רשיומות

קובץ התקנות
כ״ח באב תשכ״ד

1612

 6באוגוסט 1964
עטוי

תקנות הנכים )טיפול רפואי()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964

1668

תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעד)(,אישור תכניות( ,תשכ״ד—1964

1669

תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעד) (.הודעות ועןת התיאום ודרכי ייצוג
.
.
.
מעונינים בפניה( ,תשכ״ד—1964

1671

תקנות נמל חיפה )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ״ד—1964

.

1672

צו מס קניה )פטור()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—. 1964

1680

צו מס הבולים על מסמכים )שינוי תוספת א׳ לחוק()מס׳  ,(3ת#יכ״ד—1964

1681

צו מם רכוש וקרן פיצויים)אכרזד .על אזור עירוני של נוה־אפריןנדמונוסון( ,תשכ״ד—1964

1682

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )אשדוד—גדרה( )שינוי התווי( )מם׳ •1(2
תשכ״ד—1964

1683

צו המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכד.״ לסוג ״מירי״ .

1683

כללי לשכת עורכי הדין)בחירת חברי בתי דין מחוזיים()תיקון( תשכ״ד—1964

1684

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול תפוחי אןימה בעונת סתיו ,(1964
.
.
.
.
.
תשכ״ד—. 1964

1684

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות ב^ונוז קיץ — סתיו
.׳.־.׳
.
.
תשכ׳׳ד—1964
אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 18תמוז תשכ״א )יוני (1961
תשכ״ד—1964
צו הקנייה מס׳ 696

.

.

(1964

בלוקי בטון למחיצות(,

1685
1687
1687

 • .י • .

מדור לשלטון מקומי
צו המועגות המקומיות)מועצות אזוריות()הדר השרון ,תיקון( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לנצרת־עלית )מפגעי תברואה( ,תשכ׳׳ד—1964

.

.

1688
1689

ח ו ק ה נ כ י ם ) ת ג מ ו ל י ם ו ש י ק ו ם (  ,תשי״ט— ] 1959נ ו ס ח מ ש ו ל ב [
ת ק נ ו ת ב ד ב ר טיפול בנכים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ר 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—1959
]נוסח משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  1לתקנות הנכים )טיפול רפואי( ,תשי״ד—1954
. í m p n w n
העיקריות( —

1

)(1

)להלן — התקנות

2

במקום ההגדרה ״נכה המקבל גימלה״ יבוא:
״ ״נכה המקבל גימלה״ — נכה המקבל תמיכה כספית ,לתקופה מםויימת,
לפי אחד או יותר מן החוקים הבאים )להלן — חוקי הגימלאות(:
) (1חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד— 1953ז
) (2חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—; * 1954
) (3חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי״ד—,5 !954
) (4חוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו— 1955ז
) (5חוק הגימלאות לנפגעי ספר ,תשי״ז—? 1956
) (6חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז— < 1957״
8

8

7

8

•2

החלפת טו״זיט

)(2

במקום ההגדרה ״גימלה יומית״ יבוא:
״ ״גימלה יומית״ — סכום התמיכה הכספית שנכה המקבל גימלה מקבל
לפי חוקי הגימלאות כאשר סכום זד .מחולק במספר ימי התקופה שעבודה
ניתנת התמיכה  v״

)(3

בהגדרה של ״תגמול יומי של נכה״ במקום הפסקה ) (1יבוא:
״) (1לגבי נכה המקבל גימלה — סכום המצטרף מהגימלה היומית ודד
חלק השלושים מהתגמול החדשי או דמי הנכות החדשיים המגיעים לנכה
האמור לפי החוק.״

בכל מקום ב ת ק נ ו ת ה ע י ק ר י ו ת 
)!( במקום ״מנהל מחלקת השיקום במשרד ה ב ט ח ו ך יבוא ״מנהל שירותי
שיקום והנצחה במשרד הבטחון״!
) (2במקום ״מנהל המחלקה״ יבוא ״מנהל שירותי שיקום והנצחה״ %
) (3במקום ״חוק הגימלאות״ יבוא ״חוקי הגימלאות׳/

תחי?ת

4

י"" ״

.3

1

n

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בתשרי תשכ״ד ) 1באוקטובר .(1963

.

w

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון מס׳  ,(2תשב״ד—1964״.

ר באב תשכ״ד) 15ביולי (1964
נחם (73103
ס״ח  ,295תשי״ט ,עם׳ .276
ס״ת  ,430תשי״ד ,עש׳  p ; 500״ 9 6 7
ם״ח  ,137תש י ״ד ,עט׳ .6
ס״ח  ,147תשי״ד ,עט׳ .76
ם״ח  ,103תשי״ד ,עט׳ .170
* ם״ח  88נ ,תשט׳׳ו ,עט׳ ס.13
ס״ח  ,213תשי״ז ,עמי .22
ס״ח  ,266תשי״ז ,עט׳ .103

ל וי אש כו ל
שר הבטחון

1

2

 , nתש׳׳ה  ;358 ' 0 9ק״ת  ,1495תשב׳׳ד ,עט׳ .30

8

4

5

7

8

1668

<ןובץ התמנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ר6.8.1964 ,

ח ו ק ר י ש ו ם ש י כ ו נ י ם צ י ב ו ר י י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה (  ,ת|שכ״זי—1964
ת ק נ ו ת •בדבר ת כ נ י ת שיכון ציבורי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק רישום שיכונים ציבוריימ )הודאת שעה( ,תשכ״ד-
 ,* 1964אני מתקין תקנות אלה:

\

בתקנות אלה —

ן

.1

הגדרות

״הועדה״ — ועדת התיאום האמורה בסעיף  3לחוק ?
״תכנית״ — תכנית שיכון ציבורי שהוכנה לפי החוק!
״תכנית לצרכי רישום״ — תכנית לביצוע פעולות רישום!
״מנהל״ ו־״מודד״ — כמשמעותם בפקודת המדידות .
צ

)א(

.2

,

תכנית תכלול שיכון ציבורי רק בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחת ,בכולו
1

או בחלק ממני•

תמית בתחום

רשות מקומית

אחת

)ב( תכנית תוכן ותוגש לאישור הועדה ,בבת אחת או של6ים שלבים ,ובלבד שנת
מלאו בתכנית שהוכנה לגבי חלק מתחום הרשות המקומית ולגנןי כל שלב של תכנית,
הודאות התקנות  3ר.4
)ג( הוגשה לועדה תכנית לגבי חלק מתחום רשות מקומית ,או שלבים שלבים,
כאמור בתקנה זו ,ידאו כל תכנית כאמור כתכנית שיכון ציבורי לכל דבר.
תכנית תהיה מבוססת על נתוני מפה אשר הוכנה לצורך תק$ות אלה על ידי מחלקת

.3

,

,

המדידות הממשלתית או על ידי מודד.
)א(

.4

תכנית תוכן בקנה מידה  1:1250או  1:2500או בכל קנו} מידה אחד כפי שיוסכם

הירו5הכנת

תכנית

תוכו התכנית

בין מגיש התכנית לבין המנהל.
)ב( תכנית תשא את הכותרת ״תכנית שיכון ציבורי״ ותחת הכותרת האמורה יצויין
שהיא הוכנה בהתאם לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,תשכ״ד— .1964התכנית
תיחתם ביד המגיש ובידי בעלי הקרקע ,כולם או מקצתם.
)ג( בתכנית יפורטו:
) (1שם המחוז ושם הועדה המקומית לבניה ולתכנון ז1יר כמשמעותה בפקודת
בנין עדים 1936 ,יי ,שבשטחה נמצא השיכון הציבורי הכי^ול בתכנית)
)(2

מספרי גושים וחלקות רישום קרקע אם ישנם כאלה!

)(3

שטח התכנית בדונמים מטריים!

) (4שם מגיש התכנית!

1
2
3

ס״ח  ,417תשכ״ד ,עט׳ .52
חוקי א׳׳י ,כרד בי ,פרס ק5״ו ,עטי .1368
ע״ר  ,19318תוס׳  1טס׳  ,598עמי .153

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב ת׳עכ״ד6.8.1964 ,

1669

) (5שמות בעלי הקרקעות הכלולות בתכנית ?
) (6גבולות התכנית על ידי סימון <
) (7מקרא סימון השטחים שבתכנית!
) (8לוח מספרי המגרשים ויעודם ,והשטחים לפי אזורי בניה בדונמים מטריים
ובאחוזים!
) (9בפינה השמאלית העליונה  -י  -המספר הסידורי של התכנית וסימון הצפון;
) (10בפינה הימנית התחתונה — תשריט סביבת השיכון הציבורי הכלול
בתכנית.
הגשת
תכנית

.5

)א(

תכנית תוגש לאישור הועדה בשבעה עותקים.

)ב(

לכל עותק יצורף תקנון התכנית לפי המתכונת שדוגמתה אפשר להשיג במשרדי

הועדה.
אישור תכנית
שהומת
גהתאט
לפקודות
בני! ערים• .
והפרד זכות
יוני! •
אישור תכנית

הועדה רשאית לאשר כתכנית לצרכי רישום גם תכנית לצרכי רישום שהוכנה על ידי
.6
מחלקת המדידות הממשלתית או מודד על פי תכנית בנין עדים שניתן לה תוקף על פי
פקודת בנין עדים 1936 ,או פקודת הקרקעות )סידור זכות הקנין(  ,ולאחד שאישרה אותה,
יראוה כתכנית לצרכי רישום לפי תקנות אלה לכל דבר.
3

.7

)א(

4

אישרה הועדה תכנית ,יחתמו עליה חברי הועדה.

)ב( הוכרע עדר של חבר ועדה על ידי שרי השיכון ,הפנים והאוצר ,יאשר יושב
ראש הועדה ,על גבי התכנית ,שהיא תואמת הכרעת השדים כאמור.
הכנת תכנית
?צרכי רישום

.8

)א(

אושרה התכנית כאמור בתקנה  ,7תחזיר אותה הועדה למי שהגיש אותה לאי

שורה ,לשם הכנת תכנית לצרכי רישום.
)ב( הוכנה לצדכי רישום תכנית והיא נתאשרה על ידי המנהל או על ידי מודד,
ימציא אותה מגיש התכנית ליושב ראש הועדה.
)ג( חתימתו של יושב ראש הועדה על גבי תכנית לצדכי רישום ,תשמש ראיה לכף
שהיא תואמת את התכנית שאושרה על ידי הועדה או על ידי שדי השיכון ,הפנים והאוצר׳
הכל לפי הענין.

העברת
תכנית 5צרכי
רישוט לרשם
הקרקעות
השם

אושרה התכנית לצדכי רישום כאמור בתקנה  8יעבירנה מגיש התכנית לרשם הקר
.9
קעות לשם ביצוע פעולות רישום.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום שיכונים ציבוריים
.10
תבניות( ,תשכ״ד—1964״.

)הוראת שעה(

)אישור

יוסף אלמוגי
שד השיכון

י״ח באב תשכ״ד ) 27ביולי (1964
)ח» (7902

אני מסכים.
חיים משה שפירא
שד הפנים

חוקי א׳׳י ,ברד ב /פרק פי ,עמ׳

1670

קובי! התקנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

ח ו ק ר י ש ו ם ש י כ ו נ י ם צ י ב ו ר י י ם ) ה ו ר א ת ש ע ה (  ,וץשכ״ד—1964

תקנות כדבר מתן הודעות ?ימעו־נינימ וייצוגם בנוני הועדה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפימ  3ו־ 13לחוק דישומ שיהונימ |ציבודיים )הודאת שעד,(.
\
תשכ״ד— , 1964אני מתקין תקנות אלה:
ג

.1

!

בתקנות אלה —

הגדרות

״הועדה״ — ועדת התיאומ האמורה בסעיף  3לחוק ?
״מעונין״ — מעונין בתכנית שיכון ציבורי.
,2
יושב ראש הועדה ישלח ,לא יאוחר מחמישה עשר יום לפנן׳י מועד הישיבה בה היא
תדון בתכנית שיכון ציבורי ,הודעה במכתב רשום לדאש הדשות זןמקומית שבתחומה הוקם
השיכון שבה יצויינו מקום ומועד הישיבה ותכנית השיכון הציבורי 3ה תדון הועדה ,והרשות
|
המקומית תוזמן לשגר את נציגה לישיבה האמורה.

מת! הודעה

יושב ראש הועדה יפרסם ,לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני מועד ישיבת הועדה,

מתו הודעה

הודעה ברשומות ,בעתון יומי הנפוץ באזור שבו הוקם השיכון הציבורי ובמשרדי הרשות
המקומית שבתחום שיפוטה הוקם השיכון הציבורי שבה יצויינו מקום הישיבה ,מועדה
ותכנית השיכון הציבורי בה תדון לראשונה הועדה באותה ישיבה1' .

?מעונינים
והזמנתם

)א(

.3

5ר־צ!ות
מקומית

)ב( הודעה שפורסמה כאמור בתקנת משנה )א( דינה כהזמןנת המעונינים.
אופן ייצוגם של המעונינים בפני הועדה יהיה באופן זד:,

|

) (1משתכנים בבנין שנכלל בתכנית שיכון ציבורי! — על ידי נציג אחד,
שהודיעו עליו בכתב מראש ,המייצג את המספד הגד|ול של משתכנים באותו
|
בנין הרוצים להשמיע את טענותיהם)

אופו ייצוגם.
•ג־ל מעוניניט

) (2מעונינים אחרים — אישית או על ידי בא־כו[ח שהודיעו עליו בכתב
|
לועדה מראש.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הורז|ת שעה( )הודעות ועדת
.5
התיאום ודרכי ייצוג מעונינים בפניה( ,תשכ״ד—1964״.

י״ח באב תשב״ד ) 27ביולי (1964

תשם

יוסף אלמוגי
שד השיכון

)חט (7901

אני מסכים.
חיים משה שפירא
שד הפנים

1

ס״ח  ,417תשכ״ד ,עמ׳ .52

 .-קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב ת׳עכ״ד8.8,1064 ,

1671

ח ו ק ר ש ו ת ה נ מ ל י ם  ,תשכ״א—1961
פקודת הנמלים
פ ק ו ד ת ה א מ נ ה ו ה ה ס כ מ י ם ש ל ח ב ר ת ה נ פ ט ה ע י ר ק י 1939 ,
ת ק נ ו ת בדבר פריקת נ פ ט וטעינתו בנמל חיפה
אני ,שר התחבורה ,בתוקף סמכויותי לפי סעיף )20ב( לחוק רשות הנמלים ,תשכ״א־-׳
 , 1961סעיף  17לפקודת ה נ מ ל י ם וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תש״ח— , 1948ואני ,שד האוצר ,בתוקף פמכויותי לפי סעיף  8של חלק א׳ מן התוספת
השניה לפקודת האמנה וההסכמים של חברת הנפט העירקי , 1939 ,והסעיפים ) 14א( ר)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948מתקינים בזה תקנות אלה:
2

ג

3

4

5

בתקנות אלה —

.1

״ספירט נפטני״ — כל מוצר פחמימני שמוצאו טבעי או המופק מגז נפט טבעי ,מפחם ,או
משמן צפחה הפולט אדים המתלקחים בטמפרטורה הנמוכה מ־ 66°צלזיוס כפי שנקבע
באמצעות מכשיר הידוע כמכשיר אבל!
״נפט״ — שמני מחצב מכל סוג שהוא ,למעט שמנים המסווגים בספירט נפטני!
״אניית נפט״ — כל אניה שנבנתה לשם הובלת נפט כמטען או הנושאת מטען נפט!
״אניית ספירט נפטני״ — כל אניד ,שנבנתה לשם הובלת ספירט נפטני כמטען או הנושאת
מטען ספירט נפטני או שאיננה חפשית מגזים;
״חפשית מגזים״ לגבי כלי שיט משמעו שהגזים הפחמימנים הנמצאים בכל חלק מחלקי כלי
השיט או בצינורותיו הם בריכוז כה נ מ ו ך שבבדיקה על ידי אקםפלוזימטר או על ידי
מכשיר אחר לגילוי גזים יורד ,מחוון המונה על אפס!
״בעל״ — בעלה או רב־חובלה של אניית נפט או אניית ספירט נפטני ,או הבעל של מטען
נפט או מטען ספירט נפטני או סוכנו המוסמך של כל אחד מהם בנמל חיפה ז
״חברה״ — שירותי נפט בערבון מוגבל הבאה במקומה של חברת הנפט העירקי בעדכון
מוגבל ,לרבות כל אדם שהוסמך על ידיד ,כדין!
״מנהל הנמל״ — מנהל נמל חיפה!
״שומרים המורשים על ידי החברה״ — שומרים שהחברה מינתה אותם בכתב.
המקומות הבאים בנמל חיפה שבהם מותקנים אמצעים להטענת ופריקת נפט וםפירט
.2
נפטני על ידי החברה מוכרזים כאזורי סכנה לעניו תקנות אלה:
) (1מדתקי טעינה תודימיים הנמצאים בשטח מימיו של מפרץ עכו ,בתחום
הגבולות הימיים של נמל חיפה והמותחמים על ידי תמרורים בחוף ,כמיל וחצי
צפונה לנמל חיפה )להלן — שטח טעינה תודימית( ,לרבות השטח שסומן
בצבע ירוק בתכנית הערוכה בקנה מידה של  1:20,000והחתומה בידי שר
התחבורה ושר האוצר )להלן — התכנית( ,ביום י״ג בתמוז תשכ״ד )(23.6.1964
והנמצאת במשרד הממונה על מחוז חיפה בחיפה!
) (2מספן הנפט בנמל חיפה )להלן — מספן הנפט( הכולל את השטח המסומן
בצבע ודוד בתכנית.
1
2
3
4
5

ם׳׳ח  ,344תשכ״א ,עמ׳ .145
חא״י ,כרד בי ,פרק קי״ד ,עמ׳ .1146
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ע״ר  ,1939תום׳ » 1ס׳  ,909עמ׳ .46
חוקי א״י ,כ ו ו גי ,עמ׳ .2079
קוב׳ז התקנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

)א( אזורי הסכנה יהיו בפיקוחה הכללי ובאחריותה של הןזברה .לצורך זה רשאית
.3
החברה לנקוט בכל אמצעי הזהירות והצעדים שייראו לה כדדושינ למניעת שריפה וסכנות
אחרות באזורים אלה בהתאם לחובות שהוטלו עליה ולםמכויות ש עקנו לה על ידי פקודת
האמנה וההסכמים של חברת הנפט העירקי 1939 ,ועל פי תקנות אלה
)ב(

פיקוח על
אזורי פכנמ

האמור בתקנת משנה )א( לא יפגע בסמכויות הפיקוח של רשות הנמלים ומנהל

הנמל.
)א( לא יוכנס כלי שיט כלשהו לשטח בנמל חיפה המשתרע בין צדו המערבי של
.4
מזח מספן הנפט ובין צדו המזרחי של מזח המטענים )להלן — אזור מוגבל( ,ולא יוצא ממנו,
בעת שאניית ספירט נפטני טוענת או פורקת במספן הנפט.

הנבלות באזור
המוגבל
ובטםפ! הנפט

)ב( בעלה של כלי השיט השוהה באזור מוגבל בעת שאנ|יית ספירט נפטני טוענת
או פורקת במםפן הנפט ,ימלא בקפדנות אחר הוראותיו של מנחל הנמל וינקוט כל אמצעי
הזהירות הדרושים למניעת השימוש באש גלויה ,קשתות ריתוך חשמלי ,מבעדי חיתוך
וריתוך ,להבות לחימום מסמרות ,מבעדי חימום ,תנורי פרימוסים וכץצא באלה.
.5

לא יטפל אדם בנפט גלמי במםפן הנפט ללא היתר מוקדם בכו^ב מאת מנהל הנמל.

)א( בעלה של כל אניית נפט ואניית ספירט נפטני ,המתכוננת לפרוק או לטעון
.6
בנמל חיפה ,יודיע לחברה על תנועותיה העתידות של האניה לפחות  24שעות לפני מועד
|
הגיע האניה לנמל.
)ב( החברה תודיע למנהל הנמל ,מיד עם קבלת הודע^ הבעל כאמור בתקנת
משנה )א( ,על מועד הגיעה של אניית נפט או אניית ספירט נפטני וכן על סוג מטענה
וכמותו•:.׳' ־
״-׳•׳•׳ •
בעלה של כל אניית נפט ,או אניית ספירט נפטני ,יודיע ל^נהל הנמל ,עם כניסתה
.7
לנמל וללא דיחוי ,על כמות הנפט או הספירט הנפטני ,שבאנייתו ועל אופן החסנתם של
מטענים אלה.

יטיפו? בנפט
גלמיבטספז
הנפט
הורעה על -.-׳
בואז על אניות

הודעה על
כמות הטטעו
והחסנתו

.8
לא יעגין אדם אניה ,ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר בשטו הטעינה התודימית ולא
יעשה על יד אניה ,ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר מעשה או דבר אחר ,שכתוצאה מהם,
יהיו או עלולים להיות מופרעים בפעולתם או ניזוקים קרקעית הים או קווי הצינורות התת־
ימיים באותו שטח» אולם מנחל הנמל רשאי ,בנסיבות מיוחדות ו|בהתייעצות עם החברה,
להרשות עגינה של כלי שיט מכל סוג שהוא בשטח הטעינה התת־י׳ןמית.

עגינה בשטח
הטעינה
התת־יטית

.9
לא יטיל אדם אפר ,פסולת אחרת או חמרים שמניים מאניה באזורי הסכנה או בגבולות
שרב־חובל
נקי
נטל
למעט
נטל,
כל
לים
יטיל
לא
וכן
חיפה
נמל
*אניד ,מסר לחברה עליו
הצהרה ערוכה בשלמות בצורה הקבועה בתוספת הראשונה.

׳שפיכת פסולת
ונטל  -י

לא ישיט אדם כלי שיט המותנע על ידי מנוע בנזין בשרי|פה פנימית לעבר אניית
.16
ספירט נפטני ולא יכניסו למ^פן הנפט או לאזור המוגבל כאשר אבןיית ׳ספירט נפטני עוגנת
במםפן הנפט .גוררות ,ארבות ,ספקות מים ,ספקות דלק ,פורקות ׳כלי שיט שונים אחרים,
לא יורשו להתקרב לדופן אניית ספירט נפטני או להיות מודפנות אליה במשך ביצועה ,של
כל פעולה הקשורה בטיפול במטען נפט ,בנטל ,בפינוי מגזים או ברז|יצת מיכלים! ואולם כלי
שיט קטנים המסיעים צוות או אורחים רשמיים יורשו להתקרב לזץפן אניית ספירט נפטני,
ובלבד שלא יישארו מודפנים לאניה כאמור כשהם אינם מאויישים.

איסיד עגינת
כלי שיט ליד
אניית ספירט
נפטני י־

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב חשב״ד6.8.1964 ,
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תחילת הפריקה
או הטעינה
באזורי
:הסכנה י :

מניעת
שריפות
מכשירי
כיבוי אש

מועד פדיהה
וטעינה
שימוש באותות
ע? ידי אניות
נפט ואניות
ספירט נפטני

הוראות
,
לכלי שיט
שאינם חפשיס
מגזים

.11
אלה:

לא יתחיל אדם בטעינה או בפריקה מכלי שיט כלשהו באזורי הסכנה אלא אם נתמלאו
) (1רב־חובל או הקצין הראשון של כלי השיט שוכנע כי —
)א( כל השסתומים הדרושים פתוחים וכלי השיט נמצא במצב מתאים
לטעינת המטען או לפריקתו ?
)ב( שסתומי הים של כלי השיט סגורים או אטומי אוגן ,למעט השס
תומים הדרושים לצרכי מחזור מי קירור!
) (2לחברה ידוע שקווי החוף הותקנו כראוי ,שכל השסתומים הדרושים
פתוחים ושמיתקני החוף נמצאים במצב ראוי ומוכן לטעינת המטען או לפריקתו.
) (3דב־החובל או הקצין הראשון מילא ,להנחת דעתה של החברה ,את ההצ־
הרה ,הכלולה בחלק הראשון של התוספת השניה וחתם עליה ושהחברה מילאה
את ההצהרה הכלולה בחלק השני של התוספת השניה וחתמה עליה.

.12

הבעל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת שריפות בעת פריקתם או

טעינתם של מטעני ספירט נפטני או נפט,
מכשירי כיבוי האש בכל אניות הנפט ואניות הספירט הנפטני וכן מכשירי כיבוי האש
.13
הנמצאים במספן הנפט בחוף יהיו במצב תקין ומוכנים לפעולה במשך ביצוע הטעינה או׳
הפריקה של נפט או ספירט נפטני באזורי הסכנה.
.14

מותר בכל עת לבצע פעולות טעינה ופריקה באניות נפט ואניות ספירט נפטני.

בעת טעינה או פריקה באזורי הסכנה חייבים הבעלים של אניות נפט ואניות ספירט
.15
נפטני להניף באניות אלה דגל אדום בשעות היום ולהציג אוד אדום בשעות הלילה )להלן —
האות( ,בגובה של לא פחות מ־ 20רגל מעל לסיפון ,כך שהאות ייראה מכל עבר עד למרחק
של לא פחות מ־ 2מילין .האות יוצג אף בעת שאניות נפט או אניות ספירט נפטני נכנסות
למספן הנפט או יוצאות מתוכו .בכל אניית ספירט נפטני ,העוגנת במרחק טעינה או פריקה,
יציג הבעל של האניה שלט המזהיר אנשים המתקרבים לכבש האניה ושעליו כתוב קטע זה:
״אסור לעשן ולהשתמש באש גלויה — הגישה אסורה למבקרים ללא רשות״.
)א( בעליהם של אניות ,ספינות וכלי שיט מכל סוג אחר העוגנים או נעים בתחום
.16
נמל חיפה ,ושאינם חפשיים מגזים חייבים להניף דגל אדום ביום ,ולהציג אור אדום בלילה,
כמפורט בתקנה  15לתקנות אלה.
)ב( לאניות ,ספינות וכלי שיט מכל סוג אחר ,שאינם חפשיים מגזים מותר להיכנס
למעגן הסגור של נמל חיפה אך ורק על מנת להמשיך מיד ובמישרין למםפן הנפט ,לשם
טעינה או פריקה או לכל מטרה אחרת שאושרה על ידי החברה ומנהל הנמל.
)ג( כל התנועות המבוצעות בהתאם לתקנת משנה )ב( ייעשו בהתאם לכללים
המסדירים את תנועת כלי השיט בנמל חיפה.
)ד( כל מכםאות המיכלים')מות הכניסה( בכלי השיט האמורים ,יהיו סגורים כראוי,
מלבד קווי האיוודוד המתאימים שיותרו לפתיחה.

הוראות לכלי
שיט הפורמים
וטוענים
באזורי הסכנה

פעולות הטעינה והפדיקה של אניות נפט או אניות ספירט נפטני באזורי הסכנה
.17
יבוצעו בכפוף לתנאים הבאים:
)(1

קצין אחראי מצוות האניה יוצב במשמרת על האניה <

) (2עובד מנוסה מצוות האניד ,יוצב ליד שסתומי הבקרה שאליהם מחוברים
הזרנוקים!
1674
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) (3עובד אחראי מבין עובדי החוף יוצב ליד השסתומים בקצה הצינורות
בחוף ז
) (4אביקי הספינה יהיו סתומים ביעילות ולא יישט|5ו או יערפו מהאניה
שפכימ או דלפים!
) (5הדלתות והאשקפים של בית האחדה הפונים אל םןפון מיכלי המטען יהיו
סגורים כראוי ,ומאוורדי בית האחדה יופנו לידכתיים.
באניה ,ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר השוהה באזורי הסכנה ובאזורי הסכנה
.18
עצמם ,לא ישתמש אדם במנורות ,חשמליות או אחרות ,זולת מנורות מסוג סטנדרטי ,שאושר
מטעם אגודה מוכרת לסווג אניות או מטעם דשות ממשלתית מתאימה ,הכל לפי המקרה.
באניה ,ספינה או כלי שיט מכל סוג אחד השוהה באזורי הסכנה ובז1זוד החופי של החבדה
או באזורי מספן הנפט לא ישתמש אדם בכבילי חשמל ניידים ,אלא! אם הם מסוג משודין
ומאושר ,המחוברים אל כן המנורה בחיבור חשמלי רצוף .אף השימוש בכבילי חשמל ניידים
אלה ,טעון היתר מיוחד מפקיד אחראי של החברה.

איסור השיטוש
בכלים
י חשמליים
באזורי הסכנת

בעת ביצוע פעולות הטעינה והפריקה של ספירט נפטני ,לא יע^וק אדם באזורי הסכנה
.19
בפריקה או בטעינה של מטען כללי ,אספקה וציוד אחר המבוצעים על ידי שימוש במיתקני
|
הדמה מכניים.

איסור השימוש
באמצעים
מכניים

באניה ,ספינה או כלי שיט מסוג אחד השוהה באזורי הסכנה לא יעסוק אדם בניקוד,
.20
שפשוף ,פיצול וגירוד של חלקי פלדה ובכל מלאכה אחרת ,העלולז! להתיז גיצים» בעת
שאניית ספירט נפטני שוהה באזורי הסכנה או בעת שאניית נפט }!וענת או פורקת נפט
באזור כאמור לא ישתמש אדם בהיותו באזורים אלה לכל מטרה ש!1יא בפטישי פלדה או
ברזל או במכשירים אחרים העלולים להתיז גיצים .במידה ויש צורך בביצוע עבודת תיקונים
דחופה בכלי השיט לפני עוזבו את אזורי הסכנה מותר לבצע עבוךה כאמור אם נתקבל
מהחברה היתד בכתב לפני התחלת העבודה.

איסור פעולות
המתיזות
ניצים

בעלה של אניית נפט או אניית ספירט נפטני ,לא יפרק את נענועי האניה ולא יטפל
.21
בצורה אחרת בכוח המניע של האניה בעת היותה בתחום אזורי הסכנה ,אלא אם קיבל לשם
כך מראש היתד בכתב מהחברה או ממנהל הנמל.

איסור פירוש
מנועי אניח

)א( הכניסה לתחום החוף של החברה או למםפן הנפט אסורה לכל אדם ,אלא אם
.22
יש .ברשותו רשיון כניסה שניתן על ידי החברה ושבו מפורטים שמו ,עיסוקו ומענו.
)ב( האמור בתקנת משנה )א( אינו גורע מהםמכויות המוענקות על פי פקודת
הנמלים למנהל הנמל בקשר עם הוצאת רשיונות כניסה לשטח הנמל.

איסור כניסה
למפפ! הנפט'.

לא יכניס אדם — למעט אדם שהורשה לכך במיוחד עלי־ידי החכרה — לאזורי הסכנה,
.23
גפרורים ,מציתים אוטומטיים או מכשירי הצתה אחדים מכל סוג שהוא.
.24
השומרים המורשים על ידי החברה דשאים לערוך חיפוש אצל כל אדם הנכנס לאזורי
סכנה על מנת להבטיח את קיומן של הוראות תקנה .23

איסור המסת
מכשירי
הצתה לאזורי
חסמה:
חיפוש אתר
גפרורים וכוי

.25
מנהל הנמל או נציגו דשאים ,בכל עת ,להיכנס לאזורי הסכנה ולעלות על כלי השיט
העוגנים בהם על מנת להבטיח את קיומן של הוראות תקנות אלה.

סמכויות
כניסה

 ; ,26בעת סופות חשמל עזות ,ייפסקו פעולות הטעינה והפריקה של ספירט נפטני ,לפי
שיקול דעתו ועל פי הודאתו של הקצין האחראי באניה או של האחראי על המרתק של
החברה או של עובד אחראי של החברה הנמצא בתפקיד או של מנהל ה!ןמל או נציגו. .

פרימה
וטעינה
בשעת סופה

שובץ התקנות  ,1612ב״ח באב תשב״ר6.8.1964 ,

1675

אמצעי־
בטיחות
והגבלות
נוספות

)א( בנסיבות מיוחדות ,ולמשך קיומן של נסיבות מיוחדות אלד ,בלבד ,רשאית
.27
החברה ,להחליט על הטלת אמצעי בטיחות נוספים או הגבלות נוספות לגבי אניות הטוענות
או הפודקות באזורי הסכנה ,ובנסיבות אלה יפעלו הבעלים של וזאניות ,בהתאם להוראות
החברה.
)ב( מיד עם ההחלטה להטיל אמצעי בטיחות נוספים או הגבלות נוספות תודיע על
כך החברה ,בכתב ,למנהל הנמל בציון הנסיבות המיוחדות ,ותפרט את כל האמצעים הנוספים
או ההגבלות הנוספות ואת מועד סיום הנסיבות המיוחדות.

י

אניות ספירט
גפטגי
הראויות
להיכנס ?מספ!
הנפט

הכניסה למםפן הנפט והשימוש במיתקנים אשר במםפן הנפט לשם טעינה של ספירט
.28
נפטני או פריקתו אסורה ,מלבד לאניות המםווגות ,על ידי אגודה מוכרת לסווג אניות
כבנויות בצורה הראויה להובלת ספירט נפטני.

עגינת כלי
שיט שאינם
אניות נפט או
אניות ספירט
גפטני במםפ!
הנפט

מנהל הנמל רשאי ,בהתייעצות עם החברה ,להרשות עגינת כלי שיט שאינם אניות
.29
נפט או אניות ספירט נפטני ,במספן הנפט ,ובלבד שאניות ספירט נפטני אינן עוגנות אותה
שעה במספן הנפט ובתנאי שרבי־החובלים של כלי השיט כאמור ימלאו אחר כל תקנות
הבטיחות החלות במספן הנפט וכן אחר כל אמצעי הבטיחות הנוספים שהחברה תראה צורך
לדרוש את הפעלתם בכל מקרה ומקרה.

נטל בכלי
שיט הנמסים
לטספ! הנפט
איסור
הבערת אש

כלי שיט המגיעים למספן הנפט לצורך טעינה או לצורך תדלוק או לכל מטרה שהיא ,
.30
לא יורשו להיכנס למםפן הנפט אלא אם הם נושאים את מינימום הנטל הדרוש לבטיחותם.
)א( לא יבעיר אדם להבות גלויות או אש גלויה באניה השוהה ליד המרצפים במספן
.31
הנפט או במרתקי הטעינה התת־ימיים אלא אם נתקבלה לכך הרשאה בכתב מאת החברה.
)ב( בתקנה זו —
״להבות גלויות״ — כל להבה גלויה ,אש — למעט אש בדוודים — חמרים לוהטים גלויים,
מנורות מדגם בלתי מאושר ,קשתות ריתוך חשמליות ,מבעדי הלחמה וריתוך ,מבעדי
חימום ,תנורי פרימוס ,מכשירי חשמל ניידים ,משאבות וציוד אחר ,או מכשירי יד,
העלולים להתיז גיצים או חול.

איסור
הבערת אש
מטבחים
באניות
ספירט נפטני

בעת טעינה ופריקה דרך קו צינורות ירכתי של אניות ספירט נפטגי העוגנות במספן
.32
הנפט ,ובעת שפיכת נטל ,פינוי גזים או רחיצת מיכלים באניות כאמור ,תהיה אש המטבחים
באניות אלה כבויה והכיריים החשמליים יהיו סגורים .כל עוד לא ניתנה לכך הרשאה מאת
רב החובל ,לאחר התייעצות עם האחראי על המרתק של חברה ,תהא אש המטבחים כבויה
והכיריים החשמליים סגורים בכל אניות ספירט נפטני אף בכל עת היותן רתוקות למרתק
הטעינה התת־ימיים.

איפור העישח
בכלי השיט
ובמפפן הנפט

לא יעשן אדם בכל מקום שהוא בכלי השיט הנמצאים במספן הנפט ובתחום שטחי
.33
האיסור המגודרים אשר במספן הנפט ,אלא במקומות שהעישון בהם הותר על ידי החברה.
במשך הטעינה והפדיקה מאניות העוגנות ליד המרתקים התת־ימייס לא יעשן אדם אלא
במקומות שהעישון בהם הותר על ידי רב החובל לאחר התייעצות עם האחראי על המרתק
של החבדה.

הארקת אני ה
במספ! הנפט

בעלה של אניית נפט ואניית ספירט נפטני העוגנת במספן הנפט ,חייב להאריק את
.34
האניד .כראוי ולתלות בצידה שאינו קשור לרציף שני כבלים עד לגובה פני המים על מנת
לאפשר את גרירת האניה בעת סכנה.

,

1676

שובץ התמנות  ,1612כ״ח באב תשב״ד0.8.1964 ,

בעלה של כלי שיט העוגן במםפן הנפט יתקין ויקיים באמצעות טלפון המזח קשר עט
.35
• תחנת החוף עמה הוא עובד ,אשר ייבדק מדי פעם בפעם.

קשר טלפוני

.36
החברה תבטיח שבעת היות אניית ספירט נפטני רתוקה במםפן הנפט ,המחסום
בכניסה.למספן הנפט יהיה סגור ולא ישאבו ספירט נפטני מאניה לוווף או להיפך אלא בעת
שהמחסום סגור ,המחסום האמור יוחזק על ידי מנהל הנמל במצב תקין ומוכן לפעולה על
מנת שבשעת חירום ניתן יהיה להפעילו ללא כל דיחוי.

סגירת
המחסום

)א( כל הצינורות והזרנוקים ,הערוכים לטעינה ופריקה ש^ ספירט נפטני במםפן
.37
הנפט ,יהיו תמיד מאורקים כראוי .מדי פעם בפעם תבדוק החברה זן!ת הצינורות והזרנוקיס
בדרך של מבחן לחץ ,על מנת למנוע דליפה אפשרית מהצינורות והתנוקעות הזרנוקים. .

״צינורות
וזרנוקים

)ב( הזרנוקים הערוכים לטעינה ופריקה בשטח הטעינה ה^זת־ימית יהיו מחוברים
לצינור התת־מימי על ידי לחצנים הניתנים לשמיטה מהירה.
י•

.38

׳

•

׳

•

׳

׳

איסור עגינה
במערב מזח
הנפט י

אניות ספירט נפטני לא יעגנו בצד המערבי שלמזחמםפן הנפט.

התקשורת בין מרתקי הטעינה התת־ימיים לבין החוף תיןעשה באמצעות טלפון,
.39
רדירטלפון ,דגלים ,אותות תאורה או אותות צופר .בכל כלי השיט הרתוקים למרתקי הטעינה
התודימיים יותקן ויקויים עם החוף ,נוסף על הקשר הטלפוני ,קשר נאמצעות רדיו־טלפון או
באמצעות אותות ראות ואותות שמע כדי להתגבר על תנאי מזג אוויוז העלולים לפגוע בכושר
השימוש בקשר טלפוני במרתקים התתי־ימיים .כל אמצעי הקשר ייבדקו מפעם לפעם בעת
הימצאם של כלי השיט במרתקים .בעת הטעינה והפריקה במרחקי הטעינה התת־ימיים
ישתמשו אניות הנפט ואניות הספירט הנפטני באותות התאורה ובדגלים שנקבעו על ידי
החברה בכללים בדבר קשר בין אניח לחוף .השימוש בקשר אלחוטי ,למעט קשר על ידי
רדירטלפון נייד של החברה ,אסור באניית נפט או אניית ספירט ננ^טני בעת ביצוע פריקה
וטעינה .באפ ,מפאת תנאי מזג אוויר ,לא יתאפשר הקשר בין האניה לחוף ,יופסקו מיד כל
ן
פעולות הטעינה והפריקה.

תקעודת עם
מרתקי
הטעינה
 .התת-ימיים

באישור החברה ,מותר להשאיר ,באניית נפט .ואניית ספירט נפטני ,את אש הדוודיס
.40
בוערת! באם תכובד .אש הדוודים באניית ספירט נפטני ויהיה צורו! לבעירה מחדש ,יידחו,
לזמן ההדלקה ,פעולות הטעינה ,הפריקה ,ניקוי מגזים ,רחיצת המי<:לים וטעינת או פריקת
נטל באותה אניח וייסגרו כל הפתחים למדורי הטעינה .אמצעים זהים יינקטו בכל אניית
ספירט .נפטני הרתוקה למרתק סמוך ,ואשר אותה עת מבוצעות בה פעולות טעינה ,פריקה,
ניקוי מגזים ,דחיצת מיכלים וטעינה או פריקת נטל.

אש דוודים

העתק מתקנות אלה ,ותדגומן לשפה האנגלית ,יוצגו במק! ם נראה לעין על ידי
.41
החברה בכל מיתקניה.

^ הצגת התקנות

1

.42

תקנות אלה באות להוסיף על תקנות הנמלים) .פטדוליום וקד^יד סידני(  ,ולא לגרוע

:

5

שטירת תויןו•

מהן.
.43
.44

תקנות הנפט )טעינה ופריקה בחיפה( — 1939 ,בטלות.
6

•

•

.

.

־

״

|

ביטול

•

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ״ד—1964״,

השם

ע״ר  ,1939תום׳  2מס׳  ,938עט׳ .725
קיבץ התקנות  ,1612כ״ת באב ת׳עכ״ד6.8.1984 ,

1677

תוםפת ראשונה
)תקנה (9
אל :החברה
.מפקד האניה
אני ,הח״מ
אני מצהיר בזה שקראתי
הנמצאת בבעלות
את ״תקנות נמל חיפה )טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ״ד—1964״ והבנתי את תכנן .אני מתחייב
בזה שמי נטל ,למעט מי נטל נקי ,לא יישפכו מהאניה.

)חתוכ!( רב־־חובל
מפקד האניה

תאריך

תוספת שניה
)תקנה )11ג((

חלק ראשון
שם מיתקן הטעינה/הפריקה

תעודה המאשרת הסכמה להתחיל בטעינת/פריקת מטען נפט בצובר
.בטופס זה
..מרתק/מזח מ ס ׳ . . . . . . .
שם האניה א/מ א  /ק . . . .
סעיפים  1עד  13ועד בכלל ימולאו על ידי רב־חובל האניה או מי שמונה על ידיו ,והסעיפים
 14עד  21ועד בכלל ,ימולאו על ידי פקיד ההברה האחראי לטעינה/פריקה.
.1

האם כל שסתומי הים הקשורים למערכת המטען סגורים בבטחה וצינורות הפריקה
מהירכתיים וקווים אחדים שאינם בשימוש אטומים?

.2

.,

האם הקווים מותקנים כראוי וכל השסתומים באניה פתוחים ומוכנים להתחלת
הטעינה/פריקה?

.3

האם האש הגלויה האסורה בוערת באניה ?

.4

האם מבוצעת באניה עבודת תיקונים איזו שהיא מבלי שנתקבלה לכך רשות ז

.5

האם הזדנוקים מחוברים כראוי לקווי האניה 1

.6

האם האניה מאורקת והאם נתלו שני כבלים בצידה שאינו קשור לרציף ?.

סוב? התקנות  ,1612כ״ח גאב תשב״ד6.8,1964 ,

ד.
.8

האם האביקים סתומים כראוי?
האם ישתמשו באניה באש הדוודימ? . . . . . . . .

.9

האם להבות מטבחי האניה יהיו בשימוש?

40

האם יורשה באביה העישון?
אם כן )א( באיזה מקומות?
)ב( באיזה שעות?

.11

האם מודעות אזהרה )כולל תקנות עישון( ואותות ,הוצגו לנדרש בתקנות נמל חיפה
)טעינת נפט ופריקתו( ,תשכ״ד—?1964

.12

האם ישתמשו באניה אך ורק במנורות יד מאושרות וב4כשירים שאינם מתיזים
גיצים?

.13

האם הוצבו קציני אניח כאחראים לשמירה על האניה למשך פעולות הטעינה
והפריקה?....

.14

האם הופקדו בעת הטעינה והפריקה עובדים מנוסים מ^וות האניה לעמוד ליד
הפרי|קה?
שסתומי הבקרה שאליהם מחוברים זרנוקי הטעינה או ה!
אני הח״מ ,מאשר בזה שהשאלון הנ״ל מולא על ידי באופן ?פרן ושהתשובות שניתנו
הינן בהתאם לתקנות האמורות לעיל ושאפשר להתחיל בפעולות הטעינה/הפריקה,
לגבי סעיפים  1עד ) 14ועד בכלל(.
חתום.
א/מ א/ק

רב־חובל/קצין ראשון
יום,..

שע .1מקומית,

חלק שני
.15

האם קווי הצינורות הותקנו כראוי וכל שסתומי החוף הדרושים ,פתוחים ומוכנים
להתחלת הטעינה/הפריקה ?
האם אש גלויה בוערת בחוף סמוך לאניה ,מבלי שנתקבלה לכך דשות?
האם מבוצעת בחוף ,סמוך לאניה ,פעולת תיקון כלשהי של * ניתנה רשות לבצעה ?

.18

האם הזרנוקים הגמישים הנם בעלי אורך מספיק והם מחוברים בלחצנים ונתמכים
1
כראוי?

.19

האם ישתמשו אך ורק במנורות יד מאושרות ובמכשירים | שאינם מתיזים גיצים?

.20

האם נעשו סידורים לטעינת חלק מהמטען דרך כוות המיכלי^ ?
האם נקודת ההבזקה היא  66מעלות צלזיוס או גבוה מזה ?

קובץ התקנות  ,1612כ״וו באב תשכ״ד6.8.1964 ,

.21

האם קשר הסלפוניפ )או קשר מאושר אחר( כין המרתק ובתי״השאיבה )או נקודת
פיקוח אחרת( נמצא במצב תקין 1

.22

האם נשלחו עובדים אחראים מצוות החוף לעמוד ליד שסתומי החוף בקצה הצינורות
ב מ ש ך כל זמן ביצוע פעולות הטעינה והפריקה?
אני הח״מ מצהיר בזה שהשאלון הנ״ל מולא על ידי באופן נכון ושהתשובות שניתנו

הינן בהתאם לתקנות הנ״ל ושאפשר להתחיל בפעולות טעינה/פריקה.
לגבי סעיפים  15ועד ) 22ועד בכלל(.
^

תאריך

חתום:
בשם האחראי על המיתקן

עותק חתום לדב־חובל האניה
עותק למפקח המיתקנים.

ש

ע

ה

מ ק י מ י ת

־

י״ג בתמוז תשכ״ד ) 23ביוני (1964
)חני (755400

ישראל בר־יהודה
שר התחבורה

פנחס ספיד
שר האוצר

ח ו ק מ ם ק נ י ה ) ס ח ו ר ו ת ו ש י ר ו ת י ם (  ,תשי״ב—1952

צו כדבר פטור ממס,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק מם קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב—, 1952
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
x

תיקח פעי!* 3

.1

השם

.2

בסעיף  3לצו מם קניה )פטור( ,תשכ״ב— , 1962אחרי סעיף ק ט ן ) ב ( יבוא:
2

״)ג( מכירת מכונית על ידי —
) (1נציגות מדינת־חוץ או נציג מדינת־חוץ!
) (2בעל זכות נפט או קבלן לעבודות נפט כמשמעותם בחוק הנפט,
תשי״ב— 1952׳
תהיה פטורה מתשלום סכום המם העולה על אותו חלק מהמס שהוא כיחסו של
ערך המכונית בשעת מכירתה לערכה בשעת שחרורה על ידי רשות המכס,
ובלבד שלא הופחת המס לפי פרט ) 1525ג( לתוספת לצו מם קניה )קביעת
סחורות טעונות מס ושיעורי המס( ,תשכ״ב— ,* 1962ושלא יוענק פטור לפי
פסקה ) (1וסעיף קטן )א( אלא לפי אחת משתי הודאות אלה ,לפי שיעור
הפטור הגבוה י ו ת ר /
3

לצו זה ייקרא ״צו מם קניה )פטור( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964״.

י״ז באב תשכ״ד ) 26ביולי (1964
<ח(72333 0
1
2
3
4

1680

פ! נ ח ס ס פ י ר
שר האוצר

ם״ח  ,110תשי״ב ,עט׳  ; 334פ״ח  ,364תשכ״ב ,עט׳ .44
יו״ת  ,1243תשכ״ב ,עט׳  ; 1009ק״ת  ,1543תשכ״ד ,עמ׳ .765
פ״ח  ,109תשי״ב ,עט׳ .322
ק״ת  ,1255תשכ״ב ,עט׳  ; 1178ק״ת  ,1598תשכ״ד ,עט׳ .1492
י

יוובץ התלונות  ,1612כ״ח באב תשג׳׳ד6.8.1964 ,

ח ו ק מ ם ה ב ו ל י ם ע ל מ ס מ כ י ם  ,תשכ״א—1961

צו ב ד ב ר שינוי ת ו ס פ ת א׳ לחוק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מם הבולים על מסמכים ,ת<|2זכ״א—• 1961י ,אני מצווה
לאמוד:
בסעיף  2ל ת ו ס פ ת א׳ לחוק )להלן — תוספת אי( —

.1

2

) (1׳בסעיף קטן )א( במקום ״הסכם כאמור בסעיפים קכ|נים )ב( עד )ד(״ יבוא
;,הסכם כאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו(״.

;׳

)(2

|

אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:

״)ה( הסכם בין המדינה לבין מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל,
תשי״ד—) 1954בתוספת זו — מוסד בנקאי( או מוסד כספי כמשמעותו באותו
חוק )בתוספת זו — מוסד כספי( בדבר מתן הלווז! ה ,למדינה על ידי מוסד
כאמור ,ובלבד שפורשו בו כל אלה:
3

)(1

ההלוואה תינתן למדינה באמצעות מינהל מילוות המדינה

) (2להבטחת פרעון ההלוואה יוצאו איגרות חוב בסדרות לפי חוק
מילווה קצר מועד ,תש״ך—! 1960
4

) (3איגרות החוב האמורות לא ייחשבו כהשקעה מוכרת של קופת גמל
1
או תכנית חסכון —
)א( אם
בסכום—

היה

ערך

הנשוא

נקוב
 10אגורות לכל  100לידות
ולא יותר מ־ 1,000לירות

)ב( אם מיד .עדך הנשוא ,כולו או
מקצתו ,נקוב בשיעור שאינו מםויים או
שלא היה נקוב כלל —

 5לידות נוסף על המס
הנקוב בפסקה )א(

)ו( הסכם כאמור בסעיף קטן )ה( שנערך לאחר זברון דברים לאותו ענין
ועל אותו סכום או סכום פחות ממנו ,ובלבד שהוכח ,להנחת דעתו של המנהל,
שזכדון הדברים בוייל כדין לפי אותו סעיף קטן —
) (1אם
בסכום—

היה

ערך

הנשוא

נקוב

) (2אם היה ערך הנשוא ,כולו או
מקצתו ,נקוב בשיעור שאינו מםויים או
שלא היה נקוב כלל —
1
2
3
4

ם״ח
ק״ח
ס״דו
ם״יו

 ,334תשכ״א ,עט׳ .64
 ,1567תשכ״ד ,עט׳ .1080
 ,164תשי״ד ,עט׳ .192
 ,310תש״ו ,עט׳ .48

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב ת׳עג״ד6.8.1964 ,

 10אגורות לכל 100
^ירות ולא יותר מ־5
|לירות
 5לירות נוסף על המם
^נקוב בפסקה )(1״.

תימ״םעי1י4

בפסקאות ) (3ו־) (4לסעיף  4לתוספת א׳ יימחקו המליכו ״כמשמעותו בחוק בנק
.2
ישראל ,תשי״ד—1954״.

י״ייי"

.3

תחילתו של צו זה היא ביונו ט״ו בתמוז תשכ״ד ) 25ביוני .(1964

השט

.4

לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים על מסמכים)שינוי תוספת א׳ לחוק( )מם׳  ,(3וושכ״ד—

1964״.
י״ז באב תשכ״ד) 26ביולי (1964
)חט (723010

פנחס ספיר
שר האוצר

ח ו ק מ ם ר כ ו ש ו ק ר ן פ י צ ו י י ם  ,תשכי׳א—1961

צו המכריז על אזור עירוני של נוה־אפרים־מונוםון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961

אני מצווה

לאמור:
אכרזה ע?
חאוור העירוני
נוה־אפרים־
מונוסו!
תחילה :
השם

האזור הכולל א ת הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה אזור עירוני של נודר

.1

אפרים־מונוסון.
תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

.2

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של נוה־אפרינר

.3

מונוםון( ,תשכ״ד—1964״.

תופפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפמ״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:2,500והחתומד ,ביד שר האוצר.
הגושים 6502 :פרט לחלקים הדרומיים של חלקות .28,27,26
 6503חלקות  18,15עד  25 ,22עד  ,29החלק המזרחי מחלקה  16והחלקים
הצפונייס־מזרחיים מחלקות  ,23,17וחלק מחלקות .66,50,38
 6504פרט לחלקות 39 ,38 ,37 ,30׳ והחלקים הדרומיים של חלקות ,23,16
 .40,36,35,34,33,32,31 ,29,28,24 6695חלקות  ,56 ,17והחלקים הדדומיים־מערביים של חלקות  4עד ,12
 18 ,16עד .50,24,20
 6697חלקות  33 ,2עד  ,37והחלקים הצפוניים־מערבייס של חלקות ,5 ,4
 14עד .23,22,18
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,הקריה ,רוממה ,ירושלים ן
במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים׳ רח׳ ירושלים  ,25בני־ברק < במשרדי המועצה המקומית
נוה־אפדים־מוגוםון ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושלים ,וכל
אדם זכאי לעיין בהם בשעות  12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.
ו׳ באב תשכ״ד) 15ביולי (1964
)חט (723504
1

1682

פנחס ספיד
שר האוצר

ם״ח  ,337תשב״א' ,עט׳ .100
קובץ התקנות  ,1612כ״ח <אנ תשכ״ד6.8.1064 ,

פ ק ו ד ת ה ד ר כ י ם ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ו פ י ת ו ח ( 1943 ,
:

צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת הפקודה

! •  Vבתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות חבז(־זל )חגנד .ופיתוח(1943 ,
)להלן —הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמוד:
2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקוךת ציון 125.184—135.566
,1
בקירוג^&נהכביש אשדוד—גדרה ומסתיימת בנקודת ציון  125.433—135.790בקירוב ,ע ל
הכביש אשדוד — גדרה המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ 4422/ערוכה בקנה
I
מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוז ת^־אביב וד.מר ,

.2

כז

.

ר ח

,

ה ר צ

ל

»

180׳ תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה מרגילות.
לצו זה ייקרא ״,צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )אשדוד — גדרה()שינוי

.3

תחו5ת הפקודה
׳ ייי
?J

רשות ?עיין
כהעתק חטפה

השם

התווי( )מס׳  , (2תשכ״ד—1964״.
3

! יגאל אלון
 iשר העבודה

י״א באב תשכ״ד) 20ביולי (1964
)חט (75050

1
2
3

ע״ר  ,1948תום׳  1טם׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,1594תשכ״ד ,עט׳ .1416

ח ו ק ל ת י ק ו ן ד י נ י ה ק ר ק ע ו ת ) ה מ ר ת ״ מ ת ר ו כ ה ״ ( ] תש״ד—1960
צ ו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מ ס ו ג ״ מ ת ר ו ב ה ״ לם^ג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )ד4דת ״מתדוכה״( ,תש״ד־
 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים נ ל ש כ ת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסווג ״מירי״ ויירשמו בלשכה.
האמורה בהתאם לכך.

הגוש.

חח?קה

6670
6670
6670

117
15
110

שטח הה?קה
גטטרים מרובעים

י״א באב תשכ״ד ) 20ביולי (1964
)חט (70130
1

1191
6041
7967

השטח ?הטרה
נוטרים טרובעים

בשלמות
3401
5053
דב יוסף
שר המשפטים

ס״ח  ,316תש״ו ,עט׳ .92

קובץ התקנות  ,1612כ״ח גאב תשב״ד6.8.1964 ,

1683

ח ו ק ל ש כ ת ע ו ר כ י ה ד י ן  ,תשכ״א—1961
כללים ב ד ב ר ב ח י ר ת ח ב ר י ב ת י דין מחוזיים .
בתוקף סמכותה לפי סעיף  109לחוק לשכת עורכי הדין׳ תשכ״א— 1961י ,מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
בכללי לשכת עורכי הדין)בחירת חברי בתי דין מחוזיים( ,תשכ״ב—1962
.1
<Lkf
הכללים העיקריים( ,במקום סעיף  1יבוא:
הבה ירות לבתי דין משמעתיים מחוזיים יתקיימו אחת  b « m » Vביום
.1
״מועד
שייקבע על ידי הועד המרכזי ,והודעות על יום הבחירות יפורסמו על
הבחירות
2

)להלן —
» JL
,

לוחות המודעות של הלשכות המחוזיות״.
בסעיף  3לכללים העיקריים ,במקום ״ועדת בחירות תקבע במחוזה את מועד הבחירות
.2
וסדריהן״ יבוא ״ועדת בחירות תקבע במחוזה את סדרי הבחירות״.
.3

בסעיף ) 5א( לכללים העיקריים ,במקום ״ 10ימים״ יבוא ״ 20יום״.

.4

לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין )בחירת חברי בתי דין מחוזיים(

)תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
נתאשר.
70328

״׳
m

ב

ח

א

ב

ת

ש

כ

״

ד

)  2 7ב

,

ו ל

,

4

%

1

י׳רוטנשטרייד
יושב ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין

(

(
דב יוסף
שר המשפטים
1

2

פ״ח  ,347תשג״א ,עמי •178
ק״ת  ,1322תשכ״ב ,עמי •2084

ח ו ק ה מ ו ע צ ה ל י י צ ו ר ו ל ש י ו ו ק ש ל י ר ק ו ת  ,תשי״ט—1959
כללים לגידול ת פ ו ח י ־ א ד מ ה ב ע ו נ ת י ה ס ת י ו 1964
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  25ו־ 29לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
תשי״ט— , 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים
ג

אלה:
בכללים אלה—

.1

״סתיו 1964״ — התקופה מיום י״ג באלול תשכ״ד ) 21באוגוסט  (1964עד יום כ״ה בחשון
תשכ״ה ) 31באוקטובר t (1964
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ,ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות לשם עיבוד
תעשייתי או לשם שיווק.
המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו  1964בכל שטחי הארץ היא 21,500

.2
דונם.
1

פ״ח  ,292תשי״ט ,עמ׳ .222

.
הוב״ז התמנות  ,1612כ׳׳ח באב תשכ״ד0.8.1964 ,

המועצה רשאית לפצל את עונת סתיו  1964לעונות משנוןן ולקבוע מכסות אישיות
.3
לעונות המשנה.

.4

המועצה תקבע מכסות אישיות בהתאם לעקרונות אלה:
) (1למגדל תפוחי־אדמה תינתן לבקשתו ׳מכסת גי^ול ,ככל האפשר׳ בשיעור
 :הגידול בעונת הסתיו האחרונה שגידל בפועל כדין בגנולות המכסות :שאושרו ^
) (2עודף המכסה הכללית המוגדלת של תפוחי־אדמה אשר מכסות גידולם לא
בוצעו בחלקם ,יחולק באופן יחסי שווה ככל האפשר 4ין כלל המגדלים הנמנים
על מגדלים חדשים ,מגדלים שחזרו לגדל תפוחי־אדמ^ ומגדלים שביקשו מכסה
׳
מוגדלת.

עוגת גייי?י
משנה
עקרונות
?קביעת

מכסות
אישיות

) (3בכפוף לעקרון ) — (2תינתן למגדל חדש ,ככל ןהאפשר ,מכסת גידול לפי
הממוצע האזורי של תפוחי־אדמה המגודלים באותו אזקר.
) (4למגדל שהפסיק לגדל תפוחי־אדמה עונה אד ת או יותר תינתן ,ככל
האפשר ,ובכפוף לעקרון) (2מכסת גידול לפי הגידול שגידל בפועל כדין לאח־
רונה ובגבולות המכסה המאושרת שניתנה לו לאחרונה ובכפוף לממוצע
הפחתות של מכסות גידול תפוחי־אדמה.
לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של יוןקות )גידול תפוחי־אדמה
,5
בעונת סתיו  ,(1964תשכ״ד—1964״.
נתאשר.
י״ד באב תשכ״ד ) 23ביולי (1964

.׳
ח

־,פ

ראובן איי לנד
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

וחמ (730901

משה דיין
שר החקלאות

פנחס ספיד
שר המסחר והתעש1ה

ח ו ק ה מ ו ע צ ה ל י י צ ו ר ו ל ש י ו ו ק ש ל י ר ק ו ת  ,תשז״ט—1959
כללים לגידול י ר ק ו ת ב ע ו נ ת קיץ — מתיו 196|4
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  25ו־ 29לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
תשי״ט— ^1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )ל|הלן — המועצה( כללים
.
אלה:
בכללים אלה—
4
״עונה״ — תקופה לגידול ירקות מתוכננים מכל מין וזן המפורטים בסעיף ! 2
״קיץ — סתיו 1964״ — התקופה מיום י״ב באב תשכ״ד ) 21ביולי  (1964עד יום כ״ו בטבת
 ,תשכ״ה ) 31בדצמבר  (1964ז
״ירקות מתוכננים״ — עגבניות ,מלפפונים ,פלפל ,גזר וכרובית ז
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ,ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות לשם עיבוד
ל * ועשייתי'או לשם שיווק.
המכסות הכלליות לגידול ירקות מתוכננים בעונת קיץ — םו|יו  1964בכל שטחי הארץ
.2
הן כלהלן:
1

הגדרות

מכסה כל? י ת

ס״ח  ,292תשי״מ ,עמ׳ .222

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב תשג״ד6.8.1964,

1685

המיז

עונת נידולי־
משנת
עקרונות
לקביעת
מכמות
אישיות

שטח בדונמים

עגבניות

13.500

מלפפונים

7,500

פלפל

2,200

גזר

4,100

כרובית

3-800

המועצה רשאית לפצל א ת עונת קיץ
.3
אישיות לעונות המשנה.
.4

סתיו  1964לעוגות משגה ולקבוע מכסות

המועצה תקבע מכסות אישיות בהתאם לעקרונות הבאים:
) (1למגדל עגבניות או מלפפונים או כרובית תינתן לבקשתו מכסת גידול
שתהיה ממוצע של השטחים שגידל כדין בשתי עונות קיץ שקדמו או של השט־
חים שגידל כדין בעונת הקיץ האחרונה — הכל בשיעור הגדול יותר t
) (2עודף המכסה הכללית המוגדלת של עגבניות או מלפפונים או כרובית
אשר מכסות גידולם לא בוצעו בחלקם ,יחולק באופן יחסי שווה ככל האפשר
בין כלל המגדלים הנמנים על מגדלים חדשים ,מגדלים שחזרו לגדל ירקות,
ומגדלים שביקשו מכסות מוגדלות ז
) (3למגדל פלפל תינתן לבקשתו מכסת גידול מופחתת ב־ 5%לעומת מכסת
הגידול בעונה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין בגבולות המכסות
שאושרו לו <
) (4למגדל גזר תינתן לבקשתו מכסת גידול מופחתת ב־ 20%לעומת מכסות
הגידול בעוגה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין בגבולות המכסות
שאושרו לו»
) (5בכפוף לעיקרון ) (2תיגתן למגדל חדש ,כ כ ל האפשר ,מכסת גידול לפי
הממוצע האזורי של סוג הירקות גשוא המכסה ,המגודל באותו אזור ן
) (6למגדל שהפסיק לגדל ירקות עונה או יותר תיגתן ,ככל האפשר בכפוף
לעקרון) ,(2מכסת גידול לפי ממוצע של הגידול שגידל בפועל כדין ובגבולות
המכסה המאושרת שניתנה לו ,במשך העונות המקבילות של שתי השנים האח־
רונות בהן גידל ירקות בכפיפות לממוצע הפחתות של מכסות גידול ירקות
נשוא מכסת הגידול האמורה.

השם

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות בעוגת
.5
קיץ — סתיו  ,(1964תשכ״ד—1964״.
גתאשר.
י״ד באב תשכ״ד ) 23ביולי (1964

ראובן איילגד
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

)חמ (730901

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

1686

משה דיין
שר החקלאות

קונץ התקנות  ,1612כ״ח באב תשב״ד6.8.1964 ,

ח ו ק ה ת ק נ י ם  ,תשי״ג—1953

אכרזה על תקן כתקן רשמי
בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק![!תקנים ,תשי״ג—,* 1953
!
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
התקן הישראלי ״ת״י  — 18תמוז תשכ״א )יוני  — (1961בלו|קי בטון למחיצות״ הוא
.1
תקן רשמי.
התקן האמור הופקד:

: ,2

תחילתה של אכרזה זו היא כתום  60יום מיום פרסומה ברשומון!

הת

״ז

תחילה

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 18תמוז ^זשכ״א ) י ן י ! _ ( 6
.4
!
בלוקי בטון למחיצות( ,תשכ״ד—1964״.
נ

1 9

השם

נ}׳ ג ל ב ר ט
הממ|1נד .על התקינה

ו׳ באב תשכ״ד ) 15ביולי (1964
)חמ (74082
1

כתקן דשטי

מקופות הפקדת

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והמעשיה ,דח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו ז
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר ו^תעשיה ,דח׳ אגרון ,30
|
ירושלים;
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסויד והתעשיה ,רח׳ מזא״ה
•
|
 ,76תל־אביב־יפו»
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר ו|1תעשיה ,דרך העצמאות
(
 ,82חיפה ו
) (5במכון התקנים הישראלי ,דח׳ בני־ישראל ,רמת־אןביב ,תל־אביב־יפו,
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
,3

אכרזהעלתקז

ס״ח  ,116תשי״ג ,עט׳ .80

פ ק ו ד ת ה מ ס ח ר ע ם ה א ו י ב 1939 ,

|

צו הקנייה מס׳ 696

1

בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( ל פ ק דית המסחר עם האויב,
 1939והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,ת^ז״ח— 1948׳ שהועברו
אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה לאמור:
2

ג

צו הקנייה מם׳  42מיום  ,22.8.1941שפורסם בעתון הרשמי מסי  1127מיום ,28.8.1941
.1
יבוטל במידה שהוא חל על  4מתוך  25חלקים מרכושו של אלבדנ| חיים בוטון מסלוניקי
)מם׳ םדורי  (6באשד החלקים הנ״ל מגיעים לרחל םטרומצד ,לאלפרדו פיצ״ון ,לאולגד.
|
פיצ״ון ולאלוירה פיצ״ון לפי צו ירושה.
תחילתו של צו זה היא ביום ה׳ באב תשכ״ד ) 14ביולי .^1964

.2

ה׳ באב תשכ״ד ) 14ביולי (1964
)חט (72010
1

י ה ו ד ד .ק ו ר ט ־ ש ן
הממונה על רכוש האויב

ע״ר  ,1939חוס׳  1מס׳  ,923עט׳ .79
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
2

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

1687

מ ד ו ד ל ם ל ט ו ן מקובלי

פ ק ו ד ת ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת 1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת הדר־השרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ה— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(׳ תשי״ח— 1958י• ,בפרט )יז( —

.1

) (1בהגדרה של ״מפה״ אחרי ״) 20בנובמבר (1957״ יבוא ״וביום כ״ז בתמוז
תשכ״ד ) 7ביולי ! (1964
)(2

בטור ב  /לצד שם הישוב חרות ,ברשימת הגושים —
)א( במקום ״ 7749 ,7748בשלמותם״ ,יבוא ״ 7747עד  7749בשלמותם״ 5
)ב( הקטע ״ 7747פרט לחלקה  9וחלקי חלקות  ,8,2,1צפונית לקו ישר
המחבר פינה צפונית־מערבית של חלקה  14עם הפינה הדרומית־מעדבית
של חלקה 2״ יימחק!

)(3

בטור ב׳ ,לצד שם הישוב משמרת —
)א( ברשימת הגושים ,במקום ״ 7680פרט לחלקות  22,14עד 24״׳ יבוא
״ 7680פרט לחלקות  14עד 24״ !
)ב( ברשימת החלקות ,הקטע ״15 ,14 ,7׳  ,23 ,22 ,18בגוש 7681״ —
יימחק.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הדר־השרון ,תיקון(׳

.2

תשכ״ד—1964״.

חייט משה שפירא
שר הפנים

כ״ז בתמוז תשכ״ד ) 7ביולי (1964
) ח מ ( 8 0 0 1

1
2
3

1688

ע״ר  ,1941חוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,חופ׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,797ת׳טי״ח ,עמי  ; 1256ק״ת  ,908תשי״ט ,עמ׳ .1397

קובץ התקנות  ,1012כ״ח באב ת׳«כ׳׳ו0.8.1964 ,

1

פ ק ו ד ת ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת 1941 ,

חוק עזר לגצרת־עלית בדבר מפגעי תברואה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
|
המקומית נצרת־עלית חוק עזר זה:
ג

\
בחוק עזר זה —
.1
״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד ןלקיבולם או לאגידתם
של צואיס ,דלוחים ,שפכים ,או כל פסולת של נוזלים אחרים ,ל|רבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחד הבנוי אבן ,לבנים או כל חומד אחד ,לרבות ביב
או תעלהt

הגדרות

!

״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש אחד ,או לניקוזם של קבוצת
בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד ,או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
המבנים שעליהם ,לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או ז^ל ביב ציבורי ,וכולל
אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי־בקרה!
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או ^ל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי־בקרה וכל חלקיהם( ולמעט ביב פרטי}
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את בל הקבועות!,המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי־הבקרה בביב פרטי
או בביב ציבורי ,בורות השפכים ,וכולל גם את המיתקן לחימום המין ולחימום מים
ן
ומערכת אספקת המים על כליה ,צינורותיה ואביזריה!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או <8ד.יה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא |1בין כסוכן ,כנאמן או
כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר
או שוכר־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שניה ן
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבגה־חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם
מצויים בסביבתו!
״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קייס מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן;
״המועצה״ — המועצה המקומית נצרת־עלית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתנן את סמכויותיו לפי
1
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן $
״מחזיק״ —אדם המחזיק למעשה בנכסים או בהלק מהם כשוכר או |1כל אופן אחר ,למעט
|
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון 1
״תברואן״ — רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה^ ,הנדם התברואה של
המועצה או כל פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלא ת}!קיד של תבדואן ?
״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבודי^ןם ובין פרטיים;
״תעלת שפכים״ ~ לרבות סעיפי תעלת שפכים׳ תאי־בקרה וכן כל בי^ שאינו ביב כמשמ
עותו בחוק עזר זה $
;״בעלי־חיים״ — כל בעל חיים ,לרבות דגים,׳
״מאושר״ ~ מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.
נ

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

1689

״מפגע״ —
) (1העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפום מאושר או קיום בית־כסא שאינו
מטיפוס מאושר ,בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
ציבורית!
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכסים המשמשים
למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תרים ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן,
מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור .מיתקן תברואה ,שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו,
באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או דוח ,במידה שלפי דעת
התברואן יש בכך משום נזק לבריאות ,אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!
) (4החזקת נכסים בצורה אשר ,לדעת התברואן ,מזיקה או עלולה להזיק
לבריאות!
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשד ,לדעת התבדואין ,עלולה להזיק לבריאות,
וכן שימוש בנכסים בצודה העלולה להזיק לבריאות!
) (6העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים ,וכן קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התברואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
לניקוזם היעיל של הנכסים ,וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
ללא היתר לפי פקודת בנין עדים , 1936 ,או שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר הם,
לדעתו של התברואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום או
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה ,לדעת התברואן!
) (8כל סעיף או צינור שפכים ,צואים או דלוחים שנקבע בתוך בנין או מחוצה
לו מבלי שהוא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל מים ,בית־כםא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או חצר שהם
במצב מזוהם או אשד הם ,לדעת התברואן ,עלולים להזיק לבריאות!
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מיס אשר ,לדעת
התברואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם ,או להתפתחות
יתושים בהם!
) (11תא־בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויירים במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלולים לגרום להתפתחות
יתושים בהם!
) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא־בקרה ,כוך
או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או נוזלים
שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,אסלה
או של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
) (14השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,או שפיכת כל נוזל
אחר דרך צינור גשם!
) (15כל צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם כל
ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים!
) (16הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בגין ובין בסביבתו אשד ,לדעת
התברואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות אולטחב בבנין או במין סמוך!
2
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ע״ ר  ,1936תופ׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
מוב״ז התמנות  ,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של &תכת ,חלקים של כלי
רכב ,זבל ,נוצות או פסולת אחרת אשר ,לדעת התברו^ן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות»
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין ,לדעת התבדיאן ,או מעשנה בבנין
שהיא שבורה או לקויה ,או שאינה גבוהה למדי ,או שה •א פולטת עשן באופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (19תנוד ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
לתכלית אחרת ואשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי ^ ת חמרי הדלק בתוכו
וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק
• • 1
לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור ,או חביטה של מרבד ,שטיח או כלי! מיטה ברשות הרבים
או בחצר ,מכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבדיאו1ז ,לדעת התבדואן!
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן hכ bסוג שהוא המוחז
קים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום | מ ק לבריאות ,לדעת
!
התברואן;
) (22כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בביר! חרושת ,בית מלאכה
או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים! לגרום נזק לבריאות,
1
לדעת התברואן!
) (23החזקת בעל־חיים באופן המזיק או העלול ל4יק לבריאות לדעת
התברואן;
) (24מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות ,עכברים או חדקים
ושרצים אחדים בו ,או להתפתחותם!
) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת הת^רואן ,והעלול לשמש
|
להצטברות אשפה או פסולת;
) (26עצים או :שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או העלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים!
) (27גרימת רעש ,גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת התבדואן!
) (28הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הם£קת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תבדואית ,ז|ו מבחינה אחרת!
) (29שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחדים לדשקאה.
)א( התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת | החמה ובין שקיעתה
,3
לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זח.
)ב( התברואן רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תברואה אחד ,ואס ימצא
צורך בכך ,דשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחד ,בין בעצמו או על ידי עובדי
המועצה ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו ;יא פחות מ־ 24שעות
לפני ביצוע עבודה כזאת ,ובלבד שאם לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה,
עליו לכסות את החפירה על חשבון המועצה ,וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה .מצא פגם כל שהוא |,יתן לבעל הנכם או
למחזיק בנכם ,לפי הודאות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוע| תיקון הפגם במועד
|
שיקבע לכך.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
.4
נגד אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים  1אולם אם אי־אפשר

שוביו:מתקנות -,1612כ״ח באב תשכ״ד6.8.1964 ,

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

ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

)ג(
לכל פרטיה.

החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך חייב לקיים את תנאי ההודעה

לא קיים אדם החייב לסלק את דרישות התבדואן לפי סעיף  5או ביצע עבודה
.6
מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה לבצע
את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם
אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו או בדבר העבודות
.7
זהחמריס הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.
בעל בנין ,שנמצאות בו ידידות אחדות ,חייב ,לכשיידדש לכך על ידי
)א(
.8
התבדואן ,להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.
)ב( בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
באופן המניח את דעת התברואן ,וכן לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,זבל ,דומן או אשפה
אהדת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב
להקים בית־כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי שרטוט דוגמה של משדד הבריאות ,במקום
שיקבע התברואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב לאחר גמד העבודה ,לבער ולסלק
את כל הזוהמה והלכלוך שנטצברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת
התברואן.
)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.9
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם
ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה .אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אס
הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה
בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
הוב׳ז וזתקנוח  ,1612כ׳׳ח באב תשכ׳׳ד6.8.1864 ,

)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכ^ים או למחזיק בהם,
ידאו אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותפ
נכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.
.10

כל אדם—
)(1

המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

)(2

המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה»

)(3

המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב»

) (4העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים ,במקום איבודי ,בחדר מדרגות
!
או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה;
)(5

|

היורק ברחוב או במקום ציבודין

) (6המטיל נייר או אשפה או נוצות או כל פסולת או(דת ברשות הרבים או
בבנין ציבורי ן
) (7השופך מיס או נוזלים אחדים ברשות הרבים או המניח למים או לנוזלים
אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים ז
) (8השם ברחוב בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים ,חומ|ד חד ,אבן ,חול ,ברזל,
1
עץ ,גרוטאות או חומד בניה כל שהוא $
) (9המשליך ברחוב קליפות ,פירות א ו ירקות ,נבלת 11על־חיים או חלקיה או
|
פסולת מזון כל שהיא ו
|

) (10הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!
)(11

הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אבזרים לאשפה ז

)(12

החולב בהמות בית ברחוב!

) (13המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב ז
) (14השוחט בעל־חייט או מורטו ברשות הרבים ,בחצר או בחדר מדרגות או
על גג מבנה ן
) (15שאינו ממלא אחד חובה מהחובות המוטלות עליו על פי הוראות חוק
עזר זה,
דינו קנם  100לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף )5ג( |1המועצה ל א השתמשה
בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבירה נמשכת ,דינו —) קנם נוסף —  2לירות
לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו על !4הודעה בכתב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
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לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית)מפגעי תברואה( ,תשכ״ד—.*1964
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מ ר ד כי אלון
ראש המועצה המקומית נצרת־עלית

)חמ (842103

חיים משה שפירא
שר הפנים
קוב׳ו התקנות  ,1612כ׳׳ח באב תשב ד6.8.1964 ,

המחיר  56אגורות

הוד*ס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

