים

למחיר הרכישה במכירה על פי פסקה ) (2לתקנה  3ושהושקעו על פי
אותה.תקנה ,כמפורט להלן:
)(1

למתן הלוואות לצרכי פיתוח ,באישור מוקדם בכתב מאת הגוף.

המפקח ,ועל פי התנאים שייקבעו באישור
)(2

ניירות־ערך

לרכישת

הרשומים

בבורסה

לניידות־ערך

בתל־אביב בע״מ״.
.4

פסקה ) (8לתקנה  30לתקנות העיקריות — בטלה.

.5

לאחר תקנה  30לתקנות העיקריות יבוא:
״אי-תשלום
י י ב י ת

.6

י ע מ  5ה

30א לא תשלם קופת גמל ריבית ,עמלה.או הוצאות אחרות למוסד כספי
על הלוואות הניתנות באמצעותו׳/

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות־גמל(

)תיקוו( ,תשכ״ד1965—.״.
י״ט באדר ב׳ תשכ״ה ) 23במרס (1965
פנחס

<חמ (723118

ספיר

שר האוצר

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ס ה כ נ ס ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה( ,תשט״ז— /1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק

.1

דיסקונט בע״מ בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת  1970ושהוצעו
לציבור על פי פרוספקט מיום כ״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 25במרס  ,(1965ההכנסה מריבית
המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכות מאותה
ריבית לפי סעיף  161לפקודת מס הכנסה .
2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(5תשכ״ה—1965״.

.2

כ״א באדר ב׳ תשכ״ד 25),במרס (1965
<חמ (72650
1
2

פנחםספיר
שר האוצר

ס״ה  ,201תשט״ז ,עמ׳ .52
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי .120
קובץ התקנות  ,1706ב׳׳ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

י חוק הגנת הצומח ,תשנדז—1956
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
יי

 .צו'בדבר חיטוי זרעי .אפונה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הצומח ,תשט״ז— 1956י ,והסעיפים 15 ,5
ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח— 1957״ .אני מצווה לאמור:
בצו זה

.1

הגדרות

—

״זרע״ — זרעי אפונה!
״מנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח וכן מנהל השירות לבקורת זרעים במשרד החקלאות!
״יצרן״ — מי שמגדל צמחים לשם הפקת זרעים מהם ,וכן מי שעיסוקו מיון זרעים ,הכנתם,
אריזתם ,סימונם ,החזקתם ,מכירתם ,משלוחם והובלתם.
המנהל רשאי בצו אישי לצוות על המחזיק בזרעים לבצע בהם חיטוי בחומר ובשיטה
.2
שיורה עליהם.

חיוב ח י ט ו י

לא יעביד יצרן את הבעלות על זרעים בכל דרך שהיא ולא את החזקה בהם ,אלא אם
.3
חוטאו וסומנו בהתאם להוראות צו זה.

א י פ ו ר העברה

כל מיכל ואריזה אחרת של זרעים שחוטאו בהתאם להוראות צו זה ,לרבות אריזה של
.4
זרעים שהועברו מתוך אריזה שסומנה ,יסומנו בהתאם לתקנות  9ו־ 10לתקנות הזרעים

אופ! הסימון

)מכירה( ,תשכ״ה—,31964

.5

הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין.

שמירת ד י נ י ם

.6

לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח )חיטוי זרעי אפונה( ,תשכ״ה—1965״.

השם

ח׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 12במרס (1965
חיי ם

<חמ (738014

ג ב תי

שר החקלאות
1
2

3

ס״ח  ,206תשט״ז ,עמי .79
0״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ק׳׳ת  ,1651תשכ׳׳ה ,עמ׳ .446

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

1
2

ע״ר  ,1943תופ׳  1טס׳  ,1305עמ׳  ; 40ס׳׳ח  ,404תשכ׳׳נ ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

קוב׳ו התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

1695

תחולת
הפסידה על
דרד

רשות לעיי!
בהעתק המפה

השם

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 163.960 — 265.970
.1
בקירוב על הכביש כפר־יסיף—כברי—מצובה ומסתיימת בנקודת ציון 172.300—464.400
בקירוב ,בכניסה לג׳ת הגלילית ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ ,5056/הערוכה
בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שד העבודה.
העתק המפה נמצא ,במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה ,שדרות הכרמל  ,1חיפה,
.2
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש עמקה—ג׳ת הגלי

.3

לית( ,תשכ״ה—1965״.
י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס (1965
)חמ (75050

יגאל אלון
שד העבודה

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה.ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

תיקו! םעי2 *1

בסעיף  2לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש יודפת—עילבון(,
.1
תשכ״ה— , 1965לאחר ״נצרת־עילית״ יבוא ״ובמחוז חיפה ,שדרות הכרמל  ,1חיפה״.
3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש יודפת—עילבון(

.2

)תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס (1965
יגאל אלון
שר העבודה

)חמ (75050

1

2
3

1696

ע׳׳ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמ׳  ; 40ם״ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,1688תשכ״ה ,עמ׳ •1419

קובץ התקנות  ,1706כ׳׳ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי םעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום .המקרקעין
של תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרובה״׳ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכד,

תופפת
הגוש

3921
4083
4088
4089
4093
4094
4095
4095
40%
4096
4096
4096
4096
4097
4097
4097
4097
4097
4097
4097
4097
4101
4101
4101
4101
4103
4103
4103
4209
1

החלקה

2
36
2
2
28
69
1
2
1
21
87
99
100
10
37
68
69
87
122
138
139
1
27
56
73
1
19
58
1

ס׳׳ח  ,316תש״ד ,עט׳ .92

קובץ התקנות  ,1766ב״ח באדר ב׳ תשב״ה1.4.1965 ,

שטח החלקה
במטרים מרובעים

4,839
6,219
4,378
6,192
3,101
5,542
3,352
4,452
6,162
3,020
10,024
6,688
1,240
2,463
1,0661
4,985
6,034
1,058
4,482
׳3,363
1,626
4,731
1,586
935
722
2,802
3,165
4,768
11,516

השטח להמרה
במטרים מרובעים

בשלמות
בשלמות
120
1,860
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
3,467
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות י
בשלמות
בשלמות.
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
1,138
בשלמות
306
147
בשלמות
. .בשלמות,״ ,
בשלמות
9,736

ה3ו<צז

החלקה

שטחי •החלקת
במטרים מרובעים

7
19
9
10
24
9
10
11
12
54
2
1
3
55
56

'454
4,572
5,359
'1,530
1,225
14,610
9,820
1,799
3,352
2,324
9,164
4,938
10,548
14,220
7,803

4210
4210
4211
4211
4211
4212
4212
4212
4212
4213
4214
4215
4215
4216
4216

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 16במרס (1965
°
) ח מ

השטח ?המרה•
במטרים מרובעים

בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
10,502
בשלמות
בשלמות
בשלמות
453
3,195
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות

דב יוסף
שר המשפטים

( 7 0 1 3

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרובה״( ,תש״ך—
 1960י ,אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״׳ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״
ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת
הגוש

החלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

3637
3637
3637

72
74
94

264
284
9981

ט״ו באדר ב׳ תשכ״ה ) 19במרס (1965
) ח מ

( 7 0 1 3 0

שטח להמרה
במטרים מרובעים

בשלמות
בשלמות
2748
דב יו ס ף
שד המשפטים

ס״ח  ,316תשייר ,עמ׳ .92

1698

קובץ התקנות  ,1706ב״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מםוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי שטח של  14,741מטרים מרובעים ,הידוע כחלקה  29בגוש  10165וה־
רשום בלשכת רישום המקרקעין של חיפה ,לפי שטר מס׳  54מיום  19בינואר  1936במקרקעין
מסוג ״מתרוכה׳ /יומר למקרקעין מסוג ״מידי״ ,ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.
ג

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 16במרס (1965
( 7 0 1 3 0

) ח מ

1

דב .יוסף
שר המשפטים

ס״ח  ,316תשייר ,עמי .92

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי-המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל והקרקע הידועה כחלקה  72בגוש  6380רשומה בלשכת רישום המקרקעין של
פתח־תקוה במקרקעין מסוג ״מירי״ )להלן — המקרקעין האמורים(»
והואיל ואני מוצא לנכון כי המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״ 1
לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה ע ל ארץ־
ישראל , 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום
המקרקעין.
ג

2

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 16במרם (1965
)וומ (70130
1
2

דב יוסף
שר המשפטים

חוקי א״י ,כרד גי ,עמ׳  2736ר.2765
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2ע»׳ .1

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך-במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל והקרקעות הידועות כחלקות  54ו־ 66בגוש  6394רשומות בלשכת רישום המ־
קרקעין של פתח־תקוה במקרקעין מסוג ״מירי״)להלן — המקרקעין האמורים( <
והואיל ואני מוצא לנכון כי המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״!
לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום
המקרקעין.
2

י״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 16במרס (1965
)חט (70130
1
2

דב יוסף
שר המשפטים

חוקי א״י ,כרד ני ,עט׳  2736ר.2765
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ׳׳ה1.4.1965 ,

1699

חוק מס קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—1952
חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות־ מס קניה
בהתאם לסעיף )3ב( לחוק מס קניה )סחורות ושירותים(,תשי״ב—71952וםעיף )2א(
לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תשייט— , 1949מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות
בצו מס קניה )קביעת סוגי מכונות ומכשירים הטעונים מס ושיעורי המם( ,תשכ״ד—1963
)תיקון( ,תשכ״ה— , 1965שכתוצאה מהן מוגדל מס קניה או מוטל מס קניה על סחורה
שהיתה פטורה ממנו.
2

3

נתקבלה בכנסת ביום י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס (1965
) ו ז מ 72334

1
2
3

ט׳ ס ג ה ד ר א י
סגנית יושב ראש הכנסת

>

ם״ח  ,110תשי״ב ,עמי  ;344סייח  ,364תשב׳׳ב ,עמי .44
ט״ח  ,19תש״ט ,עמי  ;154סייח  ,303תשייר ,עמ׳ .18
ק״ת  ,1686תשכ״ה ,עמי .1403

חוק מם קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—1952
חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש׳׳ט—1949
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מם קניה
בהתאם לסעיף )3ב( לחוק מס קניה)סחורות ושירותים(,תשי״ב—, 1952וסעיף)2א(
לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תשייט— , 1949מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות
בצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס( )תיקון מסי (47׳ תשכ״ה—, 1965
שכתוצאה מהן מוגדל מס קניה או מוטל מס קניה על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
1

2

3

נתקבלה בכנסת ביום י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס .(1965
) ח מ

ט׳ ס נ היד ר א י
סגנית יושב ראש הכנסת

M(723

1

2
3

ס״ח  ,110תשי״ב ,עמי  ;344ם״ח  ,364תשנ״ב ,עמי .44
ס״ח  ,19תש״ט ,עמי  ;154ם״ת  ,303תשייר ,עמ׳ .18
ק״ת  ,1686תשכ״ה ,עט׳ .1400

חוק מם קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—1952
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תעדט—1949
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מם קניה י
בהתאם לסעיף )3ב( לחוק מס קניה)סחורות ושירותים(,תשי״ב—, 1952וסעיף)2א(.
לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תשייט— , 1949מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות
1

2

1
2

1700

ם״ח  ,110תשי״ב ,עט׳  ;344ם״ח  ,364תשכ״ב ,עמ׳ .44
ם״ח  ,19תש״ט ,עמי  :154ם״ח  ,303תש״ד ,עמ׳ .18

קוב ) התקנות  ,1706ב׳׳ח״באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,
,

בצו מס קניה )קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המם()תיקון מם׳  ,(48תשכ״ה— 1965י,.
שכתוצאה מהן מוגדל מס קניה או מוטל מס• קניה על סחורה שהיתר .פטורה ממנו,
נתקבלה בכנסה ביום י״א באדר ב׳ תשכ״ה ) 15במרס (1965

ט׳ ס נ ה ד ר א י
סגנית יושב ראש הכנסת
.ק״ת ,1686׳תשכ׳׳ה ,עט׳ » * . 1

י.

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,תשי״ח—1957
; 1

ח ו ק ;  0ר ל ר ש ו ת הניקוז חוןן־הכרמל בדבר שמירה על דטוז ניקה :.

בתוקף סמכותה לפי סעיף • 44לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונוית ,תשי״ח—1957
מתקינה דשות הניקוז חוף־הכרמל חוק עזר זד;,
בחוק עזר זה׳
.1
״הרשות״ — רשות ניקוז חוף־הכרמל או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה•,
״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז ,צינור ניקוז ,רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן.אחר השייך
למערכת הניקוז שבתחום הרשות ?
״הנציב״ — נציב המים,שנתמנה.על פיהוק המים ,תשי״ט—: . :1959
— י

־׳•׳••' יי׳

הגדרות

2

לא יעלה אדם על רשת ניקוז ,לא יעביר בה צינור ,כלי רכב או בעלי־חיים ,לא יעבור
.2
^^,ך
בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור ,אלא במקום ה יןעך ל
היתר.מאת הנציב.
מ ע ב ר

מ

א

ן

.לא יטיל אדם כל חומד..מתק לתוך ךשת ני.קוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או
.3
להישפך לתוך רשת ניקוז ,ולא.יניח לאחר לעשות פעולות כאמור ,אלא לפי היתר מאת
;

א י ס ו ר עליה
ומעבר

א י ס ו ר הטלת
הזרמתו

הנציב.
•לאיייוצייא אדם עפר• או חומד אחר מרשו* ניקוז ,ולא יניח׳ לאחר:לעשיות פעולה כאמור,
.4
י .
י "
אלא.לפי היתר מאת הנציב.
 -¡.5לא יחזיק אדם בקרבת דשתיניקוז עדימותיעפר ,חול או כל חומד אחר העלול י להישפך
לתוך רשת הניקוז וכן כל חומרי מוצק ברשת הניקוז ,ולא יניח לאחד לעשות פעולה כאמור
אלא בהסכמת הרשות.
 . .6אדם שעבר על הוראה .מהוראות,הסעיפים  2עד  5וגרם נזק לרשת ניקוז ,חייב לתקן
•

•

את הנזק.

י

•י

•

יי

א י ס ו ר הוצאת
ח

מ

ר

י

ם

א י ס ו ר החזהת
ח ט ד י מ

נזק לרשות
ניקוז

ס״ח  ,236ת׳םי״ח ,עמי .4
ס״ח  ,288תשי׳׳ט ,עט׳ .166

קובץ.,התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ׳׳ה< 1.4.1965
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הודעות

 ...7י )א(

הרשות רשאית לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאדם —
) (1שעבר על הוראות הסעיפים  2עד  ,5לםלק את המכשול ברשת הניקוז!
) (2החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף  ,6לבצע את העבודות
האמורות.

)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
סילו? מכשול
וביצוע עבודות

)א( הרשות 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 א ת הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( ל א יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
סמכותה לפי סעיף קטן)א( ולא יגיח לאחר לעשות פעולה כאמור.

עבירות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.9
נמשכת — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.

השט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז חוף־הכרמל )שמירה על רשת ניקוז(,
.10
תשכ״ה—1965״.
נתאשר.
ח׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) •12במרס (1965

מרדכי סלע
יושב ראש רשות הניקוז חוף־הכדמל

)חמ (751303

חיים גבתי
שר החקלאות

חוק התקנים ,תשי״ג-־1953
אכרזה על תקן.כתקן רשמי
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקניום ,תשי״ג—,! 1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
 .אכדזה על
!תה! כתקז
רשמי
מהומות
הפקדת התק!

התקן הישראלי..״ת״י  — 472שבט תשכ״ג )ינואר  — (1963מכשירי נפץ לשיקוע
.1
פינים :דרישות בטיחות״ הוא תקן ישמי.
התקן האמור הופקד:

.2

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר ׳והתעשייה ,דחי מזאי׳ה ,76
תל־אביב־יפו!
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ אגרון ,36
ירושלים!
1

1702

סייח  ,116תשי״ג ,עטי •30

קובץ התקנות ,1706 .כ״ו! באדר ב׳ תמכ״ה1,4.1965 ,

) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה,
תל־אביב־יפו!
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות,
חיפה!
) (5במכון התקנים הישראלי ,רח׳ בני־ישראל ,תל־אביב־יפו.
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכרזה זו היא בתום  60יום מיום פרסומה ברשומות.

.3

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 472שבט תשכ״ג)ינואר _ (!963
.4
מכשירי נפץ לשיקוע פינים :דרישות בטיחות( ,תשכי׳ה—1965״.
מ.

א׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 5במרס (1965
)חט •••:.(74088

תחייה

השם

גלברט

הממונה על התקינה

מדוד לשלטון מקדמי
פקודת העיריות
אכרזה בדבר שינוי תחום עירית צפת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ) ל ה ל ן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולאחד עיון בתסקיר של ועדת
החקירה בהתאם להוראות סעיף  8האמור ,אני מכריז לאמור:
1

2

.1

תחוס עירית צפת כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ובמקום הפירוט בתוספת

שינוי תחום

טירית צפת

*

האמורה יבוא פירוט זד:.
 13050עד  13080 ,13073עד  13601 ,13101,13098 ,13096ע ד ,13603
״הגושים:
» 13695 ,13683 ,13605ד  13702 ,13698ע ד  13736 ,13704עד ,13739
ו־ 13900בשלמותם.
חלקי הגושים13604 ,13100 ,13099 :׳  13878 ,13877 ,13607כמסומן במפת תחום
עידית צפת ,הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר הפנים
ביום כ״ו בתשרי תשב״ה ) 2באוקטובר  (1964ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון,
נצרת עלית ,ובמשרד עידית צפת״.
לאכדזה זו ייקרא ״אכדזת צפת )שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ה—1965״.

.2

כ׳׳ובתשריתשכ״ה )2באוקטובר......... .(1964
•-...•.׳•.־
<חמ (8071
1

2

י׳׳

מם

חיים משה שפירא
שר הפנים י

דיני ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197
עייר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות'י ,1706כ״ח נ א ד ר ב׳ תשכ״ה114.1965 ,
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חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
חוק עזר לאיגוד ערים אזור עמק זבולון)בתי מטבחים ופיקוח וטרינרי( י
בדבר בית מטבחיים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק איגודי ערים ,תשט״ו— , 1955מתקינה מועצת
איגוד ערים אזור עמק זבולון)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינר?( חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בית מטבחיים״ — מקום שיועד לשחיטת בהמות;
״בית מטבחיים מוכר״ — בית מטבחיים המוכר על־ידי המועצה לצורך חוק עזר זה!
״בהמה״ — פר ,פרה ,עגל ,עגלה ,מריא ,כבש ,טלה ,עז או גדי
״בהמה שחוטה״ — לרבות חלק מבהמה שחוטה!
״נבלה״ — לענין בהמה — לרבות חלק מנבלה!
״איגוד העדים״ — איגוד ערים אזור עמק זבולון)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(!
״המועצה״ — מועצת איגוד הערים!
״יושב ראש המועצה״ — לרבות אדם שיושב ראש המועצה ,העביר אליו בכתב את.סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״מועצה דתית״ — מועצה דתית שבתחום כל אחת מהרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד
הערים;
״הרופא הוטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של המועצה!
״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.
החזקת ב י ת
מטבחיים

.2
מוכר.

לא יחזיק אדם ולא ינהל בית מטבחיים בתחום,המועצה אלא אם הוא בית מטבחיים

איםורשהיטח

.3

לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה בתחום המועצה ,אלא בבית מטבחיים מוכר.

בדיקת בהמה י
?פני השחיטה

בהמה שהובאה לבית מטבחיים לשחיטה תיבדק על ידי הרופא הוטרינרי לפני קבלתה
.4
לבית המטבחיים! ראה הרופא שהיא בלתי ראויה לשחיטה ,יאסור את שחיטתה וינהג בה
כפי שייראה ל ו ! הוצאות סילוק הבהמה מבית המטבחיים או הטיפול בה יחולו על המביא
לשחיטה ועל בעליה ,על שניהם יחד ועל ר.ל ^אחד מהם לחוד.

בדיקת בהמה
?אחר השחיטה

בהמה עזחוטה שנמצאה בלתי ראויה למאכל אדם ,רשאי הרופא הוטרינרי לצוות
.5
שהיא תוחרם וייעשה בה כפי שיורה.
לא ישולמו פיצויים בעד בהמה שחוטה שהרופא הוטרינרי ציווה לנהוג בה לפי
..6
סעיף .5
לא יבתר אדם בהמה שחוטה או נבלה בתוך בית מטבחיים בלי רשות מאת הרופא

.7

י

הוטרינרי.
בהמה שהובאה
מחרד?ארץ

לא יכניס אדם לדירי הבקר של בית מטבחיים בהמה,שהובאה מחוץ־לארץ ,אלא אם
.8
מסר בעל הבהמה הודעה על כך לרופא הוטרינרי לפחות ארבעים ואמונה שעות מראש וקיבל
ממנו רשות להכניסה.
1
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ם׳׳ח  ,176תשט״ו ,עמ׳ .48
קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1,4-1965 ,

המביא בהמה לבית מטבחיים לשחיטה ,חייב להודיע לרופא הוטרינרי את שם הרפת
.9
.
או המקום משם הובאה. .

מוצא ה נ ח מ ה

בהמה שהובאה לשחיטה תוחזק בדירי בית המטבחיים על אחריות בעליה ,שחייב
.10
לדאוג לכך שהיא תהיה קשורה היטב.

החזקת בהמה
וקשירתה

לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שתוצא מבית מטבחיים בלי רשות מאת הרופא
.11
הוטרינרי או מאת אדם שהורשה בכתב על יז־יו —
) (1בהמה שהובאה לשחיטה לאותו בית מטבחיים!
) (2בהמה שחוטה לפני שנסתיימה הבדיקה הסופית ולפני שהוטבעה עליה
החותמת הרשמית של בית המטבחיים.

הוצאת בהמה
ברשות הרופא
הומרינרי

הוצאת בהמה שחוטה או נבלה.מבית מטבחיים תיעשה על ידי אדם שקיבל רשיון
.12
לפי פקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן( •י; והוא חייב להמציא רשיון זה לרופא הוטרינרי
לפי דרישתו.

הוצאת בהמה
מביודמטבחייט
לפי ר ש י ח

 . .13לא ישתמש אדם להובלת בהמה שחוטה או נבלה מבית מטבחיים אלא ברכב שנתאשר
לכך על ידי הרופא הוטרינרי.
)א(
)ב(
)גי(

.14

••:,׳: :.!.:..

לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה אלא לפי רשיון.
לא יכנס אדם לבית מטבחיים אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.
.
הוראות סעיף קטן)ב( לא יחולו על — י י ־ •
) (1עובד המדינה ,הרב המקומי או עובד המועצה הנכנפ לבית מטבחיים לשם
מילוי תפקידו!
) (2חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה 'הנכנסים לבית מטבחיים
•בתוקף תפקידם!
) (3מלמד או לומד הלכות שחיטה!
,•(4),:כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף׳ קטן)א(.

)א( בעל רעיון ישא מ מ ן שהותו בבית מטבחיים על זרועו השמאלית ,במקום נראה
.15
לעין ,לוחית־מספר שניתנה על ידי יושב ראש המועצה.
)ב( בעד מתן.לוחית־מםפר תשולם למוע,צה.אגרה.של 50אגורות׳ אולם־אם בתום
תקפו של רשיון תוחזר ליושב ראש המועצה לוחית־המםפר כשהיא בלתי פגומה ,תוחזר
האגרה ששולמה
^.

)א(

בקשה למתן רשיון לעסוק בשחיטת בו&ות או בפשיטתן תוגש למועצה בכתב.

)ב(

בקשה לחידוש רשיון תוגש למועצה בכתב לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו.

רכב ?הובלת
'בהמה
חובה לקבל
רשיו!

לותית־מםפר

)ג( המבקש מתן רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני תצלומים שלו ,שאחד מהם
יודבק ברשיון.
)ד( רשיון שניתן או שחודש יצויין בו היום שבו הוצא ,ותקפו מאותו יום עד 31
־׳:״״::
בדצמבר בשנה שבה הוצא.
בעד כל רשיון תשולם.אגרה של לירה אחת.

)ה(

המועצה רשאית.ליתן או לחדש רשיון לפי סעיף ,14 ,ובלבד שלא יינתן רשיון
)0
לאדם שלא ימלאו לו  16שנה ושלא קיבל תעודה מאת הרופא הראשי של הלשכה המחוזית
של משרד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קמ״ג ,עמי .1427

קוב ! ;לז,תקגות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,
,

:
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ביטול רשיון
והתלייתו

.17

המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע אם בעליו —

)א(

) (1מסרב או נמנע מעשות בל דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותם על פי
חוק עזר זה או על פי תקנות מחלות בעלי־חיים )שחיטת בהמות( ,תשכ״ד—
? 1964
3

)(2

מפריע לרופא הוטרינרי או לאדם אחר בביצוע התפקיד שהוטל עליו על

ידי המועצה ,או מסרב לציית להוראותיו!
)(3

נמצא נגוע במחלה מידבקת!

)(4

גורם נזק במזיד לבית מטבחיים או לציודו!

)(5

גורם להפרעת הסדר בבית מטבחיים.

)ב( הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר
יום מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שרשיונו בוטל או הותלד ,לפי סעיף קטן)א( זכאי לערער׳ על כך לפני שר
הפנים או לפני אדם שנתמנה לכך על ידיו ,והחלטתו תהיה סופית.
)ד( ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של
בעל הרשיון לפי סעיף .20
מעטה קבוע
לנכנסים לבית
טטכחייפ

)א( אדם הנכנס לבית מטבחיימ או הנמצא בתוכו ,ילבש ,לפי דרישת הרופא
.18
הרטדינרי ,מעטה נקי העומד בפגי מים ,לפי הדוגמא שאושרה על ידי הרופא הוטרינרי,
או נעלי גומי ,או גם מעטה וגם נעלי גומי וינקה את המעטה ואת נעלי הגומי במקום ,בזמן
ובאופן שיקבע הרופא הוטרינרי.
)ב(

א נ ר ת שירותים

עונשים

השס

לא יצא אדם מבית מטבחיים לפגי שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

המביא בהמה לבית מטבחיים ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים בתוספת
.19
אגרה בשיעור הנקוב בה ואפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי הבהמה בסמכותו לפי
סעיף .5

.20

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים עמק־זבולון )בתי מטבחיים ופיקוח
.21
וטרינרי()בתי מטבחיים( ,תשב״ה—1965״.

הוספת
)סעיף (19
בתוספת זו —
״בקר גדול״ — בהמה שמשקלה החי מ־ 300ק״ג ומעלה.
״בקר קטן״

— בהמה שמשקלה החי עולה על  70ק״ג ואינו עולה על  300ק״ג.

ק״ת  ,1540תשב״ד ,עט׳ .837
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״בן בקר״

— בהמה שמשקלה החי אינו עולה על  70ק״ג.

״עז או כבש״ —• עז או כבש שמשקלו החי מ־ 25ק״ג ומעלה.
״גדי או טלה״ — גדי או טלה שמשקלו החי אינו עולה על  25ק״ג.
שיעורי האגרה ?כל
ראש בלירות

בעד שימוש בבית המטבחיים ,לרבות בדי־
קה לפני השחיטה ולאחריה —
בקר גדול

14

בקר קטן

10

בן בקר

8

עז או כבש

2.50

טלה או גדי

1.50

בעד ביעור —
בקר גדול

2

בקד קטן

2

בן בקר

1

עז או כבש

—.50

טלה או גדי

—.50

בעד הסגר ושימוש במים -
בקר גדול

2

בקר קטן

2

בן בקר

1

עז א ו פ ב ש

—.50

טלה או גדי

—.50

נתאשר.
ד׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 8במרס (1965
)חמ (825104

צ ג י הרד
יושב ראש מועצת איגוד עדים
אזור עמק־זבולון
)בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי(

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשב״ה1.4.1985 ,

ו•

פקודת העיריות
חוקי עזר לבת־ים בדבר תיעול
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  252 ,251 ,250ו־ 254לפקודת העיריות  ,מתקינה
מועצת עידית בת־ים חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים א< התעלה ,שנקבע על ידי המהנדס
כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים.
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,או המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה
ביחס לנכס ,בין בזכותו ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו ,וכולל
שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים ז
״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות ניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים ,לרבות
עבודות ופעולות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ,סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם
מחדש ,עקירת עצים ,הריסת קירות ,גדרות או מבנים .אחרים.,בנייתם מחדש,
בנייתם .ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה ,גשרים ,גשרונים ,מעבירי מים,
הקמתם ,בנייתם מחדש ושינוים ,הנחת צינורות ,בניית תאי־בקורת ,תאי־
קיבול למי גשמים או רשתות ,כיסוי תעלות ,ייבוש אדמות .וביצות ,הסדר
זרימה של מי גשמים ,תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות
תיעול;
) (2הכנת תכניות התיעול וההשגחה על ביצוע העבודות;־
) (3כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה;
״מהנדס״ — המהנדס העירוני ,לרבות מי שהמהנדס העירוני העביר אליו את סמכויותיו

הנידות

לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״מועצה״ — מועצת העיריה!
״נכס״ — כל בנין או קרקע ,למעט רחוב ¡
״נפח ב נ י ך — כמשמעותו בחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
)פיקוח על בנינים והקמתם( ,תשי״ח—! 1958
״עיריה״ — עירית בת־ים!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים ,לרבות צינור ,אביזר,
תא־בקורת ,תא־איסוף׳תא־קיבול ,וכל דבר אחר המהווה חלק מתעלה או הקשור בה, .
2

תחו?

.2

ה

הודעה ל
ע

החלטה להתקין
תיעול

חוק עזר זה חל על שטח תכנון העיר הכולל את תחום העיריה.

החליטה המועצה על התקנת תיעול ,יודיע ראש העיריה על ההחלטה לבעלי הנכסים
.3
הנמצאים באותו אזור איסוף ,או.יפרסם הודעה יעל כך באחד העתונים היומיים הנפוצים
בתחום העיריה.
1

1708

דיני מ ד י נ ת ישראל נוסח חיש  ,8תשכ׳־ד ,עמי 197
קוב׳ז התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

)א( בעל של נכס הנמצא באזור איסוף שביחס אליו נמסרה או נתפרסמה הודעה
.4
כאמור בסעיף  ,3ישלם לעיריה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

אגרת תיעול !

)ב( האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על סכום
האגרה המגיע ממנו או תוך שלושים יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול ,הכל לפי
המועד המאוחר יותר,׳ תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת העבודה תשמש ראיה לדבר.
)ג( נוספה בניה לנכס אחרי שנמסרה או נתפרסמה הודעה כאמור בסעיף  ,3ישלם
בעלו ,בשעת הוספת הבניה ,אגרת תיעול נוספת ,לכל מטר מעוקב מנפח הבנין הנוסף,
בשיעורים שנקבעו בתוספת,
)א( לא יטפל אדם בתעלה ,לא יחבר אליה צינור ,ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה,
.5
אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

טיפול'בתעלה

)ב( לא יטיל אדם לתעלה חפץ ,מי שופכין ,מים דלוחים ,מי פסולת תעשיה או
כל גוזל אחר.
)א( ראש העיריה רשאי לדרוש ?הודעה בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות
.6
סעיף  ,5לבצע את העבודות הדרושות לשם הח*רת תעלה למצב שבו היתד ,נתונה לפני
שגעשה המעשה.
)ב(
יש לבצען.
)ג(

דרישה לביצוע
עבודה להחזרת
תעלה לקדמותה

בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה
מי שקיבל הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.

ראש העיריה רשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,לבצע כל עבודה הדרושה לשם
.7
החזרת תעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף  .5בוצעה
עבודה כאמור ,רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את ההוצאות הכרוכות
בכך .תעודה מאתי ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

ביצוע עבודה
על ידי העירית

)א( ראש העיריה דשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,להיכנס בכל עת סבירה,לכל
.8
נכס ,כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה
רשאית לבצע לפיו.

רשות כניסה

)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ,לשליחיו או לפועליו ,ולא ימנע אותם מהשתמש
בסמכויותיהם לפי סעיף קטן)א(.
.מסירת הודעה ,לפי,חוק :עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אותו אדם :אליו היא
.9
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים.:לאחרונה לאחד
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 עסקו הרגילים או• הידועים
לאחרונה .אם אי י אפשר לקיים את,המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
בולט באחד' המקומות האמורים או על״הנכם שבו דנה ההודעה ,׳.או נתפרסמה בשני עתונים
הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ד י נ ו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבידה
.10
נמשכת ,דינו — קנם נוסף 20,לירות• לכל יום שבו• נמשכת העבירה׳ אחדו ׳הרשעתו:בדין או:
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים )תיעול( ,תשכ״ה—1965״.

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

מסירת הודעות

ענשיפ

השם

1709

תופפת
)סעיף (4
אגרת תיעול
לכל מטר מרובע משטח הקרקע )כולל קרקע שעליה עומד בנין(
לכל מטר מעוקב מנפח הבנין
 .נתאשר.
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר (1965

0.65
0.35

מנחם רוטשילד•
ראש עירית בת־ים

)חט (8133018

חייט משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבני־שמעון בדבר החזקת כעלי־חיים
בתוקף סמוכתה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית בני־שמעון חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית בני־שמעון!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן ,בקד ,צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה ,עופות
ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות ,אילוף ,ניסויים או חובבות!
״מחזיק״ — לרבות בעל ,סוכן ,נאמן ,מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה
מבעלי־החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה!
«שטח בנוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה.

החזקת ,
בעלי־ח״פ

) .2א( מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת ,באופן
שלא יהיה מפגע לציבור.
)ב( המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם ,וימנע הופעת
מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

מ נ י ע ת פגיעה
בבריאות
הציבור

) .3א( המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי־חיים ,מרחק המקום
האמור מבית מגורים ,סידורים להבטחת הנקיון ,הבריאות ,ולמניעת ריחות רעים ושאר
הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.
)ב( כל מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי
סעיף קטן)א(׳
)ג( הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן)א( ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל
ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.
1
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ע״ר  ,1941תופ׳  1מס׳  ,1154עמי .119

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ ת׳עכ״ה1.4.1965 ,

)א( מחזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה ,ירחיק אותם
.4
מתוך שטח בנוי ,אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר.
)ב( לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה ,אלא אם הם מלווים
רועה אחראי בן שש עשרה,שנה לפחות.

מרעת

)א( המועצה רשאית ,לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע ,ל ת ת הודאות
.5
בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה.
)ב( המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן)א(.
)ג( הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן)א( וכן כל שינוי בהם תוצג במשרד של כל
ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

תנועת
בעלי־חיים

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת המחזיק בעלי־חיים לבצע כל
.6
עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת בל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו ,או
לסילוקם.
)ב( בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן)א( חייב למלא אחריה.

דרישה לסילוק
מפגע

לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת ראש המועצה ,רשאית המועצה לבצע את
.7
העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

ביצוע עבודות
על ידי
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו
.8
בעלי־חיים על מנת לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לבדר את קויימו הודאות חוק
עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

סמכויות ראש
המועצה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.9
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 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! א ם אי
אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אס הוצגה במקום בולט באחד המקומות
האמורים ,או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,הנפוצים בתחום
המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  250לירות ,ואם עבר על הוראת
.10
סעיף  6והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  7והיתד .העבידה נמשכת ,דינו —
קנס נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש
המועצה או אחרי שהורשע בדין.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־שמעון)החזקת בעלי־חיים( ,תשכ״ה—1965״.

נתאשר.
כ״ט בשבט תשב״ה ) 1בפברואר (1965
<חמ (813602

מ ס י ר ת הודעות

ענשימ

השם

.
בנימין וייגד ט
ראש המועצה האזורית בגי־שמעון

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ׳׳ה1.4.1965 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגדרות בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי םעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

האזורית גדרות חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר.זה — •
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,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 האזורית גדרות ן
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון !
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק .
עזר זה ,כולן או מקצתן.

.חובה להדביר
חלזונות
הוראות
להדברת
חלזונות

הדברה על ידי
המועצה

פמכות ראש
המועצה

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

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

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי

סעיף קטן)א(.
מ ס י ר 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
משפחתו הבוגרים או.:לידי בל 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 אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.
1
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ז.״

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
קוב׳) התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ח1.4.1965 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף )3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה 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.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות )הדברת חלזונות( ,תשכ׳׳ה—1965״.

.8

נתאשר.
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר (1965

ענשים

ה׳עם

ד ו ד בן־ אב ד הם
ראש המועצה האזורית גדרות

)חמ (817101

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ליגוש־חלב בדבר הריסת מבנים מסוכנים
מתקינה המועצה

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר׳ לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל אדמה
או שטח!

הגדרות

״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום t
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר 1
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן!
2

״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
.2
שלום הציבור.

ערילת בדיקה

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כך מיד לראש המועצה.
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ם״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ •108

קוב׳ו התקנות  ,1706כ״ת באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,
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)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף ק ט ן ) ב ( ! המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
הודעות

)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע
א ת העבודות שלא באופן כמפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

ביצוע עבודות
על ידי
ראש המועצה

אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
.4
לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

אישור פכופ
ההוצאות

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת
.5
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

סמכות
ראש המועצה
והמהנדס
להיכנס לבני!

)א( ראש המועצה או המהנדס דשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לברר
.6
את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן)א(.

מ ס י ר ת הודעות

ענשים

השפ

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 הבוגדים 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 באחד
המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם היתד .העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965״.

נתאשר.
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר (1965

י
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פקודת המועצות.המקומיות1941 ,
חוק עזר לגליל־העליון בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית הגליל העליון חוק עזר זה:
1

 .1י בחוק עזר זה —
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,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.

הנדרות

״המועצה״ — המועצה האזורית הגליל העליון •,
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן .אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפגסיון!  . .־ • , .
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית 5
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2
»3
להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.

חובה ?הדביר
חלזונות .
הוראות
להדברת
חלזונות

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף )3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה. ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

הדברה על ירי
המועצה

סמכות ראש
המועצה

) ,ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
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
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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה?
אם אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט על הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתוגים הגפוצים בתחום המועצה שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.
1

מ ס י ר ת הודעות
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ענשים

השפ

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף )3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל העליון)הדברת חלזונות( ,תשכי׳ה—1965״.

.8

נתאשר.
י״ד באדר א׳ תשכ״ה ) 16בפברואר (1965

יעקב אשכולי
ראש המועצה האזורית הגליל העליון

<חט (816601

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למטולה בדבר מפגעי תברואה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות - 1941 ,מתקינה המועצה
1

המקומית מטולה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בור שפכים״ — בל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
של צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים אחדים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או כל:חומר אחר ,לרבות ביב או
תעלה ז
״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד ,או לניקוזם של קבוצה של
בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
שעליהם ,לשם העבדת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי ,וכולל אביזרי
הביוב ,מחסומים ותאי בקרה ן
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם ,ולמעט ביב פרטי;
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית ,וכולל את כל הקבועות ,המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי
או ציבורי ,בורות שפכים ,וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת
אספקת המים על כליה ,צינורותיה ואביזריה ז
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא
כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או
שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים ן
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבנה חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם
מצויים בסביבתו!
1
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״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחד זמן!
״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,בולן או מקצתן
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט
אדם הגד בבית מלון או בפנסיון ו
״תברואן״ — רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה ,מהנדס התברואה של
המועצה או כל פקיד מועצה אחר ,שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תכרואן!
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים.
״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי' תעלת שפכים ,תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ
עותו בחוק עזר זה!
״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים ,לרבות דגים!
״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

״מפגע״ —
) (1העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
מטיפוס מאושר ,בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
ציבורית!
 (2),העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים
למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תרים ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן.
מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור ,מיתקן תברואה ,שהוא לקוי ,בכללו או י
בחלקו ,באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח ,במידה שלפי
דעת התברואן יש בכך משום נזק לבריאות ,אם בבנין עצמו או בבנין סמוך;
) (4החזקת נכסים בצורה או באופן אשר ,לדעת התברואן ,מזיקה או עלולה
להזיק לבריאות!

.2

מפנעינ!

) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת התברואן ,עלולה להזיק לבריאות,
וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאותי!
) (6העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים ,וכן קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התברואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
לניקוזם היעיל של הנכסים ,וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
ללא היתר לפי פקודת בנין ערים , 1936 ,או שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר,
לדעתו של התברואן ,לקויים או אינם מתאימים
2

לתכליתם-,

) (7כל אסלה או קבועה אהדת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום ,או
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה ,לדעת התברואן,׳
) (8כל סעיף או צינור שפכים ,צואים או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או
מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא ,אסלה,
משתנה ,בור שופכים ,ביוב ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או חצר שהם
במצב מזוהם או ,שלדעת התברואן ,עלולים להזיק לבריאות?

2
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) (10באר ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר ,לדעת
התברואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות
יתושים בהם!
) (11תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויירים במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלולים לגךום להתפתחות
יתושים בהם ו
) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא בקרה,
כוך או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או נוזלים
שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,אסלה
או של כל צינור.או מחסום במיתקן תברואה!
י

) (14השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,או שפיכת כל נוזל
אחר דרך צינור גשם!
) (15כל צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם כל
ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים!
) (16הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר ,לדעת
התברואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקים של כלי
רכב ,זבל ,נוצות או פסולת אחרת אשר ,לדעת התברואן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות!
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין ,לדעת התברואן ,או מעשנה בבנין
שהיא שבודה או לקויה ,או שאינה גבוהה למדי ,או שהיא פולטת עשן באופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (19תנור ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
ואשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם על ידי
כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור או חביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים או
בחצר ,בכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
קים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות ,לדעת
התבדואן!
) (22כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה
או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן!
)(23

החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות ,לדעת

התברואן!
)(24

מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות ,עכברים או חרקים

ושרצים אחרים בו או להתפתחותם!
)(25

שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברואן ,והעלול לשמש

להצטברות אשפה או פסולת!
קובץ התקנות  ,1706ב״ח באדר ב׳ תשכ״ה ,פ1.4.196

) (26׳ עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
) (27גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת
התברואן!
) (28הפרעת.השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית ,או מגחינה אחרת!
) (29שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.
)א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה לשם
.3
סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

סמכויות
ה ת י י י א 1

)ב( התברואן רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תברואה אחר ,ואם ימצא
צורך בכך ,רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר ,בין בעצמו או על ידי עובדי
המועצה ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־ 24שעות
לפני ביצוע עבודה כזאת ,ובתנאי שאס לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה
עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה ,וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת
התברואן האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה .מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכס או
למחזיק בנכס ,לפי הודאות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד
שיקבע.לכל.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
.4
1,
.
נגד אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים ל ל ק ל
ס

כ

מ פ ג ע

מ

א

ו

ת

ם

ג  3ס י ם

א ו

א

ם

ם

א

י

א

פ

ן

ע

אחריות
ר

?סילוק מ פ נ ע

למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן ,לסלק את
המפגע.
)ב( מפגע אשר ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו ,במיתקני
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדיירים שבנכס ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו» אולם אם בעל הנכסים נעדר
מן הארץ או אם אי אפשר למצאו,או את בא כוחו ,חייב המחזיק .באותם הנכסים ,לאחר
שנדרש על ידי התברואן בכתב ,לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים הם כולם יחד או כל אחד
מהם לחוד ,לסלק את המפגע ,יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם
בלבד.
 ,ל י
)א( התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לםלק
.5
.
,
.
,
,
הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו
בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
מ פ ג ע

)ב(

פ

הודעה
?סילוק מפגע

ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל ,חייב לקיים את תנאי
ההודעה לכל פרטיה.
ע
עיי
לא קייס אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברייאו
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או
מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
ל פ י

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1965 ,

13

8

5

א ו

ב י צ

סילוק המפגע
ע? ידי המועצה
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החלטת
התבו־וא!

דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו ,או בדבר העבודות
.7
והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

חובות

)א( בעל בנין ,שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכך על ידי התברואן,
.8
להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.
)ב( בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
באופן המניח את דעת התברואן ,וכן לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,זבל ,דומן או אשפה
אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב להקים
בית כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות ,במקום שיקבע
התברואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב ,לאחר גמר העבודות ,לבער ולסלק את כל
הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

מ ס י ר ת הודעות

)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין ,אם נמסרה לידיו של האדם שאליו
.9
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם
ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב,רשום לפי מען מגוריו או 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
הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ,יראו
אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,
ללא כל שם או תיאור נוסף.

ע ב י ר ו ת וענשיפ

.10

כל אדם —
)(1

המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה!

)(2

המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה!

) (3המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב!
) (4העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים ,במקום ציבורי ,בחדר מדרגות
או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה!
)(5

היורק ברחוב או במקום ציבורי ו

) (6המטיל נייר ,אשפה ,נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין
ציבורי;
) (7השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים ,או המניח למים או לנוזלים
אחדים שמלו מרשותו לרשות הרבים:
) (8השם ברחוב בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים ,הומר חד ,אבן ,חול,
ברזל ,עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!
)(9

המשליך ברחוב קליפות ,פירות ,ירקות ,נבלות בעלי־חיים או חלקיהן,

או פסולת מזון כל שהיא;

1720

)(10

הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

)(11

הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;

)(12

המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;
קונץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ח1.4.1985 ,

)(13

החולב בהמות בית ברחוב j

) (14השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים ,בחצר או בחדר מדרגות או
על גג מבנה!
) (15שאינו ממלא אחר חובה י מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,
דמו — קנם  100לירות ,ואם עבד על הודאות סעיף)5 .ג( והמועצה לא השתמשה
בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתד .העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  2לירות
לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש
המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.11

חוק עזר למטולה )מניעת מפגעים( ,תשי״ג— — 1953בטל,

ניטיל

.12

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה )מפגעי תברואה( ,תשכ״ה—1965״.

השם

3

נתאשר.
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אבנר לוין
ראש המועצה המקומית מטולה

)חט (839209

חיים משה שפירא
שר הפנים
3

ק״ת  ,375תשי״ג ,עמ׳ .1247

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל מ ר ח ב י ם .בדבר ה י ט ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית מרחבים חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה -
.1
״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים,• 1935 ,
״בית עיגוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג!
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל ז
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין ,לרבות אדם
המנהל בית עיגוג או מפקח עליו;
״המועצה״ — המועצה האזורית מרחבים ז
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה,׳
״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

ה נ ד ר י ת

2

המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכר
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.
1
2

ד,יט? ושיעורו

ע״ר  ,1&41תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר  ,1935תוס׳  1מם'  ,496עט׳ .49

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשל״ה1.4.1965 ,
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כרטיסים

)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א(.

כניסה לבית
עינוג

)א( בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
.4
סעיף )3א( .המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב(

בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

)ג( לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
שנתקיימו בו הוראות סעיף )3א(.
חובות המנה?

.5

טפ בולים

)א( המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם •,כן ישלמו
.6
תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים למאה,
אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים
שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

פטור והנחה

.7

המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים )4 ,3א( ו־)ג( יקדימו.

)ב(

לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.

)א(

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה:
)(1

תחרות ספורט

)(2

עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!

) (3עינוג שהוא ,לדעת המועצה ,בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי וש
מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
)ב( הרוצה ליהנות מפטור או הנחה לפי סעיף קטן )א( ,יגיש בקשה למועצה לפני
שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגרים.
ס מ כ ו י ו ת המפקח

)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס ביין בקופה ובין
.8
אצל המבקר ,הסדרן ,הקונה או כל אדם אחר ,כדי לברר אס קויימו הוראות חוק עזר זה ,וכן
רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה על הוראות
חוק עזר זה.
)ב(

ענשים

.9

השם

.10
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לא יפריע אידם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתיים וחמישים לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים )היטל עינוגים( ,תשכ״ה—1965״.

קובץ התקנות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1:4.1965 ,

תושפת
)סעיף (2
לתיאטרון ,אופרה וקונצרט:

)(1

שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו באגורות

עד 7.5
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
)(2

0.5
1
2
3
7.5
10
15
20%

מ־ 7.5עד 14
מ־ 14עד 19
מ־ 19עד 24
מ ־ 24עד 30
מ־ 30עד 40
מ־ 40עד 80
מ־80

אגודה
אגורה
אגורות
אגורות
אגורות
אגורות
אגורות
ממהיר הכרטיס

לכל עינוג אחר:
למעלה מ ־ 40.8עד 48.8
למעלה מ ־ 48.8עד 52.1

16.5
23.5
80%

למעלה מ־52.1

80%

עד 40.8

נתאשד.
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אגורות
אגורות
ממחיר הכרטיס ,ובלבד שי 5אגורות
יהיו פטורות מהיטל.
ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 7.5אגו
רות יהיו פטורות מהיטל.
ישראל ברוך
ראש המועצה האזורית מרחבים

)חמ (839702

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל נ ח ל ת ־ י ה ו ד ה בדבר

הריסת מבנים מסוכנים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית נחלת־יהודה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד כל אדמה
או שטח •,

הגדרות

״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבגין ובין שאיננו הבעל הרשום
־

1

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
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״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן;
2

״המועצה״ — המועצה המקומית נחלת־יהודה ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
עריכת בריסה

)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
.2
שלום הציבור.
)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כך מיד לראש המועצה.
)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן )ב(? המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחד עריכת
הבדיקה.

הודעות

)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע
את העבודות שלא באופן כמפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
ביצוע עבודות
על ידי
ראש המועצה

אישר המהנדס ,לאחד בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
.4
לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

אישור סכום
ההוצאות

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי,הסעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת
.5
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

סמכות
ראש המועצה
והמהנדס
להיכנס לבני!

)א( ראש המועצה או המהנדס דשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לברר
.6
את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

מ ס י ר ת הודעות

)ב(
קטן)א(.

לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

 , . .7מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אס 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 בוגד 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 באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
ס״ח  ,250תשי״ח ,עט׳ .108
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קוביו התלונות  ,1706כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה1.4.1985 ,

ץ

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  10לירות לבל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.9

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—

השם

1965״.

נתאשר.
כ״ט בשבט תשכי׳ה ) 1בפברואר (1965

אלימלך צמיר
ראש המועצה המקומית נחלח־יהודה
,

)(841612 00

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לעזתה בדבר החזקת בעלי־חיים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
האזורית עזתה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
י
״המועצה״ המועצה האזורית עזתה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן ,בקר ,צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה ,עופות
ובעלי־חיים אחדים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות ,אילוף ,ניסויים או חובבות!
״מחזיק״ — לרבות בעל ,סוכן ,נאמן ,מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה
מבעלי־החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה!
״שטח בנוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה.
)א( מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת ,באופן
.2
שלא יהיה מפגע לציבור.

הגדרות

החזקת
בעלי־חיים

)ב( המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם ,וימנע הופעת
מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.
)א( המועצה רשאית לתת הוראות .בדבר מקום החזקת בעלי־חיים ,מרחק המקום
.3
האמור מבית מגורים ,סידורים להבטחת הנקיון ,הבריאות ,ולמניעת
הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.
ר י ח ו ת

ר

ע

י

ם

ו

ש

א

ר

מניעת פניעה
בבריאות
ה צ י ב י

) .ב( כל מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההודאות שניתנו לפי
סעיף קטן)א(.
)ג( הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן)א( ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל
ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.
1
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מרעה

.4

)א(

מחזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה ,ירחיק אותם

מתוך שטח בנוי ,אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר.
)ב( לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה ,אלא אם הם מלווים
רועה אחראי בן שש עשרה שנה לפחות.
תנועת
בעלי־חיים

.5

)א(

המועצה רשאית ,לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע ,ל ת ת הוראות

בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה.
)ב( המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן)א(.
)ג( הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן)א( וכן כל שינוי בהם תוצג במשרד של כל
ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

דרישה ?סילוק
מפנע

ביצוע עבודות
על ידי
המועצה
ס מ כ ו י ו ת ראש
המועצה

מ ס י ר ת הודעות

ענשיס

השם

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת המחזיק בעלי־חיים לבצע כל
.6
עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו ,או
לסילוקם.
)ב( בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן)א( חייב למלא אחריה.
לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת ראש המועצה ,רשאית המועצה לבצע את
.7
העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו,מחזיק.
)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו
.8
בעלי־חייםעל מנת לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק
עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי הוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.9
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 מגוריו או 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 עתוגים ,הנפוצים בתחום
המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  250לירות ,ואם עבר על הוראת
.10
סעיף  6והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  7והיתה העבירה נמשכת ,דינו —
קנס נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש
המועצה או אחרי שהורשע בדין.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעזתה )החזקת בעלי־חיים( ,תשכ״ה—1965״.

נתאשר.
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר (1965

א ב ר ה ם ר וזג מ ן
ראש המועצה האזורית עזתה

)חמ (846308

חיים משה שפירא
שד הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקדימה בדבר ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות.לבניינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
•
המקומית קדימה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

ה ג י י

י

ת

״נכס״ — בנין או מגרש ן
״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכס ובין שאינו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של
•
 .למעלה משלוש שנים;'•
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון ו
״בניך׳ — 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 כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד
עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה;
״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו ,באישור הממונה על המחוז ,כעל שטח בנוי
לענין חוק עזר זה!
״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!
״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם ש4אש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות אדם
שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת בעל מגרש לנקות את
.2
המגרש ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.
)ב( ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
יש לבצעו.
.3

דרישה לניקוי

בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

חובה למלא
אחרי ההודעה

לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  3או
י .4
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

ניקוי על ידי
המועצה

1

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
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.5

א ג ר ת ניקוי

)א(

אגרת ניקוי בעד ניקר על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ב( האגדה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש ,ואילו האגרה בעד ניקוי
חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של ן על ידי בעל הבנין ובשיעור ן על ידי המח־
זיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם .לצרכי החלוקה
האמורה יראו א ת המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.
אישור כניסה

.6

)א(

המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש ,חצר או כניסה

לבנין כדי לברר את מצב הנקמן בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת

ה י יעי׳

ענשים

י'

,םם

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 הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו ,או במקום 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
הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם חמש מאות לירות.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים(,
.9
תשכ״ה—1965״.

תופפת
)סעיף (5
אגרת ניקוי
בלירות

.1

ניקוי מגרש — בעד כל  500מ״ר או חלק מהם — לשנה

.2

ניקוי חצר או כניסה לבנין — לכל הדד הנמצא בבנין — לחודש

—25.
—1.

בתנאי ששיעור האגרה המזערי לא יפחת מ־ 10לירות בעד
כל קומה לכל כניסה של הבנין.
נתאשר.
י״ד באדר א׳ חשכ״ה ) 16בפברואר (1965
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חיים משה שפירא
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סובין התקנות  ,1706כ״ח באדר נ י תשכ״ה1.4.1965 ,
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