רשומות

קובץ התקנות
3590

כ״ב באלול תשל״ו

 17בספטמבר 1976
עמוד

תקנות

הפיצויים לנפגעי

תאונות דרכים

) ח י ש ו ב פ י צ ו י י ם ב ש ל בזק ש א י נ ו

תשל״ו—1976

ממון(
2706

ת ק נ ו ן ה ק ר ן ל פ י צ ו י נ פ ג ע י ת א ו נ ו ת ד ר כ י ק  ,תשל״ו—. 1976

2706

ת ק נ ו ת ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) ת י ק ו ן (  ,תשל״ו—. 1976

2708

ת ק נ ו ת ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(2תשל״ו—. 1976

2709

ת ק נ ו ת ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) מ ס י ר ת פ ר ט י ם ע ל מ ח ל ו ת נ פ ש (  ,תשל״ו—1976

2713

מדור לשלטון מקומי
.

2714

צ ו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת  ) .ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(3תשל״ו—1976

ח ו ק ע ז ר ל ב ת ־ י מ ) ש י מ ו ר ר ח ו ב ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,תשל״ו—. 1976

2714

ח ו ק ע ז ר ל כ פ ר ־ ם ב א ) ה ו צ א ת א ש פ ה {  ,תשל״ו—. 1976
ח ו ק ע ז ר ל ר א ש ו ן ל צ י ו ן ) א ס פ ק ת מ י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,השל״ו—1976
ח ו ק עזר לגבעת שמואל )אספקת מ י ם (

)תיקון( ,תשל״ו1976-

2715
ד1ד2
2719

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ ה1975-
תקנות בדבר מבחנים לחישוב פיצויים בשל מ ק שאינו בזק ממון
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ב( לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה—
 ,! 1975ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה ,״הסכום המקסימלי״ — הסכום המקסימלי שנקבע בסעיף )4א()(2
.1
לחוק או'כפי שהוא הוגדל ,צמוד למדד המחירים לצרכן,
הישונ ד,פיצויי=

)א(

.2

בכפוף לאמור בתקנה  ,3סכום הפיצויים יהיה סך הכל של אלה:
) (1שני פרומיל מן הסכום המקסימלי כפול מספר הימים שבו היה הניזוק
מאושפז בבית הולים ,במוסד לטיפול בחולים או בנכים בשל התאונה!
) (2אחוז אחד מן הסכום המקסימלי כפול אחוזי הנכות לצמיתות שנגרמה
לניזוק כתוצאה מן התאונה! לענין זה ,״אחוזי הנכות״ — בפי שנקבעו בהתאם
למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגות נכות לנפגעי
עבודה( ,תשט״ז—. 1956
2

)ב( לא היה הנפגע זכאי לפיצוי לפי תקנת משגה )א( או שסבל נזק שאינו
נזק ממון שאינו מכוסה על ידי אותה תקנה ,יהיה סכום הפיצויים ,הסכום שהוסכם עליו
או שייפסק ,ובלבד שהסכום לא יעלה על עשרה אחוזים מהסכום המקסימלי.
הפחתת סכום
הפיצויים

אירעה התאונה למי שמלאו לו ביום התאונה שלושים שנה ,יוקטן סכום הפיצויים
.3
לפי תקנה )2א() (2באחוז אחד לכל שנה שמלאה לו מעל לשלושים שנה.

הפיצויים
במוח הנין רק

נגרם מותו של הניזוק כתוצאה מן התאונה ,יהיה סכום הפיצויים לעזבונו עשרים

תחילה

.4

וחמישה אחוזים מן הסכום המקסימלי.
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בתשרי תשל״ז ) 25בספטמבר .(1976

.5

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )חישוב פיצויים
.6
בשל בזק שאינו נזק ממון( ,תשלי׳ו—1976״.
י״ז באלול תשל״ו) 12בספטמבר (1976
)חמ (75216

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המשפטים

 1ס״ח תשל״ה ,עמ׳ .234
 2ק״ח תשט״ו ,ע:ז׳  ¡864תש׳׳ל ,עמ׳ .1159

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל'׳ה975-ו
תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה-׳
 , 1975מתקינה המינהלה ,באישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
תקנון זה:
ו

 1ס״וז תשי״ה ,עמי .234

2706

קובז התקנות  ,3590כ״ב באיוי תשל״ו17.9.1976 ,

פרק א׳ :פדשנוח
בתקנון זה — י

.1

הגדרות

״החוק״ — חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה—! 1975
שאר המונחים — כמשמעותם בחוק.

פרק ב':

הגשת תביעות לקרן והטיפול בהן

נפגע הרואה עצמו זכאי לפיצויים לפי םעיף  12לחוק ,יגיש הודעה בכתב על כך,
.2
יפרט בה את פרטי התאונה ואת עילת זכאותו ויצרף או יפרט את המסמכים ושאר ראיותיו
העשויים להוכיח את זכותו לקבלת פיצויים מהקרן.

הגשת התביעה

תוך  30יום מקבלת ההודעה בהתאם לתקנה  ,2תודיע הקרן לנפגע בכתב אם היא
.3
מכירה בזכותו לקבל פיצויים מהקרן.

הכרת הקר!
ב ז כ י ת ה נ פ ג ע

הכירה הקרן בזכות הנפגע ,יגיש לה הנפגע את פרסי הסכומים שהוא דורש ממנה,
.4
ויצרף ויפרט את ראיותיו לסכומים אלה! הגשת הפרטים לפי תקנה זו תיחשב להגשת
דרישה לענק סעיף  5לחוק.

סבלמי ד.פיצייים

תוך  90יום מקבלת פרטי הסכומים תודיע הקרן לנפגע בכתב באיזה חלק מדרישתו
.5
היא מכירה! בכפוף להוראות סעיף  5לחוק תשלם הקרן את הפיצויים תוך  30יום מהיום
שהגיעה לכלל הסכמה עם הנפגע בדבר גובה הפיצויים.

תשלום הפיצויים

)א( נודע לנפגע על טענת המבטח בדבר העדר ביטוח לפי פקודת הביטוח או על
.6
^
^
1,
טענה שהביטוח ל
ש

ה פ ו ג ע

א י נ ו

מ

כ

ס

ה

א

ת

ה

ח

ב

ו

ת

ה נ ד ו נ ה ׳

י ן ד ל ע

ע

כ

ך

א

ק ד ן >

ך י ן ז ו ל

חובות ע!ר
של הנפגע

)ב( י הקרן רשאית להתנות את התשלום לפי תקנה  5במתן התחייבות מצד הנפגע
למסור לה כל מסמך ומידע שבידו ,לשתף עמה פעולה ולפעול לפי הוראותיה בכל הנוגע
לבירור ולמימוש של זכויותיו נגד האחראים לתאונה ומבטחיהם.
 .7׳ הקרן רשאית ,במידת הצורך ,לדרוש מן הנפגע ראיות נוספות על אלה שמסר לפי
תקנה  2או  ,4ולהאריך מדי פעם את המועדים האמורים בתקנות  3ו־ ,5ד ב ל
על כך לנפגע הודעה מנומקת בכתב.
ב ד

פרק גי:

ש

ת

מ

ס

ו

פעולות הקרן

המינהלה תנהל את פעולות הקרן :היא תכין תקציב שנתי׳ דו״ח כספי שבתי
.8
ודו״ח שנתי על פעולות הקרן ,ותגיש אותם לשר האוצר! היא תקבע את,מדיניות החשק־
עות של אמצעי הקרן.

.9

•

)א(

החלטות המינהלה יתקבלו ברוב דעות של חבריה הנוכחים בישיבה.

)ב( המינהלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה.
.10

ר

ראיות נוספות
והארכת מועדים

תפקידיהמיגהלה

החלטות המינהלה
וסדרי עבודתה

המינהלה רשאית להקים מבין חבריה ועדות לתפקידים שתקבע.

קובץ התקנות  ,3590כ״ 3באלול תשל״ו6 ,ד17.&19

2707

מנהל כללי

.11

המינהלה תמנה מנהל כללי לקרן.

)א(

)ב( המנהל הכללי ידאג לביצוע החלטות המינהלה ויהיה אחראי לפעולות
השוטפות של הקרן.
חתימה בשם הקיז

המינהלה תקבע את הרשאי או הרשאים לחתום בשם הקרן ,ובלבד שהמחאות מעל
.12
לסכום שהקבע המינהלה ייחתמו בידי שני אנשים שלפחות אחד מהם הוא חבר המינהלה.

הסמכות לגבי

המינהלה תקבע לגבי אילו סוגי תביעות יהיו הטיפול ,ההכרה בהן והסילוק בסמ־
.13
כותר של המנהל הכללי ,ולגבי אילו סוגי תביעות — בסמכות שלו בצירוף חבר או הברים
של המינהלה.

ת ב י ע י ת

פרק ד׳ :שונות
שינוי התקנון

המינהלה רשאית ,בכפוף לאמור בסעיף ) 14ב( לחוק ,לשנות תקנון זה על ידי
.14
החלטה שהצביעו בעדה לפחות חמישה מחברי המינהלה ,ובלבד שניתנה לכל חבריה הודעה
של  21יום מראש על השינוי המוצע.
.15

לתקנון זה ייקרא ״תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,תשל״ו—1976״.
י׳ פ י ק ד
יישב ראש המינהלה

נ תאשר.
י״ז באלול תשל״ו) 12בספטמבר (1976
)המ (75217

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שד המשפטים

חוק שירות בטחון ,חשי״לן] 1959-נוסח משולב[
תקנות בדבר רישום ,בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־)15ג( לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח
משולב[ י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוססת
הראשונה

בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון ,תשכ״ז—) 1967להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״מחלות רוח״ שאחרי פסקה  18יבוא ״מחלות נפש״ ובמקום פסקאות
 19עד  30יבוא:
2

״ inadäquate Personality .19איכות נמוכה מאד עם הפרעות אישיות ללא
סיכויי הטבה.
.20

 schizoid Personalityאישיות סכיזואידית — עם קשיי הסתגלות ניכרים.

.21

 Paranoid Personalityאישיות פרנואידית בכל דרגותיה

ם

פסיכוזות אנדוגניות על כל צורותיה גם לאחר התקף יחיד.

 1ס״ח תשי״ש ,עמ׳ .286
 2ק״ת תעוכי׳ו ,עמ׳ .3399

2708

קובץ התקנות  ,3590כי׳ב באלול תשל׳׳ו17.9.1976 ,

 .23מצב לאחר פסיכוזה טוקסית או טראומתית או חולי מוח כרובי — chronic
 Brain Syndromeעם שינויים באישיות.
.24

נוירוזה ללא סיכויים להטבה כולל — severe chronic Post Traumatic
.Neurosis

.25

סוציופטיה עם הפרעות בהתאמה חברתית.

.26

התמכרות לסמים או לאלכוהול ותולדות של שימוש קבוע בהם.

.27

פיגור שכלי ".Mental Retardation

בתוספת השניה לתקנות העיקריות במקום ״מחלות רוח״ שאחרי פסקה  18יבוא
.2
התקופ״
״מחלות נפש״ ובמקום פסקאות  19עד  24יבוא:

1

תיקון התוספת
ז ז ש ג י ה

״ Neurotic Personality or Immature Personality .19אישיות
בלתי בשלה או אישיות נוירטית ,עם קשיי התאמה חמורים
שנתיים
וסיכויים להטבה
.20

פסיכוזה טוקסית או טראומתית או Acute Brain Syndrome
בזמן ההתקף ועד שנתיים אחריו

שנתיים

.21

נוירוזה המגבילה פעילות בתחומים רבים עם סיכויי הסבה
לאחר טיפול

שנתיים

 .22קשיי הסתגלות תגובתיים חמורים אך זמניים
.23

ששה חדשים

 combat Reactionתגובת קרב נפשית עם הגבלה ניכרת ברוב
שנה״
תחומי הפעילות וסיכויים להטבה
iL..-,„.

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

ייייי־

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון)תיקון( ,תשל״ו—1976״.

 5ז ש פ

ר באלול תשל״ו) 1בספטמבר (1976
)חמ {730210

11

שמעון פרס
שר הבטחון

חוק שיחת בטחון ,חשי״ט959-ו נגוסח משולב[
תקנות בדבר רישום ,בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  40 ,33 ,30 ,17 ,16 ,6 ,5 ,4 ,3ד 45לחוק שירות בטחון,
תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה —

הגירות

״מנהל מוסד חינוכי״ — אדם האחראי להנהלתו של מוסד שבו מקבלים חינוך או השכלה
יותר מחמישה בני־אדס ו
״בית־חולים״ — כמשמעותו בסעיף  24לפקודת בריאות העם.*1940 ,
 1ס״זז תשי׳׳ט ,עפ׳ .286
 2ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמי .191
קובץ התקנות  ,3590ביב באל <1תשי״ו17.9.1976 ,

2709

תיקח תקנה 1

.2

החלפת תקנה 4

.3

בתקנה  1לתקנות שירות^בטחון ,תשכ״ז—1967
)(1

3

)להלן — התקנות העיקריות( —

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)3א( אם היה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע לאחר הגיעו לגיל — 18
התאריכים בהם נכנם לארץ ויצא ממנה ,וכן סוג האשרה ורשיון הישיבה
שניתנו לו — ישיבת ביקור ,ארעי או קבע — הכל לפני שהיה לאזרח ישראלי
או לתושב קבוע.״

)(2

במקום פסקה ) (18יבוא:
״) (18המחלות או החבלות שפוגעות או שפגעו בכשרו הרפואי פגיעה של
ממש ,או העלולות לפגוע כאמור והמחלות או החבלות שבגללן הוא זקוק
או היה זקוק לטיפול ממושך או לאשפוז.״

)(3

בסופה יבוא. :
״) (20בן משפחה מהמנויים בפסקה ) (8שהיה חייל שנספה במערכה כמש
מעותו בהוק משפחות החיילים )תגמולים ושיקום( ,תש״י—.* 1950״

במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

״מסירת פרטים
על מלש׳׳בים
ועל יוצאי צבא

) .4א( מנהל מוסד חינוכי חייב למסור לפוקד ,לפי דרישתו ,את המספר
של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי צבא שנמצאו כשרים לשירות,
שהם חניכי המוסד ,וכן את הפרטים .כלהלן ,ככל שהם ידועים לו ,על
כל אחד מהם :שם המשפחה והשם הפרטי ,מספר תעודת הזהות ,המען,
הגיל׳ ההכשרה בלימודים ודרגתם.
)ב( מעביד המעסיק יותר משלושה עובדים חייב למסור לפוקד,
לפי דרישתו ,את המספר של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי
צבא שנמצאו כשרים לשירות ,שהוא מעסיק וכן את הפרטים כלהלן,
ככל שהם ידועים לו ,על כל אחד מהם :שם המשפחה ,השם הפרטי,
מספר תעודת הזהות ,המען ,הגיל ותקופת העבודה אצל המעביד וטיבה.
)ג( עובד בית־חולים ,לבבות מנהלו ,חייב למסור לפוקד ,לפי
דרישתו ,על מיועד לשירות בטחון ועל יוצא צבא שנמצא כשר לשירות
שאושפזו באותו בית־חולים ,קיבלו טיפול או נבדקו בו ,את הפרטים
דלהלן ,ככל שהם ידועים לו:
) (1שם המשפחה והשם הפרטי ,מספר תעודת זהות ,המען
והגיל !
)(2

תאריך הקבלה לבית־החולים ותאריך השחרור ממנו!

)(3

פירוט הממצאים הרפואיים!

)(4

תוצאות הבדיקות!

)(5

מהלך המחלה והטיפול בה!

)(6

האבחנה והניתוחים.

 3ק״ת תשכ׳׳ז ,עמ־ .3399
 4פ״ה תש״י ,עמי .162
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)ד( הפרטים הרפואיים המנויים בפסקאות ) (3עד ) (6לתקנת
משנה )ג( לא יימסרו אל מאת עובד בית־חולים שהוא מורשה לעסוק
ברפואה ,לפוקד שהוא חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי ,תשט׳׳ו—
 , 1955המורשה לעסוק ברפואה.
5

)ה( תקנות משנה וג( ו־)ד( יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על
אדם המורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה* 1947 ,
שאינו עובד בית־חולים ,לגבי כל אדם שהוא בדק או שהיה בטיפולו.
)ו( פסיכולוג חייב למסור לפוקד ,לפי דרישתו ,את הפרטים כלהלן,
ככל שהם ידועים לו ,על כל מיועד לשירות בטחון ועל יוצא צבא שנמצא
כשר לשירות שהיו בטיפולו:
) (1שם המשפחה והשם הפרטי ,מספר תעודת הזהות ,המען
והגיל:
)(2

מועד הטיפול;

)(3

פירוט הממצאים.

)ז( לא תידרש לפי תקנה זו מסירת פרטים על מחלת נפש שאינה
מפורטת בתקנות שירות הבטחת )מסירת פרטים על מחלות נפש(,
תשלי׳ו—. 1976״
ז

.4

בתקנה  7לתקנות העיקריות

—

תיקיו

תקיה ל

) (1בתקנת משנה)-א( ,אחרי ״פוקד״ יבוא ״המורשה לעסוק ברפואה לפי
פקודת המתעסקים ברפואה1947 ,״ ;

.5

)(2

בתקנת משבה )ג( ,אחרי ״פוקד״ יבוא ״כאמור בתקנת משנה )א(״!

)(3

בתקבת משבה )ט( ,״ ב כ ת ב — יימחק.

בתקנה )8א( לתקנות העיקריות —

)(1

בפסקה ))(1א( ,אחרי ״או כל מבחן אחר״ יבוא ׳*או כל ממצא אחר״!

)(2

בפסקה ))(1ב( ,בסופה יבוא ״או ממצאים של כשר לשירות״.

בתקנה )9א( לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(1הסיפה המתחילה במלים ״ובלבד
.6
שאין להגיש ערר כאמור״ — תימחק.

תיקון ת » ה

8

תיקון תקני9 ,

.7
תימחק.

בתקנה ) 11א( לתקנות העיקריות ,הסיטה המתחילה במילים ״אולם אין להזמין״ —

תיקון תקנה )1

.8

תקנה  13לתקנות העיקריות — בטלה.

ביטול תקנה 13

 5ס״וז תשט״ו ,עמי .171
 6ע׳׳ר  ,1947תוס׳  ,1עמי .262
 7ק׳׳ת תשל׳׳ו ,עמ׳ .2713
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החלפת *תוספת

במקום התוספת השלישית לתקנות העיקריות ,יבוא:

.9

״תוספת שלישית
)תקנה ) 10ג()((2
הגר

אני

מען הרוב-א

שם ושם משטחה של הרופא
מומחה ל־
תחום -רפואה שהרופא מומחה לו

מאשר בזה ,בי

בעל רשיון רופא מ ס פ ר
מספר הרשיון
בדקתי א ת

ביום

שם ושם משפחה של הנבדק

תאריך הבדיקה
שמספר תעודת הזהות׳
מס׳ ת .ז .של הנבדק

וכן עיינתי בהודעה על הממצא הרפואי שלפיו נ ק ב ע לאחרונה כשרו הרפואי לשירות בטחון
של אותו נבדק א ש ר הועבר אלי ב ת ו ך מעטפה סגורה ,הרצופה ל מ כ ת ב ו של הפוקד
שב ושם משפחה של הפוקד
מיום
תאריך ומספר המכתב של הפוקד
להלן האבחנה :

לפיכך אני מוצא כי הנבדק אינו סובל

י ו ת ר ־  /ע ד י ק ס ו ב ל • מהממצא שלפיו נקבע לאחרונה

כשרו הרפואי לשירות בטחון ,וכי ,לדעתי ,ה ו א כ ע ת :
•

כ ש ר לשירות

•

בלתי כ ש ר ארעית לשירות

•

בלתי כ ש ר לשירות

מקום

תאריך
)—( חתימה

מחק את המיותר.

!!הייה

.10

השם

.11

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון )תיקון מם׳  ,(2תשל״ו—1976״.

ח׳ באלול תשל״ו) 3בספטמבר(1976
>
י•"
7 3 0 2 1 ,3
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שמעון פרם
שר הבטחון
קובץ התקנות  ,3590כ״ב באלול תשל׳׳ו17.9.1976 ,

חוק שירות בטחון ,תשי״ט] 1959-נוסח משולב[
תקנות בדבר מסירת פרשים על מחלות נפש
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  33ו־ 45לחוק שירות בטחון ,תשי׳׳ט—] 1959נוסח
משולב[ ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ,אני מתקין תקנות אלה;
נ

.1

לא תידרש מסירת פרטים על מחלת נפש שאינה אחת מאלה:
)א(

! Inadequate personality

)ב(

אישיות בלתי בשלה!

)ג(

אישיות סכיזואידית ! Schizoid personality

)ד(

אישיות פרנואידית!

)ה(

)ו(

)ז(
)ח(

)(1

תגובה פסיכוטית חריפה!

)(2

סכיזופרניה בכל צורותיה!

)(3

פרנויה בכל צורותיה!

)(1

פסיכוזות מני דפרםיביות — !Maniac Depressive Psychoses

)(2

תנודות מני דפרסיביות!

)(1

פסיכוזה טוקםית!

)(2

מצב אחרי פסיכוזה טוקסית או טראומתית!

)(1

חולי מוח חריף ! Acute Brain Syndrome

)(2

חולי מוח כרוני : Chronic Brain Syndrome

)ט(

פםיכונאורחה ן

)י(

קשיי הסתגלות תגובתיים זמניים !Transient Situational Maladjustment

דרישת פרטי•

)יא( דכאון תגובתי!
)יב( פסיכופטיה!
)יג(

התמכרות  Addictionלסמים או לאלכוהול t

)יד( פיגור שכלי!
)טו( חשד לכפיון.

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

חחייי׳

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון )מסירת פרטים על מחלות נפש(,
.3
תשל״ו—1976״.
ר באלול תשל״ו) 1בספטמבר (1976
) ז ז מ 1 7 3 0 2 1 0

השם

שמעון פרס
שר הבטחון

 1ס״ח תשי׳׳ט ,עמ׳ .286
קובץ התקנות  ,3590כ׳׳ב באלדל תשל״ו17.9,1976 ,
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מדלר לסזלטון מקדמי
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה
לאמור:
1

תיקו! ס ע י ף «  1א

.1

בצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950בסעיף 146א ,אחרי סעיף קטן )א(
2

יבוא:
״)אא(
המועצה
המועצה
חברותם
תחילה

.2

השם

.3

רכשה המועצה מניות בתאגיד כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית
להחזיק מניות בעצמה או באמצעות ראש המועצה ,סגניו או עובד־
בנקיבת תפקידם או משרתם בלבד של המחזיקים; והוא הדין לגבי
בתאגיד ללא הון מניות.״

תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )תיקון מס׳  ,(3תשל״ו—1976״.
•י וסף ב ו ר ג
שר הפנים

כ״ו באב תשל״ו) 22באוגוסט (1976
 1ח י״ ( 8 0

- 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,9עה׳ .256
 2ק״ת תשי״א ,עמי  ;178תשל״ה ,עמי  ;7תשל״ו ,עמי .1221

פקודת העיריות
חוק עזר לבת־ים בדבר שימור רחובות
בתוקף צומכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית בת־ים
1

חוק עזר זה:
החלפחהתוספת

,1

השם

.2

במקום התוספת לחוק עזר לבת־ים )שימור רחובות( ,תשכ׳יג ,21963-יבוא:

״תוספת
™1

3

לירות

(

לבית אוכל או בית קפה שיש בו עד שני שולחנות

50

ל כ ל שולחן נוסף

.*50

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים )שימור רחובות( )תיקון( ,תשל״ו1976-״.
יצחק דלקר
ראש עירית בת־ים

י נתאשר
י״ד באב תשל״ז נ 10באוגוסט (1976
)חמ (8/34

יוסף בורג
שר הפנים
 1דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש  ,8ממי .197
 2ק״ת תשב״נ ,עמי .1314

2714

קובץ התקנות  ,3590כ״ב,באלול תשל״ו17,9.1976 ,

פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל כ פ ר ־ ס ב א ב ד ב ר ה ו צ א ת א ש פ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  251 ,250ו־ 254לפקודת העיריות׳ ,מתקינה מועצת
עירית כפר־סבא חוק עזר• זה. :
,1

בחוק עזר זה -

הנדרות

״עיריה״  -עירית כפר־סבא;
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן;
״המפקח״ — אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה ,וכן אדם
שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו ,לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן:
״בעל״  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין'כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים:
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
״בנין״  -מבנה ,בית ,צריף ,מחסן ,צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל או חלק מהם ,לרבות הקרקע
שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחר ולמעט
בית מלאכה או אורווה:
״בית מלאכה״  -לרבות מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה בית חרושת ,מפעל ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;
״אורווה״  -לרבות רפת ,לול ,מכלאד ,דיר ,וכן כ ל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים
בו יחד עם האורווה;
״אשפה״  -לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,פירות וירקות ופםולתם,
קליפות ,קופסאות פח ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי נקיץ.,
למעט זבל ,פסולת גיבה והמרי בנין!
״זבל״  -גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה;
״פסולת״  -פסולת הנוצרת בכל חצר ,מפעל ,מקום תעשיה ,בית מלאכה או מחסן ואינה
־ אשפה או זבל;
״חמרי בנין״  -לרבות כ ל הפסולת של המרים שמשתמשים בהם בקשר לפעילות בניה,
תיקונים ,שינויים או הריסה בבביבים;
״נכס״  -בנין ,בית מלאכה או אורווה.
) .2א( בעל בנין הייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ,לתקנם ,או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
1

כלי אשפה

דיבי»דינו 1ישראל ,נוסח הדס  ,8עמ׳ .197

קובץ התקנות  ;3590כ׳׳ב באלול תשל־׳ו17.9.1976 ,
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)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ו ל א
ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
גג(
זבלופסולת

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או המרי בנין.

)א( המחזיק בבית מלאכה ,במפעל ,בבית חרושת ,במחסן או באורווה ,חייב להתקין
,3
כלי קיבול לפסולת או לזבל לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספר ,למקום
ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים,
הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם פסולת או זבל אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר פסולת או זבל מחוץ לכלי הקיבול.
)ג(

לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמרי בנין.

העברת אשפה

לא יוביל אדם  -פרט למפקח  -ולא יעביר אשפה ,זבל או פסולת מנכס לכל מקום
.4
אחר אלא לפי היתר או דרישה מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר או הדרישה.

היבלחאשפה

כל אשפה ,זבל או פסולת שסולקו על ידי פועלי העירייה או שליחיה ,יובלו על ידם
.5
לאותם מקומות שייקבעו לצורך זה על ידי ראש העיריה ויהיו רכוש העיריה.

מתןהיתר

)א( ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו ,להתלותו,
,6
או לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב(

רשותכניםה

בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו -
)(1

השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת;

)(2

המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל או פסולת;

)(3

דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם גודלם ומבנם;

)(4

תקופת ההיתר.

)א( כל פועלי העיריה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל נכס כדי
,7
לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל נכס או המחזיק בו יאפשר לפועלי העיריה לגשת על נקלה לכלי האשפה
או לכלי קיבול אתרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או פסולת ללא הפרעה.

סמכויות המפקח

,8

)א(

המפקח רשאי להיכנס לכל נכס על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

)ב( לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או  3רשאי
המפקח לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.
מסירת הודעות
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מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.9
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או נמסרה 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 עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הודבקה
במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה.
קובץ התקנווז  ,3590כ״ב באלול תשל״ו6 ,ד.9.!9ד1

) .10א( בעד הוצאת האשפה והעברתה ע ל ידי המפקח מנכס ישלם המחזיק הפטור מ א ד ־
נונה כללית על פי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( ,2 1938 ,לקופת העיריה
אגרה שנתית בשיעור של שליש מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה אלמלא
הפטור האמור.
)ב(

תשלופאגרה

האגרה ל א תגבה ממוסדות חינוך ודת.

)ג( בעד הוצאת פסולת או זבל ישלם המחזיק או הבעלים של מפעל ,מחסן ,בית
מלאכה «ו אורווה לעידיה נוסף על הארנונה או האגרה לפי סעיף ק ט ן ) א ( אגרה בשיעור
של  15לירות לכל מיכל של  1500ליטר או חלק ממנו שפונה ע ל ידי העיריה.
)ד( המפקח יגיש בכל שלושה חדשים למחזיק או לבעלים של נכס חשבון ע ל מספר
המיכלים שפינתה העיריה בתקופה של שלושת החדשים שחלפו והמחזיק או הבעלים יפרע
את החשבון תוך  15יום מיום מסירתו.
 ,11העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קבס  5000לירות ואם עבר על הוראות
הסעיפים  2או  3והמפקח ל א השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  8והיתה העבירה נמשכת,
דינו  -קנס נוסף  200לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאהד שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

עונשים

,12

חוק עזר לכפר־םבא )הוצאת אשפה( ,תשכ״ד - 31964-בטל.

ביטול

.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא )הוצאת אשפה( ,תשל״ו1976-״.

השפ

זאב גלר
ראש עירית כפר־סבא

נתאשר.
ד׳ באב תשל״ו) 10באוגוסט • (1976
יוסף בורג
שר הפנים
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 2ע ־ ר  ,1938תום׳  ,1עמי .27
 3ק״ת תשכ״ד ,עמי .1450

פקודת העיריות
חוק עזר לראשון־ לציון בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה ל פ י סעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות! ,מתקינה מועצת עירית
ראשון לציון חוק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לראשוךלציון )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ז ^-־, 1967
2

החלפת התוספת

יבוא:
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 2ק־׳ח תשב־ז ,עמי  ;2712חשל״ח ,עמי  205ועמי .2139

קובץ התקנות  ,3590כ״ב באלול תשל׳׳ו17.9.1976 ,
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״תוספת
.1

.2

האגרה בלירות

אגרת חיבור רשת פרטית )םעיף ((1) 0) 2
)!(

לכל חיבור משנה ליחידת דיור ,עסק,
משרד א ו מלאכה

500

)(2

לבל חיבור ראשי לרשת המים — עד ״2

1800

)(3

לכל חיבור לרשת המים מעל  -״ 2עד ״3

3200

)(4

ל כ ל חיבור אחד

לפי חשבון שהגיש המנהל.

הרחבת חיבור ,פירוק א ו התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן -
100

עד ״2

לפי חשבון שהגיש המנהל.

מעל ל־״2

אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
.3
)סעיף ) 3ב((

30

.4

אגרה בעד בדיקה של רשת פרטית )סעיף ) 3ה((

50

.5

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ו־)ג«
)(1

1000

לחקלאות ,לכל דונם או חלק ממנו

2000

נ (2לנכס אחר — עד  500מ״ר

4

ל כ ל מ״ר נוסף
ובנוסף לזה -
בבנין המיועד למגורים ,ל כ ל מ״ר של
שטח בניה בכל קומה
כבנין המיועד למשרדים ועסקים ,לכל
מ״ר של שטח בניה בכל קומה

12

בבנין המיועד לתעשיה בתנאי של צריכה
של לא יותר מ־ 2.5מ״ק מים ליממה לכל
דונם של הנכס ,ל כ ל מי׳ק של נפח הבנין

6

כשהצריכה היומית עולה ע ל הכמות
האמורה -
.6

. 9

לפי חוזה מיוחד.

אגרת מד מים )סעיף ) 5ד«:
)(1

מד־מים שקטרו עדי״— 2
א.

כשיש מיתקן'להתקנת מד .מים  -ישולם לפי
המחיר שנקבע בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים
ושרותים ,תשי״ח— , 1957בתוספת .15%
3

ב .כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד־מים  -ישולם
׳ י; לפי המחיר שנקבע בהתאם לחוק הפיקוח ע ל •
מצרכים ושרותים ,תשי״ח ,1957-בתוספת .50%
)(2

מד מים שקטרו עולה ע ל ״— 2

לפי חשבון שהגיש המנהל.

 3ם״ח תשי״ח ,עמי  ;24חשל״ג ,עמ׳  26ועמ׳ .202
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קובץ התקנות  ,3590כ״ב באלול תשלי׳ו17.9.1976 ,

האגדה בארזת

אגרת בדיקת מד מים ,כולל דמי פירוק ,הובלה והתקנה
.7
5
)
5מחדש )סעיף
.8

3

אגרת חידוש חיבור )סעיף ) 11ד((

50״

לחוק עזר זה יקרא ״חוק עזר לראשון־לציון)אספקת מים( )תיקון מס׳  ,(3תשלי׳ו-
.2
1976״.
נתאשר.
י״ד באב תשל״ו) 10באוגוסט (1976

0C

השם

חנניה גיבשטיין
ראש עירית ראשוךלצידן

)חמ (8/7
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לגבעת־שמואל בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית גבעת־שמואל חוק עזר זה:

,1

במקום התוספת לחוק עזר לגבעת־שמואל )אספקת מים( ,תשכ״ח , 1967-יבוא:
2

החלפתהתוספת

״תוספת
.1

אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף «1) 00 2
)(1

לכל יחידת דיור

שיעור
האגרדו בלירות

1000

ל כ ל יחידת עסק ,משרד ,מלאכה או תעשיה —
עד  60מ״ר

)(2

.2

750

ל כ ל מ״ר נוסף

15

לכל יחידה חקלאות

750

הרחבת חיבור ,פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי
דרישת הצרכן —
עד ״2

250

למעלה מ־״2

450

אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
)סעיף ) 3ב((

50

 1דיני מדינת ישראל ,בוםח חדש  ,9עמ׳ .356
 2ק׳׳ת תשכ״ת ,עמ׳  ;32תשל״א ,עמ׳  ;1643תשל״ה ,עמ׳ .1353

קובץ התקנות  ,3590כ״ב באלול תשל״ו17.9.1976 ,
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שיעור האגרה
בלירות

.3

אגרה בדיקה של רשת פרטית )סעיף ) 3ה((

.4

אגרת הנחת צינורות )סעיף ) 4א( ומג(( -

.5

לנכס בשטח עד חצי דונם

2000

לכל מ״ר נוסף

4

לכל מ׳׳ר של שטח בניה

18

אגרת מד־מים )סעיף ) 5ד((:
מד מים שקטרו -

כשיש מיתקן מוכן

כשאין מיתקן מוכן

אינו עולה ע ל ״3/4

250

350

עולה על ״ 3/4ואינו עולה ע ל ״1

400

550

עולה יעל ״ 1ואיבו עולה על ״2

800

1100

עולה על ״2

,2

50

ל פ י חשבון שהגיש המנהל.

.6

אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק ,הובלה
והתקנה )סעיף ) 5ט((

50

.7

חידוש חיבור

50״

לחוק עור זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל)אספקת מים()תיקון( ,תשל״ו1976-״.
אברהם בוני
ראש המועצה המקומית גבעת־שמואל

נתאשר.
י״ד באב תשל״ו) 10באוגוסט (1976
)חמ (8/7
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המהיר

קיבץ התקנות  ,3590כ״נ ב&ליי תשל״ו17.9.1976 ,
8נ1

אגורות

נ ד פ ס בדפוס הממשלה ,ירושלים

