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תיקון טעות

חוק מם שבח מקרקעין ,תשכ״ג—1963
ת ק נ ו ת סדרי הדין ב ו ע ד ו ת ע ר ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק מם שבח מקרקעין ,תשכ״ג— 1963י ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלד— ,

.1

״ועדת ערר״ — ועדה שנתמנתה לפי סעיף  89לחוק!
״ערד׳ — ערד לפי סעיף  88לחוק.
המ&תערר

ערר יוגש במסירת כ ת ב עדר בארבעה עותקים לועדת העדר המכהנת במחוז שבו
.2
נמצא משרדו של המשיב שנתן את ההחלטה עליה מוגש הערר.
ואלה הפרטים שיכיל כתב ערר:

תוכ! כתב
ערד

.3

אגרה

עם הגשת כ ת ב הערר ישלם העורר בועדה אגרה של חמישה אחוזים מסכום מם
.4
השבח השנוי במחלוקת ,ובלבד שסכום האגרה לא יפחת מחמש לירות ולא יעלה על 500
לירות.

) (1שם ועדת הערר!
)(2

שמו ,תיאורו ומקום מגוריו של העורר ומען להמצאת כתבי בי־דין ?

)(3

העובדה שהעורר הוא פסול דין ,אם הדבר כך!

)(4

מספר השומה של העודר וזיהוי המקרקעין שאליהם מתייחס הערר:

) (5תאריך מסירת ההחלטה לעורר לפי סעיף  87לחוק )להלן  - -החלטה(
וכן תאריך ההחלטה 5
)(6

העובדות המהוות את עילת העדר!

)(7

סכום מס השבח הנקוב בהחלטה!

)(8
)(9

סכום מס השבח השנוי במחלוקת <
הסעד המבוקש

) (10נימוקי הערר ,כל נימוק במספר סידורי.

לכתב הערר יש לצרף העתק מכל מסמך הנזכר בו.

מסמכים
יציע{ לצרפם
5כתב הערר

.5

ערובה

מש הוגש כ ת ב הערר לועדת הערר יקבע הרשם של בית המשפט המחוזי שלידו
.6
קיימת אותה ועדה )להלן — הרשם( את הערבון שעל העורר להפקיד בועדה כערובה
להבטחת הוצאותיו של המנהל ואת המועד להפקדהי וימציא לעורר הודעה על כך.

ערבות
במקום
ערבו!

רצה העורר ליתן כערובה כתב ערבות במקום ערבון יצרף לכתב העדר הצעה על כך
.7
והרשם רשאי ,על פי בקשת צד אחד ,להרשות לו מתן הערבות ,אם היא סבירה להנחת
דעתו ,יקבע מועד לנתינתה וימציא לעורר הודעה על כ ך ! לא הרשה — יקבע את הערבון
שעל העורר להפקיד ואת המועד להפקדתו.
1

2740

ס״ח  ,405תשכ״ג ,עמ׳ .156
קוב׳ו התקנות  ,1774י״ט בא5ו 5תשכ״ה16.9.1965 ,

לא קיים העורר את הוראות הרשם בדבר הערובה כאמור בתקנות  6או  ,7יירשם מעדר

.8

.י

,

,

דחיית ערר

בהעדר ערוגה

,

לדחיה ותומצא הודעה על כך לבעלי הדין.

כ ד י ן

במתפטוי

החליט הרשם לפטור את העורר ,לפי בקשתו ,מתשלום האגדה ,או לדחותה ,כול^
.9
«,
1,
או מקצתה,
או מקצתן.

^

מחובת ערבו!

הודיע הרשם שלא בפני המנהל על החלטתו לפטור את העודר מחובת ערובה —
.10
תומצא הודעה על בך למנהל! החליט שלא לפטרו — יקבע את הערובה ואת המועד

החלטת הרשם
1״י»
•ערוכה
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.11
מ ס פ

בבל שלב בשלבי הדיון רשאית ועדת העדר על פי ב ק
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ומערובה לשלם את האגרה ולהגיש ערובה.
)א( על ערר יחולו הודאות תקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ״ג—) 1963להלן —
.12
סדר הדין( ,למעט:
2

»י, \ ! 1!, !,

ערובה נוספת

או ביני־־
ביטול
פטור

תחולת
ת ק נ י ת

סדרייהדין

)(1

״ל? ב׳ ־
פרק ו׳ סימנים :אי ,בי ,תקנות  68עד  ,71וסימן ו׳!

^•'3

1 9 0

פרק ט׳ סימנים :א׳ ד ד ׳ ! .
פרק י״ב — סימן ד׳»
פרקים י״ד רט״ו.
)(2

חלק ג׳ —
פרקים ט״ז ,י״ז ,י״ח ,י״ט סימן ב׳!
פרקים כ׳ ,כ״א ,כ״ב ,כ״ג ,כ״ג 1ו־כ״ד.

)ב( לענין תקנה זו ,כל מקום שנאמר בהוראות סדר הדין — ״תובע״ — לרבות
עורר! ״נתבע״ —.לרבות מנהל! ״תובענה״ — לרבות ערר ,הכל לפי העניה
הוראות חלק ד׳ של סדר הדין יחולו בערעור על החלטתה של ועדת ערר לבית
.13
משפט העליון בשינויים המחוייבים.

ס ד ו י

ה ד י 1

בבית ט׳מפט
העליון

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס שבח מקרקעין )סדרי הדין בפני ועדת ערר(,
.14
תשכ״ה—1965״.

י״ב באלול תשכ״ה ) 9בספטמבר (1965
< ח ט

( 7 2 3 4 1

קובץ התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ח16.9.1965 ,

ה ש פ

ב כ ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שד המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים
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חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר ביטוח אמהות
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  71 ,30ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— 1953ג
והסעיפים  7ר  9לתוספת השביעית לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקו!
ת < ( נ ה 1

תיסח

בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי )אמהות( ,תשי״ד— 1954־ )להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״בשלושה־עשר השבועות שקדמו״ יבוא ״ברבע השנה שקדם״,
בתקנה  2לתקנות העיקריות ,בתקנות משנה )ב( ר ) ג (  ,במקום ״לשלושה עשר״

.2

,

תקנה 2

יבוא ״לתשעים״.
ה

י

פ פ ת

אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

.3

תקנד2.א

רבע השנה לענין סעיף  7לתוספת השביעית לחוק ,היא תקופת
2א.
״הגדרת
רבע השנה שקדמה ל־ 1בחודש שלפני היום בעדו מגיעים לראשונה דמי־
הכל לפי החישוב שלטובת
הלידה ,או שקדמה ליום הפסקת העבודה
המבוטחת.״
אחדי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
.4
י ב ע ה מ נ ח

ריי

פפת

תקנה4א

.

י

.

י

פרוטרוט של עשור של דמי לידה ליום ,שהוא —
4א.
״עינו? דמי
) (1עד  2אגורות לא יובא בחשבון!
) (2מ־ 2עד  7אגורות ,יחושב כ־ 5אגורות ?
) (3למעלה מ־ 7אגורות ,יחושב כ־ 10אגורות.״
בתקנה  6לתקנות העיקריות ,תקנת משנה )ב( — בטלה ,והסימון)א( — יימחק.
.5
? י ד ה

תי״יז
תקנה 6

השם

.6
1965״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )אמהות( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ה—

ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
)חט (75035

יגאל אלון
שר העבודה

1
2

ם״ח  ,137תעי״ד ,עמי  ; 6טייח  ,456תשכ׳׳ה ,עמי .130
ק״ת  ,440תשי׳׳ד ,עמ׳  ; 647ק״ת  ,1564תשכ״ד ,עמי  ; 1054ק״ת  ,1719תשכ׳׳ה ,עמ׳;

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר בדיקות רפואיות
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 63א ד 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953

אני

מתקין תקנות אלה:
אדם התובע גימלד ,או אדם שמכוחו או בקשר אליו נתבעת או משתלמת גימלה ,ואחד
,1
מתנאי זכאותו מותנה במצב בריאותו ,דשאי המוסד להעמידו לבדיקה רפואית על ידי רופא
1

ס״ח  ,137ת׳עי״ד ,עטי 0 : 6״ח  ,456תשכ״ה ,עט׳ .130
קובץ התקנות  ,1774י״ט באלו? תשכ״ה16.9.1965 ,

שידות רפואי מוסמך לפי סעי!*  19לחוק ,רופא שהוסמך על ידי המוסד או רופא של שירותי
הבריאות של המדינה ,בתאריכים ובמקומות שייקבעו על ידי המוסד או על ידי רופא כאמור.
,2

אדם שנבדק כאמור בתקנה  ,1ימציא למוסד אישור על תוצאות הבדיקה.

.3

לתקנות אלד ,ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)בדיקות רפואיות( ,תשכ״ה1965-״.

ד באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
י ג א ל א ל ון

)חמ 50327ז>

שר העבודה

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ב י ט ו ח ב ר ש ו ת ל ע ת ז ק נ ה ולשאירים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים )3ב() ,ג( ו־)ד( ד 115לחוק הביטוח הלאומי ,ת ש י ״ ד -
 ,! 1953אני מתקין תקנות אלה•:
אחרי תקנה  13לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח ברשות( ,תשכ״ה— , 1965יבוא:

.1

2

״הפסקת ביטוח ״13א .המוסד רשאי להפסיק ביטוחו של אדם לפי תקנות אלה אם נתבקש
על־ידיו בכתב לעשות כן ,אולם הפסקת הביטוח לא תחול אלא מתאריך
י׳ "
סיום תקופת התשלום הקרובה שלאחד מועד הגשת הבקשה.
,8

3

״חידוש ביטוח 13ב .אדם שהופסק ביטוחו לפי תקנה 13א דשאי להודיע למוסד ,תוך
 12חדשים מיום הפסקת ,הביטוח ,על רצונו לחדש את ביטוחו והמוסד
'יחדש ביטוחו החל ממועד הפסקת הביטוח כאמור ,ובלבד ששילם המבקש
כל חוב של דמי ביטוח או מקדמות ,לרבות החוב בעד התקופה שבין
הפסקת הביטוח לבין מועד הגשת הבקשה לחידושו.״
ב י ש י ת

/

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

.2
1965״.

ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
<חמ (75032

יגאל

אלון

שד העבודה

1
2

פ״ח  ,137ת׳עי״ר ,עט׳  : 6ם״ח  ,456תשכ״ה ,עט׳ .130
ק״ת  ,1706תשכ״ה ,עט׳ .1686

קובץ התקנות  ,1774י״ט בא5ו 5תשכ״ה16.9.1965 ,

חוק הביטוח הלאומי ,תשי׳יד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מ ע נ ק לסידורים ח ד ־ פ ע מ י י ם ו ק י צ ב ה מ י ו ח ד ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  115וסעיף 3א לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי,
תשי״ד— , 1953אני מתקין תקנות אלה:
נ

הגשת תביעה
לקיצבה
מיוחדת
ולמענק

נכה התובע מענק לסידורים חד־פעמיים )להלן — מענק מיוחד( או קיצבה מיוחדת
.1
בהתאם לסעיף 3א לתוספת החמישית לחוק יגיש תביעתו בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד
מסניפי המוסד.

הוכחת הזכות
והמצאת
פרטים
נוספים

לתביעה יצורפו הראיות הדרושות להוכחת תביעתו של התובע ,אך רשאי המוסד
.2
לדרוש פרטים או מסמכים נוספים הנוגעים לתביעה בין לפני אישורה ובין לאחר מכן.

המטרה
שלשמה ניתז
המענק
המיוחד

מענק מיוחד יאושר אס הוכיח התובע כי עקב נכותו דרושים לו הסידורים החד־פעמיים
.3
מטעמי בריאות ,או לשם קיום אורח חיים סדיר או לשם יצירת תנאים שיאפשרו לו לעבוד.

הגשת תכנית

התובע יגיש למוסד תכנית בדבר השימוש במענק המיוחד )להלן — התכנית( והמענק
.4
המיוחד יינתן לאחר אישור התכנית על ידי המוסד אולם רשאי המוסד ,בשיתוף עם התובע,
להכין תכנית אחרת או לשנות את התכנית המוגשת על ידי התובע.
המוסד יפקח על ביצוע התכנית.

פיקוח על
התכנית

.5

עיכוב תשלום
המענק

נוכח המוסד כי הנכד .לא ישתמש במענק המיוחד ,כולו או מקצתו ,למטרה כאמור
6
בתקנה  ,3רשאי המוסד לעכב את מתן המענק המיוחד ,כולו או מקצתו ,עד שיווכח שבטלה
הסיבה לעיכובו.

עובד המוסד
שיטפל
בתביעות
למענק מיוחד

הטיפול בתכיעות למענק מיוחד ,אישור או שינוי התכנית והפיקוח על בלצועה ייעשו
.7
על ידי עובד המוסד שהוסמך לכך לפי סעיף  95לחוק ,ובלבד שהוא לא יחליט בתביעה למענק
מיוחד ולא יאשר את התכנית אלא לאחר התייעצות בועדת השיקום שהוקמה לענין ההוראות
בדבר שיקום מקצועי שניתנו לפי סעיף  (2)18לחוק.

םכוס
המענק

הסכום הכולל של המענק המיוחד בגין אותה פגיעה בעבודה ,בין ששולם פעם אחת
.8
ובין ששולם יותר מפעם אחת ,יהיה כסכום ההוצאות הממשיות של ביצוע התכנית שלמענה
הוא מיועד ,אך לא יותר מ־ 10,000לידות — אם המענק המיוחד מיועד למטרה אחת ומ־15,000
לירות — אם הוא מיועד ליותר ממטרה אחת.

ק יצבה
מיוחדת
?צרכי
שיקום
מקצועי

קיצבה מיוחדת לצרכי שיקום מקצועי תינתן לשם כיסוי הוצאות מיוחדות קבועות
.9
הנובעות מנכותו והדרושות לביצוע עבודתו של הנכה בהתאם לתכנית השיקום שלפי תקנות
הביטוח הלאומי)שיקום מקצועי( ,תשט״ז—. 1956

סכומי
הקיצבה
המיוחדת

 .10סכום הקיצבה המיוחדת יהיה כסכום ההוצאות המשוערות הדרושות להחזקתו האישית
של הנכה עקב נכותו או לשיקומו המקצועי של הנכה כאמור בתקנה  .9חישוב הקיצבה
המיוחדת ייעשה מדי שנה בשנה לפי הממוצע החדשי של ההוצאות המשוערות כאמור.

2

1
2
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ם״ח  ,137תש״ד ,עמי  ; 6ס״ח  ,456תשכ׳׳ה ,עמ׳ .130
ק״ת  ,613תשט״ז ,עמי  ; 890ק״ת  ,1292תשכ״ב ,עמ׳ .1671
קובץ התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

)א( חל שינוי במצבו של הנכה העשוי להביא לידי הפסקה בתשלום הקיצבה המין-

.11

שינוי במצב

חדת או להפחתה בשיעורה׳ יודיע על כך מיד למוסד.
)ב( נוכח המוסד כי חל שינוי כאמור בתקנת משנה )א( ,בין על פי הודעת הנכה ובין
בדרך אחרת ,רשאי המוסד להפסיק את תשלום הקיצבה המיוחדת או להפחית בשיעורה.
תביעה להגדלת שיעור הקיצבה המיוחדת לא תוגש אלא כתום ששה חדשים מהמועד
.12
שבו אושרה הקיצבה או חל שינוי בה .אושרה הגדלת שיעור הקיצבה כאמור — תחול ההג־
דלה למפרע מהיום שבו נוצרה העילה להגדלת שיעור הקיצבה.

תביעה
להנדלת
הקיצבה
המיוחדת

 .13על אף האמור בתקנה  ,12רשאי המוסד להגדיל את הקיצבה המיוחדת אם נוכח
ששיעורה אינו עונה עוד על הצרכים של הנכה שלשם סיפוקם הקיצבה נועדה.

הגדלת
הקיצבה
המיוחדת
על ידי
המוסד

היה בדעת המוסד לעכב או להפסיק גימלה לפי תקנות אלה ,ישלח בדואר רשום

.14

התראה

התראה על כך לזכאי לגימלה לפחות  14יום מראש.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים(,
.15
תשכ״ד1965—.״.
ד׳ באלול תשכ״ד 1).בספטמבר (1965
)חמ (750326

י אל

השט

אלון

ג

שר העבודה

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר תשלום קיצבה תלויים לאלמנה שנישאה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לתוספת הששית לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—, 1953
וסעיף  115לחוק ,אני מתקין תקנות אלד:.
ג

אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה מהמקורות המפורטים בסעיף  2לפקודת מס

.1

הכנסה  ,אינה עולה על  150לירות לחודש לא תפקע זכותה לקיצבה
2

)(1

בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו

)(2

ביום נישואיהם מלאו לבעלה  60שנה.

א

ם

נ ת

ק

י י מ א

ח

ד

מ א ?  1ה :

לאלמנה
׳ '
8נ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה(,
.2
תשכ^׳ה—1965״.
ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
)המ (750328

תשלוט
שאד

׳

השפ

יגאל אלןן
שר העבודה.

1
2

ם׳׳ח  ,137תשי״ד ,עמי  ; 6ט׳׳ח  ,456תשכ״ה ,עמי .130
דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,6תשב״א ,עמי .120

קובץ התמנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

2745

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ח י ש ו ב שכר; ה ע ב ו ד ה ה ר ג י ל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  115וסעיף  8לתוספת הרביעית לחוק הביטוח הלאומי,
תשי״ד— ,! 1953אני מתקין תקנות אלה:
הוספת
תשנה 9א

 .בתקנות הביטוח הלאומי)חישוב שכר העבודה הרגיל( ,תשי״ז— , 1956לאחד תקנה 9
.

.1

2

י ג ן א

״חישוב רבע
ש נ ח

התקופה של רבע שנה לענין סעיף  8לתוספת הרביעית לחוק היא
9א.
תקופת רבע השנה שקדנ*ה ליום בעדו מגיעים לראשונה למבוטח דמי פגיעה
או שקדמה לראשון בחודש שבו חל היום האמור ,הכל לפי החישוב שלטובת
המבוטח״.

השפ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )חישוב שכר העבודה הרגיל( )תיקון(,

.2

תשכ״ה—1965״.
ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
<חמ "50308
1
2

יגאל אלון
שר העבודה

ם״ח  ,137תשי״ד ,עמי  : 6ט׳־ח  ,456תשכ״ה ,עמ׳ .130
ק״ת  ,664תשי״ז ,עט׳  : 596ק״ת  ,1522תשג״ד ,עמ׳ .391

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ח י ש ו ב ה מ מ ו צ ע של ש ע ו ת ה ע ב ו ד ה של ע ו ב ד ע צ מ א י ושל ה כ נ ס ת ו
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים )1א( ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—-1953י ,אני
מתקין תקנות אלה:
חישוב
הממוצע
לעני! הנדרת
עובד עצמאי

.1

ביטול

.2

לענין הגדרת עובד עצמאי שבסעיף ) 1א( לחוק יחושב הממוצע —
)(1

לגבי שעות העבודה — על ידי חלוקת שעות העבודה של המבוטח בתקופת

תשלום ,ב־.12
)(2

לגבי ההכנסה — על ידי חלוקת ההכנסה של המבוטח בתקופת תשלום,,

ב־.3
תקנות הביטוח הלאומי )קביעת מספר המועבדים על ידי עובד עצמאי( ,תשי״ח—

 — 1958בטלות.
2

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )חישוב הממוצע של שעות עבודה

.3

והכנסה של עובד עצמאי( ,תשכ״ה—1965״.
ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
)חט (75031
1
2
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יגאל אלון
שר העבודה

ס״ח  ,137תשי״ד ,עט׳  ; 6סייח  ,456תשכ״ה ,עט׳ .130
לדת  ,786תשי״ח ,עמ׳ •1053
קובץ התקנות  ,1774י׳׳ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

ו•

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ביטול ת ק נ ו ת ב ד ב ר ש כ ר העבודה ה ת י ל לחבר אגודה שיתופית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— ,! 1953והסעיפים  8ר10
לתוספת הרביעית לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
תקנות הביטוח הלאומי )שכר העבודה הרגיל לחבר אגודה שיתופית( ,תשי״ח—
.1
 — 1957בטלות.

ביטול

2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )שכר העבודה הרגיל לחבר אגודה
.2
שיתופית( )ביטול( ,תשכ״ה—1965״.
ד׳ באלול תשכ״ה ) 1בספטמבר (1965
«־• 50308״

יגאל

השפ

אלון

שר העבודה
* ם״ח  ,137תשי׳׳ד ,עמי  ; 6ם״ח  ,456תשכ״ה ,עמ׳ .130
 :ק׳׳ת  ,739תשי׳׳ח ,עט׳ .72
2

חוק הזרעים ,תשט״ז—1956
ת ק נ ו ת ב ד ב ר גידול ש ת י ל י ה ד ר ו מ כ י ר ת ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  4 , 4 , 3א ר  4ב לחוק הזרעים ,תשט״ז—1956
תקנות אלה:

אני מתקין

בתוספת הראשונה לתקנות ׳הזרעים )תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם( ,תשכ״ד--
.1
 , 1964בסעיף  7לחלק בי ,במקום ״ 10לירות״ יבוא ״ 5לירות״.
2

5

בתוטפת
הראשונה

 ,׳

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם(
.2
תשכ״ד1965—,״.
ג׳ באלול תשכ״ה ) 31באוגוסט (1965
<חט (73934

תיקו! העי!*7
יילה ב׳

)תיקון מס׳ ,(2

השפ

י
חיים ג בתי
שר החקלאות

1
2

ט״ח  ,207תשט׳׳ז ,עט׳  ; 97ס״ח  ,444תשב״ה ,עמ׳ .55
ק״ת  ,1599תשכ״ד ,עט׳  ; 1494ק״ת  ,1620תשכ״ד ,עט׳  ; 1789ק״^ ,1695תשכ״ה ,עמ׳ .1484

ק ו » התקנות  ,1774י״ט באלול תשב״ה16.9.1965 ,
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פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר חיסון ב ה מ ו ת נ ג ד מ ח ל ו ת ש ו נ ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לפקודת מחלות בעלי חיים , 1945 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

בתקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( ,תשי״ח—1959
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,אחרי הגדרת ״בהמות״ יבוא:
״ ״חיסוך — לרבות כל טיפול למניעת מחלות בבהמות ,או להדבדתך.

3

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,במקום ״מנהל השירותים הוטרינריים״
.2
יבוא ״רופא וטרינרי ממשלתי״.
בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

.3

״)ב( אגרת-הרכבת החיסון כוללת גם התשלום עבור החומר שהשתמשו בו
לביצוע הרכבת החיסון״.
בסוף התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

.4

בטור א׳

.5

,

בטור ב׳

בטור נ׳

״זבוב חדר העור

בקר

110

סלמונלוזיס

צאן.

015

פדטוברקולוזיס

צאן

060

הפלה מנגיף

כבשים

025

לשון כחולה

צאן

025

ברוצלוזיס מליטנסיס

צאן

020׳

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( )תיקון(,

תשכ״ה—1965״.
ג׳ באלול תשכ״ה ) 31באוגוסט (1965
)חמ (73824

1
3
3

חיים גבתי
שר החקלאות

ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1457עמי .155
ע״ר תש״דו ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,863תשי״ט ,עמ׳  ; 638ק״ת  ,1129תשכ״א ,עמי .1540

קובץ התקנות  ,1774י״ט בא5ול תשכ״ה16.9.1965 ,

פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,
• • ת ק נ ו ת ב ד ב ר יבוא בעלי ח י י ם
והסעיפים ) 14א(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לפקודת מחלות בעלי חיים1945 ,

ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

,1

בתוספת השניה לתקנות מחלות בעלי חיים) .יבוא בעלי חיים( ,תשי״ט— 1959י־.,
במקום

״בקר לפיטום

יבוא:

״בקר לפיטום ,למעט
עגלים יונקים

10-

י

עגלים יונקים לפיטום

—10

0 1 2 5 0

תיקח

התוספת

״

0.25

י

0.25״

—4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( )תיקון( ,תשכ״ה—

.2

השניה

ה׳עם

1965״.
ג׳ באלול תשכ״ה ) 31באוגוסט (1965
<חט (73821

חיים

גבתי

שר החקלאות
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1457עמי .155
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי •1
ק״ח  ,870תשי״ט ,עמי  ; 729ק״ת  ,1025תש״ד ,עמי .1414

1
2
:

3

פקודת הרוקחים
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר רישום ת כ ש י ר י ם ר פ ו א י י ם ו ב ד י ק ת ם
בתוקף סמכויותי לפי הסעיף ) 47ו( לפקודת הרוקחים י )להלן ~ -הפקודה( ,הסעיפים
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948הסעיפים  38 ,15 ,5ו־43
לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח— , 1957ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי
לפי כל דין ,אני מתקין ומצווה לאמור:
2

3

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים רפואיים( ,תשכ״ה—* 1964
.1
)להלן — הצו העיקרי( —
)(1

בהגדרה ״הספקה״ יימחקו המלים ..לחולים או המיועדים לחולים״

;

תיקו! םעי!י1

׳

חיתי א״י ,כרד ני ,פרי! ק״י ,עמי  ,-1102סייח  ,424תשכ״ד ,עט׳ .104
,
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ס״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
* ק״ת  ,1645תשכ״ה ,עט׳  ; 345ק״ת  ,1659תשכ״ה ,עמי .567
1

2

3

קובץ התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

2749

) (2במקום ההגדרה ,,מעבדה מוכרת״ יבוא:
״ ״מעבדה מוכרת״ — מעבדה שהוכרה על ידי המנהל לבדיקתו של תכשיר
רפואי פלוני ״
) (3בהגדרה ״פדמקופיאה מוכרת׳ /אחרי ״הקודכס האנגלי״ יבוא ״הפורמולריום
הלאומי של ארצות הברית של אמריקה״•
.2

הוספת
שעיוי 2א

אחרי סעיף  2לצו העיקרי יבוא:
״פטור
מדישומ
בפנקס

2א.

אין צורך לרשום בפנקס •—
) (1תכשיר רפואי הנועד לשמש ,להנחת דעהו של המנהל ,כחומר
גלם לייצורו של תכשיר רפואי אחר!
) (2תכשיר רפואי מיובא שאיני תכשיר של רוקחות ,פטנט,
רפואה פרטית או סודית ,נסיוב או תרכיב ,או שהוא תכשיר כאמור
בפסקה );(1
) (3חומר הנועד לשמש כתכשיר רפואי בעינו ,ללא עיבוד כל
שהוא.״

תיי!״

3

.3

בסעיף  3לצו העיקרי ,אחרי סעיף ק ט ן ) ב ( יבוא:
״)ג( חל אחרי רישום התכשיר הרפואי בפנקס שינוי בשם היצרן או במען
המפעל ,תימסר הודעה על כך למנהל! היה המפעל בישראל — ימסור הרוקח
האחראי על הייצור את ההודעה תוך שלושים יום מיום השינוי! היה המפעל
מחוץ לישראל — ימסור היבואן את ההודעה תוך שלושים יום מהיום שבו נודע
לו על השינוי.״

תיקון סעיו<5

.4

ו!ח5פת
םעיו! 7

,5

חיקו! סעיף 8

.6

סעיף  5לצו העיקרי יסומן ) 5א( ואחריו יבוא:
״)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על תכשיר רפואי שסעיף 2א חל עליו.״
במקום סעיף  7לצו העיקרי יבוא:
״איפור-טיייק ) .7א( נוכה המנהל שתכשיר רפואי מזיק או עלול להזיק לבריאות,
י ייי-יייט או שאינו יעיל למטרה שלה נועד ,רשאי הוא לאסור את שיווקו ,וכן
רשאי הוא לבטל את רישומו בפנקס.
ו ב י ט

?

)ב( לא יבטל המנהל רישומו של תכשיר רפואי בפנקס אלא אם
נתן הודעה בכתב ליצרן או ליבואן על כוונתו לבטל את הרישום ונתן
לו הזדמנות לטעון לפניו ,תוך  60יום מיום מתן ההודעה ,את טענותיו
נגד הביטול.״
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בסעיף  8לצו העיקרי ,במקום ״בשבעה עותקים״ יבוא,׳בשלושה עותקים״.
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במקום מעין*  9לצו העיקרי יצוא:
״בדיקת אצווה

שנועדה
?שיווה

) .9א( לא ישווק אדם תכשיר רפואי ,אלא אם הוא מתוך אצווה שגב־
דקה במכון או במעבדה מוכרת ותעודת הבדיקה מוכיחה אחד מאלה:

החלפת;
םעי9 *1

) (1אם היה התכשיר רשום בפנקס • --שהרכב התכשיר הוא
בהרכבו הרשום בפנקס!
 (2).אם היה התכשיר פטור מרישום בפנקס לפי סעיף 2א —
שהתכשיר ראוי לשמש חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
אחר או למטרה הרפואית שלה נועד או בעינו ,הכל לפי הענין.
)ב( אין בבדיקה כאמור בסעיף קטן )א( )להלן — בדיקה חיובית(
כדי למנוע איסור השיווק מאותה אצווה אם בדיקה מתוך אותה אצווה
שנערכה ,לפי הוראות המנהל ,לאחר הבדיקה שלפיה ניתנה התעודה ,לא
היתה חיובית.
)ג( אין לבדוק תכשיר ביאולוגי או אנטיביוטי אלא במכון! אולם
מותר לבדוק גם במעבדה מוכרת תכשירים כאמור המכילים טירוטריצין,
בציטריצין ,טריכומיצין ופראמיצין והם בצורת לכסניות ,משחות ,טיפות
אף ,טיפות אוזן ,טיפות עיניים או גלולונים וגינליים.
)ך( בקשה לבדיקת אצווה תוגש ,בארבעה עותקים ,בטופס  3שב־
תוספת הראשונה.״
.8

אחרי סעיף  9לצו העיקרי יבוא:

״תכשירים
י מ^ת״ללא
בדיסה

9א .מותר לשווק ללא בדיקה של אצווה תכשיר רפואי שלדעת המנהל
נתקיים בו אחד מאלה וצורפה לו תעודת בדיקה מארץ המוצא ,להנחת
דעתו של המנהל ,שהוצאה על ידי רשות או מעבדה שהכיר בהן המנהל:
)(1

הוא חיוני ויובא בכמות קטנה!

)(2

תוקף פעילותו קצר.״

הוספת
פעי9«1א.

.9

בסעיף  10לצו העיקרי ,במקום ״בדיקת איכות״ יבוא ״בדיקה״.

תיקו! פעי10 *1

.10

במקום סעיף  11לצו העיקרי יבוא:

החלפת
סעיף 11

״שמירת
דונמאות

.11

 .11יצרן ישמור שלוש דוגמאות מכל אצווה ,בכמות הדרושה לביצוע
שלוש בדיקות ,במשך שתי שנים מיום ייצורה ,או ,אם נרשם על התכשיר
תאריך לגמר תוקף פעילותו — עד לאותו תאריך.״

במקום סעיף  13לצו העיקרי יבוא:
״אנדה
מוקטנת

) ,13א( בעד תעודת בדיקת אצווה של תכשיר רפואי שנרשם בפנקס,
והמיוצר בישראל ,תשולם מחצית האגרה שנקבעה בטור ״מייצור מקומי״
שבתוספת השניה.

החלפת
סע יו! 13

)ב( בעד תעודת בדיקת אצווה של תכשיר רפואי מיובא ,הנועד
לשמש ,להנחת דעתו של המנהל ,כחומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי
אחר ,תשולם מחצית האגרה שנקבעה בטור ״מיבוא״ שבתוספת השניה.״.
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מיהו! סעי141

.12

בסעיף  14לצו העיקרי ,במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3תכשיר רפואי שהוכן בבית מרקחת לצורך מכירה קמעונית באותו בית
מרקחת!
)(4

תכשיר רפואי שיובא על ידי בעל בית מרקחת ,בכמות קטנה ,לפי שיקול

דעתו של המנהל ,ובאישורו המוקדם!
) (5תכשיר רפואי שנוצר בישראל המיועד ,להנחת דעתו של המנהל ,למחקר
רפואי או מדעי אחר ,או ליצוא לשם מחקר שווקים.״
תיקו! סעיף 15

.13

תיקו!
התוספת
השניה

.14

בסעיף  15לצו העיקרי —
)(1

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״תכשיר רפואי שייצורו״ יבוא ״או יבואו״!

)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( הוכרה מעבדה על ידי המנהל לפי בקשה להכרה שהוגשה עד ליום
י׳ בחשון תשכ״ו ) 5בנובמבר  ,(1965ידאו אותה כמוכרת מיום תחילתו של צו
זה.״

בתוספת השניה לצו העיקרי —
) (1במקום ״א .תעודה על בדיקת איכותו של תכשיר רפואי שאינו מצריך בדיקה
ביאולוגית --״ יבוא., :א .תעודה על בדיקת איכות או בדיקה אחרת של תכשיר
רפואי ,לרבות בדיקה מיקרוביולוגית ובדיקה על הימצאו של חומר פירוגני ,ולמעט
בדיקה ביאולוגית —״ !
) (2במקום ״ב .תעודה על בדיקת איכותו של תכשיר רפואי המצריך בדיקה ביאו־
לוגית —״ יבוא :״תעודה על בדיקת איכות או בדיקה אחרת של תכשיר רפואי
המצריך בדיקה ביאולוגית ,למעט בדיקה מיקרוביולוגיה ובדיקה על הימצאו של
חומר פירוגני —״.

 .15לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הכשירים רפואיים( )תיקון מס׳ ,(2
תשכ״ה—1965״.
כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965
)חמ (77494

חיים משה שפירא
שר הבריאות

תיקון טעות
בתקנה  1לתקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(9תשכ״ה— ,1965שפורסמו בקובץ התקנות
 ,1762תשכ״ה ,עמ׳  ,2583במקום ״276״ צ״ל ״276א״ ובמקום ״276א״ צ״ל ״276ב״.
י״ג באלול תשכ״ה ) 10בספטמבר (1965
)וזמ (756125

משה כרמל
שר התחבורה
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מדוד לשלטון מקומי
חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
צו ב ד ב ר ה ק מ ת איגוד ע ר י ם ב א ז ו ר רמלה—לוד לעניני מ ו ם ד ו ת ח י נ ו ך על־יסודיים
בתוקף סמכותי לפי םעיף  2לחוק איגודי ערים׳ תשט״ו— , 1955אני מצווה לאמור:
ג

פרק א ׳ :

פרשנות

בצו זה —
.1
״איגוד״ — איגוד ערים המוקם לפי צו זה!
״המועצה״ — מועצת האיגוד
״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת!
״השר״ — שר הפנים.
פ ר ק כ ׳  :ייסוד האיגוד

הגדרות

.2

מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים רמלה—לוד )מוסדות חינוך על־יסודייס(״.

הקטת איגוד

.3

תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

תחום האיגוד

.4

תפקידי האיגוד הם הקמת מוסדות חינוך על־יסודיים ,ניהולם והחזקתם.

תפקידי
האיגוד

לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל
.5
חיקוק ולצורך זה כל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״עיריה״ ,ב״מועצה המקומית״ או ב״רשות
מקומית״ ,יראו כאילו מדובר ב״איגוד״ ,וכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב״ראש עיריה״,
ב״דאש מועצה מקומית״ ,או ב״ראש רשות מקומית״ ,יראו כאילו מדובר ב״יושב ראש
המועצה״! והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.
פרק ג׳:

המועצה

המועצה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות ותהא בת  6חברים .כל רשות מקומית
.6
תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה או מבין עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת.
בכפוף לאמור בסעיפים  ,17,16 ,15תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא כתקופת כהונתה
של המועצה.
)א(

.7

סמכויות
האיגוד

תקופת כהונתה של המועצה היא ארבע שנים.

)ב( מועצה קיימת תמשיך בתפקידה ,אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן
)א( כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

הרכב
המועצה

תקופת
כהונתה
של המועצה

המועצה תכונם לישיבתה הראשונה על ידי השר או מי שהוסמך על ידיו לצורך
.8
סעיף זה לא יאוחר מ־ 14יום מיום שנבחרו רוב חבריה ,והוא יהיה היושב ראש בה עד
שייבחר יושב ראש המועצה.

ישיבה
ראשונה

יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה ובלבד שהישיבה תתקיים
.9
לפחות אחת לשלושה חדשים.

ישיבה
רגילה

1

ס״ח  ,176תשט״ו ,עט׳ .48
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ישיבה שלא
»ז המנח
כינוס
ישיבה שלא
מן הפגיז
על ידי
חברי המועצה

.10

יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה ,אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי

שליש מחבריה לפחות או ביד ראש רשות מקומית•
 .11לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך  14יום מיום הגשת הדרישה
כאמור בסעיף  ,10רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה ,או — אם הדרישה חתומה
ביד ראש דשות מקומית  -----אחד מנציגיה של אותה רשות מקומית ,לכנס ישיבת מועצה
ולדון בסדר היום הנדרש .ישב ראש בישיבה חבר המועצה שייבחר לכך על ידי המועצה.

מנח חוקי

.12

רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

סדרי עבודת
המועצה
וישיבותיה

.13

המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה ,והוא כשאין הוראה

אחרת בצו זה.
בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד•

סמכויות
המועצה

.14

ביטול בחירת
חבר מועצה

 .15רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחר במקומו!
לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקף כיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה•

התפטרות
חבר המועצה

 .16חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
המקומית שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן
ההודעה לראש הרשות המקומית.

העדר
מישיבות
המועצה

 .17חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים ,או משלוש
ישיבות רצופות ,אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות ,יחדל להיות חבר המועצה׳
מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה .על
חדילה כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית ,שמטעמה כיהן לפני
החדילה.

מילוי
מהומות
פנויים

 .18חדל חבר מועצה מלכהן ,תבחר הרשות המקומית שבחרה בו בחבר אחר במקומו.
לא בחרה הרשות המקומית בחבר אחר תוך ששים יום מיום שבו הדל חבר מלכהן ,תודיע
על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית .לא שעתה הרשות המקומית להתראה,
רשאי השד למנות ח ב ר חדש מבין חברי מועצתה ,או עובדיה ,של אותה רשות מקומית!
ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי ,רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר
כחבר מועצה של אותה רשות מקומית.

שטירת תוקף!
הדיונים

 .19אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את
פעולותיה ,או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא ,ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר
חבריה.

סמכויות השר

 .20נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין ,יוכל לצוות על
המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו .לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד
שנקבע בו ,יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם
מקופת האיגוד.
פרק ד׳:

י ו ש ב ר א ש ה ט ו ע צ ה וסגניו

בחירת יושב
ראש המועצה

.21

המועצה תבחר בישיבתה הראשונה באחד מחיריה ליושב ראש המועצה•

בחירת סנ!
יושב ראש

.22

המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בסגן אהד ליושב ראש המועצה•
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קובץ התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ׳׳ה16.9.1965 ,

)א( נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב
.23
^:ראש חדש במקומו ,ימלא את מ ק ו מ ו 
)(1

כהונת
היושב ראש
וסגניו

סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד ?

)(2

אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד,׳

)(3

אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך — א 0נבצר מהםגן או מכל הסגנים

לפעול ,או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.
)ב(

יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד מאלה:
)(1

חדלו להיות חברים במועצה!

)(2

התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

)(3

הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

)ג( ׳החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושג ראש המועצה מכהו
נתם לא תהיה בת תוקף ,אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה
למעלה ממחצית כל .חברי המועצה! אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי פסק
דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון ,די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל. .
)ד(  ,חדל יושב ראש 'המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו ,תבחר המועצה במקומו
ביושב ראש אחר מבין חבריה ,תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו ,בישיבה שתיקרא במיוחד
לענין זה על ידי;מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.
)ה( חדל סגנו היחיד של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו ,תבחר
המועצה במקומו בםגן אחר מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה נןקומו ,בישיבה שתיקרא
במיוחד לענין זה על ,ידי יושב ראש המועצה.
יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה
.24
של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

היושב ראש
ממונה ע5
ביצוע
החלטות
המועצה .-

)א( יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה ,ולא יאוחר מאשר
.25
שלושה קדשים מתום שנת הכספים ,להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה
שחלפה.

דיז־וחשבון
של האיגוד

)ב( הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו ,בתיקונים או שלא בתי־
קונים,,ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשד ולפחות
העתק אחד לכל דשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
)ג(

האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

)א( סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
.26
ולשמש בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.
)ב( חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה
ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין כסויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה
באישור המועצה.
1

 .27יושב ראש המועצה או סגנו ,וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב
ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף  ,26רשאי ,באישור השר ,לקבל מקופת האיגוד
משכורת בשיעור שתקבע המועצה ,באישור השר.
קוב׳) התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

העברת
תפקידים
לסמכויות סל
היושב ראש

משכורת
היושב ראש
וסגניו
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פרק ה׳:
נחירת ועדות

וערות ועוכדיפ

 .28המועצה רשאית לבחיר — אם מבין חבריה ואם מבין עובדי האיגוד ואם מבין אנשים
מתאימים אחרים — ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לטפל בענינים או במקרים
מסויימים ,ככל שתטיל עליהן המועצה.

הרכב הועדה

.29

לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש .
לועדה

.30

יושב ראש של ועדה ייבחר על ידי המועצה.

אישור
החלטות
וערה

.31

)א(

החלטותיה של הועדה טעינות אישור המועצה.

)ב( המועצה בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המש־
תתפים בהצבעה ,רשאית להעביר ענין כסויים לועדה להחלטתה הסופית.

טדרי עבודת

.32

ועדה רשאית ,בשים לב להחלטות המועצה ,לקבוע בעצמה א ת סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

.33

)א( דשאי האיגוד —

חוזים ללא
החלטות
המועצה

.34

ועדה

)(1

להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם:

) (2לקבוע באישור השר את משכורתם ,שכרם ושאר תנאי עבודתם;
)(3

להפסיק ,מסיבה מספקת ,את עבודתם ולפטרם על פי החלטה של רוב

חברי המועצה.
)ב( המועצה תמנה גזבר ומזכיר.
פ ר ק ו׳ :

חוזיה ו ה צ ע ו ת

יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה ,בלי להיזקק להחלטת

המועצה ,אם נתקיימו שלוש אלה:
)(1

שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף׳ לידות ?

) (2ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה  -־ מיועדת לה הקצבה
מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה!
)(3
חוזים
הטעונים
החלטת המועצה

קויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

 .35כל חוזה אחר טעון החלטת המועצה .אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו ,יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר•

חוזה למתז
וכיו! או
מונופוליז

.36

העברת חוזים
לאיגוד

 .37חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות ,על ידי רשות מקומית בקשר לענינים
הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד ,יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד ,אם המועצה
החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך ,ואז בכל מקום בחוזה כאמור בו מדובר
ב״רשות מקומית״ יראו כאילו מדובר בו ב״איגוד״.

ועדת הצעות
ומכרזיפ

 .38למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה )להלן — ועדת הצעות ומכרזים(
שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.
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כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

קובץ התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ח16.9.1963 ,

) .39א( בכפוף לאמוד בסעיף קטן )ב( ,לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין
או טובין,להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,אלא על פי מכרז פומבי.

מכרזים

)ב( צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים ,וכן םוגי החוזים,
שהאיגוד יהיה רשאי להתקשר בחם ללא מכרז פומבי ,או ללא מכרז בכלל ,יהיו לפי האמור
כתקנות העיריות )מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים( ,תש״ך—, 1959
בשינויים המחוייבים לפי הענין.
2

 .40חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי בן־זוגו,
*
סוכנו או שותפו או באופן אחר ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה
גוד ,למען האיגוד או בשמו ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק
לתושבים —
ע

פ ן ? א י

חבר מועצה •
אועוב ד
המעונין בחוזה
י

יעיה

) (1יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק ,לפני הישי
בה הראשונה בה תדון בו!
) (2לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע
בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.
)ב( לא יהיו לעובד האיגוד ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו ולא על ידי ב ך
זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל חל?! או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד ,למען
האיגוד או בשמו ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט,
לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.
)ג( הוראות הסעיפים הקטנים )א( ו־)ב( לא יחולו על חבר מועצה או ועדה או
עובד האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה
בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים ,זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל
או פקיד אחראי בגוף המשפטי ,או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על .5%
)ד( העובד על הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,דינו — מאסר שלושה חדשים
או קנם חמש מאות לידות או שני העגשים כאחד.
פרמ ז':

כםפיפ

 .41הטילה המועצה המקומית על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד
בהתאם לסעיף  12לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספד התושבים ברשות המקו־
מית שהיו רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים
המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים ,תש״ט— , 1949והנוגע לתחום אותה דשות מקומית.

הט5ת מכסות

3

.42

)א( כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

קופת האיגוד

)ב( קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.
.43

)א(

גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

)ב( כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך ,אולם המועצה יכולה לי״•*״* ,לגזבר
להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד-

בטחי! קופת
האיגוד

ק״ח  ,659תש״ד ,עמי .215
עייר תש״ט ,תום׳ א׳ טס׳  ,48עמ׳ .164
קוב*! התקנות  ,1774י״ט בא?ו 5ת׳עכ״ה16.9.1965 ,
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פקודת תשלום

 .44כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ואש המועצה
וביד הגזבר,.
פרק ח׳:

חשבונות

הנהלת
חשבונות

 .45המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השד ,או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה,
חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו! חשבון זה יהא
פתוח לעיון חברי המועצה.

רואה חשבון

 .46גזבר המועצה יגיש תוך שלושים יום מתום ש נ ת הכספים את חשבונות המועצה
לרואה חשבון שיתמנה על ידי השר לפי סעיף  216לפקודת העיריות .
4

החחייבות
האיגוד

.47

גישה לםפרי
המועצה

 .48ספרי המועצה ,מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה,
והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם ,ובלבד שלא יוציא ספד ,מסמך או נייר כאמור
ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

המצאת ידיעות
לרואה
חשבונות

 .49רואה חשבון כאמור בסעיף  46רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו
ידיעות ,פרטים ,הסברים ,חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב
ראש המועצה למלא אחדי הדרישה תוך זמן מתאים.

חוזה ,כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד —
)(1

כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד אלא אם נחתמו על ידי יושב

ראש המועצה וגזבר האיגוד!
)(2

כשאין בהם התחייבות כספית כאמור אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש

המועצה ומזכיר האיגוד.

טשפטיט

מוםדחינוד
על יסודי קיים
בירור חילוקי
דעות

השם

 .50האיגוד רשאי להגיש תביעה ,או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל
דין בכל משפט או בכל הליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו ,או אם הדבר נראה ,לו
כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד ,או להגנת חבריו ,עובדיו ,מוסדותיו ומפעליו
בקשר לתפקידיהם .לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל
עובד הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
.51

המועצה רשאית להחליט על פי בקשת רשות מקומית שמוסד חינוך על יסודי קיים,

שבאותה רשות מקומית ,ינוהל ויוחזק על ידי האיגוד.
נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות ,כולן או מקצתן ,ובין האיגוד ,או בין
.52
הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד ,רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות
מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר ,והשר או מי שימונה על ידיו יכריע בהן.
הכרעה זו תהא סופית.
.53

לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים )אזור ר מ ל ה  -ל ו ד ( )הקמת מוסדות חינוך על־יסודיים,

ניהולם והחזקתם( ,תשכ״ה—1965״.
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הרשות המקומית

מספר החברים

עידית רמלה
עידית לוד
ה׳ באב תשכ״ה ) 3באוגוסט (1965
)חם (76531

3
3
זרח ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

חוק הרשויות המקומיות)הסדרת השמירה(,תשפ׳א—1961
צו ל ש ג ב ב ד ב ר ה ס ד ר ת ה ש מ י ר ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—
) ! 1961להלן — החוק( ,אני מצווה לאמור:
בצו ז ה —

.1

הגדתת

״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף ! 2
״ישוב״ —הישוב שגב ?
לכל מונח אחד תהא המשמעות שיש לו בחוק.
.2

תוקם רשות שמידה בישוב.

רשות השמירה

.3

הרשות תתמנה על ידי הממונה על מחוז הצפון.

מינוי חדשות י

.4

מספד חברי הרשות לא יעלה על שלושה.

הרכב הרשות

הממונה על מחוז הצפון יודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לו על מינוי הדשות,
.5
,
הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

הודעה על
מ י נ י י

.6

הסדרת חובת השמירה לפי צו זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

חובת השמירה

.7

הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

רשימת

החייבים
בשמירה

תושב הישוב חייב למלא אחרי הוראות הדשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם
.8
קביעת כשרו לשמירה.

בריסה רפואית

״הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
.9
ברשימה )להלן — השומר( לצאת לשמירה.

קביעת טועדי

השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף .9

.10

הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו בתחום חישוב ,ובכל מקום ציבורי
.11
עליו תורה הרשות.
1

ה ש מ י ר ה

חובת השומר
הצגת
י׳
ה

י...

־ | י מ ה

ם״ח  ,346תשכ״א ,עמ׳ .169
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מסירת העתק
״"י׳" " י

 .12על אף האמור בסעיף  ,11רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור
לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

"׳"י "

 .13שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי ,להישאר על משמרתו
עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.

0,

תפקיד

ענ<»ים

18

העובר על הוראות צו זה ,דינו — קנס  30.0לירות ,ואם הורשע כבר על עבירה

.14

כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס  300לידות.
השט

לצו זה ייקרא ״צו לשגב )הסדרת השמירה( ,תשכ״ה—1965״.

.15

חיים משה שפירא
שר הפנים

כ ״ ט ב א ב ת ש כ ״ ה )27באוגוסט (1965
<חמ (785210

פקודת העיריות
חוק עזר לטבריה בדבר א ס פ ק ת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ו־ 254לפקידת העיריות י ,מהקינה מועצת
עירית טבריה חוק עזר ז ה :
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״אביזרים״ — ברזים ,צינורות ,מגופים ,שסתומים ,מסננים ,תעלות ,סכרים ותאי בקורת !
״חדר״ — בבנין מגורים  - -חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר  - -חדר ששטח רצפתו
־ אינו עולה על  30מטר מרובע! שטח נוסף של  30מטר מרובע או חלק מזה ,דינו כדין
חדר נוסף!
״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה!
״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
המסופקים לנכס!
״מועצה״ — מועצת העיריה!
״המנהל״ — מנהל מפעל מפעל המים של העיריה ,לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר
זה על ידי המועצה למלא א ת תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם!
״מפעל המים״ — באר ,בריכה ,מעין ,מנהרה ,תעלה ,סכר ,קידוח ,מוביל ,צינור ,מנוע,
משאבה וכן כל מבנה ,מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת
מים ,לאגירתם ,להעברתם ,לאספקתם או להסדרתם ,למעט רשת פרטית;
״נכסים״ ,״בנין״ ,״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בסעיף  269לפקודה!
״עיריה״ — עירית טבריה!
״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם ,כביסה במשק בית ,שטיפה וניקוי של בית מגורים או
משדד ,בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן ,למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית
לפי סעיף  16לפקודת העיריות )אספקת מים(! 1936 ,
2

״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ,בכולה או במקצתה!
1
2
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״רשת פרטית״ — אביזר ,דוד אגירה ,מיתקן להגברת לחץ ,לוויסות ,לחימום או לפיזור
וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים
לנכס ,למעט מד־מים.
)א( חיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש
.2
לא ייעשו אלא על ידי המנהל.
)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים ,הרחבת החיבור ,פירוקו
או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.
)ג( בעד חיבור ,הרחבת חיבור ,פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה ,ישלם
המבקש לעיריה מראש:
) (1אגרה בשיעור שנקבע בתוספת!
) (2הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון
שהגיש המנהל.
)א( לא יתקין אדם רשת פרטית ,לא ישנה רשת פרטית קיימת ,לא יםירנה ולא
.3
יטפל בה בדרך אחרת ,פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה ,אלא
לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
או תכנית השינוי או התיקון ,הכל לפי הענין! בעד ההיתר ,פרט להיתר להתקנת דשת
פרטית ,תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג(
)ד(
של המנהל.

התקנת הרשת הפרטית ,שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל חשבונו.
הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו ,להנחת דעתו

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת
הפרטית ,כולה או מקצתה ,שהותקנה בנכס ,והמנהל ימלא בקשה זו .בעד בדיקה כאמור
תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית ,תיקונה או שינויה אלא באביזרים
שמידותיהם ,סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
קטן )ו( באביזרים אחרים ,הורה המנהל כאמור ,לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
אלא אם כן האביזר שיש 'להחליפו לא היה במצב תקין ,או מנע את פעולתו התקינה של
מד־מים או אביזר או גדם להפרעות באספקת המים ,לבזבוזם או לזיהומם.
)א( בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
.4
הגובל קטע רחוב שבו הניחה העיריה צינור מים ,ישלם לעיריה אגרת הנחת צינורות
בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב(

אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף ) 3ב(.

)ג( בעל נכס ,שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים שהגיש בקשה
להגדלת שטח הבנין או לבניית בנין חדש ,ישלם לפני מתן ההיתר לפי פקודת בנין עדים,
 1936י• ,אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי הבניה שבעדה ניתן ההיתר
כאמור.
3

ע׳׳ר  ,1938תום׳  1מט׳  ,589עמי .153
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התקנת
°

ט י ט י

)א( המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
.5
ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו ,לתקנו ,להחליפו או להסירו.
)ב( מד־מים הוא רכוש העיריה.
)ג( לא יותקן מד־מימ ,לא ייבדק ,לא יתוקן ,לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי המנהל.
)ד( צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
בתוספת.
)ה( במקום תשלום אגרת מד־מים ,רשאי צרכן להביא למנהל ת ו ך  30יום מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו
ברשתו הפרטית.
)ו( הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן )ה( ישלם לעיריה אגרת התקנת מד־מים
בלבד.
)ז( היה מד־המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
פטור גם מאגרת התקנת מד־מים,
)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו ,מלבד אם נגדם
הנזק באשמתו של אחד מעובדי העיריה ב ע ת מילוי תפקידו.
)ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־
המים ייבדק על ידי המנהל? בעד בדיקת מד־מים כאמור ,ישלם הצרכן לעידיה מראש
אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת .האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה
פגום.

אגרת מים

)א( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן לעיריה אגרת מים
.6
בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים ,ובלבד שלא תפחו?
מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.
)ב( מצא המנהל כי מדיהמים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה ,או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה
בשנה הקודמת ,כפי שימצא לנכון.
)ג( מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים ,רשאי הוא לפי
מיטב הערכתו לחייב א ת הצרכן בתשלום בעד כמות המים ,שמד־המים רשם אותה כתוספת
או כהפחתה ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,רשאי המנהל מיזמתו
הוא ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים ,באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל
של החדרים שמד־המים משמש אותם ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
בתוספת .כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי
הסכם בכתב של כל הצרכנים.
)ה( משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,המשתמשים בו
מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים ,רשאי המנהל להעריך א ת חלקו של כל אחד
מהצרכנים בכמות המים ,שנרשמה על יד מד־הכים ,ואגדת המים תשולם על ידי כל צרכן
כזה בהתאם לכך ,ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
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)ו( משמש מד־מים אחד נכים ,המוחזק על ידי צרכנים אחדים ,ונתגלתה נזילה
ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים ־מהצרכנים ,דשאי המנהל להעריך
א ת כמות המים שניצלו ואגדה ב ע ד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם
צרכנים.
)ז( הורכבו מדי־מים דידתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס ,והיה
הפרש ברישום ביניהם ,יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים ,אלא אם כן הגיעו
כל הצרכנים ,להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
)ח( לא הותקן מד־מים ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרות מים בשיעור
שנקבע בתוספת.
) '.¿7א( העיריה רשאית באישור שר הפנים להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
מים ולקבוע בו תנאים.

אספקת מים
י

? פ

ח י ז ה

)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין .הוראות חוק עזר זה ,יחולו תנאי החוזה.
באישור המועצה רשאי ראש העיריה לחייב צריכן להפקיד בקופת העיריה פקדןץ
.8
כפי שיקבע להבטחת תשלום אגדות המים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים
או קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכום המגיע מאת
הצרכן כאגדה או כדמי נזק כאמור.

פקרלנות

אגרת מים תשולם תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העידית.

מועד
התשלום

)א(

.9

)ב( האגדות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לשילומס,
ישולמו תוך  14יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.
נתעוררה שאלה בדבר םכופ הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה ,יכריע המנהל באישור
,10
בכתב .אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
) .11א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
זה ,או שבזבז מים ,השתמש בהם לרעה ,זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת׳ או שפגע
במד־מים ,דשאי המנהל להתרות בו בכתב.

,

אישור סכום
ההוצאות
ניתוק
החיבור

)ב( לא שעה הצרכן להתראה ,רשאי המנהל כתום  5ימים מיום מסירת ההתראה,
לנתק א ת החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר
חלקי הרשת הפרטית או מפעל'המים.
)ג( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף  2או שחיבורה חודש בניגוד
לסעיף  ,16דשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור,
)ד( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( או )ג( ,לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור ,או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון ,כדי למנוע
פגיעה במים או במד־מים כאמור ,הכל לפי העניו• בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף
קטן )ב( ,תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת.
)א( בשעת חירום או במקדה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
,12
הפרטית ,רשאי המנהל במידת הצורך ,לנתק ,לעכב או להפסיק א ת אספקת המים כולה
או מקצתה.

הפסקת אספקת
מיפ

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.
קוב ? התקנות  ,1774י״ט באלו? תשכ״ה16.9.1965 ,
,

2763

)ג( חלפה הסיבה לניתוק ,לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
)א( ,חייב המנהל לבצע מיד את היבור הרשה הפרטית שנותק ,ללא תשלום.
רשות כניסה

) .13א( המנהל או כל מי שהורשה על ידיו ,רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 8.00ל־ 17.00ובשעת חירום בכל זמן סביר ,על מנת
) (1להתקין ,לבדוק ,לתקן ,לשנות ,להחליף ,למסור או למדוד מד־מים ,צינור
או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה שבנסיבות נחוץ לעשותו!
) (2לבדוק אם היה בזבוז ,שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן.
) (3למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;
) (4לנתק חיבור או לנתק ,לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף  11או ! 12
) (5לבדוק אם קויימו הודאות חוק עזר זה!
) (6לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.
)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו להשתמש בסכר
כויותיו לפי סעיף קטן )א(.

שימוש במים

.14

)א( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג( לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
לתנאי ההיתר.
)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו ,לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה
באספקת המים.
)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שהיה למערכות של מים דלוחים ,מי שופכין ,מי
תעשיה כימית או כיוצא בזה.
)ו( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה ,ערבול ,או כיוצא בזה ,אלא
ברשות המנהל.
)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם
בתחום העיריה.
)ח( לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.
)ט( לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין ,כל אביזר השייך למפעל המים.
)י( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
)יא( לא יפתח אדם  - -פרט לעובד עיריה במילוי הפקידו  - -ברז המיועד להשקאת
נטיעות ציבוריות.
,מכירת מים
והעברתם

 .15לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר ,פרט לאדם שנותקה ,עוכבה
או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף  ,11אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

חידוש חיבור
שנותק

) .16א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
היתר בכתב מאת המנהל.
)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א(,
רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
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לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין ,בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
.17
סביר ממפעל המים.

שמירה מפני
זיהום

)א( ראש העידיה או מי שהוסמך על ידיו )להלן — ראש העיריה( רשאי לחייב
.18
בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה ,או כל בעל או מחזיק
של נכס ,תוך זמן שנקבע בדרישה ,לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים
סדירה.

דרישת

)ב(

ת י ק י נ י

'

מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א(,
רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם
.19
נמסרה לידי האדם שאליו היא 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 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 יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם
לפחות הוא בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות ,ובמקרה של
.20
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

מטירת
ה י ח  5י ח

ענשים

.21

חוק עזר לטבריה )אספקת מים( ,תשכ״א— — * 1961בטל.

ביטול

.22

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה )אספקת מים( ,תשכ״ה—1965״.

השם

תופפת
 .1אגדת חיבור דשת פרטית )סעיף <2ג()!(( :
לכל יחידת דיור —
עד ״1
1למעלה מ־״ ועד
למעלה מ־״ג 1ועד ״2
למעלה מ־״2

4

״

האגרה בלירות

0

0

50
1
150
250

.2

אגרה בעד היתד לשינויה או להסרתה של
דשת פרטית )סעיף  ) 3ב ( (

5

.3

אגרת בדיקה של כשת פרטית )סעיף  ) 3ה ( (

10

.4

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ו ־ ) ג ( ( —
לנכס בשטח עד  700מ״ר
לכל מ״ר נוסף
לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה

400
0.40
2.40

i1

ק״ת  ,1122תשכ״א ,עמ׳  ; 1322ק״ת  ,1442תשכ״ג ,עט׳ .1400
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 .5אגדת מד־מים )סעיף  ) 5ד ( ( :
מד מים שקיטרו —

_האגרו^ב?ירות

•
40

) (1עד ״ ן
)(2

למעלה מ־״ן ועד ״1

60

)(3

למעלה מ־״ 1ועד ״ן!

100

)(4

למעלה מ־״ן 1ועד ״2

150

 .6אגרת התקנת מד־מים )סעיף  ) 5ו ( (

6

 .7אגרת מד־מים לרבות פירוק ,הובלה והתקנה
)סעיף  ) 5ט ( (

6
האגרה למ״ק
באגורות

האגרה ה מ י נ י מ ל י ת
בלירות

אגרת מים )סעיף  — (6לחודש ״¬
)א( במקום שהותקן מד־מים:
)(1
נובמבר בהגבלה של

35

לשימוש ביתי — לכל מ״ק

1-05

) (2למשקי עזר — בחדשים אפריל —
מ״ר
מ״ק לכל
1 0 0 i 7
לחודש —
לכל מ״ק

13

לכל מ״ק נוסף

20

)(3

20

לגינות נוי  - -לכל מ״ק

היה מד־מים משותף לשימוש ביתי ,לגינות ומשקי
עזר תשולם האגרה לפי תעדיף לשימוש ביתי בעד
כמות המים עד  16מ״ק לדירה לחודש .בעד כל
כמות נוספת תשולם האגרה לפי תעדיף לגינות
ומשקי עזר ,הכל לפי הצריכה.
)(4
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לתעשיה —
)א( לצרכן שאינו רשום
הפקה של העיריה

45

4.50

)ב( לצרכן הרשום ברשיון ההפקה
של העיריה

35

4.50

)(5

לבניה

50

)(6

לחקלאות

30

)(7

לבתי הארחה

62

ממשלה ,צבא,

ברשיון

)(8

למוסדות
ואחרים

35

ציבוריים

)(9

לבית עסק ,בית מלאכה ,משרד

45

—•5
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)ב(

{•

;

האגרה למ״ק
באגורות

במקום שלא הותקן מד־מים —
לשימוש.ביתי — ל כ ל יחידת דיור:

.9

האגרה המנימלית
בלירות

לחדר ראשון — לחודש

3.50

לכל חדר — נוסף לחודש

—2

אגדת חידוש חיבור)סעיף  ) 11ד ( (

—2
חיים

גתאשד.
י״ח באב תשכ״ה ) 16באוגוסט (1965
)חט (876016

אלחדי ף

ממלא מקום ראש עירית טבריה
משה

היימ

שפירא

שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945,
חוק עזר ל ב א ק ה אל־גרבייה בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
ג

המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית באקה אל־גרבייה חוק עזר זה:
2

במקום התוספת לחוק עזר לבאקה אל־גרבייה )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

.1

׳

) ל ה ל ן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

3

החלפת
ה ת י ט פ ת

״תופפת
שיעורי ה מ ס לשנה
:

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות
100

איסוף ושיווק חלב
אספקת גז לבישול וחימום לפי מספר הלקוחות —
ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף
ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
עד  1000לקוחות לכל  100לקוחות או חלק מהם 25
למעלה מ־ 1000לקוחות לכל  200לקוחות
נוספים או חלק מהם
25
אספקת חשמל
500
אספקת מים
1000
אריגים — מכירה ׳
25
20
בגדים משומשים — מכירה
ביצים — מכירה
15
50
בית־בד
בית קפד— .
בלי מכשיר טלוויזיה
עם מכשיר טלוויזיה
בנאי — קבלן

60
100
60

תיאור הטלאבה או העסק
בנאי שאינו קבלן
בנאי לגדרות ותיקוני בנין בלבו
בנק או סניף בנק
גידול בקר — לכל ראש
גידול צאן — לכל ראש —
כבשים
עזים
גלידה — מכירה בסיטונות
דגים — מכירה
דודי שמש — אספקה והתקנה
הובלה —
במכוניות משא — לכל מכונית —
עד  3טונות
למעלה מ־ 3טונות
במכונית דיזל
במוניות — לכל מונית
זגג

הטס בלירות
30
20
500
5
2.50
2
50
15
50

35
50
70
50
25

) דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע״ר  ,1945תוס'  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
?״ת  ,644תשי״ז ,עמי  : 189ק״ת  ,1206תשכ״ב ,עט׳ .80
2

3
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תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

זמר
חייט
חייט לתיקונים בלבד
חנות מכולת — שמספר לקוחותיה
עד 150
 151עד 250
 251עד 350
 351ומעלה
חשמלאי
טחנת קמח
טייח
ירקות ופירות — מכירה קמעונית

25
30
50
70
30
40
30
30

ייצור בלוקים —
ללא מכונות חשמליות
במכונות חשמליות
ייצור קופסאות מפח
כלי חשמל — מכירה ותיקון
כלי חקלאות — מכירה
מאפיה או תנור
מגהצת או מכבסה
מהנדס
מחצלאות וכסאות מקש — מכירה
מכונאי
ממתקים — תעשיה ומכירה
מסגר
מסעדה

80
100
40
35
50
40
30
50
20
30
25
35
25

משרפות —
סיד
פחם
מילוי סוללות למנועים

20
40
15

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

מערבל בטון — עבודה
מרצף
מרצפות — מכירה בסיטונות
משקאות קלים — מכירה בסיטונות
נגר
ניהול מכונות משחקים
סיד — מכירה
סייד
סנדלר
ספר

50
35
30

עבודה בטרקטורים — לכל טרקטור
זחל
על גלגלים
פחח
צבע
קולנוע
קיוסק
קליד.
קצב
רהיטים חדשים — מכירה
רהיטים משומשים — מכירה
רופא
רוכל
שימורים — תעשיה
שרברב
שירות אוטובוסים
תוצרת חלב — מכירה בסיטונות
תחנת דלק
תיקון צמיגים למכוניות
תיקון אופניים

40
35
30
100
30
150
30
40
30
25
50
40
25
50
40
20
25
25
25
20
50
35
1000
30
1500
50
30
35
25״

תחילה

.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה ) 1באפריל .(1965

הוראות מעבר

.3

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס

לשנת  1965/66והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום
ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1965/66ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי
חוק עזר זה.
השם

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גדבייה )מס עסקים מקומי(

)תיקון(,

תשכ״ה—1965״.

פ א ר ם חמדא ן

נתאשר.

ראש המועצה המקומית באקה אל־גרבייד.

י״ח באב תשכ״ה ) 16באוגוסט (1965
)חט (81381
ח י י ם משד,

שפירא

שד הפנים
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קובי) התקנות  ,1774י״ט באלול תישב״ה16.9.1965 ,

פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר למנשה בדבר ביוב
כתוקף סמכותה לפי הסעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות * ,וחוק הרשויות
המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב— 1962־ )להלן — החוק( ,מתקינה המועצה האזורית מנשה
חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

ה ו ; ר ר ו ת

״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם ,למעט מכון טיהור!
״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה !
״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!
״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 .לחוק?
״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה ,למעט רחוב.
בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
.2
אותו נכס ,חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16
לחוק.

היטל ביוב

נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף  2לחיק ,חייב בעליו בהיטל
.3
ביוב לכל מ״ר על בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

בניה נוספת

)א(

.4

חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.

)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 השייך למועצה.

.5

חיבורביב
פרטי לביוב

איסור פגיעה
בביוב

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או
.6
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
מששפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם
^
לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעה

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  - -קנם  500לידות ,ואם היתר,
.7
העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענ׳עיפ

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ס״ח  ,376תשב״ב ,עט׳ .96
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השפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה )ביוב( ,תשכ״ה—1965״.

.8

תוספת
)סעיפים  2ד(3
היטל בין^

.1

.2

שיעור האגרה בלירות

עבוד בל מ״ר של קרקע מתוך  2רוגמים ראשונים
בכל מגרש עם או בלי בניו קיים )בולל קרקע שעליה
עומד בנין(
עבור כל כדדי של בניה ותוספת לבנין קיים

נתאשר.
כ״ה באב תשכ״ה ) 23באוגוסט (1965

0.85
—6.

יוסף מנחם
ראש המועצה האזורית מנשה

)חט (839017

חיים משה שפירא
י שר הפגים

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק ע ז ר ל ע ר ד ב ד ב ר ה נ נ ה על ה צ ו מ ח
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
ג

המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן 5
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פרח או עשב ,הנטוע או הצומח ברחוב או בגן ,או
כל חלק מהם!
״ממונה על ילד״ — 'אדם שילד בגיל פחות מ־ 18שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!
,.גף׳ — גן ציבורי ,חורשה או שדרה ,וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים וטועים או
צומחים בו ,בין שהוא גדור ובין שאיננו גדוד!
״רחוב״ — רחוב ,לרבות רחבה ,ככר ומגרש שבבעלות המועצה ,וכל מקום ציבורי ,הנמצאים
בתחום המועצה.
פגיעה בצמחים
י" "
3

1

י  ,י ב י ם

בגיסה לטסום
סגור

לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו
.2
ולא יסיר ממנו את קליפתו ,לא יקטוף ממנו פירות או פרחים ,לא יתלוש ממנו עגפים או עלים,
לא ידריך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדוד הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
.3
אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
1
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דיני מדינת ישראל ,גוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
הובץ התסנות  ,1774י״ט באלול תשב״ה16.9.1965 ,

.4

לא ישחק אדם בכדור משחק —

משחקים

׳

)(1

בגן ,אלא במקומות הקבועים לכך על־ידי ראש המועצה

)(2

ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.5
שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב ,לא ישחיתם ולא
ישמידם ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
)א( לא ידעה אדם בעלי־היים ,אלא במקומות שנקבעו לכך על־ידי המועצה ולפי
.6
הסדר שנקבע על ידיה.

טיפוס על
ע צ י פ

טועה

)ב( הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
אט היא מגודרת.
לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן ,ולא יניחו להיכנס לתוכו ,פרט לכלב כשהוא קשור
.7
היטב ועל פיו מחסום.

הכנסת
'

בעלי־חיים ,העוברים בתחום המועצה ,ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע

נהיגת
־

.8
בצמח.
.9

ב ע  5י

ח י י ם

ב ע  5י

לא יקשור אדם בעל־־חיים ,העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משובה ,שער או
ל-
ל
ל
ל
ל
סורג שןןןקמן
ב

ג

ן א

ו

ב ד ו ן ו ב

ש

ם

ך ! ג נ ה ע

צ מ ח ׳ ו כ ן

י ע מ י ךע

א

י

ד

מ

ב ע

י נ י ח נ ן

ח י י ם ן ? ! א

ח י י פ

קשיות
בעלי־חייפ

לעמוד על ידם.
.10

)א( לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
)ב( מצא ראש המועצה בעל־חיים ל ל
א

ה

ש

ג

ח

ה

ב ר ח ו ב >

ר

ש

א

י

ו

ה

השגתה 5
בעלי-ח״ם
ע

א

ל

ש י ם

א

ת

י ד ו

עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם
החזרתו לידיו.
בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף  ,10לא יוחזר לידי
.11
ל ל
ל
ל ל
בעליו אלא,לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו
יום מימי החזקתו.
ב ש מ ג ו ר ש

ע

ו ש

י ד ו ת

כ

הוצאות
החזקה

.12

הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

ילויפ'

.31

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

שימוש
בסמכויות

 .14העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם חמישים לידות ,ובמקרה של
עבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף חמש לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ
סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או לאחר הרשעתו בדין.
.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד )הגנה על הצומח( ,תשכ״ה—1965״.

נתאשד.
כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965
)חט (84864

חיים משה שפירא
שר הפנים

קוב״! התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

י צ ח ין פ ו נ ד ק ־
ראש המועצה המקומית ערד

ענשיפ

השם

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות)מם עסקים(1945 ,
ח ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ ב י א ל י ק ב ד ב ר מ ס עםקיש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  3לפקודת הרשו
יות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית קרית־ביאליק חוק עזר זה:
2

תיהוז

התוספת

בתוספת לחוק עזר לקרית־ביאליק )מם עסקים מקומי( ,תשי״א—) 1951להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,במקום ״חביות או פחים — אחסון ,קניה או מכירה — עבור כל
 20מ״ר שטח או חלק מהם 36״ יבוא:
3

״מחסן חביות או פחים
מחסנים סגורים המשמשים למטרת אחסון חמרים —
עבור כל  20מ״ר

200
36״

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1965/66והוא
.2
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על
חשבון המס לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1965/66ייחשב כאילו שולם על חשבון
המם לפי חוק עזר זה.

השפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק )מס עסקים מקומי( )תיקון מס׳ ,(2
.3
תשכ״ה—1965״.
נתאשר.
כ״ו באב תשכ״ה ) 24באוגוסט (1965

צבי קרלינר
ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

)חפ (85701

חיים משה שפירא
שר הפנים
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע׳׳ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ס״ת  ,146תשי׳׳א ,עמ׳  ; 582ק״ח  ,1371תשב״ג ,עמי  ; 62ק״ת  ,1697תשב״ה ,עמי .1554

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לרמת־נגב בדבר הדברת מזיקים
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה האזורית רמת־נגב חוק עזר זה:
ג

הנדוות

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 ז
״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב!
1
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דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256

סוביז התקנות  ,1774י״ט באלול תשכ״ה16.9.1965 ,

״מחזיק״ —:אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או גבל אופן אחר ,למעט אדם הגר
ג ג י ת מלון או בפנסיון ?
״מזיק״ — כל אחד מאלה :חלזונות ,עשבי בר ,טוואי התהלוכה של האורן ,זבוב ים התיכון,
נברנים ,קרציות הבקר ,יתושים ,זבובי־בית ?
״נכסיה״ — קרקע שגתחום המועצה ,גין תפוסה ובין פנויה ,גין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
.2

בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכםו.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש כהודעה ב כ ת ג מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
.3
להדביר• את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם .לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

חובה ?הדביר
מזיסיפ
הוראות
?הדברת
מזיקימ

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייג 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 המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה
ע? ירי

המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס גכל ע ת סבירה לנכסים ע ל מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

סמבות ראש
המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש 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 אי
אפשר לקיים את המסירה כאמוד ,תהא המפירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם
לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבר על הודאות
.7
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.

עבירות
וענשים

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר-לרמת־נגב )הדברת מזיקים( ,תשכ״ה—1965״.
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