רש־ומות

קובץ התקנות
י״ת באייר תשכ״ה

\

 20במאי 1965
___

1726

ת ק נ ו ת מ ש פ ח ו ת חיילים שנספו במערכה )כללים ל ק ב י ע ת הכנסה ודרכי הוכחתה( ,תשכ״ה—
. 1965

.

.

.,

.

,

.

.

.

.

.

ת ק נ ו ת הפיקוח ע ל מ ע ו נ ו ת ) ב ק ש ה לרשיון( ,תשכ״ה—1965

2034
2036

ת ק נ ו ת ש י ד ו ת מילואים ) ת ג מ ו ל י ם ( ) ע ו ב ד י ם עצמאיים()תיקון( ,תשכ״ה—1965

.

.

2045

ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה )פטור ו ה נ ח ו ת בישובים מסויימים והיאחזויות נח״ל( )תיקון מ ם ׳ ,(2
2045

תשכ״ה—. 1965
צו מ ס ע ז ב ו ן ) מ נ י ע ת  .מסי כ פ ל לגבי נכסי נפטרים()שוודיה( ,תשכ״ה—. 1965

.

.

2046

יצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )משקה ק ל מ פ י ר ו ת { ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ד1965—,

.

.

2046

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי( ,תשכ״ה—. 1965

.

2047

א כ ר ז ת הפיקוח על ומצרכים ושירותים )טיפול רפואי במכשירי קרינה( ,תשכ״ה—1965

.

2050
2050

אכרזה על ש מ ו ר ת טבע )שמרון( ,תשכ״ה—1965
״

צווים ב ד ב ר ה מ ר ת מקרקעין מ ס ו ג ״מתרוכה״ לסוג

מ

י

י

ד

.

״

.

ה ו ד ע ת שטרי־חסכון צמודי־דולד )סדרי הגדלה ,זמנה ומקומה( ,תשכ״ה—1965

.

2052

ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון מ ם ׳  — (2תיקון ט ע ו ת

2053

.

2053

צ ו תעריף המכס ו ה פ ט ו ר )תיקון ה ת ו ס פ ת ( ) ה ו ר א ת שעה מם׳  — (7תיקון ט ע ו ת

;

.
.

.

.

2051

,

מדוד לשלטון מקומי

ח ו ק ע ז ר לועדה ה מ ח ו ז י ת לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח על בנינים והקמתם(
)תיקון( ,תשכ״ה—1965

.

.

.

.

.

.

.

2053

ח ו ק ע ז ר לבאר־שבע )ביוב( ,תשכ״ה—1965

2054

ח ו ק ע ז ר לחיפה )עצים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965

2055

ח ו ק ע ז ר לחצור )שחיטת עופות( ,תשכ״ה—1965

2057

ח ו ק ע ז ר לכפר־אתא )סלילת רחובות( ,ת ש כ ״ ה ~ 1 9 6 5

2059

ח ו ק ע ז ר למג׳ד־אל־כרום )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ה—1965
ח ו ק ע ז ר למטולה )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965

.

.
.

.
.

.
.

.

.

2063

.

2064

ח ו ק ע ז ר לקרית־גת )שווקים( ,תשכ״ה—1965

2067

ח ו ק ע ז ר לרעננה )שווקים( ,תשכ״ה—1965

2069

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש״י—1950
תקנות בדבר כללים לקביעת הכנסה כדי מחיה ודרכי הוכחתה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 36 ,1ב ו־ 37לחוק משפחות חיילים׳ שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש״י— , 1950ובאישור שר האוצר וועדת העבודה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנות אלה ,״קרוב הנספה״ — בן משפחה של חייל נספה במערכה או ילדו ,חתנו או
.1
כלתו של בן משפחה כאמור.
הכנסה של
קרוב הנספה

הכנסה של קרוב הנספה לענין החוק הוא סך־הכל של הכנסות מכל מקור שהוא של
.2
אותו קרוב הנספה ושל התלויים בו ,למעט ההכנסות מהמקורות שלהלן שלו ושל התלויים בו
)להלן — ניכויים(:
) (1קיצבת זקנה המשתלמת לפי חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—) 1953להלן—
קיצבת זקנה(!
) (2קיצבת משפחה מרובת ילדים׳ המשתלמת לפי חוק הביטוח הלאומי,
תשי״ד—! 1953
) (3תשלום כספים ממוסדות צדקה ציבוריים ,או מקרנות פנסיה ,המשתלמים
להם ,עד לשיעור קיצבת זקנה באם אין הם זכאים לקיצבת זקנה!
) (4סיוע כספי ממשרד הסעד לקרוב הנספה ולתלויים בו ,עד לשיעור קיצבת
זקנה,באם אין הם זכאים׳ לקיצבת זקנה(
) (5תוספת לתגמולים חדשיים על פי החוק וחוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ )להלן — תגמולי שיקום( ,המשתלמת על פי חוק
שידות המדינה )ממלאות( ,תשט״ו— , 1955או חוק שירות הקבע בצבא־הגנה
לישראל)גימלאות( ,תשי״ד— 1954יי.
2

3

4

היו םך הכל של ניכויים של קרוב הנספה והתלויים בו עולה על הסכום הקובע כמשמ־
.3
עותו בסעיף  22לחוק ,ייחשב עודף סך הכל של הניכויים מעל לסכום הקובע כהכנסה או חלק
מהכנסה לענין החוק.
ניכוי לשכול
בשל ב ד ז ו נ
ש.אינו שכול
די! שכול
שאין לו
הכנסה לנבי
הכנסת ב ך
הזוג שאינו
שכול
ניכוייט בשל
הוצאות
מיוחדות

היה לשכול בךזוג שאינו שכול ,ינוכה מהכנסתו לענין החוק שתיקבע כאמור בתקנה
.4
 ,2ניכוי נוסף בסכום השווה לסכום הזיכוי הניתן לו עבוד בךזוגו ,לפי פקודת מס הכנסה .
6

)א( היה לשכול בן־זוג שאינו שכול ,ואין לאותו שכול הכנסה משלו ,והוא תלוי
.5
בהכנסת בן־זוגו ,ולזוג אין ילדים הסמוכים על שולחנם ,יראו שליש הכנסת בן־הזוג שאינו
שכול כהכנסת בן־זוגו השכול.
)ב( היו לזוג כאמור בתקנת משנה )א( ילד או ילדים הסמוכים על שולחנם ,יראו
רבע מהכנסת בן־הזוג שאינו שכול ,כהכנסת בן־זוגו השכול.
הוציא קרוב הנספה הוצאות מיוחדות ,שהן ,לדעת קצין תגמולים הכרחיות ,רשאי קצין
.6
התגמולים להורות כי ינוכה מהכנסתו לענין החוק ניכוי נוסף של ההוצאות המיוחדות בשיעור
שיקבע קצין תגמולים.
1

2
3

4
5
6

2034

ם״ח
ם״ח
ם״ח
ס״ח
סייח
דיני

 ,52תש׳׳י ,עמ׳  ; 162ם״ח  ,386ת׳צ&כ״נ ,עמ׳ .36
 ,137תשי״ר ,עמי  ; 6ם״ח  ,398תשכ״ג ,עטי .110
 ,295תשי״ט ,עמי  ! 276ם״ח  ,345תשב׳׳א ,עמ׳ .156
 ,188תשט׳׳ו ,עמי  ; 135ם״ח  ,390תשכ״ג ,עמי .50
! ,163תשי״ר ,עמי  ; 179ס״ח  ,313חש״ד ,עט׳ .60
מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ׳יא ,עמ׳ .120

קובי) התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ׳׳ה20.5.1965 ,

לענין תקנה זו ,״הוצאות מיוחדות״ — הוצאות על טיפול רפואי לאותו קרוב הנספה
ולתלויים בו שאינו כלול במסגרת הביטוח הרפואי הניתן על ידי קופת חולים ציבורית,
שאליה משתייך קרוב הנספה או התלויים בו ,וכן הוצאות לטיפול פסיכיאטרי או לחינוך
מיוחד למפגרים ,שהיה הכרח להוציאן בגלל המצב הנפשי או השכלי המיוחד של קרוב
הנספה או התלויים בו..
על אף האמור בתקנה  2לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )כללים להכרת אדם
.7
שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה( ,תשי״ג— , 1953יראו את הוריה
השכולים של בת נשואה כתלויים בה או בבךזוגה לענין הכנסתה כדי מחייתה.
7

אלמנה שנתקיימו בה הוראות סעיף )8ג( לחוק תיקבע הכנסתה כמשמעותה בסעיף 22
.8
לחוק ,תוך שלוש שנים מהיום שהגיע בנה הצעיר ביותר לגיל  ,18באופן שנקבע בתקנות אלו,
אולם בניכוי נוסף השווה לסכום הכנסה כדי מחייתה כפי שחל לגביה לפי תקנה  2לתקנות
האמורות בתקנה .7
)א( הועסק חבר קיבוץ במשך שנה פלונית ,תיחשב הכנסתו במשך אותה שנה לענין
.9
החוק ,כשיעור הכנסת הקיבוץ שהושמה לענין מס הכנסה לשנה האמורה מחולק במספר חברי
הקיבה )להלן — הכנסת חבר קיבוץ(.
)ב( לא היה חבר קיבוץ מועסק במשך שנה פלונית יראו אותו כאילו לא היתד ,לו
הכנסה לענין החוק במשך אותה שנה.
)ג( היה חבר קיבוץ מועסק במשך חלק משנה פלונית ,תיחשב הכנסתו במשך אותה
שנה בשיעור של חלק מהכנסת חבר קיבוץ השווה ליחס בין זמן העסקתו של אותו חבר קיבוץ
בשנה פלונית לבין כל השנה.
)ך( לענין תקנה זו ,״חבר קיבוץ״ — קרוב הנספה שהוא חבר קיבוץ בארץ.
 .10היה קרוב הנספה נמנה עם הנישומים לענין פקודת מס הכנסה רשאי קצין התגמולים,
בכפוף להוראות אחרות בתקנות אלה ,לראות את הכנסתו של אותו קרוב הנספה בשנה
פלונית לענין החוק כשיעור הכנסתו שהושמה לענין מס הכנסה לשנת המס שקדמה לאותה
שנה.
 .11היה עיקר הכנסתו של קרוב הנספה מעבודה שכירה ,רשאי קצין התגמולים לראות,
לענין החוק ,אותו חלק מהכנסה של אותו קרוב הנספה ,או ילדו ,שבא לו מעבודה כאמור כפי
שאותו חלק של הכנסה רשום באישורים ממקום העבודה של קרוב הנספה ,או ילדו ,או בתלושי
המשכורת שניתנו לו תוך שלושת החדשים האחרונים שקדמו ליום קביעת ההכנסה לענין
החוק.
 .12היה קרוב הנספה או ילדו חבר קיבוץ ,דשאי קצין התגמולים לראות את הכנסתו לענק•
תקנה  9כפי שהיא רשומה באישור של ברית הפיקוח שאליה מסונף אותו הקיבוץ.
 .13קבע קצין תגמולים את הכנסתו לענין החוק של קרוב נספה לשנה פלונית כאמור
בתקנות  10עד  12רשאי הוא ,באין הוכחה אחרת ,לראות ,לענין החוק ,כאילו לאותו בן
המשפחה היתד ,אותה הכנסה ,גם בשנה סמוך לאחד שנה פלונית.
תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ה בתשרי תשכ״ה ) 1באוקטובר .(1964

.14
7

דין הורי
שכול התלוי
בבת נשואה
לעני ן
״ההכנסה כרי
מחיה״ של
אותה הבת
דיו אלמנה
שבנה הצעיר
התבגר לגבי
הכנסתה לעני!
סעיו!  22לחזה
דין חבר
קיבוץ לגבי
הכנסה של
קרוב הנספה
או של ילדו

דרכי הוכחה
של הכנסת
קרוב משפחה
שהינו נישום
לעני! מם
הכנסה
דרכי הוכחה
של הכנסת
שכיר

דרכי הוכחה
של הכנסת
חבר ק י ב ת
הנחת
המשכיות
ההכנסה
תחילה

ק״ת  ,379תש י״ נ ,עמי .1300

ק1נ*:ן התקנית  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

2035
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 .15לתקנות אלך .ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )כלליה לקביעת הכנסה
ודרכי הוכחתה( ,תשכ״ה—1965״.
לוי אשכול
שד הבטחון

י״א בניסן תשכ״ה ) 13באפריל (1965
<
חט ( 7 3 0 1 5

אני מסכים.
פנחס ספיר
שר האוצר
חוק הפיקוח על מעונות ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת בדבר רשיון לניהול מעון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 12לחוק הפיקוח על מעונות ,תשכ״ה— , 1965אני
מתקין תקנות אלה:
 .1.בתקנות אלה —
״רשיון״ — רשיון לניהול מעון הניתן לפי סעיף  2לחוק;
״מנהל מעוך — מי שהמעון נמצא בבעלותו ,לרבות חוכר ושוכר ,וכן מי שמחזיק במעון על
פי דין!
״מעון רגיל״ — מעון שתפוסתו  13חוסים ומעלה 5
״מעון משפחתי״ — מעון שתפוסתו היא מ־ 6עד  12חוסים !
״משפחה אומנת״ — מעון שתפוסתו היא מ־ 3עד  4חוסים בביתו של ,מנהל המעון!
״מפקח״ — מי שמונה על ידי שר הסעד להיות מפקח ל,ענין החוק.
בקשה לרשיון תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה למנהל לשכת
.2
הסעד המחוזית שבתחומה נמצא המעון.
)א( בקשה לרשיון למעון רגיל תוגש לא יאוחר מאשר ששה חדשים לפני פתיחתו
.3
של המעון ! בקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר שלושה חדשים לפני תו,ם
תקפו.
)ב( בקשה לרשיון למעון משפחתי תוגש לא יאוחר מאשר חדשיים לפני פתיחתו של
המעון ובקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחד מאשר חודש אחד לפני תום תקפו.
)ג( בקשה לרשיון למשפחה אומנת תוגש לא יאוחר מאשר חודש ימים לפני שהוחל
בקבלת חוסים ! בקשה לחידוש רשיון תוגש חודש ימים לפני תום תקפו.
)ד( במקדה דחוף של קבלת חוסים במשפחה אומנת תוגש בקשה לרשיון תוך 48
שעות לאחר קבלתם! הוגשה בקשה כאמור ,יינתן למבקש רשיון זמני שתקפו לשבעה ימים
מיום קבלת החוסים.
)א( על החלטה שניתנה על בקשה לרשיון למעון רגיל תישלח הודעה למנהל המעון
.4
תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה לרשיון! למנהל מעון משפחתי או משפחה אומנת
תישלח ההודעה כאמור תוך חודש מיום קבלת הבקשה לרשיון.
)ב( ההודעה כאמור בתקנת.משנה )א( תישלח בטופס שבתוספת השניה! במקרה
דחוף של קבלת חוסה למשפחה אומנת תינתן ההודעה תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.
רשיון ניהול יינתן בטופס שבתוספת השלישית.
.5
ג

הגדרות

מקום הגשת
הבקשח
מועד להגשת
הבקשה

מתו הודעה
על החלטה
בבקשה

תקופת הרשיו!

ס״ח  ,444תשכ״ה ,עמי .48

2036

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

חלו אחרי מתן הרשיון למעון שינויים בפרטיה הכלולים בבקשה לרשיון ,חייב מנהל
.6
המעון להודיע עליהם למנהל לשכת הסעד המחוזית שאליו הוגשה הבקשה לרשיוו היד
מיום השינוי.

ח ו ד ש

.7

תקפו של הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו ,זולת

א ם נ

ק

ב ע

ב ו מ ו ע

ך ק

הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנשלחה אליו לפי תקנה
.8
שלושים יום מיום קבלתה ,משר הסעד)להלן — השר( לדון מחדש בבקשתו.

4

צ ד

ר ש א י

ב

ש ׳

ת ו ך

)א( השר רשאי למסור את בקשתו של מנהל מעון כאמור בתקנה  8לחוות־דעתה של
.9
של ועדה שתמונה על ידיו)להלן — הועדה(.
)ב( הועדה תהיה בהרכב זה:
) (1משפטן בשירות המדינה — יושב ראש;
) (2מחגד—חבר ן
) (3מפקת—הברז
) (4רופא — חבר(
) (5מהנדס — חבר.

.10

אומנת""'

שינויים

י ו ת ה

ל ק

י ש מ ן זמני

)א( הועדה תשמע את מנהל המעון או בא־כוחו וכן כל אדם שאת דעתו תמצא לנכון

לשמוע.
)ב( הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה אם לא נקבע אחרת בתקנות.
)ג( חוות־דעת הועדה תימסר לשד תוך שלושים יום מיום שהענין הופנה אליה.
 .11החלטת השר בבקשה לעיון מחדש תינתן תוך שלושים יום מיום שהוגשה ,ואם הועברה
הבקשה לועדה כאמור בתקנה  ,9תוך שלושים יום מיום שנמסרה חוות־דעתה של הועדה.
 .12על אף האמור בתקנה  3רשאי מנהלו של מעון רגיל שהיה קיים ביום פרסומן של
תקנות אלה ברשומות להגיש בקשה לרשיון תוך אדבעה־עשר יומ מיום הפרםופ כאמור.
 .13לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיקוח על מעונות )בקשה לרשיון( ,תשכ״ה—1965״.

בקשה ל ע י ח

°
ועדה

פעולות הועדה

החלטה ס ו פ י ת

הוראת טעבר

השפ

תופפת ראשונה
)תקנה (2

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות,
תשכ״ה—1965
)מעון משפחתי ומשפחה אומנת לילדים(
תשכ...
19

לכבוד
מנהל לשכת הסעד המחוזית
משרד הסעד
ירושלים/תל־אביב/חיפה
א.נ,.
אני הת״מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:
 .1שם המעון
מס׳ הטלפון
המס׳
הרחוב
המען :העיר..
 .2צורת ההתארגנות והשם הרשום )אגודה עותמנית/חברה/אגודה שיתופית/הקדש/שות
פות/בעלות פרטית( *
* מחק א ת המיותר.
קוב׳ן התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

2037

 .3דידה שכורה/דירה כבעלות פרטית*(
 .4תאריך הפתיחה )תאריך התחלת העבודה עם הילדים(
 .5שם המנהל ומענו)אם הוא אינו גר במעון(
 .6השכלתו של המנהל גבוהה/תיכונית/עממית/מקצועית י
 .7נסיון בניהול מעון :נא לציין המקום והתקופה
 .8מקום עבודתו או משלח ידו של המנהל
מצב משפחתי
דת
שנת העליה
תאריך הלידה
מקצוע
 .9תפוסה מקסימלית של המעון המשפחתי/משפחה אומנת *(
 .10תפוסה ביום הגשת הבקשה
 .11מספד הילדים וגילם
)מ־ 10עד (14
)מ־ 6עד (9
בנים )עד (5
)מ־ 10עד (14
)מ־ 6עד (9
בנות )עד (5
 .12סוג הילדים )רגילים/מפגרים) — /בציון מתח משוער של ,מ׳ מ׳( •,מוגבלים)/בציון סוג
ההגבלה! מופרעים/עזובים( *(
••
 .13המוסדות המפקחים
 .14האחראי בדמי ההחזקה:
לציון מספר הילדים

שירותי סעד ממשלתיים
שירותי סעד מוניציפליים
עליית הנוער
גופים ציבוריים )לפרט(
משפחות
בלא תשלום
.15
.16
.17
.18

מספר חדדי השינה וגדלם
מספר הילדים בכל חדד שינה
מקומות להכנת שיעורים מחוץ לחדרי שינה
השירות הרפואי:

•
ביטוח

רפואי

)כן

••

•
/

לא( )היכן ובאילו תנאים( )מספר הילדים

••••
המבוטחים(
הצהרה :הנני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם מלאים ונכונים.
חתימת המבקש
מס׳ תעודת זהות:
שם המבקש:
תאריך
חותמת )אם יש(
לוטה:
•א .רשימת העובדים לסוגיהם והכשרתם.
ב .רשימת בני המשפחה הגרים במעון ,יחס קרבה ,גיל ,השכלה והתעסקות.
* מחק א ת המיוחד.

2038

קובי! התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.3.1965 ,

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות,
תשכ״ה—1965
)מעון לזקנים ולבעלי מוס גופני או לוקים בשכלם שאינם ילדים(
תאריך
לכבוד
מנהל לשכת הסעד המחוזית
משרד הסעד
ירושלים/תל־אביב/חיפה
א.נ,.
אני הח״מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:
 .1שם המעון:
הרחוב..
 .2המען :העיר
מס׳ טלפון
מס׳
 .3צורת ההתארגנות והשם הרשום )אגודה עותמנית/חבדה/אגודה שיתופית/הקדש /שות׳
פות/בעלות פרטית( *(
׳
השם רשום
 .4המקורות הכספיים לניהול המעון
 .5בעלות הרכוש )על שם מי רשומים המקרקעין ולמי שייך הרכוש האחר(
 .6תאריך יסוד של המעון )במקרה של בקשה לחידוש רשיון(
 .7שם המנהל ומענו)אם אינו גר במעון(
טלפון
 .8השכלתו של המנהל גבוהה/תיכונית/עממית/מקצועית*(
:
 .9נסיון בניהול מעון
 .10תפוסה מקסימלית׳ של המעון)מספר החוסים(
 .11התפוסה ביום הגשת הבקשה
)מ־ 30עד (44
' .12מספר החוסים וגילם — גברים ) 14עד (29
)מ־ 66עד (75
)מ־ 45עד (65
)מ־ 76ומעלה(
)מ־ 30עד (44
נשים )מ־ 14עד (29
)מ־ 61עד (75
)מ־ 45עד (60
)מ־ 76ומעלה(
 .13סוג החוסים — משרתים את עצמם/תשושים/סעודים *(
 .14המוסדות המפקחים ושטחי פיקוח
 .15תנאי קבלה )תשלום חד פעמי/תשלום חדשי או שניהם *( )פרט סכומים(

* מחק א ת המיותר.

קונץ התקנות  4726י״ת נ א י י ר תשכ״ר20.5.1965 ,.

 .16האחראי לדמי ההחזקה )במקרה של תשלומים חדשיים( —
מספר החוסים

שירותי סעד ממשלתיים
שירותי סעד מוניציפליים
גופים ציבוריים )לפרט(
משפחות
ללא תשלום
 .17ת י א ו ר המבנה)ים(
כמה קומות
האס המעון מרוכז במבנה גדול אחד
נא לפרט.
כמה
במבנים שונים
נא לפרט.
כמה
בביתנים שונים
האם ישנה אפשרות הרחבה ,על ידי בניה חדשה או הוספת קומות?
)נא לפרט(,.
האם ישנן תכניות בניה 1
האם ישנה בבית מעלית
החימום בחורף נעשה על ידי :תנורי נפט/חשמל/גז/הסקה מרכזית *(
 ,18ח ד ר י מ ג ו ר י ם
מה מספד חדרי המגורים
כמה חדרים עם.מיטה אחת
כמה חדרים עם שתי מיטות
כמה חדרים עם שלוש מיטות
כמה חדרים עם ארבע מיטות ויותר

שטת
שטח
שטח
שטח

 .19מ ב נ י ם ר פ ו א י י ם
מם׳ החדרים
האם קייס בית חולים במעון
כמה מיטות תפוסות
מס׳ המיטות
מס׳ המיטות לחולים מרותקים/לתשושים

נטו
נטו
נטו
נטו

של
של
של
של

החדרים
החדרים
החדרים
החדרים

במ״ר.
במ״ר.
במ״ר.
במ״ר.

שטח החדרים במ״ר.

 .20ה ש י ר ו ת ה ר פ ו א י ו ה ס ו צ י א ל י

•
ביטוח רפואי

רופא

•

)כן  /לא() ,היכן ובאילו תנאים ומספר החוסים(

•

•

)כן  /לא( )פרט היקף המשרה(

* מחה את המיותר.

2040

קובי! התקנות  ,1726י׳׳ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

ם

•

אחות או חובשת

)כן  /לא( )פרט היקף המשדר.(.

מרפאה

)כן  /לא(

ריפוי שיניים

)כן  /לא( )באיזו מסגרת(

מרפא פיסיקלי

)כן /לא(

ריפוי בעיסוק

)כן  /לא( ))ההיקף(

•

•

ם

•

ם
עובד סוציאלי

•
•

•

•

•

)כן  /לא( )היקף המשרה(.....

 .21א ו ל מ ו ת מ ש ו ת פ י ם
ציין את כל האולמות המשותפים במעון —
•
•
•
•
•
•
•

חדד אוכל
חדר תרבות
בית תפילה
מועדון
אולם תרבות
חדר תעסוקה
אולם הרצאות

הנני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם מלאים ונכונים.
שם המבקש ומענו.....

מס׳ תעודת זהות

תאריו

חתימת המבקש

חותמת )אם יש(

לוטה:
א.

תשריט עם פירוט השימוש בחדרים בתוספת תכנית סניטרית.

ב.

תקן העובדים לסוגיהם והכשרתם.

ג.

מאזן אחרון מבוקר ומאושר )לגבי מעון חדש — הצעת התקציב הראשונה(.

ה

אישור לשכת הבריאות בדבר התנאים התבדואיים.

ה.

אישור שירות הכבאות בדברי סידורי מניעת אש לכיבוי דליקות בתחילתן.

ו.

מסמכי ההתאגדות — אם המעון הוא תאגיד או מסונף לתאגיד.

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

בקשה לקבלת רשיון או חידושו לפי חוק הפיקוח על מעונות,
תשכ״ה—1965
)מעון דגיל לילדים(
לכבוד
מנהל לשכת הסעד המחוזית
משרד הסעד
ידושלים/תל־אביב/חיפה

תשכ
...19

א.נ,.
 ,אני הח״מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:
 .1שם המעון:
מס׳ הטלפון
המספר
הרחוב
 .2המען :העיד
 .3צורת ההתארגנות והשם הרשום
)אגודה עותמגית/חבדה/אגודה שיתופית/הקדש/שותפות/בעלות פרטית ״(
השם הרשום
 .4המקורות הכספיים לניהול המעון
 .5בעלות הרכוש )על שם מי רשומים המקרקעין ולמי שייך הרכוש האחר(
 .6תאריך יסוד של המעון )במקרה של בקשה לחידוש רשיון(
טלפון
 .7שם המנהל ומענו הפרטי)אם הוא אינו גר במעון(
 .8השכלתו של המנהל גבוהה/תיכונית/עממית/מקצועית *(
 .9נסיון בניהול מעון)נא לציין המקום והתקופה(
 .10תפוסה מקסימלית של המעון)מספר ילדים(
 .11תפוסה ביום הגשת הבקשה
 .12מספר הילדים וגילם:
)מ־ 10עד (14
)מ־ 6עד (9
בנים )עד (5
)מ־ 10עד (14
)מ־ 6עד (9
בנות )עד (5
 .13סוג הילדים) :רגילים/מפגרים — בציון מתח משוער של מ׳ מ׳/מוגבלים בציון סוג
ההגבלה מופרעים/עזובים( ״(
 .14מהות החינוך ומטרותיו:
מ ג מ ה  :כללית/דתית )יהודית/נוצדית/מושלמית/אחרת( *(
ל י מ ו ד י ם  :יסודי/על יסודי/לימודים בתוך המוסד/מחוצה לו/מעורב *(
עבודה:
תורנות ותפקידים
ענפי שידות
ענפי הכשרה
••
חברה :מספר החברות וצורת ארגונן)לפרט גודל החברות לפי גיל ומיו(
* מחי! את המיותר.

2042

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

••• •

 .15המוסדות המפקחים ושטחי פיקוחם
 .16האחראי לדמי ההחזקה:

מפפר הילדים

שירותי סעד ממלכתיים
שירותי סעד מוניציפליים
עליית הנוער
גופים ציבוריים )לפרט(
משפחות
בלי תשלום
 .17מספר חדרי השינה ,גדלם ומספר הילדים בכל חדר שינה
 .18מקומות להכנת שיעורים מחוץ לחדרי השינה
 .19השירות הרפואי:

•
ביטוח רפואי

•

)כן  /לא( )היכן ובאילו תנאים( )מספר הילדים המבוטחים(....

•

•

) כ ן  /לא( )שמו ומענו(
רופא
)פרט היקף המשרה(
•
•
אחות או חובשת ־ )כן  /לא(
)פרט היקף המשרד(.

•

•

מרפאה

)כן  /לא(

חדדי חולים

)כן  /לא(

חדר בידוד
ריפוי שיניים

סדרי עזרה ראשונה

•

•

•

•

•

•

•

)כן  /לא(
)כן  /לא(
)באיזו מסגרת(.
)כן  /לא(

ה צ ה ר ה  :הנני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם מלאים ונכונים.
חתימת המבקש....
מס׳ תעודת זהות
שם המבקש ומענו
חותמת )אם יש(
לוטה:
תשריט עם פירוט השימוש בחדרים בתוספת תכנית סניטרית.
א.
ב .תקן העובדים לסוגיהם והכשרתם.
קוב׳ו התמנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

ג.
ד.
ה.
ו.

 .מאזן מבוקר ומאושר אחרון)לגבי מוסד חדש/הצעת התקציב הראשון(.
אישור לשכת הבריאות בדבר התנאים התברואיים.
אישור שירות הכבאות בדבר סידורי מניעת אש וכיבוי דליקות בתחילתן.
מסמכי ההתאגדות אפ המעון הוא תאגיד או מסונן* לתאגיד.
תופפו! שניה
)תקנה (4

הודעה בדבר החלטה על בקשה לרשיון לניהול מעון
אל :מנהל מעון
בהתאמ לתקנה  4לתקנות פיקוח על מעונות ,תשכ״ה—1965׳ אני מודיע לך —
החלטתי לתת לו רשיון לניהול מעון
) (1כי לאחר עיון בבקשתו מיום
בכפוף לתנאים הבאים:
לתקופה של שנתיים החל מיום
•י
)א(
)ב(
•
W
)י(

•

•

חדשים מיום מסירת ההודעה הזו לידיו על מילוי
נא להודיעני תוו
התנאים האמורים .עם קבלת הודעתך יישלח אליך הרשיון.
) (2כי החלטתי לא לתת לך רשיון לניהול המעון מהטעמים הבאים:

שר הסעד
תופפת שלישית
)תקנה (5

רשיון לניהול מעון
בתוקף.סמכותי ,לפי חוק הפיקוח על מעונות ,תשכ״ה— ,1965והתקנות שהותקנו על
פיו ,אני נותן רשיון ניהול למעון הנמצא ב
העיר

החל מיום....
לתקופה של
המנויים בהודעה למנהל המעון האמור מיום

המםפר

עד יום

הרחוב

בכפוף לתנאים
•
שר הסעד

ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
<חמ 8099״

2044

זרח ו ר ה פ ט י ג
שר הדתות
ממלא מקום שר הסעד
הובי} התקנות  ,1726י׳׳ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

חוק שירות מילואים)תגמולים( ]נוסח משולב[ ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת בדבר עובדים עצמאיים

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ו־ 20לחוק שירות מילואים )תגמולים( ]נוסח משולב[,
תשי״ט— ?• 1959אני מתקין תקנותאלה:
 .1תקנת משנה )א( לתקנה  1לתקנות שירות מילואים )תגמולים( )עובדים עצמאיים(,
תשט״ו— — 1954בטלה.

תיקו! תקנה 1

2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים )תגמולים( )עובדים עצמאיים( )תיקון(,
.2
תשכ״ה—1965״.

השט

א׳ באייר תשכ״ה ) 3במאי (1965
<ח

מ

7 5 1 2 5

1

2

יגאלאלון
שר העבודה

>

ם״ח  ,298תשי״ט ,עמ׳ .306
ק״ת  ,479תשט״ו ,עמ׳ .50

פקודת מם הכנסה
ת ק נ ו ת בדבר פטור והנחות בישובים מםזיימים והיאחזויות נח״ל

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  11ו־ 243לפקודת מס הכנסה * ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני:מתקין תקנות אלה:
 .1בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה )פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויות
נח״ל( ,תשי״ז— , 1957מתחת לכותרת ״שם הישוב״ יווםף ״מבוא־מודיעין״.
2

תיקו!
ה

" "
וםפ

הראשונה

 .2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )פטור והנחות בישובים מםויימים והיאחזויות
נח״ל( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965״.

השם

ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
<חמ (723110

פנחס ספיר
שר האוצר

ד י נ י מ ד י נ ת ישרא? ,נוסח חדש  ,6תשב״א ,עמי  ; 120ם״ח  ,442תשכ״ה ,עמי .28
ק״ת  ,692תשי״ז ,עמ׳  ; 1216ק״ת  ,1713תשכ״ה ,עט׳ .1813

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

2045

חוק מם עזבון ,תש״ט—1949
צו בדבר הסכם בין ישראל לשוודיה בדבר .מניעת מסי כפל לגבי מסים על נכםי
נפטרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מס עזבון ,תש״ט—1949
הודעה על
הסכם בי!
ממשלות
ישראל
ושוודיה
השם

אני מצווה לאמור:

 .1ביום י״א באייר תשכ״ב ) 15במאי  (1962נעשה הסכם עם ממשלת ממלכת שוודיה
למניעת מסי כפל לגבי מסיט על נכסי נפטרים ושכוחו יפה לגבי עזבונות של בני אדם שנפטרו
ביום י״ז בתמוז תשכ״א ) 1ביולי  (1961או לאחר מכן.
2

,2
1965״.

לצו זה ייקרא ״צו מס עזבון)מניעת מסי כפל לגבי נכסי נפטרים( )שוודיה( ,תשכ״ה—

ל׳ בניסן תשכ״ה ) 2במאי (1965
)ו!מ (72415

פנחס ספיר
שר האוצר

ם״ח  ,22תשייט ,עמי  ; 187ם״ח  ,232תשי״ז ,עמ׳  : 143ם״ח  ,434תשכ״ד ,עמ׳ .179
כתבי אמנה  ,461כרד  ,13עט׳ .391

1

2

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר משקה קל מפירות

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

תיקו! םעיףו!

תיקו! סעיף! 2

החלפת סעי3«1

 .1בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )משקה קל מפירות( ,תש״ו—1960
)להלן — הצו העיקרי( —
) (1בסוף הגדרת ״פרי״ יבוא ״למעט פרי הדר״!
) (2ההגדרה ״פיסטוד״ — תימחק.

 .2בסעיף  2לצו העיקרי ,בפסקה ) , (3הסיפה ״ובמשקה קל מפרי הדר— 10.5%כאמור״—
תימחק.
 .3במקום סעיף  3לצו העיקרי יבוא:
לא ייצר אדם משקה קל המכיל —
.3
״םבילות
בחמרים
) (1יותר מ־ 80חלקי משקל למיליון חלקי משקל של גפרית
אסורים
דדחמצנית•,
) (2יותר מ־ 200חלקי משקל למיליון חלקי משקל של חומצה
בנזואית וחומצה סורבית או מלחיהן האלקליים מבוטאות
כחומצה בנזואית!
1
2

2046

2

ם״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ק״ת  ,988תשייר ,עט׳ .743

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

) (3יותר מ־ 3חלקי משקל למיליון חלקי משקל של
נחושת ) ; ( 0 3 .
) (4יותר מ־ 0.2חלקי משקל למיליון חלקי משקל של
ארסן ) ^ ;
) (5יותר מ־ 150חלקי משקל למיליון חלקי משקל של
בדיל ')(811״.
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )משקה קל מפירות( )תיקון(,
.4
תשכ״ה—1965״.
ג׳ באייר תשכ״ה ) 5במאי (1965
(74114

) ח ט

פנחס ספי ר
שר המסחר והתעשיה

חוק הפיקוח! על מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
צו בדבר שימוש במכשירי קרינה לטיפול רפואי

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  38 ,15,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ?• 1957אני מצווה לאמוד:
בצו זה—
.1
•
״בעל״ — לרבות מחזיק ן
״טיפול רפואי״ — לרבות אבחון וכן טיפול ואבחון ברפואת שיניים!
״מכשיר קרינה״ — מכשיר או מכונה הפולטים קרינה מייננת או שבהפעלתם נוצרת קרינה
מייננת %
״המנהלי׳ — המנהל הכללי של משדד הבריאות או מי שהוסמך על ידיו;
״קרינה״ — קרני גאמה ,קרני א ,חלקיקי אלפא ,חלקיקי ביתא ,אלקטרונים בעלי מהירות
גבוהה ,נויטרונים ,פרוטונים ,או חלקיקים גרעיניים אחרים ,למעט גלי קול ,גלי רדיו וגלי
אוד ,כין אם האור נראה לעין ובין אם הוא אינפרדדאדום או אולטרה־םגול
״רשיון״ — רשיון לשימוש במכשיר רפואי שניתן לפי סעיף .5
5

המנהל ינהל פנקס מכשירי קרינה לטיפול רפואי )להלן — הפנקס( .צורת הפנקס
.2
ופרטי הרישום בו ייקבעו על ידי המנהל.
)א( בעל מכשיר קרינה לטיפול רפואי)להלן — המכשיר( יגיש בקשה לרישומו של
.3
המכשיר בפנקס תוך שלושה חדשים מהיום שבו קיבל את המכשיר לרשותו! אולם מי שהיה
בעליו של מכשיר ביום תחילתו של צו זה ,יבקש את רישומו בפנקס תוך שלושה חדשים מיום
תחילתו.
)ב( בעל מכשיר יגיש למנהל בקשה לרישום המכשיר בפנקס ,בארבעה עותקים ,לפי
הטופס שבתוספת.
)ג( בנוסף לבקשה ישיב המבקש ,בכתב ,על כל שאלה שתוצג לו על ידי המנהל.
1

ס״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

;ודעה ע?
!גינוי

חל שינוי בפרט מן הפרטים המצויינים בבקשה לרישום מכשיר בפנקס ,יודיע בעל
.4
המכשיר על כך למנהל בדואר רשום תוך שלושים יום מיום השינוי.
לא יפעיל אדם מכשיר אלא אם ניתן רשיון להפעלתו ומתקיימות בו הוראות
.5
סעיף ) 10א(.
.6

)א( המנהל רשאי לתת רשיון למכשיר שנרשם בפנקס לפי הודאות צו זה.
)ב( תקפו של רשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

.7

בעד מתן רשיון תשולם אגדה בסך של —  30לירות.

המנהל רשאי ,בכל עת ,לבדוק כל מכשיר ,מקורה של קרי^ה ,מיתקנים שבהם משתמ
.8
שים במכשירים או שמאחםנים אותם בהם ,מיתקנים לבדיקה ולפיקוח על קרינה וציוד
שמסתייעים בו בקשר לשימוש או לאחסון של מקורות קרינה ,ולשם כך רשאי הוא ,בכל עת,
ולאחר מתן הודעה מוקדמת ,להיכנס לכל חצרים שבהם נמצאים המכשירים ,הציוד והמיתקנים
האמורים.
כל בעל מכשיר חייב להחזיק ברשותו את התעודות הנוגעות לקבלתו ,העברתו והוצא־
.9
תו מבעלותו של המכשיר ולהציגן בפני המנהל כל אימת שיידרש על ידיו.
) .10א( על כל מכשיר להיות תואם את הסטנדרדים של בטיחות כפי שנקבעו על ידי
מכון התקנים של ארצות הברית של אמריקה כפי שהם מפורטים בחוברת מם׳  76של המכון
הלאומי לתקנים של ארצות הברית של אמריקה
).(Handbook 76, National Bureau of Standards, U.S.A.

)ב( ׳בכל לשכת בריאות מחוזית הופקד פירוט הסטנדרדים של בטיחות כאמור וכל
אדם רשאי לעיין בו ,בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
)א( המנהל דשאי ,בכל עת ,לצוות על הבאת מכשיר למצב תקין של בטיחות,
.11
להנחת דעתו,
)ב( המנהל רשאי לאסור את השימוש במכשיר כל עוד אינו במצב תקין של בטיחות
ולא ישתמש אדם במכשיר כל עוד לא ביטל המנהל את האיסור.
.12
המנהל.

מכשיר שנבדק ונמצא במצב תקין של בטיחות יסומן בתווית סימן בצורה שיודה

.13

האמור בצו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגדוע ממנו.

.14

תחולתו של צו זה היא עד ליום ט״ז בתשרי תשכ״ז) 30בספטמבר

.(1966

 .15לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי(,
תשכ״ה—1965״.
קובע התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

תופפת

)סעיף (3
לכבוד
המנהל הכללי של משדד הבריאות
אני
)שמ המבקש ומענו(

החתום מטה ,מבקש בזה לרשום בפנקס מכשירי הקרינה לטיפול רפואי ,לפי סעיף  3לצל
הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי( ,תשכ״ה— ,1965את מכשיר
הקרינה שאני בעליו/המחזיק בו * )להלן — המכשיר(.
ואלה הפרטים המתייחסים למכשיר:
 .1שם משפחתו ,שמו ומענו של בעל המכשיד/של המחזיק במכשיר *
 .2שם משפחתו ,שמו ומענו של האחראי על המכשיר )במקרה ואינו בעל המכשיר
•
או המחזיק בו(
 .3מען המקום שבו מופעל המכשיר
 .4פרטים טכניים על המכשיר)במידת האפשר(:
) (1שם היצרן
•
) (2מספד הייצור..
) (3הדגם
•••
) (4שנת הייצור
) (5הסוג )מכשיר קבוע או נייד(
) (6מתח מקסימלי בשפופרת באלפי וולטים מקסימום )^*(
) (7זרם מקסימלי בשפופרת במיליאמפר ) ^ (
) (8השימוש )אבחון ,ריפוי ,פלואורוסקופיה ,אבחון בריפוי שיניים( *
) (9מספר הצילומים/האבחונים הפלואורוסקופיים* לשבוע
לחודש
) (10משך הצילום/האבחון הפלואורוסקופי * הממוצע בשניות
.,

חתימה

* מחק את הטעו! מחיקה

ח׳ באייר תשכ״ה ) 10במאי (1965
«»׳(741144

קוב? התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

חיים משה שפירא
שד הבריאות

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
אכרזה על שירות בר־פיקוח
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ת—,* 1957
אני מכריז לאמור:
באכדזה זו —
.1
״טיפול רפואי״ — לרבות אבחון וכן טיפול ואבחון ברפואת שיניים 5
״מכשיר קרינה״ — מכשיר או מכונה הפולטים קרינה מייננת או שבהפעלתם נוצרת קרינה
מייננת!
״קרינה״ — קרני גאמה ,קרני א ,חלקיקי אלפא ,חלקיקי ביתא ,אלקטרונים בעלי מהירות
גבוהה ,נויטרונים ,פרוטונים ,או חלקיקים גרעיניים אחרים ,למעט גלי קול ,גלי רדיו וגלי
אור ,בין אם האוד נראה לעין ובין אם הוא אינפרה־אדום או אולטרה־סגול.
טיפול רפואי במכשיר קרינה מוכרז בזה כשירות בר־פיקוח.

.2

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )טיפול רפואי במכשירי
.3
קרינה( ,תשכ״ה—1965״.
חיים משה שפירא
שד הבריאות

ח׳ באייר תשכ״ה ) 10במאי (1965
)חמ (741144
1

n

0״240

 ,חשי׳׳ח« ,מ׳ .24

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:

ולאחר

 .1השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש ,23/17/הערוך בקנה מידה
 1:2,500והחתום ביום ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 11במרס  (1965ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
.2
הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר,
יזדעאלים ,תל־עדשים ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורות טבע )שמרון( ,תשכ״ה—1965״.

.3

ז׳ באדרב׳ תשכ״ה ) 11במרס (1965
•
(76570

)חמ

1

חיים משה שפירא
שד הפנים

ס׳׳ח  ,404תשב״ נ ,עמי .149
 m pהתקנינן  ,1726י״ח באייר תשכ׳׳ה20.5.1965 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ,* 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳ /יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכך.
תופפת
הגוש

6629
6630
6630
6630
6631

החלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

5494
2636
13088
4424
16230

36
31
33
36
26

כ״ה בניסן תשכ״ה ) 27באפריל (1965

814
בשלמות
1675
3593
128
ב כ ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

)חט (70130

1

השטח להמרה
במטרים מרובעים

ם״ח  ,316תש״ד ,עט׳ .92

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ,* 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של נתניה במקרקעין מסוג ״מתדוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לכד.
תופפת
הגוש

8271

החלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

8465

407

17

כ״ה בניסן תשכ״ה ) 27באפריל (1965
)חמ (70130

1

ם״ח  ,316תש״ד ,עמי .92

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

ב כ ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרופה״( ,תש״ר1960-
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכד,״( ,תש״ך—
 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרוכוד ,יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכך.
תוםפת
הנוש

החלקה

30261
30101

48
78

כ״ה בניסן תשכ״ה ) 27באפריל (1965
)חמ (70130

שטח החלקה
במטרים מרובעים

8171
181

השטח להמרה
במטרים מרובעים

1936
בשלמות
ב כ ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

ס״ח  ,316ת ש ״ ה עמ׳ •92

תקנות שטרי־חסכון צמודי־דולר ,תשי״א—1951
הודעה בדבר םדרי הגרלה ,מקומה וזמנה
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 12ב( לתקנות שטרי־חסכון צמודי־דולר ,תשי״א/ 1951-
אני קובע לאמור:
זמ! ההנרלה
ומקומה

מדרי ההגרלה

פיקוח על
ההגרלה
ניהול
פרוטוקול
ההגרלה
השם

 .1ההגרלה לצורך פדיון הקרן של שטרי חסכון צמודי דולר שנקבע ליום ל׳ בסיון תשכ״ה
) 30ביוני ) (1965להלן — השיעור השנתי הנוכחי( תיערך ביום כ׳׳ח באייר תשכ״ה ) 30במאי
 (1965בשעה  10.30במשרדי בנק ישראל ,רח׳ לילנבלום  ,37תל־אביב־יפו.
) .2א( לתוך קלפי שתוכן לשם כך יוטלו  10פתקים שאחד מהם מסומן ב״0״ והשאר
בספרות מ־ 1עד .9
)ב( יועלו שני פתקים מתוך הקלפי ועלייתם של הפתקים תיחשב בעלייתם בגורל של
שטרי החסכון אשר מספריהם מסתיימים בספרה המסומנת על כל אחד משני הפתקים שהועלו
כאמור• .
)ג( לא יספיק הסכום שיוגדל כאמור לפדיון מלוא השיעור השנתי הנוכחי ,ייפדה
הסכום החסר מתוך מלאי שטרי חסכון שנרכשו לשם כך.
 .3על ביצוע ההגרלה יפקחו לא פחות משני נציגי מינהל מילוות המדינה.
 .4על ההגרלה ייערך פרוטוקול בו יירשמו הספרות והסכומים שעלו בגורל ואשר ייחתם
על ידי נציגי מינהל מילוות המדינה.
 .5להודעה זו ייקרא ״הודעת שטרי־חסכון ,צמודי־דולר )סדרי הגרלה ,זמנה ומקומה(,
תשכ״ה~1965״.
ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
)חט (72220

פנחס ספיר
שר האוצר

ק״ח  ,173תשי״א ,עט׳ .1013

2052

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

תיקון טעויות

בתקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—,1965
שפורסמו בקובץ התקנות  ,1706תשכ״ה ,עמ׳  ,1690בתקנה  ,3במקום הדישה לפסקה ) (2צ״ל
״תקנת משנה )ב( ר)ג( יסומנו)ג( ר)ד( ולאחד תקנת משנה )א( יבוא״.
א׳ באייר תשכ״ה ) 3במאי (1965
) ח מ

יגאל אלון
שר העבודה

(75034

בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הודאת שעה מס׳  ,(7תשכ״ה—.1965
שפורסם בקובץ התקנות  ,1715תשכ״ה ,עמ׳  ,1852בסעיף  ,17במקום פסקה ) (3צ״ל:
״) (3סעיפים  6ו־ — 14ביום כ״ז בטבת תשכ״ה ) 1בינואר (1965״.
י״ז בניסן תשכ״ה ) 19באפריל (1965
7 2 8 0 1

m

פנחס ספיר
שר האוצר

(

מדוד לסזלסון.מקומי
פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב ,בדבר פיקוח על
בנינים והקמתם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב ,חוק עזר זה:
ג

בתוספת השניה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח
.1
על בנינים והקמתם( ,תשי״ח— , 1958בחלק א׳ ,בכותרת שמעל לטור א׳ ,אחדי ״דמת־השדוד
יבוא ״אונו״.
צ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
נתאשד.
ג׳ בטבת תשכ״ה ) 8בדצמבר (1964
>
) ח ט 76512

תיקיי
השמה"

השם

ד׳ ב ר וי ד ם
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים
ע״ר  ,1936תום׳  1טפ׳  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,780תשי״ח ,עט׳  ; 937ק״ת  ,1105תשכ״א ,עט׳ .1002

קובי} התקנות  ,1726י׳׳ח באייר תשכ׳׳ה20.5.1965 ,

2053

פקודת העיריות
חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לבאר־שבע בדבר היטל ביוב

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ו־ 254לפקודת העיריות וחוק הרשויות
המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב— , 1962מתקינה מועצת עירית באר־שבע חוק עזר זה:
2

בחוק עזר זה —
.1
״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם ,למעט מכון טיהור $
״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה!
״העיריה״ — עידית באר־שבע!
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!
״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17לחוק!
״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה ,למעט רחוב.

הגדרות

היטל ב י ו ב .

ב נ י ה

נ י ש פ ת

חיבוי
פרטי לביוב
כ

א י ם ו ד

י

ב

פ נ י ע ה

בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו
.2
נכס חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל השלבים כאמור בסעיף  16לחוק.
נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
.3
מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.
)א( חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.

.4

)ב( בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב ,יגיש למהנדס
המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,
יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.
לא יפגע אדם ,לא יזיק ולא יפגום ביוב השייד לעיריה.
.5

בביוב
ע נ ש י ם

מםירת־הודעה

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם היתה העבירה
.6
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחדי הרשעתו בדין.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
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 נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
1

2

2054

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ם״ח  ,376תשב״ב ,עמ׳ •96
קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )ביוב( ,תשכ״ה—1965״.

.8

השט

תופפת

)סעיפיה  2ו־(3

היטל ביוב—
לכל מ״ר של קרקע )כולל קרקע שעליה עומד הבנין(
לכל מ״ר של בניה
נתאשד.
כ״ב באדר ב׳ תשכ״ה ) 26במרס (1965

)חמ (862116

שיעור ההיטל ב ל י ר ו ת

0.70
—5.
אליהו נאוי
ראש עירית באר־שבע

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות
חוק עזר לחיפה בדבר עצים מסוכנים

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  255,254,250ד 259לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת
עירית חיפה חוק עזרזה:
ג

!.
בחוק עזר ז ה 
״בעל נכס״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה 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 שוכד־משנה ששכר
את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים 5
״העיריה״ — עירית חיפה ז
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
העיריה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן t
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״נכס״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה)
״עץ״ — לרבות כל חלק ממנו ן
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.

הנדדות

2

י הוא
) .2א( נוכח ראש העיריה שעץ עלול ליפול ולסכן חיי אדם או בריאותו,
לדרוש בהודעה בכתב מהבעל של הנכס שהעץ נמצא בתחומו לגדעו או לנקוט בכל האמצעים
האחרים הדרושים ,לדעת ראש העידיה ,למניעת הסכנה.
ר ש א

1

2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוםח חדש  ,8תשב״ד ,עמי .197
ס״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳  .108י

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

הוראות
למניעת

)ב( בהודעה ייקבעו התקופה והתנאים שבהם יש לגדוע את העץ או לנקוט באמצעים
האחרים כאמור בםעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
ביצוע עבודות
על י ר י המועצה

) .3א( לא ביצע בעל הנכס את העבודות שנדרשו על ידי ראש העידיה לפי סעיף  2או
שביצע אותן שלא בהתאם להודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הנכס
את הוצאות הביצוע.
)ב( תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לביצוע עבודות על ידי העיריה כאמור
בסעיף קטן)א( — תהא דאייה לכאורה לדבר.

סמכויות
ראש העיריה
והמהנדס

) .4א( ראש העיריה או המהנדס רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכס על מנת לבדקו,
לבקרו ולעשות בו כל הדרוש ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכן כדי לבצע בו את
העבודות בהתאם להוראות כאמור.
)ב( לא יפריע אדם לדאש העיריה או למהנדס ולא ימנע אותם מלהשתמש בסמכו
יותיהם לפי סעיף קטן)א(•

מ ס י ר ת הודעות

ענשים

השם

 .5מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו
הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו האדם 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
באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העידיה ,שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 .6העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הודאות
סעיף ) 2ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  3והיתד .העבירה נמשכת ,דינו —
קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת
ראש העירית או אחרי הרשעתו בדין.
.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )עצים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965״
אבא חושי
ראש עירית חיפה

נתאשר.
כ״ו באדר ב׳ תשכ״ה ) 30במרס (1965
)חט (834080

חיים משה שפירא
שר הפנים
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קוביז התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20-5.1965 ,

פקודות המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לחצור בדבר שחיטת עופות

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית חצור חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —

.1

.

הנדדית

ץ

״בית שחיטה״ — מקום בו שוחטים או מורטים עופות}
״בית שחיטה מוכר״ — בית שחיטה המוכר על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה!
״עופות״ — עופות בית ,לרבות תרנגולים ,ברווזים ,אווזים ,יונים ,עופות גויניאה ,תרנגולי
הודז ,פסיון ושלו?
״המועצה״ — המועצה המקומית הצור!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו ,על ידי
ראש המועצה!
״רופא וטרינרי״ — הרופא הוטרינרי המחוזי ,לרבות אדם שאליו העביר הרופא הוטרינרי
בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.
לא יחזיק ולא ינהל אדם בית שחיטה בתחום המועצה ,אלא אם הוא בית שחיטה מוכר.

איסור השקת
בית שחיטה

)א( לא ישחט אדם ולא ימדוט עופות בתחום המועצה ,אלא בבית שחיטה מוכף,
.3
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית
ולצורך עצמו.

איסור שחיטה

.2

 .4לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שחוט אלא לאךןן•
שנבדק על ידי הרופא הוטרינרי והוטבעה על העוף החותמת הרשמית ל
ש

ב י ת

ה

ש

ח

י

ט

ה

<

 .5לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו
בית שחיטה ,בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת ,אלא ברשות בכתב מאת הרופא
הוטרינרי,
)א( לא ישחט אדם עוף ,לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו בבית
.6
לפי רשיון.
) :ב( לא ייכנס אדם לבית שחיטה אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.
)ג( הוראות סעיף קטן)ב( לא יחולו על —
) (1הרב המקומי ,עובד המדינה או עובד המועצה הנכנס לבית שחיטה לשם
מילוי תפקידו!
) (2חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה ,הנכנס לבית שחיטה
בתוקף תפקידו!
) (3מלמד או לומד הלכות שחיטה!
) (4כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן)א(.
ש ח

ל אלא
ט ה

) .7א( המועצה רשאית — לפי שיקול דעתה — ליתן או לחדש וכן לסרב ליתן או
לחדש רשיון ,לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף .6
1

הוצאת עופות
שחוטיפ
הוצאת עופות
מ ב י ת

השחיטה
חובת רשיון
י ה י ת

י

י נ י ם ה

מתן רשיון

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
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)ב( בגוף הרשיון יצויין התאריך שבו ניתן ? הרשיון יהיה תקף החל מתאריך זד..
)ג( בקשה למתן רשיון או לחידושו ,תוגש למועצה בכתב.
)ד( בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו.
)ד (.המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו ,שאחד מהם יודבק ברשיון.
)ו( תקפו של רשיון יפקע ביום  31בדצמבר בשנה שבה ניתן.
)ז( בעד כל רשיון תשולם אגרה של  50אגורות.
)ח( לא יינתן רשיון לאדם אלא אם מלאו לו  16שנה והמציא תעודה מאת הרופא
הראשי של הלשכה המחוזית של משדד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
ביטול רשיון

מעטה קבוע
של הנכנסים
לבית השחיטה

בדיקת עופות
חיים

בדיקת עופות
שחוטים

פיצויים

החלטת הרופא
סופית
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) .8א( המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע ,אם בעל הרשיון —
) (1סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה?
) (2מנע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית שחיטה:או
בסביבתו ,או הפריע אותו במלוי תפקידו זה.
) (3הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שניתנה על פי חוק עזר
זה ,או כל הודאה חוקית אחרת שניתנה על ידיו הנוגעת להנהלה תקינה של
בית שחיטה ולסדר הטוב בו?
) (4נמצא סובל ממחלה מידבקת?.
) (5גרם נזק במזיד לבית שחיטה או לציודו ?
) (6גרם להפרעת הסדר בבית שחיטה.
)ב( הרופא הוטרינרי רשאי להחלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר
יום מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן )א( דשאי לערער על כך בפני
שר הפנים או בפני אדם שנתמנה על ידיו לכך ,והחלטתו תהיה סופית.
)ד( ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של
בעל רשיון לפי סעיף .17
 .9אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו ילבש ,לפי דרישת הרופא הוטרינרי,
מעטה נקי ,העומד בפני מים ,לפי דוגמה 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! לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.
 .10עופות שנלקחו לבית שחיטה לשם שחיטה רשאי הרופא הוטרינרי לבדקם ,בין לפני
הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן ,ואם דאה שהם חולים ,רשאי הוא לאסור על שחיטתם
ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו .הוצאות סילוקם של העופות
או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם ,על שניהם יחד
ועל כל אחד מהם לחוד.
 .11הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה ,ואס מצא בו חבורה
או מחלה או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי למאכל ,רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד
וייעשה בו כפי שיודה.
 .12לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינרי נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים
 10ד.11
.13

החלטת הרופא הוטרינרי לפי הסעיפים  10ו־ 11היא סופית.
קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

 .14המביא עוף לבית שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי ,אם יידרש לבך ,את מקוט מוצאו
 .״11§»£
של העוף.
 .15לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית שחיטה אלא בכלי רכב שאושרו
על ידי הרופא הוטרינרי בכתב כמתאימים לכך.

מוצאו ש5

י י'
מגי

הובלתם ש?
עי
פית

שחוטים

 .16המביא עוף לבית שחיטה ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה
בשיעור הנקוב בה ,אפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי י ף !!,
 .17העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.
ס ע

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור )שחיטת עופות( ,תשכ״ה—1965״.

.18

א נ ר ת

׳שירותים
ענשים

השם

תופפת
י )סעיף (16
שיעור האגרה לראש באגורות

יונה
פרגית או תרנגולת
ברווז או ברבור
תרנגול הודו או אווז
כל עוף אחר

שירותים למעט מריטה

מריטה

10
10
15
15

10
10
20
25

10

10

בתאשר.
כ״ו בכסלו תשכ״ה ) 1בדצמבר (1964

ה ל ל ל ב ד ם מן
ראש המועצה המקומית חצור

)חמ (827515

חיים משה שפירא
שר הפבים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־אתא בדבר םלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית כפריאתא חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירד,.לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבביית
ביבים-,
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
בותן הכבסה ,או אדם המשלם ארבובות למועצה או מסי ממשלה ביחס לבכם ,בין בזכותו
הוא ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיבבו הבעל הרשום ,וכולל
שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים,
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משדד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ?
1

דינייות

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
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״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיימ בהתאם לחוק
עזר זה»
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחד ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״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 ז
״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־אתא:
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ?
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם 1
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב(
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה 5
) (7כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב ו
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה לנכס
מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקר או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
2

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

החלטה על
סלילת רחוב

.2

הודעה על
החלטה לסלול
רחוב

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9

שינוי רחבו
של בביש

)א( המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין
.4
לצמצום.
)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
ם״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ .108
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קובץ התקנות 26ד ,1י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא»
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא!
) (5השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור ?
) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.

ס5י5ת כביש

)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של  .75%מהווה כביש רחבה ייחשבו ששה מטרים ממנה
בלבד ככביש לצורך סעיף קטן זה.
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)א( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
אם נסלל ה?ביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו
לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת
כבישים
וגבייתם,

)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3דשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות ,את
הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחדי הדרישה.
)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן)א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי
שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

פקדונות ע?
חשבון דמי
השתתפות
בסלילת כבישים

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילחה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע על
.8
ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,הכל
לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא !
) (2הנחת אבני שפה!
 (3) ,ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא»
) . (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

מדרכות
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שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

) .9א( בכל הוצאות סלילו׳ ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של ,מדרכה יחולו הוראות סעיפים )6ג(
ד ,7בשינויים המחוייבים.

מחזרת תשלומים
במקדח של אי
ביצוע

 .10גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

סלילת כביש
על ידי הבעלים

) .11א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא ליפי היתר מאת
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו ־ ,הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור,
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה
כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד .25%

תעודה על סכום
ההוצאות

מסירת הודעות

ענשים

 .12תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
מהעבודות המפורטות בסעיף  5אוי 8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
 .13מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל ,אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונהז
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.
 .14העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

סלילה שהוחל
בה בעבד

 .15התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה סלילה
הוראות חוקי עזר לכפר־אתא )סלילת רחובות(. 1945 ,

ביטול

 .16חוקי עזר לכפר־אתא )סלילת רחובות( — 1945 ,בטלים ,פרט לאמור בסעיף .15

השם

3

 .17לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965״.
נתאשר.
ט״ז בניסן תשכ״ה ) 18באפריל (1965

צ ב י הדר
ראש המועצה המקומית כפר־אתא

)חמ (834415

חיים משה שפירא
שד הפנים
3
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ע״ר  ,1945חוס׳  2מס׳  ,1401עמ׳ .243
קוב׳ו התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר למג׳ד־אל־כרום בדבר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית מג׳ד־אל־כרום חוק עזר זה:
ג

2

 .1בחוק עזר זה—
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופניכו ,שאינם מונעימ בכוח מיכני»
״המועצה״ — המועצה המקומית מג׳ד־אל־כדום!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״תושב״ — אלם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!
״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
־
) .2א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם י לן ל י
תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית
לעין לותית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
)ב( העובד על הוראות סעיף קטן)א( ,דינו — קנם חמישים לירות.
ש

ע

ה ם

ר ש י ו ן

ב

ף

) .3א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה ,ןןןןא
ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן)ב( ,או לסרב לתיתו.
)ב( לא יינתן רשיון ,אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
שהאופנייס שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והס מצויירים בפנס אור
קדמי ,במחזירור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית ,בפעמון ובמעצורים תקינים.
)ג( התעודה האמורה בסעיף קטן)ב( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות ,אולם אם ניתן הרשיון
אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
ר ש א

י

) .4א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוהית־מםפר ,וכן יחליף כל לוחית־מספר
מטושטשת או פגומה בלוחיודמספר חדשה.
)ב( בעד כל לוחיודמםפד תשולם למועצה אגרה של  50אגודות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למג׳ד־אל־כרום )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ה—

.5

הנדיות

רשיוז ?אופניים

במש״ לפתו
י ש י י 1

5וווית־טם8י

השם

1965״.

נתאשר.
כ׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 24במרס (1965

ע ל י א ב ר ה ים מ נ ם ו ר
ראש המועצה המקומית מג׳ד־אל־כדוס

)חמ (839026

חיים משה שפירא
שד הפנים
1

אני מסכים.
ישראל בר־יהודה
שד התחבורה

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמ׳ .173

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לממולה בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית מטולה חוק עזר זד:.
ה נ

ייי

ת

בחוק עזר זה —
.1
״ביבי׳ — לרכות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים י,
״בעל״— לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים;
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
,,כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
עזר זה;
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס!
״מדרכה״— כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה•
לרבות אבני שפה וקירות תומכים;
״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!
״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה ־.
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי
דרך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב;
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (7כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
2

1

2
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ם״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ •108
קובץ התקנות  ,1726י״ח ב**ייי תשכ״ה20.5.1965 ,

״נכס גובל״— לגבי רחוב או קטע מרחוב—לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה
לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״ראש.המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקד או חומד אחד ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני׳לתנועה.
.2

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9
)א( המועצה רשאית לשנות דחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין
.4
לצמצום.

החלטה ע?
טלילת רחוב
הודעה על
החלטה לפלו?
רחוב
שינוי רחבו
של כביש

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס,׳ הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
קטעים קטעים;
) (1ישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
), (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא -,
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין ־שלא כדי
רחבו המלא!
) (5השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)א( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

טלילת כ ב י ש

שיעורי דמי
השתתפות
בפלילת
כבישים
וגבייתם

)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו,
לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,
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פקדונות
על השבוז
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

מדרבזת

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מ ד ר כ ו ת
וגבייתם

החזרת תשלומים
במקרה ש?
א י ביצוע
טלילתכביש
על ידי הבעלים

תעודד ,ע? סכום
ההוצאות

מ ס י ר ת הודעות

2066

)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.
)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
שהוא חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום
ההודעה ,כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
.8
על ידי המהנדס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם,
הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא)
) (2הנחת אבני שפה ־,
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
המלא!
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זד .ישאו בעלי הנכסים
.9
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אודך חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
)6ג( ו־ד ,בשינויים המחוייבים.
גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
.10
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.
)א( לא יסלול אדם— חוץ מהמועצה— כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
.11
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים ,התנאים והדרכים
כאמור ,ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר.כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה
כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתר היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד .25%
תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה —
תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד.
.13
מכוונת ,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
קובי! התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום 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.
 .14העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו— קנס  500לירות ,ובמקרה של
עבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
 .15התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה
סלילה הוראות חוק עזר למטולה )סלילת רחובות( ,תשי״א—. 1951
3

חוק עזר למטולה )סלילת רחובות( ,תשי״א— — 1951בטל ,פרט לאמור בסעיף .15

.16

 .17לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965״.
נתאשר.
י״ד באדר א׳ תשכ״ה ) 16בפברואר (1965

ענשים

סלילה שהוחל

״

ב ע ג ד

ביטול

השט

אבנר לוין
ראש המועצה המקומית מטולה

) ח פ (83921

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודות המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־גת בדבר שווקים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קריודגת חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

 .1בחוק עזר זה —
״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־גת!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן i
״שוק״ — המקום המפורט בתוספת הראשונה!
״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה ,בין שמכרה ובין שלא מכרה $
״בהמה״ — בקר ,צאן ,תואים ,חמורים ,פרדים ,סוסים וגמלים!
״תוצרת חקלאית״ — גידולי קרקע וגידולי עץ וכן עופות וביצים s
״סחורה״ — כל מצדך הדרוש לאדם או לבעל־חי!
״פקח״ — אדם שהמועצה מינתהו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה!
1
2

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳  ; 119ס״ת  ,410תשכ״ד ,עט׳ .24
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,4עמ׳ .12

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,
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״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשפ מכירתה שנית ,בין כמות שהיא ובין לאחר
עיבודה ;
״מכירה בקמעונות״ — מכירת סחורה שלא בסיטונות;
״יום השוק״ — היום שנקבע על ידי ראש המועצה כיום השוק!
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו כימי מנוחה בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— — 1948תחילתם
עם שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם עם צאת הכוכבים למחרת.
2

מ כ י ר ת סחורה

) .2א( לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על מכירת סחורה בחנויות או על ידי רוכלים
בעלי רשיון לפי חוק עזר לקרית־גת )רוכלים( ,תשכ׳׳ב—. 1962
3

מ ב י ר ת בהמות
א ג ר ת שימוש

ימים ושעות
?סגירת השוק

א י ס ו ר כניסה

שמירה על
הנס י ח
מ ר י ט ת נוצות
העלאת אש

ס מ כ ו י ו ת הפקח

צ י ו ת להוראות
הפקח
ענשים

.3

לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק או ברשותו הפרטית.

) .4א( בעד השימוש בשוק תשולם למועצה אגרה לפי סוג הסחורה המוצגת למכירה,
כמפורט בתוספת השניה.
)ב( האגרה ת ש ו ל ם 
)!( במכירה בקמעונות — על ידי המוכר;
) (2במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.
.5

השוק יהיה סגור —
) (1בימי מנוחה;
) (2בימים שאינם ימי מנוחה למעט יום השוק;
) (3ביום השוק ,פרט לשעות  05.00עד .17.00

) .6א( לא יכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם
לסעיף .5
)ב( לא יכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על בך בעיני הפקח.
 .7מוכר ינקה בשוק את המקום שבו הוא מציג את סחורתו למכירה ויחזיקנו במצב נקי
להנחת דעתו של הפקח.
.8

לא ימרוט אדם נוצות בשוק.

 .9לא יעלה אדם אש בשוק ,בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת ,אלא במקום
ובתנאים שיקבע הפקח.
) .10א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי להבטיח את מילויין.
)ב( פקח דשאי להדחיק או להודות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול
לדעתו לפגוע בבריאות הציבור.
) .11א( כל אדם הנמצא בשוק חייב לציית להוראות הפקח.
)ב( לא יפריע אדם לפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.
.12

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  200לירות.
ק״ת  ,1322תשכ״ב ,עמ׳ •2081
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קובץ התקנות  ,1726י״ח בא1י 1נן׳^כ״ה20.5.1965 ,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת )שווקים( ,תשכ״ד1965—.״.

.13

ת ו פ פ ת ראשונה
)סעיף (1
גוש  — 1833השטח הנמצא בין המרכז המסחרי לבין אזור המלאכה.
ת ו פ פ ת שניה
)סעיף (4
םונ הבחירות

)(1

)(2
)(3
)(4

שיעור אנדה בלירות
לכל יום pw

תוצרת חקלאית—
)א( משא על בהמה
)ב( משא על עגלה או טנדר
)ג( משא על על מכונית משא
זרעים וגרעינים ־
סחורה הנמכרת על ידי רוכל
סחורה אחרת

נתאשר. .
כ״ז באדר א׳ תשכ״ה ) 1במרס (1965

—3.
—4
—7.
—2.
—1.
—1.
ג .נ א ו ר
ראש •המועצה המקומית קדית־גת

ו ח מ (852018

חיים מ ש ה ש פי רא
שר הפנים

פקודות המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרעננה כדבר שווקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית רעננה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית רעננה ן
״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ן
״שוק״ — מקום שהמועצה אישרה אותו כשוק בהמות 1
״בהמה״ — בקר ,צאן ,גמלי* תואיס ,חמודים ,פרדים וסוסים ?
״מאזניים״ — מאזניים של המועצה ?
״מוכר״ — לרבות אדם המציג בהמה למכירה בין שמכרה לבין שלא מכרה!
1

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳  : 119ס״ח  ,410תשכ״ד ,עמ׳ .24

'קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

״יום השוק״ — היום שנקבע על ידי המועצה כיום השוק!
״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה ,תחילתה
2

עם שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם עם צאת הכוכבים למחרת!
״היתר״ — היתד הכנסת בהמות לשוק שניתן בכתב על ידי ראש המועצה.
מ כ י ר ת בהמה

.2

לא ימכור אדם בהמה בתחום המועצה ,אלא בשוק ,או ברשותו הפרטית.

היתר

.3

לא יכניס אדם בהמות לשוק ,אלא לפי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר.

מת! ה י ת ר

,

ראש המועצה רשאי לתת היתר ,לסרב לתיתו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם או
.4
לשנותם.

ב י ט ו ל היתר

.5

היתר שניתן ,דשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו.

אגרות

.6

)א( בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה על כל בהמה בשיעור הנקוב בתוספת.
)ב(

בעד שימוש במאזניים תשולם למועצה אגרת שקילה בסך  150אגורות על כל

ראש.
ימים ושעות
ל ס ג י ר ת השוק

.7

א י ס ו ר כניסה

.8

לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בעת שהוא סגור בהתאם לסעיף .7

אנשים הטובלים
ממחלה

.9

לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

שמירה על

מוכר ינקה את המקום שבו מציג בשוק בהמה למכירה -ויחזיקנו במצב נקי להנחת
.10
דעתו של המפקח.

העלאת אש

לא יעלה אדם אש בשוק ,בין לבישול ובין לחימום ובין לשדיפת פסולת ,אלא במקום
.11
ובתנאים שיקבע המפקח.

סמכויות
הטפקת

מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר
.12
אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי להבטיח את מילוין.

שוק יהיה ס ג ו ר 
)!( בימי מנוחה!
) (2בימים שאינם ימי מנוחה למעט יום השוק;
)(3

הנקיה

ביום השוק משעה  17ועד  4.30למחרת.

לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.

שימוש
בסמכויות

.13

צ י ו ת להוראות
המפקת

כל אדם שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר וה־
.14
נקיון ולמניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

ענשים

.15

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות•

השט

.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה )שווקים( ,תשכ״ה—1965״.
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  Aעט׳ .12

2070

קובץ התקנות  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

תוספת

)סעיף (6
בתוספת זו —
״בהמה גדולה״ — בהמה שמשקלה עולה על  200ק״ג.
״בהמה בינונית״ — בהמה שמשקלה  101עד  200ק״ג.
״בן בקר״ — בהמה שמשקלה  20עד  100ק״ג.
שיעור האגרה בלירות
לכל ראש

3
2
1.50
2
0.50

בהמה גדולה
בהמה בינונית
בן בקר
סוס ,חמור או פרד
כבש ,טלה או גדי
נתאשר.
י״אבטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חמ (854222

חיים משה שפירא
שד הפנים

קובץ התקנית  ,1726י״ח באייר תשכ״ה20.5.1965 ,

יצחק ש קולני ק
ראש המועצה המקומית רעננה
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

