רעגוטות

קובץ התקנות
י״ח בניסן תש״ד

1006

 15באפריל i960
עמוד

.
.
תקנות התעבורה )כתי ספר לנהיגה ,הוראה והדרכה()תיקון(״ תש״ך—1960
.
.
.
תקנות הדיג )שליית דגי נוי בחוף אילת( )תיקון( ,תשיר—. 1960
.
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש עוקף מעונה( ,תש׳יו—. 1960
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש נצרת — טבריה ,שינוי התווי בגבולות
כפר א־רינה( ,תש״ך—1960
.
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש מצפה — פוריה( ,תש״ך—. 1960
כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרויות לענין שיווק לעונה ,(1960/61
.
.
תש״ך— . 1960י
.
.
החלמות הכנסת בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מכס ובלו

1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027

מדוד לשלטון מקומי
.
.
.
תקנות בנין ערים )מחוז חיפה( )הכנת תשריטים( )תיקון ( ,ת ש ״ ך — 1 0 2 9
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים )פיקוח על בנינים והקמתם(
.
.
.
.
.
.
.
)תיקון מס׳  ,(2תש״ך—. 1960
.
.י
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עזתה ,תיקון( ,תש״ך—. 1960
.
.
.
.
צו המועצות המקומיות )) (3תיקון מסי  ,(8תש״ך—. 1960
.
.
.
•
,
חוק עזר לשדרות )בניית ביבים( ,תש״ך— • 1960י

960i
1029
1031
1032
1033

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת ב ד ב ר א ג ר ו ת ב ת י ס פ ר ל נ ה י ג ה  ,ה1ראה ו ה ד ר כ ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת התעבורה  ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

)להלן

בתקנות התעבורה )בתי ספר לנהיגה ,הוראה והדרכה( ,תשי״ג—1953
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי תקנה  30תיווסף תקנה זו:
30א .הוכח ,להנחת דעתה של הדשות ,כי רשיון בית ספר או־ רשיון
״כפי רעיוז
להוראת נהיגה אבד ,הושחת או טושטש ,רשאית היא לתת לבעלי רשיון
באמור כפל ממנו.״
3

במקום תקנה  32לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
.2
 .32בעד רשיונות ובעד כפלי רשיונות לפי תקנות אלה ישולמו האגדות
״אגרות
המפורטות בתוספת! אולם לא תיגבה כל אגרה אם אבד ,הושחת או
טושטש הרשיון בהימצאו בידי הרשות.״

השם

.3

בתוספת לתקנות העיקריות —
) (1בסעיף  ,1אחרי סעיף ק ט ן ) ב ( יווסף סעיף קטן זה:
״)ג( אגדת כפל רשיון לבית ספר
) (2במקום סעיף  2יבוא סעיף זה:
״) .2א( אגרת רשיון להוראת נהיגה
)ב( אגדת כפל רשיון להוראת נהיגה

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )בתי ספר לנהיגה ,הוראה והדרכה( )תיקון(,

— 5לירות*?
— 5.לידות״ ז
— 2.לירות.״

תש״ך—1960״.
בן־אהדן
יצחק
שר התחבורה

י״ג בניסן תש״ך ) 10באפריל (1960
)חנו (756104
חוקי א״י ,כרד בי ,פרס סכ׳׳ח ,עמי .1271
ע״ר תש״ח״ תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,347תשי״ג ,עמי .810

1
2
3

פקודת הדיג1937 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ש ל י י ת דגי נוי ב מ י מ י ה ח ו ף ע ל מ פ ר ץ א י ל ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג , 1937 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני
מתקין תקנות אלה:
1

2

תיקח תקנה 1

בתקנה  1לתקנות הדיג )שליית דגי נוי בחוף אילת( ,תש״ך—1959

.1

3

)להלן —

התקנות העיקריות( —
) (1אחרי המלה ״דגים״ בהגדרה ״דגי נוי״ יווסף ״לרבות״ ן
) (2תיווסף הגדרה זו:
״אזור פיקוח״ — תחום עירית אילת ורצועה לאורך החוף של מפרץ אילת מחוץ לתחום
האמור ובמרחק של  200מטר מהחוף הנמדד מסימן שפל של המים״.
1
2
3
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ע״ר  ,1937תום׳  1מם׳  ,667עמ׳ .137
ע״ר תש״ח ,תום׳ א.׳ מם'  ,2עמי .1
ק׳׳ת  ,955תש״ד ,עמי .127
קובץ התקנוו;  ,1006י״ח בנים! ת׳ט״ד15.4.1960 ,

אחרי תקנה  7לתקנות העיקריות תיווסף תקנה ,זו:

:<2

״רשיו! החזקה 7א .לא יחזיק אדם דגי נוי באזור הפיקוח אלא לפי רשיון מאת פקיד
הדיג היאשי ובהתאם לתנאי הרשיון.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג )שליית דגי נוי בחוף אילת( )תיקון( ,תש״ך—

.3

ה.יספת
תקנה7א,

השפ

1960״.
ז׳ בניסן תש״ד ) 4באפריל (1960
)חמ (78870

משה דיין
שד החקלאות

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 1 9 4 8א נ י מצווה לאמור:

1

הפקודה תחול'על הדרך ברוחב עד  40מטר המתחילה בנקודת ציון — 267.870
.1
 159.620בקירוב ,על הכביש חיפה  ^-ראש הנקרה ומסתיימת בנקודת ציון - 268.200
 160.650בקירוב על הכביש נהריה — סאסא — מירון ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה:
מם׳ כ ,12/3829/הערוכה בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.

תחולת הפקודה
ע? הדרך

העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוז חיפה והצפון ,שדרות הכרמל
.2
פינת רחוב המלכים ,חיפה,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ריעות לעיין
בהעתק המפה ?

לצו זד ,ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש עוקף מעונה(,
.3
תש״ד—1960״.

השם

ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)חט (78050

גיורא יוםפטל
שר העבודה

ע״ ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמ׳  ; 40ם״ח  ,71תשי״א ,עמ׳ .74
ע״ר ת׳ע״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
.

צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה

-

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

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון' _ 35.996

.1

2

<

י

י

תחולת הפקידה
על הדרד

 179.690בקירוב ,על הכביש נצרת — טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 179.550 — 236.113
בקירוב על הכביש נצרת — טבריה המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ,11/2960/
הערוכה בקנה מידה  1 : 1250והחתומה ביד שר העבודה.
* ע׳׳ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305ן^מ׳  ; 40ם״ח  ,71תשי״א ,עמ׳ .74
ע ״ ו תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
2

קובץ התקנות  ,1006י׳׳ח בניסז תש״ד15.4.1960 ,
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רשות לעייז
בהעתק המפה

העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחו״ חיפה והצפון ,שדרות הכרמל
,2
פינת רחוב המלכים ,חיפה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש נצרת — טבריה,
.3
שינוי התווי בגבולות כפר א־רינה( ,תש״ך—1960״.
גיורא יום פט ל
שר העבודה

ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)וומ (75050

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

חחולת הפקודה
על הירד

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחיילה בנקודת ציון ׳ — 243.470
.1
 196.650בקירוב ,על הכביש טבריה — נצרת ומסתיימת בנ? ודת ציון 201.540 — 235.740
בקירוב על הכביש כנרת — יבניאל ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ 3935׳
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה.

רשותלעיי!
.בהעתק,הטפה

העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוז חיפה והצפון ,שדרות הכרמל
.2
פינת רחוב המלכים ,חיפה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

השם

1

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופץנוח( )כביש מצפה

.3

פוריה(,

תש״ד—1960״.
גיורא יוםפטל
שר העבודה -

ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)חט (75050
ע ״ ו  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ס״וז  ,71תשי״א ,עמ׳ .74
ע״ר ת׳ם״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט—1959
כללים ב ד ב ר ה ת ק ש ר ו י ו ת לעניו שיווק אגוזי א ד מ ה לעונה 1960/61
בתוקף סמכותה לפי סעיף  19לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה ,תשי״ט—
 1959״ קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )להלן — המועצה( כללים אלה:
ג

חובת
ההתקשרות עם
 ,קבל! מורשה"
הורעה על
־התקשרות

לא יאוחד מיום ה׳ בסיון תש״ך ) 31במאי  (1960יתקשר כל מגדל בהתקשרות בכתב
.1
עם קבלן מורשה אחד ,על בסיס של עמילות או לפי מחיר קבוע ,בדבר שיווק כל יבול אגוזי
אדמה משטחי המזרע שזרע בשנת .1960
קבלן מורשה יגיש למועצה לא יאוחר מיום כ׳ ביזיון תש״ך ) 15ביוני (1960
.2
רשימות המגדלים שהתקשרו אתו כאמור בסעיף  1בצירוף העתקי התקשרויות בכתב
חתומות על ידי המגדלים.
ס״ח  ,277תמי״ט ,עמ׳ .70

1026

קובץ התקכות  ,1006י״ח כגיס! ת׳ן״ד15.11000 ,

המועצה רשאית לקשור מגדל לקבלן מורשה שתקבע לפי ויאות עיניה אם.אותו
.3
מגדל לא התקשר עם קבלן מורשה עד יום ה׳ בסיון תש״ך ) 31במאי  (1960כאמור בסעיף .1
באין הסכמה בין המגדל לבין הקבלן המורשה יהיה הקשר ביניהם על בסיס של עמילות
ואחוז דמי העמילות ייקבע על ידי המועצה בשיעורים המקובלים .האמור בסעיף זה לא
יפגע באחריות בעד עבירה לפי סעיף .1
לא יאוחר מיום י״ב בכסלו תשכ״א ) 1בדצמבר  (1960ימסור כל מגדל את כל יבולו
.4
משטח המזרע של אגוזי אדמה אך ודק לאותו קבלן מורשה שאתו התקשר או אליו הוא
קשור כאמור בסעיפים  1ו־ ,3ובלבד שהוא רשאי להשאיר ברשותו כמות אגוזי אדמה
בקליפה לזריעה לשנת  ,1961שהרשתה המועצה בהרשאה בכתב לפני היום האמור.
לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרויות
.5
לענין שיווק לעונה ,( 1960/61תש״ך—1960״.
נתאשר.
ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960

חטלת?,שר
על ידי המועצה

חובה למםןר
את היבול י

השם

י ע ק ב ב ר ג ר ,
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

)חט (74141

משה דיין
שד החקלאות

לוי אשכול
שד האוצר
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

חוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעדיף( ,תש״ט— ,* 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(70תש״ך—
 , 1960שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל .(1960
)חמ ,(72801

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

.

ם״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154ם״ח  ,103ת׳עי״ב ,עט׳  ; 264ם״ח  ,188תשט״ו ,עמי  ; 159ם׳׳ח  ,303תש־״ד,
עט׳ .18
ק״ת  ,989תש״ר ,עט׳ .758

חוק מסי מכס ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(71תש״ך—
 1960שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

נתקבלה בכנסת ביום ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל .(1960
י.גרינברג
סגן יושב ראש הכנסת

t 7 2 8 0 1

) ח ט

,
1

2

ס״ח  ,19תש״ט ,עמ׳  ; 154ם״ח  ,103תשי׳׳ב ,עט׳  ; 264סייח  ,188תשם״ו ,עט׳  ; 159ם״ח  ,303תע״ו,
עט׳ .18
ק״ת  ,989תש״ר ,עמ׳ .759
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חוק מטי מכס ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מכם׳
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשך אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(72תש״ד—
 , 1960שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורד שהיתר .פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)חמ (72801

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

ם״וו  ,19תש״ט ,עמ׳  ; 154ס״ח  ,103תש י״ב ,עמי  ; 204ם״ת  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 150ס״ח  ,303תש״ד,
עמ׳ .18
 n׳ תש״ר ,עט׳ .760
<¡״989
1

2

חוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטור )תילון התוספת מס׳  ,(73תש״ך—
 , 1960שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתר ,פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)חט (72801

1

2

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

ם״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154סייח  ,103תשי״ב ,עט׳  ; 264ט״ח  ,188תשט׳׳ו ,עט׳  ; 159ט״ח  ,303תש״ו,
עט׳ .18
ק״ת  ,989תש״ו ,עמ׳ .761

חוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ז ה מ ט י ל ו ת בלו
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— 1949י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על טבק )שינוי תערןף( ,תש״ך— , 1960שכתוצאה
מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתר ,פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ח׳ בניסן תש״ך ) 5באפריל (1960
)חט (72384

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

פ״ה  ,19תש״ט ,עט׳  ;154ס״ח  ,103תש י״ב ,עט׳ 0 ;264״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  : 159ם״ח  ,303תש״ד,
עמי .18
ק״ת  ,987תש״ר ,עט׳ .730

1

2
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מדוד לעידטון מקומי
פקודת בנין ערים1936 ,
י תקנות בדבר תשריטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  5לפקודת בנין ערימ , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
ג

לבניה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה ,תקנות אלה:
בתקנה  5לתקנות בנין עדים )מחוז חיפה( )הכנת תשריטים( ,תשי״ח—, 1958
.1
בתקנת משנה )א( ,בפסקה ) ,(1במקום ״ 1:20,000או  50,000כפי שתקבע הועדה״ יבוא
״ 1:100,000,1:50,000,1:20,000או בקנה מידה אחר כפי שתקבע הועדה״.
2

תיקו! תקנה ,5

.2

בתקנה  ,11בתקנת משנה )א( יווסף ״מהם שני העתקים מודבקים על בד״.

תיקון תקנה 11

3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנין ערים )מחוז חיפה( )הכנת תשריטים( )תיקון(,

השם

תש״ך—1960״.
יעקב ברגמן
נתאשר.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
כ״ג באדר תש״ך ) 22במרס (1960
מחוז חיפה
<חמ 65100״
משה חיים שפירא
שר היפנים
• .
ע״ר  ,1936תום׳ "1מס׳  ,589עמ׳ .153
ק״ת  ,825תשי״ח ,עמ׳ .1934

1
2

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר מחוז ירושלים
בדבר פיקוח על בנינים והקמתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים 1936 ,י ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים ,חוק עזר זה:
בסעיף  6לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים )פיקוח על
.1
בנינים והקמתם ,תשי״ח—) 1958להלן — חוק העזר העיקרי( ,בסעיף קטן )א( ,אחרי

תיקח סעיף! 6

2

'פסקה ) (5תיווסף פסקה זו:
״)5א( למלא אחרי ההוראות שבתוספת הראשונה״.
בסעיף \ 1לחוק העזר העיקרי ,בסעיפים קטנים )א( ר ) ב (  ,במקום ״בתוספת״ יבוא ל ת י ק ו ן סעיף 11

.2

״בתוספת השניה״.
.3

התוספת לחוק העזר העיקרי תסומן כתוספת השניה•

פ י מ ו

;4

לפני התוספת השניה לחוק העזר העיקרי תיווסף תוספת ראשונה זו:

ראשונה

1
2

'

ה ת י פ פ ת

י1יפפת

ע״ר  ,1936תוס׳  1מס׳  ,589עמ׳ .153
ק״ת  ,816תשי״ח ,עמ׳  : 1724ק״ת  ,994תש״ו ,עמ׳ .816
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״תופשת ראשונה
.1
לכל בנין המיועד למגורי אדם או שרגילים בני אדם לה ימצא בו יסופקו מים הראויים
לשתיה וטובים לבריאות שאין להם כל מגע וקשר עם אספקת מים רעים ושאינם עלולים
להזדהם על ידי זרימה חוזרת או על ידי גישות חוזרות.
אספקת מים בצנרת לקבועות ,למכשירים ולמיתקני תברואה תהא בכמות מספקת
.2
ובלחץ מספיק כדי לאפשר את פעולתם התקינה והשקטה בכל תנאי שימוש נורמליים.
לא יותקן כל מיתקן ואבזד תברואי אלא אם כן תוכנן באופן שימנע בזבוז מים,
.3
והמיתקן יפעל וינוקה כהלכה בכמות מינימלית של מים.
לא יותקנו מכשירי חימום ומיכלי מים חמים אלא אם כן תוכננו והותקנו באופן
.4
שתימנע התפוצצותם מחימום יתר.
בכל יחידת דיור או בכל בנין אחר לשימוש בגי אדםו  ,יותקנו סידורים תברואיים
.5
וקבועה אחת אחרת למטרת רחיצה.
ז
בכמות מספקת ,אולם לא פחות מאסלה אחת ,משטף אחד
קבועות שרברבות יהיו מחומר חלק ,בלתי סופג ובלי דפנות סמויים העלולים לצבור
.6
זוהמה ויותקנו בחדר מואר ומאוורר כהלכה ,ובאופן המאפשר גישה נוחה אליהן.
לא תחובר קבועה במישרין למערכת הנקזים אלא אם היא מצויירת במחסום בעל
.7
חתם־מים.
.8

מערכת שרברבות תוחזק במצב תברואי ותקין.

צנרת מערכת השרברבות תהא מחומר יציב ללא נ־גם בלי כל ליקויים בביצוע,
.9
מתוכננת ובנויה כהלכה כדי שתפעל באופן המניח את דעתו של המהנדס.
מערכת השרברבות תותקן תוך שמירה על חזקם של חלקיו הנושאים של המבנה
.10
ותוך מניעת מפגעים ,פגיעה וסכנה לכתלים ולשטחי הבנין האחרים עקב שימושה.
במערכת נ ק ד ם של שרברבות ,ששפכים עלולים לחדור לתוכה על ידי זרימה חוזרת,
.11
יותקנו סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבנין על ידי שפכים.
מערכת הביוב והנקזים והחזקתם ייעשו באופן שלא תצטבר במערכת זוהמה או
.12
משקעים ,שלא תיסתם ,ושיהיו בה פתחי ניקוי במידה מס!*קת ומסודרים במקומות נוחים
לגישה כדי לאפשר את ניקויה.
.13
כל בנין המיועד למגורים או לשימוש אחר שהותקנו בו קבועות תברואיות והסמוך
לרחוב ,סמטא או מגרש שיש בו ביוב ציבורי ,יחובר אל הב יוב הציבורי.
בבנינים שאין בקרבתם ביוב ציבורי במרחק סביר .תותקן מערכת סילוק שפכים
.14
פרטית המתאימה לסילוק שפכי הבנין ולטיפול בהם.
לשם מניעת זיהום של מזון׳ מים ,המרים סטריליים או חמרים דומים יותקנו אמצעי
.15
הגנה נגד זרימה חוזרת של שפכים ,לשם כך תחובר הקבועה־ ,או המכשיר בדרך עקיפה אל
מערכת הנקזים של הבנין.
לא יוכנס לתוך מערכת ביוב חומר העלול לסתום את הצינורות ,ליצור תערובות
.16
מפוצצות ,להרוס את הצינורות או מחבריהם ,או להפריע אה תהליך סילוק השפכים.
1030
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 .17שפכים ופסולת אחרת ממערכת השרברבות העלולים .לזהם מיה ,עיליים׳ או תת
קרקעיים ,לא יסולקו לתוך האדמה או למקווה מים או לזרם מיס אלא אם כן טוהרו השפכים
והפסולת תחילה על ידי טיפול בצורה מקובלת ומניחה את דעתה של רשות הבריאות.
 ~ .18כל הצינורות יאווררו על ידי סחרור אויר׳ כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים התרוקנות
המחסומים מפעולות גישות ,שאיפה או שבירת חתמי מים.
כל סיים איוודור יוארך בקצהו אל אויר החוץ ויותקן בגובה ובאופן המונע את

.19

סתימתו או החזרת אויר דרכו לתוך הבנין.
 .20מי גשם מגגות ,מרצפות ומשטח המגרש יסולקו באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע
,
לבנין או לסביבה.
מיתקני תברואה ייבדקו לשם גילוי כל נזילה או פגם בהם.

.21

 .22לא יבוצעו מיתקני תברואה ושרברבית אלא בהתאם להוראות למיתקני תברואה
)הל״ת( שאושרו על ידי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים ,ושהעתק מהם
נמצא במשרדי הועדה המקומית.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז ירושלים
.4
)פיקוח על בנינים והקמתם( )תיקון מם׳  ,(2תש״ך—1960״.
ש .ב .י ש ע י ה
נתאשר.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה׳ ולתכנון עיר
י״ח באדר תש״ך ) 17במרס (1960
מחוז ירושלים
חיים משה שפירא
שד היפנים
( 7 6 5 1 6

) ח מ

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית עזתה
בתוקף סמכותי לפי םעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת,,לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום פרט
.1
)מא( ,יבוא פרט זה:
3

״)מא(
עזתה
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור עזתה הערוכה בקנה מידה  1:20000והחתומה
ביד שר הפנים ביום י״ט באדר תש״ך ) 18במרס  (1960ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד
הפנים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד המועצה האזורית.
1
2
3

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר ת׳ע״ח׳ תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,797תשי״וז ,עמי .1256

מונ׳ז * ת ק נ ו ת  4006י״ח נגיש! רש׳׳ד15.4.1060 ,

I

טור א׳

הממומן במפה
השטח הי!
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המזומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה
השטח המסומן במפה

בית הגדי
גבעולים
זמרת
זרועה
יושיביה
כפר מימון
מלילות
סעד
שבלים
שובה
שוקדה
שרשרת
תקומה

באות ״ו״
באות ״י״
באות ״ג״
באות ״יא״
באות ״ה״
באות ״טו״
באות ״ט״
באות ״ב״
באות ״ח״
באות ״א״
באות ״יד״
באות ״ז״
באות ״ד״.

השטחים המסומנים במפה באותיות י״ב< ,״י\ ט״ז עד ל״ט.״
השם

2
1960״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אחריות( )עזתה ,תיקון( ,תש״ך-
חיים משה שפירא
שד הפנים

י״ט באדר תש״ך ) 18במרס (1960
)חמ (8001

פקודת המועצות המקומיות 1941
צו בדבר המועצה המקומית ^פקים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקזןמיות /1941 ,והסעיפים ) 14א(
מצווה לאמור:
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—! , 1948
2

יהח?פת
:פרט )יו(
בתוספת

השם

בתוספת לצו המועצות .המקומיות )ב( ,תשי״ג—!׳ , 1953במקום פרט )יז(
.1
פרט זה:
״)יז( המועצה המקומית אפקים.
תאריך הקמתה :כ״ו בחשון תשי״ח ) 20בנובמבר  (1957ן
השטח המותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה
תחום המועצה
 1:10,000החתומה :,יד שר הפנים ביום כ״ט באדר
תש״ך ) 28במרס  (19^0ושהעתקים ממנה נמצאים
במשרד הפנים בירושל ים ,במשרד"הממונה על מחוז
הדרום באד־שבע ובמשרד המועצה״.
3

יבוא

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מם׳  ,,(8תש״ך—1960״.

.2

כ״ט באדר תש״ך ) 28במרס (1960
)חמ (8081
1
2
3
4
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4

ע׳׳ד
ע׳׳ר
ק״ת
ס״ת

חיים משה שפירא
שר הפנים

 ,1941תום׳  1מפ׳  ,1154עט׳ .119
תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
 ,369תשי״נ ,עט׳ .1174
 ,763תשי״ח ,עט׳ .592
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בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,?• 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית שדרות חוק עזר .זה:
בחוק עזר זה — •

.1

״ביב״ — כולל תעלת שופכין ,י חפירה לבניית ביבים׳ צינורות ואביזו״ים ד-משמשימ.לבניית^
ביבים;
״בית פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד ז
״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פרטי!
״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לצורך חוק עזר זה %
״מהנדס״ — מהנדס המועצה או מהנדס אחר שנתמנה על ידי המועצה לעבודת בניית
ביבים ?
״נכסים״ — בנינים וקרקעות בתחום המועצה!
״הוצאות בניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת.על מללוות שקיבלה המועצה לשם תשלום
הוצאות הבניה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו בדבר אותה בניה ,בניכוי:
 .כל סכום שבו השתתפה הממשלה .בהוצאות אלה ן
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
:כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא
מחזיק בהם למעשה ובין אם לאו ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה
׳
שלמעלה משלוש שנים.
החליטה המועצה לבנות ביב ציבורי ,יודיע ראש המועצה בכתב על החלטה זו לבעלי
.2
אותם הנכסים שהביב ישמש אותם.
)א( בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים׳ שניתנה להם הודעה
.3
כאמור בסעיף  ,2לפי שיעורים אלה:
) 50 (1אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הרצפות של ה מ י נ י ם שהביב
משמש אותם %
) 50 (2אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הקרקעות שהביב משמש אותם
או מיועד לשמש אותם.
)ב( עם סיום עבודת בניית הביב ,ימציא ראש המועצה לכל אחד מבעלי הנכסים,
החייבים לשאת בהוצאות הבניה לפי סעיף קטן )א( ,חשבון הוצאות החלות עליו.
)ג(
החשבון.

בעל נכסים שהומצא לו חשבון כאמור חייב לסלקו תוך  14יום מיום מסירת

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג( רשאי ראש המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי
הנכסים החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי לפי סעיף זה לשלם למועצה ,תוך חדשיים
מיום הדרישה ,על חשבון ההוצאות האלה׳ סכום שלא יעלה על  75%מסכום! ההוצאות
המשוערות .הסכום ששןלם על חשבון ההוצאות כאמור ינוכה מסכום החשבון לפי.מעיף
קטן )ב(.
1
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קוב׳ן התסנות  ,1006י״ח בנים! תש״ד15.4.1960 ,

השלמת בניית
:
ביב
;

הגבלות על
 3י ב י ם פרטיימ

גניית ביב
:פלטי

)א( בנתה המועצה ביב ציבורי וסיימה את בנייתו לפני יום פרסום חוק עזר זה •
.4
ברשומות )להלן — יום הפרסום( וטרם שולמו.דמי השתתפות ,רשאית היא לגבות את דמי
ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיד .בת ץ שנת הכספים שבה חל יום
הפרסום.
)ב( התחילה המועצה בבניית ביב לפני יום הפרסום ולא השלימה את בנייתו ע ד
אותו יום ,רשאית היא להמשיך ולסיים את בנייתו ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי הנכסים
את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום בתוך שנת
הכספים שבה חל יום הפרסום.
.5
ההיתר.
.6

לא יבנה אדם ביב פרטי ,אלא לפי היתד בכתב מאה ראש המועצה ובהתאם לתנאי

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מ*;ת בעל נכסים —
) (1לבנות לנכסו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי ז
) (2לש^ות או לתקן ביב פרטי שבנכסו.
)ב( ההודעה לפי סעיף ק ט ן ) א ( תכלול את התנאים לביצוע העבודה.
)ג( בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

סמכויות ראש
המועצה

)א( לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 6א( ,רשאי ראש
.7
המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכסים.
)ב( אדם שבנה ביב שלא לפי הוראות סעיף  ,5או בעל נכסים שביצע עבודות
מהעבודות המפורטות בסעיף ) 6א( שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה ,רשאי ראש המועצה
לבנות את הביב ,להרסו את לשנותו ,או לבצע את העבודוז כהלכה ,ולגבות את ההוצאות
מבעל הנכסים שבהם נבנה הביב.

רשות כניסה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לברר אם ממלאים
.8
אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי
הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

מסירת הורעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.9
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה׳ או נתפרסמה באחד העתונימ
היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

ענשיפ

העובד על הוראה מהוראות הסעיפים ) 6 ,5ג( או& )ב( ,דינו — קנם  300לירות,
.10
ואם עבר על הוראות סעיף ) 6ג( וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ד
והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף  3לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה כאמור בסעיף  6או אחדי הרשעתו |כדץ,

השפ

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות )בניית ביבים( ,תש״ך—1960״.
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