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קובץ התקנות
ד׳ בשבט תשכ״ה
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.
.
 .י
.
.
.
תקנות הטיס )אגדות( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
״
תקנות המתעסקים ברפואה )אישור תואר מומחה( )תיקון( ,תשכ׳׳ה—1965
.
.
.
תקנות בריאות העם )יסודות משמרים בצרכי מזון( ,תשכ״ה—1965
.
.
•
.
הודאות ההגנה )כספים( )דין תייר( )תיקון( ,תשכ״ד1965—.
.
.
.
.
.
הודעת ההגנה )כספים( )פטור( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש מירון—סאסא()שינוי התווי( ,תשכ״הי-
. 1965
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש מס׳  ! 211נהריה—חוסן—חורפיש—
סאסא—מירון( ,תשכ״ה—1965
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש צומת ראם—כפר־מנחם—כפד־זכריה(
.
.
.
.
)קטע צומת ראם—חרובית( )שינוי התווי( ,תשכ״ה—1965
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כבישי גישה לכפר־מנחם( ,תשכ״ה—. 1965
תקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( )עובדי משרד מבקר המדינה()תיקון(,
.
,
.
תשכ׳׳ה—1965
כללי שירות המדינה )מינויים( )בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז( )משרד
.
מבקר המדינה( ,תשכ״ה—1965
כללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות( )עובדי משרד מבקר
.
.
.
.
.
.
.
המדינה( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים( )משרד מבקר המדינה( )תיקון(׳ תשכ״ה—. 1965
צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
.
צו הקנייה מס׳ 699

עמוד
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1123
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1135
1136
1137
1138

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()לכיש ,תיקון( ,תשכ״ה—. 1965
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()שפיר ,תיקון( ,תשכ״ה—. 1965
צו המועצות המקומיות )ב( )ערד( ,תשכ״ה—1965
.
.
חוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תשכ״ה—1965
.
חוק עזר לאשקלון)העמדת רכב וחנייתו()תיקון( ,תשכ״ה—. 1965
.
חוק עזר לראשון־לציון )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ׳׳ה—. 1965
.
.
.
חוק עזר לגדרות )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
חוק עזר לירוחם )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—. 1965
. .
.
.
חוק עזר לירוחם )עקירת עצים( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
חוק עזר לכפר־מנדא )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965
•
.
חוק עזר למפעלות־אפק )הדברת חלזונות( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
חוק עזר למפעלות־אפק )הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—. 1965
.
חוק עזר למפעלות־אפק )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד1965—,
.
.
.
חוק עזר לעזתה )הדברת חלזונות( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
חוק עזר לעזתה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965
.
.
.
חוק עזר לקדית־ביאליק )עקידת עצים( ,תשכ״ד1965—,
החלטת המועצה האזורית אונו בדבר קנם פיגורים
.
.
החלטת המועצה האזורית חבל־אילות בדבר קנס פיגורים .

י .
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

.
.

.
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.
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.
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חוק הטיס1927 ,
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הטיס , 1927 ,והסעיפים ) 14א( ו־ )2י( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אגי מתקין תקגות אלד:.
ג

2

תיקו! תקנה 2

)א( האמור בתקנה  2לתקנות הטיס )אגרות( ,תשכ״א—1960
.1
העיקריות( ,יסומן כתקנת משנה )א(.

3

)להלן

התקנות

)ב( בתקנת משנה )א( לתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום ״בעד נחיתתו״ יבוא
״בעד כל נחיתה מתוך חמישים הנחיתות הראשונות באותו חודש״.
)ג(

השם

.2

אחרי תקנת משנה )א( לתקנה  2לתקנות העיקריות י ב ו א :
״)ב( בעד כל נחיתה מעל לחמישים הנחיתות הראשונות באותו ן(וודש ישלם
בעליו של כלי טיס כאמור בתקנת משנה )א( אגרות נחיתה בשיגור של 43
אחוז מסכום האגרה שנקבעה בתקנת משנה )א(״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס )אגרות( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
י ש ר א ל ב ר ־ י ה ודד.
שד התחבורה

כ״ג בטבת תשכ״ה ) 28בדצמבר (1964
<חמ (79520
1
2
3

חוקי א״י ,כרד נ׳ ,עמ׳  ; 2551ש״ח  ,33ת׳ע״י ,עמ׳ .73
ע״ר תש״ח ,חוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק׳׳ת  ,1063תשכ׳׳א ,עט׳ ? ; 206׳׳ת  ,1261תשכ׳׳ב ,עמ׳ .1300

פקודת המתעסקים ברפואה1947 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר אי<55ור ת ו א ר מ ו מ ח ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לפקודת המתעסקים ברפואה1947 ,

אני מתק!ין תקנות

אלה:
הוספת םעיו!
14א

)זש3ו

.1

בתקנות המתעסקים ברפואה )אישור תואר מומחה( ,תשכ״ד— , 1964אחרי תקנה 14׳
2

יבוא*.
״פרסום
.2

14א.

הודעה על אישור תואר ,ביטולו והתלייתו תפורסם ברשומות

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המתעסקים ברפואה )אישור תואר מומחד|( )תיקון(,

תשכ״ד1965—.״.
נתאשר.
כ״ה בטבת תשכ״ה ) 30בדצמבר (1964

ר פ א ל ג ז׳ בי ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

)חמ (77314

חיים משה שפירא
ש ר הבריאות
ע״ר  ,1947תום׳ נ מם׳  ,1637עמי .262
ק״ת  ,1604תשב״ד ,עמי .1585

1122

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשנט תשכ״ה7.1.1965 ,

פקודת בריאות העם )תקנות בענין צרכי מזון(1935 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר יםודות מ ש מ ר י ם ב מ צ ר כ י מזון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בריאות ד,עפ )תקנות בעגין צרכי מזון(, 1935 ,
ג

אני מתקין תקנות א ל ה :
.1

הגדרות

בתקנות א ל ה :

״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד ה ב ר י א ו ת ;
״יסוד משמר״ — כל חומר שיש בו כדי לעכב ,להשחות או לעצור תהליכי התססה ,החמצה,
קלקול ,התפרקות של מזון ליסודותיו או לכסות על סימני הרקבון שבו ,למעט א ל ה :
)(1

מלח שולחן ,סוכרים למיניהם׳ חומץ ,כוהל אתילי וכל מיני ספידטים

ראויים ל ש ת י ה ;
)(2

עשבים ,מיץ כשות ,בשמים ,שמנים אתריים המיועדים לשמש כנותני טעם

וריח׳ או חומר שהוסף למזון על דרך.ההקטרה הידועה כעישון!
)(3

הגזים דו־תחמוצת הפחמן ,מימן וחנקן שמשתמשים בהם לאריזת מזון

במיכלים אטומים*
)(4

צבעי .מאכל כמשמעותם בתקנות בריאות העם )צבעים במזון( ,תשכ״ג—

1963

!

2

)(5

המרים מהליכים או מייצבים!

)(6

חומצה ניקוטינית או ניקוטינאמיד!

״יסוד מ ש מ ד חלופי״ — יסוד מ ש מ ד המפורש בטור ב׳ לחלק ב׳ של התוספת לצדו של היסוד
המשמר המפורש בטור א י ;
״לשכת בריאות מחוזית״ — לשכה מחוזית של משרד הבריאות ,למעט לשכה נ פ ת י ת ; .
״מצרך מזון״ — כמשמעותו בסעיף  2לפקודה!
״פקיד מורשה״ — כל אחד מן הנקובים בפסקאות )א( — )ד( ובפסקה )ז( לסעיף  4לפקודה!
״שיעור״ — ה כ מ ו ת של יסוד משמר כפי שנקבעה בטור ג׳ לחלק א׳ של התוספת!
״תנאי מבחן וטוהר״ — תנאי מבחן וטוהר של ,יסודות משמרים ויסודות משמרים חלופיים
לפי תיאורים ושיטות בדיקה אשר הורה עליהם המנהל.
.2

.

לא ייצר אדם לשם מכירה ,לא ייבא ולא ימכור כל מצרך מזון המכיל תוספת יסוד
,

.

,

_.

.

משמד אלא אם נתמלאו בו תנאים אליי •י
) (1הוא מ צ ד ד מזון מפורש בתוספת!
) (2היסוד המשמר שהוסף במצרך המפורט בטור א׳ לחלק א׳ של התוספת היה
היסוד המפורש לצדו בטור ב׳ עד לשיעור שנקבע לגביו בטור גי!
אולם מותר להשתמש ביסוד משמר חלופי במקום היסוד המשמר בתנאי שהוא
יהיה בשיעור שנקבע לגבי היסוד המשמר המפורש ל צ ד ו ;
) (3נתמלאו ביסוד המשמר שהוסף או ביסוד ה מ ש מ ר החלופי תנאי מבחן
וטוהר.
1
2

מצרכי מזו!

שמותר ?הוםיו*

בהשיסוד
משמי

ע׳׳ר  ,1935תוס׳  1טס׳  ,496עט׳  ; 53פ״ח  ,352תשכ״ב ,עט׳ .7
ק״ת  ,1467תשכ״ג ,עט׳  ; 1737ק״ת  ,1479תשכ״ג ,עט׳ .1969

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

1123

תוספת יסוד
משמר במצרכי
מזוז מורכבים

משמש מצרך מזון מפורש בתוספת )להלן—המצרך הראשון( להכנת מצרף מזון אחר
,3
לרבות מצרך מזון מורכב מכמה מצרכי מזוז אחרים )להלן — המצרך השני( ,מוו|ד ש מ צ ד ך
המזון השני יכיל תוספת של יסוד משמר אשר חדר לתוכו ע ק ב השימוש במצרך הראשון!
ובלבד שהיסוד המשמר במצרך השני לא יעלה על השיעור שנקבע בתוספת לצדו  4ל המצרך
הראשון.

השימוש
בתערובת של
יסודות משמרים
במצרדמזו;
אחד

)א( מותר להוסיף יותר מיסוד משמר א ח ד באותו מצדך מזון מאלה המפורטלם
.4
בפריטים  13 ,8 ,5,4ד 16בחלק א׳ לתוספת ,ובלבד שאם הכמות ש ל כל יסוד משמר שכזה
ה נ מ צ א באותו מצדך מזון מבוטאת כאחוז של הכמות המירבית של אותו יסוד משמד המפורט
לצדו ש ל אותו מצרך בחלק א׳ לתוספת ,לא יעלה הסך הכולל של האחוזים של כך היסודות
המשמרים על מאה.
)ב(

חישוב סך האחוזים בתקנה זו ייעשה לפי השיטה המפורטת ב הולק ג׳ של

התוספת.
חישוב השיעור
ומכסות
האחוזים

.5
משקל.

השימוש
בתערובת
יסודות משמרים
המונעים חטצו!

רשאי א ד מ ל מ כ ו ר מצרך מזון שלהכנתו השתמש בתערובת יסודות משמרים המונעים
.6
חמצון המפורטים בפריט  14בטור ב׳ בחלק א׳ לתוספת בריכוז שלא יעלה על שתי מאיות
האחוז ) (0,02%בתנאי שלא ישתמש בתערובת של חומצה נור־די־הידרו־גוארטית עם
אםתדים של חומצה גאלית.

השימוש
•בחמריס
אנטיביוטיים

ל א ישתמש אדם בייצור מצרך מזון בחומר אנטיביוטי הנקוב בפריטים  17ו 18+לתום־
.7
פת ולא ימכרנו ,אלא על פי היתר בכתב שניתן ,לפי בקשת יצרן ,ע ל ידי המנהק ובתנאים
שהוא קבע.

השימוש
בדי־אתיל־
פירוקרבונט
בייז

לא ישתמש אדם לייצור יין ביסוד משמר שהוא די־אתיל־פירוקרבונט הנקוב! בפריט 8
.8
לתוספת ,אלא ע ל פי היתר שניתן ,לפי בקשת יצרן ,על ידי המנהל ובתנאים שהוא קבע.

הגבלת זמן
?שימוש
בחומצה
בגזואית ביי(
איסור ההחזקה
והשימוש.
בחנקית הנתרז
בצורתה
הטהורה

.9

לצורך תקנות אלה יהיה חישוב השיעור ומכסות האחוזים של היסוד המש^ר על פי

לא ייצר אדם ,ל א ייבא ולא ימכור יין המכיל חומצה בנזואית לאחר יום י״ח בטבת

ת ש כ ״ ז )  3 1בדצמבר .(1966
)א(
.10
או מכינים
ייצורם או
ע ם המרים
)NaNב(

לא יחזיק אדם חגקית הנתרן בצורתה הכימית הטהורה במפעל שבוי מייצרים
מצרכי מזון מפורטים בפריט  1ד  3בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת ולא ישתמש לשם
לשם הכנתם בחנקית הנתרן בצורתה האמורה א ל א כשהיא מוחזקת בתערובת
אחרים.
ריכוז חנקית הנתרן ,ה מ ח ו ש ב ת כ־

2

0

לא יעלה בתערובות כאמור על

שש עשיריות האחוז).(0,6%
נטילת
דוגמאות

1124

רשאי פקיד מורשה להיכנס ,בכל ע ת סבירה׳ לחצרים בהם מייצרים ,מכינים ,מאחס־
.11
נים ,אורזים או מוכרים מצרך מזון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה וליטול דוגמאות ממנו,
מכל יסוד משמר או מכל ,תווית הנועדה לסימון מצדך מזון, ,צרור או כלי קיבול שבו אורזים

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ׳זה7.1.1965 ,

מצרך מזון כאמור ,ובלבד שאט נדרש לכך על ידי בעל המצרך ישלם הפקיד בעד כל דוגמה
שנטל ,למעט דוגמה שנטל בבית המכס ,לפי מחיר השוק.
)א( לא ימכור אדם מצרך מזון אלא אם אריזתו מסומנת בתווית,

.12

,

,

ש ע

ל

י ה

ה ו ד פ ס ו

,

באותיות ברורות ונראות לעין מלים אלו:

״מצרך מזון זה

מכירת מצדד
מזוז המכיל

יסוד משמר

מכיל יסוד משמר״.
)שפ המצדד(

)ב( הוראת תקנת משנה )א( לא תחול על מצרך מזון המוגש ללקוח במסעדה ,בבית
אוכל או בעסק כיוצא באלה ,לשם אכילתו במקום.
.13

לא ימכור אדם חומר בתור יסוד משמר אלא אם נתמלאו לגביו תנאים אלד:,
י ) (1הוא יסוד משמר או יסוד משמר חלופי!

סימו! יסודות
משמרים י..

) (2אריזתו מסומנת בתווית עליה הודפסו באותיות ברורות ונראות לעין מלים
אלו:
״יסוד משמד זה מכיל
)כמותהאחוזים-במלים וספרות(

אחוזים של
י

״
)שם היסוד המשמר(

) (3הוא ממלא אחדי תנאי מיבחן וטוהר.
 .14בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית יימצא לעיונו של כל דורש פירוט תנאי מיבחן
וטוהר ,כפי שנקבעו על ידי המנהל.
הוראות תקנות אלו לא יחולו על מצרכי מזון המיועדים ליצוא.

.15

מקוםעיוז

וטוהר

ט ג ח

'

סייג ?תחולה

 .16לא יפרסם אךם בכל דרך שהיא כי יסוד משמר ראוי לשימוש כמצרך מזון אלא אם
הוא יסוד משמר או יסוד משמד חלופי הנקוב בתוספת או שמותר להשתמש ביסוד משמד
כאמור.בכמות העולה על השיעור שנקבע בתוספת לצדו של ,מצרך המזון המתאים  tאולם
תהיה זו הגנה לנאשם המנהל עסק של פרסומת אם הוכיח כי קיבל את ההודעה לפרסום
מאדם אחר בתום לב ובמהלך עסקיו הרגיל.

סייג ?פרסום

 .17אישר מנהל המכון לבקורת ולתקנים של חמרי רפואה של משרד הבריאות ,או אדם
אחר אשד הוסמך לצורך זה בכתב על ידי המנהל׳ כי מצרך מזון הוכן או נוצר בניגוד להור־
אות תקנות אלה ,יראו אותו מצרך מזון כבלתי ראוי למאכל אדם.

מצדד מזוז

.18

תקנות בריאות העם )יסודות משמרים בצרכי מזון( — 1935 ,בטלות.

ביטי?

תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

תחילה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם )יסודות משמרים בצרכי מזון( ,תשכ״ה—

השט

3

.19.
.20

פ ס י ?

1965״.

ע״ר  ,1935תום׳  2מם׳  ,497עמ׳  ; 239ק״ת  ,1190תשכ״א ,עמ׳ .2619
קוב׳ן התקנות  ,1670ר׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

1125

תופפת

)תקנה (2

חלק א׳
טור ג׳
מםפר חלקים
'למ יליוז — עד

טור ב׳
היסוד המשמר

טור א׳
מצרכי מזון

.1

מ ו צ ר י  .בשר ודגים כבושים ,חנקית הנתרן
מעושנים ,מלוחים או משומרים מותר להוסיף חנקית הנתרן בתערובות בלבד ,שבהן
ריכוז חנקית הנתרן ל א יעלה ע ל  0.6%מ ח ו ש ב נ ־ ^ ] ^ 0

.2

מוצרי דגים )למעט מוצרים א ח ד בלבד מיסודות המשמרים המפורטים בפריט זה
ארוזים במיכלים אטומים המי חומצה בנזואית
שומרים ע ל ידי טיפול בחום( אסטדים של חומצה פרה הידרוקסי בנזואית
חומצה םורבית

200

3

1000
1000
1000

גבינה — למעט גבינות לבנות
כמשמעותן בפריטים  24ע ד 27
בתוספת לצו הפיקוח על המצ
רכים ושירותים )מוצרי חלב(,
תשכ״ב—1962

חומצה פרופיונית
חומצה סורבית
ח נ ק ת הנתרן
חנקית הנתרן
ניסין Nisin

2000
1000
100
10

.4

משקאות בלתי אלכוהליים
מפירות

ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית
וכל אחד מהיסודות המשמרים המפורשים בפריט זה
בנפרד׳ או תערובת שלהם בכפוף לתקנה  ) 4א ( :
חומצה בנזואית
אםטדים של חומצה פדה הידרוקסי בנזואית
חומצה סודבית

125

1000
1000
1000

.5

תרכיזים מפרי הדר בחביות כל ,א ח ד מהיסודות המשמרים המפורשים בפריט זה בנפ־
לצדכי תעשיה
רד ,או תערובת שלהם בכפוף לתקנה  ) 4א ( :
ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית
חומצה בנזואית
אסטרים של חומצה פרה הידרוקםי בנזואית
חומצה םורבית

1800
2000
1000
2000

4

.6

תרכיז ענבים לצרכי תעשיה

ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית

1000

.7

בירה

דרתהמוצת הגפדית

20

.8

יין

די־אתיל־פירוקרבונט בכפוף לתקנה 8
Diethyl Pyrdcarbonate
ד ד ת ח מ ו צ ת הגפרית בלבד
או בתערובת ע ם א ח ד בלבד מהיסודות המשמרים המ־
פורשים בפריט זה בכפוף לתקנה  ) 4א ( :
חומצה בנזואית — ע ד 31.12.1966
חומצה סורבית

4

450

400
300

ק״ת  ,1327תשכ״ב ,עמי •2141

1126

קוביו התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

טור ג׳
מספר ח5קים
למי5יוז— עד

טור ב׳
היסוד המשמר

טור א׳
מצרכי מזוז

ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית

250

 .10פירות מיובשים

דו־תחמוצת הגפרית

2000

 .11כרוב וכרובית מיובשים

ד ד ת ח מ ו צ ת הגפרית

2500

 .12ירקות מיובשים אחרים

דו־תחמוצת הגפדית

1000

 .13ריבה

כל א ח ד מהיסודות המשמרים המפורשים בפריט זה בגפ־
ר ד או תערובת שלהם בכפוף לתקגה  ) 4א ( :

.9

משקאות אלכוהליים אחרים

 .14שמנים ושומנים

ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית

120

חומצה בנזואית

500

אסטרים של חומצה פרה הידרוקסי בנזואית

500

חומצה סורבית

500

א ח ד בלבד מהיסודות המשמרים הרשומים בפריט זה
נוסף לתערוכות יסודות מונעים חמצון בכפוף לתקגה 6
וחמרי עזר ליסודות מונעים חמצון
חומצה בנזואית

1000

אםטרים של חומצה פ ד ה הידדוקסי בגזואימ

1000

חומצה סורבית

1000

יסודות

מוגע ים

חמצון

ריכוז היסודות המונעים חמצון ,ב.ה.א .בוטיל הידרוקסי אניםול
והמרי ע ז ר במוצרים המכילים שמן
Butylated Hydroxy Toluene
או שומן יהיה בהתאם לריכוז השמן
ב .ה.ט .בוטיל הידדוקםי טולואין
או השומן במוצר
Butylated Hydroxy Anisole
ג .ד.ג.א .גור די הידרו חומצה גוארטית
Nordihydroguaiaretic acid
אסטרים של חומצה גאלית
חמרי עזר

ליסודות

חומצה אסקורבית
חומצה איזו אםקורבית
ח

ו

מ

צ

ת

לי ן
מ ו

אסקורביל פלמיטט
גומי גואיאקום
לציתין

יווב׳ו.התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

Gallic acid esters
מונעים

100
100
50
100

חמצון

Ascorbic acid
Isoascorbic acid
Citric acid
Ascorbyl palmitate

2000

Gum guaiacum
!Lecithin

1127

טור א׳
מצרכי מזוז

טור ג׳
מספר חלקיט
למיליון — ער

טור ב׳
היסוד המשמר
מונו גליצדיד ציטרט

Monoglyceride citrate

מונו איזו פרופיל
ציטדט

'Monoisopropyi citrate

טוקופרולים

2000

Tocopherols
100

 .15סירופים סוכריים ,עמילן ,סוכר דו־תחמוצת הגפדית
כל א ח ד מהיסודות המשמרים המפורטים בפריט זה בנפ־

 .16כיבושי ירקות

ר ד או תערובות שלהם בכפוף לתקנה  ) 4א ( :

כיבושי ירקות
מעל לגודל A10

ארוזים

 .17ב ש ר עופות ודגים

במיכלים

דו־תחמוצת הגפרית

100

חומצה בנזואית

500

אסטרים של חומצה פרה הידרוקסי בנזואית

500

חומצה סורבית

500

חומצה בנזואית

600

בלור־טטרה־ציקלין

Chlortetracycline or
7

או
אוקםי־טטדה ציקליז

Oxytetracycline

בכפוף לתקנה 7
 .18פירות וירקות המשומדים בחום כלור־טטרה ציקלין
וארוזים במיכליט אטומים
או
אוקסי טטרה ציקלין

Chlortetracycline or

—

Oxytetracycline

בכפוף לתקנה 7
 .19לחם ודברי מאפה

2000

חומצה פרופיונית
דיאציטט הנתרן

Sodium diacetate

40

 .20חומץ

ד ד ת ח מ ו צ ת הגפרית

 .21חרדל וממרח חרדל

א ח ד בלבד מהיסודות המשמרים הרשומים בפריט זה

1128

3000

חומצה בנזואית

1000

חומצה סודבית

1000

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״הT.1.1965 ,

חלק ב׳
(1 !)תקנו
המרים משמרים חלופיים שמותר להשתמש בהם במקום החמדיפ המשמרים המוזכרים
 אבל לפי אותו שיעוד/ בחלק א
טור ב׳

טור א׳

היסודות המשמרים החלופיים המקבילים לה

היסודות המשמרים שהוזכרו בחלק א׳

Sulphurous acid
Sodium hydrogen sulphite

חומצה םולפיתית
,ומלחיה הנתרן
האשלגן והסידן

Sulphur dioxide

ד ר ת ח מ ו צ ת הגפרית

.1

(Sodium bisulphite))
Sodium metabisulphite
Potassium! sulphite
Calcium sulphite
Sodium benzoate
Potassium benzoate

 נתרן,המלחים

Benzoic add

 חומצה בנזואית.2

ואשלגן של חומצה
בנזואית

Potassium nitrate

חנקת האשלגן

Sodium nitrate

Potassium nitrate

חנקת האשלגן

Sodium nitrite

The Sodium and Potassium
salts of the Parahydroxy
benzoic acid esters

מלחים הנתרן
והאשלגן של
,אסטרים אלף

Parahydroxy
benzoic acid
esters

Sodium methyl parahydroxy benzoate
Potassium methyl parahydroxy benzoate
Sodium propyl parahydroxy benzoate
Potassium propyl parahydroxy benzoate

Sodium propionate
Calcium propionate

 הנתרן,מלחים
והםידן של חומצה
פרופיונית

Propionic acid

Dodecyl gallatte

 דודציל ג א ל תJ

מתיל אםטד של
חומצה פדה
הידרוקסי בנזואית
פדופיל אסטן־
של חומצה פרה
הידרוקסי בנזואית

benzoate
Sorbic add

פרופיל גאלת
אוקטיל גאלת

 אםטרים של חומצה.5
פרה הידרוקסי
בנזואית

Propyl para hydroxy

מלחים הנתרן
האשלגן והסידן
של חומצה סודבית

.3

 חנקית הנתרן.4

Methyl parahydroxybenzoate

Sodium sórbate
Potassium sórbate
Calcium, sórbate

Propyl gállate
Octyl gállate

חנקת הנתרן

 חומצה סורבית.6

 חומצה פרופיונית.7

Gallic acid esters

 אסטרית של.8
חומצה גאלית

7.1.1965 , ד׳ בשבט תשכ״ה,1670 קובץ התקנות
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le•¡•

ח ל ק ג׳
)תקנה  ) 4ב ( (
השימוש בתערובות של יסודות משמרים במצרך מזון
אם מותר להוסיף במצרך מזון מסרים
יסוד משמר ״א״ בשיעור ע ד ל־ 200חלקים למיליון
או יסוד משמר ״ב״ בשיעור ע ד ל־ 500חלקים למיליון
דשאי היצרן להוסיף תערובות כלהלן:
 100חלקים למיליון מיסוד משמד ״א״

שהם  50%מהשיעור המותר

ו־ 250חלקים למיליון מיסוד משמר ״ב״

שהם  50%מהשיעור המותר

הסך הכולל של האחוזים

100
שהם  75%מהשיעור המותר

או יסוד מ ש מ ד ״אי׳ ע ד לי 150חלקים למיליון

שהם  25%מהשיעור המותר

ויסוד מ ש מ ד ״ב״ בשיעור ע ד ל־ 125חלקים למיליון
הסך הכולל של האחוזים
כ״ז בכסלו תשכ״ה ) 2בדצמבר (1964
( 7 7 3 5 6

) ח ט

100
ר׳ ג ז ׳ ב י ן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

אני מאשר.
ח י י ם משה .ש פ י ר א
שר הבריאות

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
הוראות בדבר דין תייר
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4ג לתקנות ההגנה )כספים(1941 ,
ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מורה לאמור:

והסעיפים ) 14א(

2

בסעיף  3להוראות ההגנה )כספים( )דין תייר( ,תש״ך—) 1960להלן — הוראות
.1
ההגנה( ,במקום ״במשך שלוש שנים מיום כניסתו לראשונה״ יבוא ״במשך שלוש שנים מיום
כניסתו הראשונה הרשומה בדרכונו״.

תיקח פעי!* 3

3

ביטול

סעיף  4להוראות ההגנה — בטל.

.2

סעי4 *1

3

n

&

u

להוראות אלה ייקרא ״הוראות ההגנה )כספים( )דין תייר( )תיקון(׳ תשכ״ה—1965״.

.

כ״ג בטבת תשכ״ה ) 28בדצמבר(1964
( 7 2 2 0 4

) ח מ

1
2
3

1130

פנחס ספיר
שר האוצר

ע״ר  ,1941תום׳  2טם׳  ,1138עט׳ .1380
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,995חש״ר ,עט׳ .825

קובץ התקנות  ,1670ר׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
ה ו ד ע ה בדיבר פ ט ו ר מ ה ו ר א ו ת ת ק נ ו ת  3ו־6
בתוקף סמכותי לפי תקנות  3ר  6לתקנות ההגנה )כספים( 1941 ,׳ והסעיפים ) 14א(
ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מודיע ל א מ ו ד :
ג

2

בסעיף  3להודעת ההגנה )כספים( )פטור( ,תש״ד—1960

.1

3

)להלן — הודעת

ן ן ד

,

ג ב ה

(,

תיק״ פעי,

במקום ״במשך  10שנים מיום שנכנס לישראל לראשונה כאמור״ יבוא ״במשך  10שנים מיום
הכניסה ה ר א ש ו נ ה לישראל הרשומה בדרכונו״.
.2

סעיף  5להודעת ההגנה — בטל.

.3

להודעה זו ייקרא ״הודעת ההגנה )כספים( )פטור( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

ב י ט י ?

סעיף• 5
השם

כ״ג בטבת תשכ״ה ) 28בדצמבר (1964

פנחס ספיר

<חט (722001

שר האוצר

עייר  ,1041חום׳  2מס׳  ,1138עמ׳ .1380
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טסי  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,995תש״ד ,עט׳  ; 824ק״ת  ,1071תשכ״א ,עט׳  : 340ק״ת  ,1551תשכ״ד ,עט׳ .883

2
3

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,

1

)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה ל א מ ו ר :
2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע ד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 191.200 — 267.670
.1
בקירוב על הכביש בהדיה—חוסן—חורפיש—סאםא—מירון ומסתיימת בנקודת ציון —267.250
 191.180בקירוב ,ע ל הכביש האמור המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ,5021/
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ב י ד שר העבודה.

תחולת הפקודה
•

העתק המפה נ מ צ א במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,רח׳ עצמון  ,12נצרת־
.2
עלית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיי!
בהעתק הטפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש מירון—םאסא(

.3

ע

5

ד ר י

השם

)שינוי התווי( ,תשכ״ה—1965״.
י ״ ב בטבת תשכ״ה ) 17בדצמבר (1964
<חט (75050

יגאל אלון
ש ר העבודה

1
2

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ם׳׳ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
:

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,
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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 ,ת ש ״ ו * -
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת הפקודה
על דרד

הפקודה תחול על הדרך נהריה—חוסן—חורפיש—םאםא—מירון ברוחב ע ד  30מטר
.1
המסומנת ,לשם זיהוי ,בקו כחול במספר  ,211במפה מספר כ ,1/4521/הערוכה בקנה מידה
 1:250.000והחתומה ביד שר העבודה.
העתקי המפה נמצאים במחלקת עבודות ציבוריות —
) (1מחוז ירושלים ,רח׳ הנביאים 52׳ ירושלים ?
) (2במחוזות תל־אביב והמרכז ,רח׳ הרצל  ,180תל־אביב־יפו 1
) (3במחוז חיפה ,שדרות הכרמל  ,1חיפה ז
) (4במחוז הצפון ,דח׳ עצמון  ,12נצרת־עלית;
) (5במחוז הדרום ,באר־שבע,
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיין
בהעתקי המפה

.2

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש מס׳  ! 211נהריה—
.3
חוסן—חורפיש—סאסא—מירון( ,תשכ״ה—1965״.
י״ב בטבת תשכ״ה ) 17בדצמבר (1964

יגאל אלון
ש ר העבודה

)חמ (75050
1
2

ע״ר  ,1943תוס׳  1מס׳  ,1305עמ׳  ¡ 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1

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

2

תחולת הפקודה
על דרד

הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע ד  40מטר המתחילה בנקודת ציון 129.950—130.370
.1
בקירוב על הכביש בהצטלבות צומת ראם ומסתיימת בנקודת ציון  135.750 — 127.780בקי־
רוב ע ל הכביש ליד חרובית ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מ ס פ ד כ 2/4987/הערוכה
בקנה מידה  1:20.000והחתומה ב י ד שר העבודה.

.רשות לעיין
בהעתק המפה

העתק המפה נ מ צ א במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים ,רחוב הנביאים ,52
.2
ירושלים ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש צומת ראם — כפר
.3
מנחם — כפר זכריה( )קטע צומת ראם — חרובית( )שינוי התווי( ,תשכ״ה—1965״.
יגאל אלון
ש ד העבודה

כ״ג בטבת תשכ״ה ) 28בדצמבר (1964
)חמ (75050
1
2
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ע״ר  ,1943תום׳  1מפי  ,1305עמ׳  : 40ם״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1905 ,

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—
 1948׳ אני מצווה לאמור:

1

2

הפקודה תחול ברוחב ע ד  30מטר על  2דרכי הגישה האמורים בטור א׳ בתוספת
.1
כמפורט לצדו בטור ב׳ ,המסומנות לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ ,1/4987/הערוכה בקנה
מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים ,רחוב הנביאים ,52
.2
ירושלים ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ל צ ו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )
.3
וכפר מנחם( ,תשכ״ה1965--״.

כ ב י ש

י

ג י ש ה

ל

כ פ ר ח ר

,ף

תחולת הפקודה
ע ?

י י י

רשות ?עיי!
בהעתק המפה
השם

תופפת
מור ב׳

טור א׳
כביש גישה לכפר־חדיף

הדרך מתחילה בנקודת ציון  131.270 — 129.020בקי*
ד ו ב  ,על הכביש צומת ראם — כפר־מנחם — כפר־
זכריה ומסתיימת בנקודת ציון 131.080 — 128.800
בקירוב על הכביש ליד כפר־חריף.

כביש גישה לכפר־מנחם

הדרך מתחילה בנקודת ציון  134.440 — 128.200בקירוב,
ע ל הכביש צומת ראם — כפר־מנחם — כפר־זכריה,
ומסתיימת בנקודת ציון  134.650 — 126.720בקירוב על
הכביש ליד כפר־מנחם.

כ״ג בטבת תשכ״ה ) 28בדצמבר (1964
)חמ (75050

יגאל אלון
שר העבודה

עייר  ,1943תוס׳  1מסי  ,1805עמי  ; 40ס״ח  ,404תשכ״נ ,עמי .144
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
תקנות בדבר חוזה מיוחד להעסקת עובד במשרד מבקר המדינה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (3)41,40ו־ 55לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—
 1959על יפי המלצת ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת,
אני מתקין תקנות א ל ה :
בתקנה  2לתקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( )עובדי מ ש ד ד מבקר המ־
.1
דינה( ,תשכ״ב— , 1962בפרט )(2׳ בטור ג׳ ,יווםף :״ 3שנים באישור ועדת הכספים של
הכנסת״.
:

תיקו! תקנה 2

2

1
2

סייח  ,279תשי״ט ,עמי  ; 86ס״ח  ,358תשב״ב ,עמי  ; 25ס״ח  ,398תשכ״ג ,עמ .110
ק״ת  ,1294תשכ״ב ,עמי .1700

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,
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השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( )עובדי מ ש ר ד
.2
מבקר המדינה( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
כ״א בכסלו תשכ״ה ) 26בנובמבר (1964
) ה מ

י׳ א׳ נ ב נ צ ל
מבקר המדינה

( 7 2 0 8 1 4

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
כללים ב ד ב ר ב ח י נ ו ת ומבחנים ל מ ש ר ו ת פ ט ו ר ו ת מ ח ו ב ת מכרז ב מ ש ר ד מבקרי
המדינה
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  28ו־ 41לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—
 / 1959קבעה ועדת הכספים של הכנסת לגבי משרות פטורות ממכרז •במשרד מבקר המדינה
כללים א ל ה :
חובת בחינות
ומבחניפ —
משרה
בטחונית

מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי פסקה ) (1להודעה בדבר פטור ממכרז
.1
למשרה במשרד מבקר ה מ ד י נ ה  ,אינו חייב לעמוד בבחינות ומבחנים זולת אם ובמידה
שמבקר המדינה או מי שהוסמך לכך על ידיו )להלן — מבקר המדינה( החליט על כך.

חובת בחינת
קונקורם

התפנתה משרה הפטורה ממכרז לפי סעיף  21לחוק מאחר שנתקיים בה אחד התנאים
.2
שלהלן ,יעמדו המועמדים למשרה בבחינה בעל פה כאמור בפרק ה ר ב י ע י  .ל כ ל ל י שירות
המדינה )מינויים( )בחינות ומבחנים וסדריהם( )משרד מבקר המדינה( ,תשכ״ב—1962
)להלן — הכללים האמורים( ,ובלבד שמבקר המדינה אינו חייב להביא בפני ועדת הבוחנים
יותר מחמישה מועמדים הנראים לו כמתאימים ביותר למילוי המשרה.

2

3

ואלה הם ה ת נ א י ם :
) (1המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה
שמועמד שירת בה ופרש ממנה ל ק י צ ב ה ;
) (2המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה
א ש ד מועמד התפטר ממנה ,ומבקר המדינה התחייב ,שעה שאותו מועמד התפ־
טד׳ כי יתקבל חזרה לשירות במשרד מבקר המדינה אם תימצא משרה כאמור!
) (3המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה
שמועמד שירת בה ובוטלה.
חובת בחינות
ומבחנים —
כ״ערות
אחרות

)א( מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז שלא נזכרה בסעיפים  1ו־ 2חייב לעמוד
.3
בכפוף לסעיף  12לכללים האמורים במבחנים כאמור בפרק הראשון והשלישי לכללים הא־
מורים ובבחינות כאמור בפרק הרביעי לכללים האמורים ,אם לא ע מ ד בבחינה או במבחן
בעת קבלתו לשירות או לאחר מכן.
)ב(

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז

לפי פסקאות ) (7ד )  ( 8להודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מ ב ק ר המדינה.
משרות בםו5ם
הדרגות
המינהלי

)א( מועמד למשרה שלא חלד .עליה חובת המכרז לפי סעיף  22לחוק ,יעמוד במבחן,
.4
אם הוא מבקש להתקבל למשרה שצמודה לה בתקן דרגה של סולם הדרגות הידוע כסולם
הדרגות ה מ י נ ה ל י ! אולם רשאי מבקר המדינה לפטור ממבחן .כולו או מקצתו ,מ ו ע מ ד שטרם
1
2
3
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ס״ח  ,279תשי״ט ,עמ׳  ; 86ס״ח  ,358תשכ״ב ,עמי  ; 25ס״ח  ,308תשכ׳׳ג ,עמ .110
י״פ  ,1146תשכ׳׳ה ,עמ׳ .966
ק״ת  .1294תשכ׳׳ ,14עמ׳ •1702
קוביז התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

מלאו:שתי שנים לישיבתו בישראל או שגילו מעל ל־ 50שנה ,אם שוכנע.שהמועמד מתאים
למשרה הנדונה.
האמור בפרק הראשון והשלישי לכללים האמורים לגבי היקף מבחנים וסדריהם

)ב(

חל גם על מבחנים בהתאם לסעיף ק ט ן ) א ( .
מ ו ע מ ד למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז לפי סעיף  22לחוק ואשד לה צמודה
.5
בתקן דרגה שלא מסולם הדרגות המינהלי ,יעמוד בבחינות או במבחנים אשר ש בהם,
לדעת מבקר המדינה׳ כדי להוכיח את כשירותו למילוי המשרה.

משרוחשלא
"ך °
הפינה?

מועמד למשרה שהוא בעל תעודה המעידה ,לדעת מבקר המדינה ,על השכלה
.6
הכשרה הנדרשות בבחינה או במבחן ,יהיה פטור מבחינה או ממבחן ,כאמור בסעיפים  4ד \ 5

פטור לבעלי
יי^ך"

לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים( )בחינות ומבחנים למשרות
.7
פטורות מחובת מכרז( )משרד מבקר המדינה( ,תשכ״ה—1965״.

השפ

י

א ו

כ״ב בטבת תשכ״ה ) 27בדצמבר (1964
) ח מ

5

ג

ת

,

א י

י׳ ג ו ר י
יושב ראש ו ע ד ת הכספים
של הכנסת

( 7 2 0 8 1 4

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
ב ל ל י ם ונוהל ל ב ד י ק ו ת ר פ ו א י ו ת ל ג ב י ע ו ב ד מ ש ר ד מ ב ק ר ה מ ד י נ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  32 ,31 ,29ו־ 41לחוק שירות המדינה י)מינויים(,
תשי״ט— , 1959קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים א ל ה :
ג

בסעיף  1לכללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות( )עובדי
.1
משרד מבקר המדינה( ,תשכ״ב—) 1962להלן — הכללים העיקריים( ,בהגדרה ״קופת

תיקוז םעיה 1

2

חולים מוכרת״ ,אחרי פסקה ) (5יבוא:
״) (6איחוד קופת חולים ״אסף״ .״
.2

בסעיף  11לכללים העיקריים ,בסעיף ק ט ן ) ב (  ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2מי שמועסק ברציפות שתי שנים לפחות ,ובלבד —
)א( שהוא מסוגל מבחינה רפואית למלא את המשרה בה מוצע
להעסיקו!
)ב( שעל פי הוכחות שהיו לפני הרופא לא הוכח שהוא סבל ,בעת
קבלתו לשירות כאמור ,מהמחלה או מהליקוי הגופני שבגללם נקבע כי
הוא אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.״

תיקח סעי ו! h

.3

לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות ר פ ד

השם

איות( )עובדי משרד מבקר המדינה( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
כ״ב בטבת תשכ״ה ) 27בדצמבר (1964
) ח ט

1

1 ( 7 2 0 8 1 6

ם״ח  ,279תשי״ט ,עמ׳  ; 88פ״ח  ,358תשכ״ב ,עמ׳  ; 25ס״ח  ,398תשכ׳׳ג,
ק״ת  ,1294תשכ׳׳ב ,עמי .1709

י׳ ג ו ר י
יושב ראש ועדת הכספים
של הכנסת
110

'•.m

2

קוב•} התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

1135

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
כללים ב ד ב ר מכרזים ל מ ש ר ה ב מ ש ר ד מ ב ק ר ה מ ד י נ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  20ו־ 41לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—
 , 1959קבעה ועדת הכספים של הכנסת לגבי משרות במשרד מבקר המדינה כללים א ל ה :
ג

במקום סעיף  5לכללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים( )משרד מבקר המדינה(,

.1

תשכ״ב— , 1962י ב ו א :
2

״מועד נדחה
? ה ג ש ת

ב  :ק ש ה

על אף האמור בסעיף  4רשאי מבקר המדינה לראות בקשה למשרה
.5
שהגיעה אליו לפני תום שנים עשר חדשים מיום הפרסום כאילו הוגשה
במועד ,אם נתמלאו א ל ה :
) (1לא הוגשה בקשה למשרה ע ד התאריך האחרון שנקבע
להגשת בקשות ,או ועדת הבוחנים כאמור בסעיף  30לכללי
שירות המדינה )מינויים( )בחינות ומבחנים וסדריהם(
) מ ש ר ד  .מ ב ק ר המדינה(׳ תשכ״ב—) 1962להלן — ועדת
הבוחנים( ,לא מצאה מועמד כשיר למשרה ,או אף מועמד
מבין מועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת הבו־
חנים לא מונה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק
למינוי עובד המדינה ,או לא הסכים לקבל את המינוי ,או
מבקר המדינה לא מינה אותו או ביטל את מינויו בהתאם
לסעיף  46לחוק!
3

) (2מבקר המדינה ראה כאילו הוגשה במועד כל בקשה
אחרת לאותה משרה שהוגשה אחרי המועד האחרון והגיעה
אליו לא מאוחד מ־ 48שעות לפני המועד שנקבע מחדש
למבחן או לבחינה בעל פה — אם לא התקיים מבחן!
) (3ועדת הבוחנים בהרכב אשד בחן את המועמדים לאותה
משרה ,תבחן גם את מגישי הבקשה כאמור ,אולם רשאי
מבקר המדינה למנות ועדת בוחנים בהרכב אחר ,אם לדעתו
אין אפשרות מעשית לכנס את ועדת הבוחנים בהרכב אשר
בחן את המועמדים לאותה משרה.״
לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים( )משרד מבקר המ

.2

דינה( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.
כ״ב בטבת תשכ״ה ) 27בדצמבר (1964
י
4

) ח מ

1
2
3

 8״ ( 7 2

י׳ ג ו ר י
יושב ראש ועדת הכספים
של הכנסת

ם״ח  ,279תשי׳׳ט ,עמ׳  ; 86ס״ח  ,358חשכ״ב ,עמי  ; 25ס״ח  ,398תשב״ ג ,עמ .110
ק״ת  ,1294תשכ״ב ,עמי .1706
ק״ת  ,1294תשכ׳׳ב ,עמ׳ .1702

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צ ו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מ ם ו ג ״ מ ת ר ו כ ה ״ לסוג ״ מ י ר י ״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—
 ?• 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו כמקרקעין .מסוג ״מתרוכה״• ,יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו
בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת
החלקה

1210
1210
1469

30
37
46

שטח החלקה
במטרים מרובעים

6,839
63
17,976

השמח להמרה
במטריפ מרובעים

5,459
53
220

כ״ה בטבת תשכ׳יה ) 30בדצמבר (1964
<חמ (70130

דב יוסף
שר המשפטים

ס״ח  ,316תשייר ,עט׳ .02

1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מ ם ו ג ״ מ ת ר ו כ ה ״ ל פ ו ג ״ מ י ר י ״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
. 1960י  ,אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו
בלשכה האמורה בהתאם לכך.
1

תופפת
הגוש

6552

החלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

12

504

504

כ״ה בטבת תשכ״ה ) 30בדצמבר (1964
<חמ (70130

דב

יוסף

שר המשפטים
1

ם״ח  ,316תשייר ,עמי .92

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו ה ק נ י י ה מ ס ׳ 699
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 1939י ,הסעיפים ) 14א( ר ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948י  ,שהועברו
אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה ל א מ ו ד :
2

צו הקנייה מס׳  36מיום  7.5.41שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1096מיום  8,5.41יבוטל
.1
במידה שהוא חל על עזבון המנוח אברהם פיטקובסקי מקודם מורשה )מס׳ סידורי .(24
תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בטבת תשכ״ה ) 24בדצמבר .(1964

.2

י״ט בטבת תשכ״ה ) 24בדצמבר (1964
)חמ (72010

1
2

יהודה קורט־ש ן
הממונה על רכוש האויב

עייר  ,1930תוס׳  1מס׳  ,923עמ׳ .79
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1

מ ר ו ר

ל ש ל ט ו ן

מ ק ו מ י

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת לכיש
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח , 1948--אני מצווה ל א מ ו ר :
ג

2

תיקו! פרט
)ל( בתוספת
הראשונה
השם

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
.1
בפרט )ל( ,בטור אי ,במקום שם הישוב ״ורדון״ יבוא ״מנוחה״.
3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש ,תיקון( ,תשכ״ה—

.2
1965״.

י״א באלול תשכ״ד ) 19באוגוסט (1964
(י
<»
ח

8001

1
2
3

1138

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1599תשג״ר ,עמ׳ .1509

קובץ התקנות  ,1.670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית שפיר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות•1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ר ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948׳אני מצווה לאמור:
2

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958

.1

3

בפרט )מט( ,בטור ב׳ ,ל צ ד שם הישוב וץחה ,ברשימת חלקי הגושים ,לאחר ״1556״ יבוא

תיקח פרט

)מט( בתוספת
הראשונה

״1717,״.
.2
1965״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר ,תיקון( ,ת ש כ ״ ה —

כ״ה בתשרי תשכ״ה ) 1באוקטובר (1964
) ח מ

חיים משה שפירא
שר הפנים

( 8 0 0 1

1
2
3

השס

ע״ר ,1941,תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1599תשכ״ד ,עמ׳ .1510

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית ערד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ג

ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948י  ,אני מצווה ל א מ ו ר :
2

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953אחדי הפרט )נח(
3

הוספת פרט
)נט( לתוספת
הראשונה.

יבוא:
״)נט(

המועצה המקומית ערד.

תאריך ה ק מ ת ה  :י״ב בשבט תשכ״ה ) 15בינואר .(1965
תחוס ה מ ו ע צ ה :

השטח המותחם בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה 1:20,000

והחתומה ביד ש ר הפנים ביום י״ג בטבת תשכ״ה ) 18בדצמבר  (1964ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד
המועצה המקומית ערד״.
.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ב בשבט תשכ״ה ) 15בינואר .(1965

תחילה

.3

לצו זה ייקרא ״ צ ו המועצות המקומיות )ב( )ערד(׳ תשכ״ה—1965״.

השם

י״ג בטבת תשכ״ה ) 18בדצמבר (1964
)חמ (8031
1
2
3

חייימ מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מט׳  ,1154עמי  : 119ס״ח  ,410תשכ׳׳ד ,עמי .24
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק׳׳ת  ,369תשי״ג ,עמי  ; 1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עמ׳ .2489

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

139

פקודת העיריות
פקודת התעבורה
חוק עזר לירושלים בדבר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות י ,וסעיף )77א() (4לפקודת ה ת ע 
בורה  ,מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק ע ז ר ז ה :
2

תיקון מעיו* 4

השפ

בסעיף  4לחוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( ,תשי״ב— , 1952בסעיף ק ט ן ) ב ( ,
.1
במקום ״ 150פרוטה״ יבוא ״ 65אגורות״.
3

לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תשכ״ה—

.2
1965״.

מ׳ א י ש ־ ש ל ו ם
ראש עירית ירושלים

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חמ (878004

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
1
2
3

אני מסכים.
ישראל בד־י ה ודה
שד התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״א ,עט׳ .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ד ,תשכ״א ,עמי .173
ק״ת  ,258תשי״ב ,עמ׳  ; 740ק״ת  ,847תשי״ט ,עמ׳ .361

פקודת העיריות
חוק עזר לאשקלון בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  77לפקודת התעבורה ,
מתקינה מועצת עידית אשקלון חוק עזר ז ה :
ג

תיסוו התוספת

בתוספת לחוק עזר לאשקלון )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״ב— , 1962בסעיף )2א(,
.1
במקום הפריטים:
3

1
2
3

1140

2

״לכל מכונית משא
לכל אוטובוס —

 4לידות
 6לידות״

יבוא:
״לכל מכונית מ ש א —
המובילה חיילים או ילדים
אחרת

 4לירות
 8לירות

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמ׳ .197
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמי .173
ק״ת  ,1343תשכ״ב ,עמ׳ .2334
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

לכל אוטובוס —
המוביל חיילים או ילדים
אחר

 6לידות
 12לידות״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון )העמדת רכב והגייתו( )תיקון( ,תשכ״ה—

.2

השם

1965״.
אריה תגר
ראש עירית אשקלון

גתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חמ (884005

חיים משה שפירא
ש ר הפגים

אני מסכים.
ישראל בד־יהודה
שר התחבורה

פקודת העיריות
ח ו ק ע ז ר ל ר א ש ו ן ־ ל צ י ו ן ב ד ב ר ׳היטל ע י נ ו ג י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת ה ע י ר י ו ת  ,מתקינה מועצת עידית ראשון־
לציון חוק עזר ז ה :
1

בתוספת לחוק עזר לראשוךלציון )היטל עינוגים(,תשכ״ב— , 1961במקום סעיף 2

.1

2

תיקו! התוספת

יבוא:
״ .2לכל עינוג א ח ר :
כרטיס שמחירו באגורות

.2
1965״.

שיעור ההיטל

ע ד 47.8
למעלה מ־ 47.8ע ד 54.3
למעלה מ־ 54.3ע ד 59.8

 19.5אגודות
 25.5אגורות
 30אגודות

למעלה מ־59.8

 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5א ג ר
רות יהיו פטורות מהיטל״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד— ,

נתאשד.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

השם

נעם ל א ונר
ראש עירית ראשוךלציון

)חטי(89726

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
* דיני מדיגח ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ק״ת  ,1202תשג״ב ,עמי .35
2

קוב׳ו -התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

1141

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגדרות בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,׳ מתקינה המועצה
האזורית גדרות חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים!
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
נותן הכנסה ,או המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין בזכותו הוא
ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום וכולל שוכר
או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״הוצאות סלילה״ — הוצאות סלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד ,תכנון וכל סכום המגיע
מאת המועצה כריבית או באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל סכום
שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט )ח׳( לתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי״ח—$ 1958
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
עזר זה!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט׳ או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס!
2

״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן!
3

״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות!
״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים •
) (2סילוק עמודי חשמל׳ טלגרף או טלפון׳ הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנת ביבים ,צינורות מים,
תעלות ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם או סתימתם;
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו׳ לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קידות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
1
2
3

1142

עייר  ,1941תום׳  1מט׳  ,1154עמ׳  ; 119ם״ח  ,410תשכ׳׳ד ,עמ׳ .24
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי .1256
ס״ח  ,250תשי״ח ,עמי .108
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

י

) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמתים ,סידורם וגידודם,׳
)(6

הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן•,

)(7

כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה

״נכס״ — כל קרקע ה נ מ צ א ת בתחום המועצה ,לרבות הבניינים העומדים עליה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן,׳
״שטח בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב
לצודד חוק ע ז ר זה ו
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון קודקר או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
. .2

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

ההלטה על
סלילת רחוב

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או'.9
)יא(
¿4
לצמצום.

המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין

הודעה על
החלטה לסלול
רחוב
שינוי רחבו,
של כביש ,

)ב( דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
יחריבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.
המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי ה מ ה נ ד ס ! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
קטעים ק ט ע י ם :

סלילת כביש

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו ה מ ל א !
) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדי רחבו ה מ ל א !
)(3

הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא

 (4) ,סלילת התשתית והכיסוי׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו ה מ ל א !
)(5

ה ש ל מ ת סלילת הכביש ,בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

)(6

סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם

וגידורם.
)א( נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף  ,5ישתתפו כל בעלי הנכסים באותו
.6
שטח בנוי בהוצאות םלילתו בשיעור של  75%לפי היחס שבין שטח נכסיהם ל י ן ל ל
ב

הנכסים שבשטח הבנוי.
קוביז התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

כ

ש

ט

ח

שיעור ימי
השתתפות
בסלילת כבישיט
י גבייתם
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)ב(

) (1נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי ,ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־ 1000מטר!
שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל ,כ ז ה :
המדחס במטרים

ע ד 250
למעלה מ־ 250עד 600
למעלה מ־ 600עד 1000

שיעור ההשתתפות

40%
30%
10%

) (2סכום השתתפות לפי א ח ד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכס
החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.
)ג( דמי
למועצה על ידי
ה מ ה נ ד ס ! ואולם
הנכסים ,מיד עם
שהושלמו לפניו׳
פקדונות
ע? חשב»
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים )א( ו־)ב( ישולמו
כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לסי חשבון שיישלח אליהם על ידי
אם נסלל כביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל א ח ד מבעלי
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים
לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.

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

מדרכות

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
.8
על ידי ה מ ה נ ד ס ! הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,כולם או מקצ־
תם ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אודך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה ה מ ל א ובין שלא כדי
רחבה המלא?
)(2

הנחת אבני ש פ ה !

)(3

ריצוף או כיסוי המדרכה׳ בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!

)(4

השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים .,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידודם.
שיעורי
דמי השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם
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)א( נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הודאות סעיף  ,8ישאו בעלי הנכסים הגוב־
.9
לים אותה מדרכה בבל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם
לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1065 ,

)ב( ע ל תשלוט ד מ י ההשתתפות לפי סעיף׳ קטן )א( יחולו הודאות הסעיפים )6ג(
,
ר ,7בשינויים המחוייבים,
:

.10

גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף  ,7ולא ביצעה את הסלילה במשך ש נ ה מיום
י

,

,

החזרת תשלומים
גמקרהשל

,

ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה ע ל ידיו.
.11

)א(

אי־ביצוע

סלילת כביש

ל א יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר בכתב מ א ת המועצה ובהתאם

על ירי הבעלים

לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או ש ל א לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים׳ המפורטים בו ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה
ולגבות מאותו אדם א ת ההוצאות שהוציאה לשם כך• .
)ג(

ניתן ההיתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

ע ד .25%
תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
_
 , 1,ק
ל
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או ל ב י
צ ו ע

כ

ע ב ו ד ה

א

ח

ר

ת

פ

ח ו

ע

ז

ר

ז ה

ת

ה

א

תעודה ע?
סכום ההוצאות

ראיה לכאורה לדבר.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.13
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגדים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים ,או על הנכס שבו דנה ההודעה אי נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.14
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מ א ת ראש המועצה.

ענשיפ

.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965״.

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

השם

ד ו ד ב ן־ א ב ר ה ם
ראש המועצה האזורית גדרות

גחמ (81719

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לירוחם ב ד ב ר ה ר י ס ת מ כ נ י ם מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ירוחם חוק עזר ז ה :
הגורות

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחד ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה׳ מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח!
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן א ח ר !
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי׳יה— , 1958שנתמנה על ידי
2

המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן ז
״המועצה״ — המועצה המקומית ירוחם-,
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה׳ כולן או מקצתן.
עריכת בריסה

)א(

.2

בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

שלום הציבור.
)ב(

חושש בעל ב נ י ן ' א ו מחזיק בו׳ כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,

יודיע על כך מיד לראש המועצה.
)ג(

ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד

אחרי קבלתה  - -סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן )ב(! המהנדס
שערך את הבדיקה .חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
הודעות

)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע את
העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל
הבנין את הוצאות הביצוע.
ביצוע עבודות
ע? ירי
ראש המועצה

אישר המהנדס׳ לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה מיידית למחזיקים או
.4
לציבור ,רשאי ראש המועצה׳ באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
1
2
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נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים
'.5
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

3

אי ׳
4

י

ש

מ

ש

א י ש ו

י

ב

כ

ת

ב

מ

א

ת

״״״י״

כ י ם

)א( ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לברר
.6
את מצב ה מ י ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

סמכות
ראש המועצה
והמהנדס
להיכנס לבניז

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ת ה א כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי א ח ד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה 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.

מטירת הודעות

)ב(
קטן )א(.

לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

1

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מ א ת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירוחם )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965״.

.9

נתאשר.
י ״ א ב ט ב ת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

ענ׳עים

השם

פ׳ מ ע נ י ת )מוצ׳ניק(
ראש המועצה המקומית ירוחם

)חמ (832201

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לירוחם בדבר עקירת עצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית ירוחם חוק עזר ז ה :
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית ירוחם t
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!
״עקירת עץ״ — כריתת עץ',שבירתו ,שדיפתו או סילוקו.
)א(
)ב(

.2

לא יעקור א ד ם עץ ,אלא לפי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו ע ל עץ מוגן לפי הסעיפים  14ו־ 15לפקודת

היערות ־.
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
חוקי א״י ,כרך א  /פרק ם״א ,עמי .690

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ׳׳ה7.1.1965 ,
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מתן היתר או סירוב לתיתו׳ קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
.3
דעתו של ראש המועצה.

מת! היתר
ותנאיו

י

.4

דשות כניסה

.5

א נ ר ת

ה י ת

בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור ז ה :
כשהעץ שהיה לעקרו היה —
ע ד  5שנים
למעלה מ־ 5ע ד  15שנה
למעלה מ־ 15ע ד  20שנה
למעלה מ־ 20שנה
)א(

ל י ר י ת

5
10
20
30

ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברר אם ממלאים

אחרי הוראות חוק עזר זה.
)ב(
ענשים
ה׳עם

.6 .

לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירוחם )עקירת עצים( ,תשכ״ה—1965״.

.7

פ׳ מ ע נ י ת )מוצ׳ניק(
ראש המועצה המקומית ירוחם

נתאשד.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חמ (832200

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־מנדא בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית כפר־מנדא חוק עזר ז ה :
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים!
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין בזכותו
הוא ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל
שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
המועצה ,אם כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק
עזר ז ה ;
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
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,,כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ובין
שאיננו מצופה׳ וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס!
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
;לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
2

או מ ק צ ת ן !
״המועצה״ — המועצה המקומית כפד־מנדא!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסרים לרבות עבודות א ל ה :
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת ,עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מים ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם!
) (3התאמת רחוב׳ מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ז
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,םידוךם וגידודם!
) (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
)(7

כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה ב ה !

״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה לנכס
מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳
כולן או מ ק צ ת ן !
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקד או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
.2

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

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9
)א(
.4
לצמצום.

המועצה רשאית לשנות רחבס של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין

החלטה על
סלילת רחוב
הודעה על
החלטה לסלול
רחוב
שינוי רחבו
של כביש

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
ס״ח  ,250תשי״ח ,עט׳ .108
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,
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סלילת
כביש

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

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת
כבישים
וגבייתם

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

פקדונות ע5
השבוז דמי
השתתפות
בסלילת כבישים

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

מדרכות

 . .8המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע על
ידי ה מ ה נ ד ס ) הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,הכל
לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא»
) (2הנחת אבני ש פ ה !
) (3ריצוף או כיסוי המדרכה׳ בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא ו
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור ו
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
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)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
.9
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.
)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים )6ג(
ד ד  ,בשינויים המחוייבימ.

שיעורי דמי
השתתפות
בסלילת מדרגות
וגבייתם

גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה א ת הסלילה במשך שנה מיום  ,החזרת תשלומים
.10
במקרו! של אי
ידיו.
על
כאמור
לה
ששולם
הסכום
את
למשלם
המועצה
תחזיר
ההודעה,
ביצוע
)א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
.11
המועצה ובהתאם .לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו ב ו ! הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור,
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

סלילת כביש
על ידי הבעלים

)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה
כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג(
עד

ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

.25%

תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא
ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

תעודה על סכום
ההוצאות

מסירת הודעה לפי חוק עזר יזה ת ה א כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונו/
.13
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי א ח ד מבני
משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
אם אי אפשר לקיים א ת המסירה כאמור ,ת ה א המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או ע ל הנכס שבו ד נ ה ההודעה׳ או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

י

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.14
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נ מ ש כ ת העבידה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־מנדא )סלילת רחובות( ,תשכ״ה—1965״.

השם

.15

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

ששון פרץ רשתי
ראש המועצה המקומית כפר־מנדא

<חמ (83551

חיים משה שפירא
ש ד הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למפעלות־אפק בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה ממועצה
האזורית מפעלות־אפק חוק עזר זה:
ר גדרות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל נכסיה״ — אדה המקבל ,או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסיה או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים
(

״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון i
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
חובה להדביר
חלזונות
הוראות
להדברת
חלזזמית

בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
.3
להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה על ידי
המועצה

לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אין
אפשרות לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
1
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 ., .7העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם ע ב ר על
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4׳והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף ש ת י לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מ א ת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק )הדברת חלזונות( ,תשכ״ה—1965״.

.8

נתאשד.
י ״ א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

י׳ ב נ ד ר
דאש המועצה האזורית מפעלות״אפק

)חט (840207

חיים משה שפירא•
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למפעלות־אפק בדבר ה ו צ א ת אשפה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה המועצה
האזורית מפעלות־אפק חוק ע ז ר ז ה :
בחוק ע ז ר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן 5
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה׳ וכן אדם שהמפקח
העביד אליו א ת סמכויותיו לפי חוק .עזר זה ,כולן או מ ק צ ת ן !
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו ובין כ ב א כוח ,כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה
שלמעלה משלוש שנים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן׳ צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל או חלק מהם ,לרבות הקרקע ש מ ש 
תמשים ב ה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר ,או לצורך א ח ר ולמעט בית
מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — לרבות כ ל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית מלאכה <
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים או שמחזיקים בו י ח ד
עם האורווה!
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שבדי זכוכית׳ ענפים ,עלים ,אפר ,פירות
או ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך
או אי־נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמרי בנין!
1
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״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה 5
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.
כלי אשפה

)א( בעל בנין חייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הודאות המפקח בנוגע
.2
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.
)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
)ג(

כלי קיבול

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

)א( המחזיק באורווה או בבית מלאכה ,חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
.3
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 זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין.

העברת אשפה

לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר ,בשום דרך ,אשפה ,זבל או פסולת מבנין,
.4
מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי ה י ת ד בכתב מאת ראש המועצה.

מתז היתר

)א( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו או
.5
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב( בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
) (1השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת!
) (2המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל או פסולת ן
) (3דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם!
) (4תקופת ההיתר.

זכות כניסה
לפועלי המועצה

)א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
.6
אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה׳ זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל בנין ,אורווה אףיביה מלאכה ,או המחזיק בהם ,יאפשר לפועלי המועצה
ל ג ש ת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או
פסולת ללא הפרעה.

סמכויות המפקח

)א( המפקח רשאי להיכנס לכל בנין ,אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
.7
נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או  ,3דשאי
•המפקח לבצע את העבודות והמועצה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או
מאותו מחזיק.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ת ה א כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגדים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ז
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אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא :המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט ב א ח ד
המקומות האמורים או על הנכס שבו ד נ ה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים •הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם ,לפחות ,ה ו א בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לירות ,ואם ע ב ד • ע ל
.9
הוראות הסעיפים  2או  ,3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 7ב( והיתד! העבירה
נמשכת׳ דינו — קנס נוסף ש ת י לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו ע ל י ה
הודעה בכתב מ א ת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק )הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—1965״.

.10

יצחק

נתאשר.
י״א ב ט ב ת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

ענשיס

השם

בנדר

ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

)חט (84*208

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר למפעלות־אפק בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מ ת ק י נ ה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק
עזר זה:
ג

2

בתוספת לחוק עזר למפעלות־אפק )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956
.1
העזר העיקרי( ,בסופה ,יבוא:
״מפעל ליציקת בטונים לאלמנטים טרומיים
בנק או סניף של בנק

3

)להלן — חוק

תיקח התיםפת

1500
600״

.2

תחילתו של חוק ע ז ר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

תחילה

.3

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה ל ש נ ת

הוראות טעבר

 ,1964/65והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק ע ז ר ז ה ברשומות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלוודאפק )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשב״ה—

.4

השם

1964״.
יצחק בנדר
ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

נתאשר.
י ״ א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חט (8402

חיים
_ _ _ _ _
1
2
3

משה

שפירא

ש ר הפנים

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עט׳ .115
מ״ת  ,664תשי״ז ,עמי  : 617י1׳׳ת  ,1560תשב״ה ,עמי .996

קיבץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לעזתה בדבר הדברת חלזונות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית עזתה חוק עזר זה:
ג

ו!ו;ד

יי

ת

חובה להדביר
חלזונות
הוראות
להדברת
חלזונות

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של ,הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים t
״המועצה״ — המועצה האזורית עזתה!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

.2

)א( דאש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2
.3
להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה על ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכותי ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה < אם אין
אפשרות לקיים אה המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
הנכס שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות
הוא בשפה העברית.
1

1156

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

ל
.
העובר ע ל הוראה מהוראות חוק ע ז ר זה ,דינו — קנם מאתיים לירות,
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה ל א השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד .העבירה נמש־
ו א מ

ע ב ד

ע

ענשיפ

כת׳ דינו — קנס נוסף שתי לירות ,לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה ב כ ת ב מ א ת ראש המועצה או אחדי דזרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעזתה )הדברת חלזונות(׳ תשכ״ה—1965״.

.8

נתאשר.
י ״ א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
<חמ (846304

ח׳־פ

אברהם רוזנמן
ראש המועצה האזורית עזתה

!

חיים משה שפירא
ש ד הפנים .

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לעזתה בדבר הריסת מבנים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ • 1941י ,מתקינה המועצה
האזורית עזתה חוק ע ז ר ז ה :
בחוק עזר זח —

.1

הגדרות

״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או ד ב ר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנד .א ח ד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח;
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר?
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן ן
2

״המועצה״ — המועצה האזורית עזתה 5
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
)א( ,בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
.2
שלום הציבור.

עריכת כריקה

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כ ך מ י ד לראש המועצה.
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
סייח  ,250חשי״ח ,עמ׳ .108

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבמ תשכ״ה7.1.1965 ,
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)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן )ב(! המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
הודעות

)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע א ת העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין א ת הוצאות הביצוע.

ביצוע עבודות
ע? ידי ראש
המועצה

אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
.4
לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע א ת העבודות הדרושות
לשם הריסת הבגין ולגבות את הוצאות הביצוע מ א ת בעל הבנין.

אישור סכום
ההוצאות

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מ א ת
.5
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

סמכות
ראש המועצה
והמהנדס
?היכנס ?בנח

)א( ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס ,בכל ע ת סבירה ,לכל בנין כ ד י לברד
.6
א ת מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן)א(•

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי א ח ד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו ד נ ה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוגים הגפוציס
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עגשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם היתד .העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נ מ ש כ ת העבירה לאחר שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מ א ת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעזתה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ה—1965״.
א ב ר ה ם רוז נ מן
ראש המועצה האזורית עזתה

נתאשר.
י ״ א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964
)חמ (846305

חייט
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משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשכ״ה7.1.1965 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית-ביאליק בדבר עקירת עצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,׳ מתקינה המועצה
ג

המקומית קרית־ביאליק חוק עזר ז ה :
בחוק עזר זה —

.1

הגירות

״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ביאליק,׳
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה
״על!ירת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו ,שריפתו או סילוקו.
.2

)א(

לא יעקור אדם עץ ,אלא לפי היתר מ א ת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ב(

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו ע ל עץ מוגן לפי הסעיפים  14ו־ 15לפקודת

עקירת עצים

היערות .
2

מ ת ן היתר או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
.3
דעתו של ראש המועצה.
ב ע ד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור ז ה :

.4

—

_

J

2

מת! היתר
ותנאיו

אגרת היתר
1

1

J

L

ע ד  5שנים

5

למעלה מ־ 5ע ד  15שנה

10

למעלה מ־ 15ע ד  20שנה

20

למעלה מ־ 20ש נ ה

30

_

)א( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל ע ת סבירה לכל מקום כדי לברד אם ממלאים
.5
אחרי הוראות חוק ע ז ר זה.

רשות כניסה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
.6

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  00ל י

.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק )עקידת עצים( ,תשכ״ה—1964״.

5

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

ד ו ת

,

ענשים
י

ז ש ט

צביקרלינר
ראש המועצה המקומית קרית־ביאליק

)חט (852018

חיים משה שפירא
ש ר הפנים ״
* עייר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
חוקי א״י ,כרר אי ,פרק ם״א ,עט׳ .690
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
)סעיף (5

הודעה על ה ח ל ט ת המועצה האזורית אונו בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית אונו שבתום
ש ש ה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנס פיגורים בשיעור של  20%על כל
סכום ,המגיע למועצה ב ע ד ארנונה ,היטל׳ אגרה או מס עסקים מקומי׳ ושלא שולם תוך ששה
חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

החלטת המועצה האזורית אונו בדבר קנם פיגורים שהודעה .עליה פורסמה בקובץ
התקנות  ,1375תשכ׳יג ,עמי  ,121בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
חיים אב ד מסו ן
ראש המועצה האזורית אונו

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16ב ד צ מ ב ר (1964
)דומ (81013

חיים משה שפירא
שר הפנים
עייר  ,1041תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳  : 110ס״ח  ,410תשכ״ד ,עמי .24
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמי .115

1
2

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5

הודעה על החלטת המועצה האזורית חבל־אילות בדבר קנם פיגורים
וסעיף 5
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית חבל־אילות
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנס פיגורים בשיעור  20אחוז
על כל סכום ,המגיע למועצה ב ע ד ארנונה ,היטל ,אגרה או מם עסקים מקומי ,ושלא שולם
תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

אבינועם פינקלמן
ראש המועצה האזורית חבל־אילות

)חמ (82760

חיים משה שפירא
ש ר הפנים
1
2
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המחיר  80אגורות

ע״ ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳  119ז ם״ח  ,410תשב״ד ,עמ׳ .24
עייר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1430עמ׳ .115
קובץ התקנות  ,1670ד׳ בשבט תשב״ח7.1.1965 ,

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

