רשומות

קובץ התקנות
ט׳ באדר תשבי׳ט

2353

 27בפברואר 1969
עמיי

תקנות משפחות ׳חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()ערבויות למילוזת לזכאים()תיקון(,
.
תשכ״ט—1969
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )ערבויות להסכמים( )תיקון(,
.
.
.
תשכ״ט—1969
.
.
תקנות דיני העונשין)דרכי ענישה()גמילה מדחף לסמים מסוכנים( ,תשכ״ט—1969
.
.
צו הפטנטים )סמכות בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו( ,תשכ״ט—1969
.
,.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק ויצוא של פרי מנגו( ,תשכ״ט—. 1969
.
.
,
.
צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(17תשכ״ט—1969
.
.
.
.
צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(18תשכ״ט—1969
.
.
.
.
תקנון מכון התקנים הישראלי )תיקון( ,תשכ״ט—1969
.
.
.
.
צ!זימ בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מידי״

964
964
965
966
967
968
968
969
0ד9

מדור לשלטון מקומי
צו איגודי ערים )פירוק איגוד ערים לאזור צפת( )בתי חולים( ,תשכ״ט—1969
צו המועצות המקומיות )א( )תיקון( ,תשכ״ט— 1969י .י
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־חפר ,תיקון( ,תשכ״ט—1969
חוק עזר לגזר )הסדרת גדר חיה( ,תשכ״ט—1969
חוק עזר לדימונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון( ,תשכ״ט—1969
.
.
חוק עזר לנחל־שורק )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״ט—1969
חוק עזר לעמק־לוד )סלילת רחובות( ,תשכ״ט—1969
תיקון טעויות

.

.

.

.

.
.

.
.

973
974
976
978
979
980
981

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
תש׳יי 950-ו
תקנות בדבר ערבויות למילוות לזכאים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  33ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,תש״י— ,! 1950אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקגה 1

בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )ערבויות
.1
למילזות לזכאים( ,תשי״ד— , 1954בהגדרת ״דשות מוסמכת״ ,במקום ״ראש אגף כוח אדם
במשרד הבטחון יחד עם מנהל שירותי שיקום והנצחה באותו אגף״ יבוא ״ראש אגף השיקום
במשרד הבטחון יחד עם הממונה על עניני שיקום באותו אגף״.
2

תחיןיה

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י׳ בחשון תשכ״ט ) 1בנובמבר .(1968

השפ

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(

)ערבויות למילוות לזכאים( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.
משה דיין
שר הבטחון

כ״ב בשבט תשכ״ט ) 10בפברואר (1969
)חמ (73007
ס״וז  ,52תש״י ,עמי .162
ק״ת ,455׳תשי׳׳ד ,עמ׳  ; 939ק״ת  ,1614תשכ״ד ,עמ׳ .1707

1
2

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
תש״י 950-ו
תקנות בדבר ערבויות להסכמים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  33ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,תש״י— 1950אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )ערבויות
.1
להסכמים( ,תשט״ו— , 1955בהגדרת ״רשות מוסמכת״ ,במקום ״ראש אגף כוח אדם במשרד
הבטחון יחד עם מנהל שירותי שיקום והנצחה באותו אגף״ יבוא ״ראש אגף השיקום במשרד
הבטחון יחד עם הממונה על עניני שיקום או הממונה על תעסוקה והכשרה מקצועית באותו
אגף״.
2

תחילה
השפ

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י׳ בחשון תשכ״ט ) 1בנובמבר .(1968

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(
.3
)ערבויות להסכמים( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.
כ״ב בשבט תשכ״ט ) 10בפברואר (1969
)1זמ (73007
1
2

964

משה דיין
שר הבטחון

ם״ח  ,52תש״י ,עמי .162
ק״ת תשט״ו ,עמי .547
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חוק לתיקון דיני העונשין)דרכי ענישה( ,חשי״ד 954-ן
ת ק נ ו ת בדבר גמילה מ ד ח ף ל ס מ י ם מסוכנים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א)יב( לחוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה(,
תשי״ד—) 1954להלן — החוק( ,ולאחר התייעצות עם שד המשטרה ,הנני מתקין תקנות
אלה:
1

אדם שניתן עליו צו בית המשפט לפי סעיף 17א)א( לחוק )להלן — חולה( יוחזק
.1
במוסד סגור )להלן — מוסד( בתנאים שבהם מאושפז חולה כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי
נפש ,תשט״ו— , 1955אולם על אשפוזו לא יחולו אלא •סעיפים  29 ,28 ,20 ,15 ,14ד30
לאותו חוק! ען יחולו על החזקתו הודאות סעיפים  66,64ד 67לפקודת בתי הסוהר, 1946 ,
בשינויים המחריבים לפי הענין.

ההחזקה ג»ו6ד<
םגור

־

3

הממונה על המוסד )להלן — הממונה( או מי שהממונה הסמיכו לכך רשאי לבדוק
.2
כל מכתב וצרוד דואר ששולח החולה או שנשלח אליו ,ואם ראה שהמכתב או הצרוד אינו
כשר או חשוד מכל טעם שהוא ,רשאי הוא לאסור את הוצאתו מהמוסד או את הכנסתו למוסד
ולגנוז אותו בכל דרך שימצא:לנכון! אולם אין להגביל א ת זכותו של החולה לשלוח מכת
בים סגורים לשר הבריאות ,לשר המשטרה ,ליועץ המשפטי לממשלה ולעורך דינו.

זכות החולה
לקגל ולשלוח
דגדי דואר

החולה זכאי לקבל מבקרים ברשות הממונה או מי שהממונה הסמיכו לכך ,בימים
.3
ובשעות שהודו.

זכוה לקגל
כוכקריס

רשאי הממונה להודות לערוך חיפוש אצל הבא לבקר חולה ,ובלבד שאם המבקר הוא
.4
אשה ייעשה החיפוש על ידי אשה.

חיפוש אצל
מגקר

עורך דין שחולה ביקש לראותו רשאי לבקר את החולה בכל יום חוץ משבתות וחגים,
.5
בכל שעה סבירה ,ובלבד שהחולה הודיע לממונה כי ברצונו להתקשר או לשוחח עם אותו
עורך דין.

גיקור עודד דין

חלה חולה במחלה מידבקת ,או במחלה גופנית אחרת ,שאין אפשרות לטפל בהן טיפול
.6
נאות במוסד ,רשאי הממונה להעבידו לבית חולים מתאים לצורך הטיפול ויודיע על כך
למנהל בית הסוהר שממנו הועבר החולה למוסד.

העבדה לגי מ
חוליפ

ה י ת ה ת ק ו פ ת הצו עומדת להיגמר לפי סעיף 17א)ג( לחוק ,או שהודתה הועדה שנת
.7
מנתה לפי סעיף 17א)ה( לחוק על שחרורו של החולה ,או שהחליט הממונה שיש להפסיק
את החזקתו של החולה במוסד ,יודיע על כ ך הממונה ,לפחות שלושה ימים מראש ,למנהל
בית הסוהר שממנו הועבר החולה למוסד והמנהל יגרום לכך שהחולה יובא לבית הסוהר ,אם
עודנו צפוי להיות כלוא בו.

שחדור חולה
טהמופד

הממונה ינהל פנקס שבו יירשמו לגבי כל חולה פרטים אלה:

.8

)(1

מספד פסק הדין ושם בית המשפט המצווה על החזקת החולה במוסד ן

)(2

יום מתן פסק הדין!

)(3
1
2
3

יום גמד תקופת החזקת החולה לפי פסק הדין ?

ס״ח תשי״ד ,עמ׳  ; 234ס״ח תשכ״ג ,עמי
ס״וז תשט״ו ,עמ׳ .121
ע״ר  ,1946תוס׳  1מפ׳,1472.עמ׳ .6
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)(4

יומ הכנסת החולה למוסד(

)(5

חופשות שניתנו לחולה לפי סעיף ) 17ז( לחוק!

)(6

העברת חולה לבית חולים לפי תקנה  6והחזרתו \

)(7
)(8
דיו וחשגון

ההודאות שניתנו בדבר הטיפול בחולה %
יום שחרור החולה מהמוסד.

)א( הממונה יערוך דין וחשבון חדשי על הטיפול שניתן לחולה ,על מצבו וסיכויי
.9
ריפויו וימליץ על המשך הטיפול בו או על הפסקתו.
)ב( עתקים מהדין'וחשבון יימסרו ליושב ראש הועדה שנתמנתה לפי סעיף 17א)ה(
לחוק ,ליועץ המשפטי לממשלה ,לנציב בתי הסוהר ולפסיכיאטר המחוזי של המחוז שבו
נמצא המוסד.

מופד שהוא
»וי<ןה
כפיכיאטרית
בכית פוהר
השפ

היה המוסד מחלקה פסיכיאטרית בבית סוהר ,לא יגרע האמור בתקנות אלה מתחולת
.10
הוראות פקודת בתי הסוהר ,1946 ,והתקנות שהותקנו על פיה.
לתקנות אלה .ייקרא ״תקנות דיני העונשין )דרכי ענישה( )גמילה מדחף לסמים

.11

מסוכנים(,׳תשכ״ט—1969״.
כ״ח בשבט תשכ״ט ) 16בפברואר (1969
)וזמ (70408

ישראל ברזילי
שר הבריאות

חזק הפטנטים ,חשכ״ז967-ו
צו בדבר ס מ ב ו ת שיפוט של ב ת י מ ש פ ט מחוזיים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 188א( לחוק הפטנטים ,תשכ״ז—1967

אני מצווה

לאמור:
סמנווג שיפוט
לגמי משפט
טחוזייפ
השפ

נוסף על בית המשפט המחוזי בירושלים תהיה הסמכות של בית משפט לפי החוק

.1

נתונה גם בידי בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
לצו זה ייקרא ״צו הפטנטים )סמכות בית המשפט ׳המחוזי בתל־אביב־יפו( ,תשכ״ט—

.2
1969״.

כ״ח בשבט תשכ״ט ) 16בפברואר (1969
יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים
1

966

ס״ח תשב״ז ,עמ׳ .148
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,חשי״ח1957 -
פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939 ,
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשי״ד 954-ו
צו בדבר שיווק ויצוא של פרי מנגו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  37 ,15 ,5ד 43לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים
תשי״ח— 1957לפי פקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה( , 1939 ,סעיף
) 14א( לפקודת סדדי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948ולפי סעיף  6לחוק הפיקוח על יצוא
הצמח ומוצריו ,תשי״ד— 1954אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
2

בצו ז ה —

.1

הגייי״

,

״יצרף׳ — אדם העוסק בגידול פרי מנגו לשם שיווק בארץ או מחוצה לה !
״רשות מבצעת״ — המועצה לייצור ולשיווק פירות.

,2

)א(

אדם שאינו הרשות המבצעת לא ישווק בארץ ולא ייצא פ י
ר

מ נ ג ו

א

ל

א ע

ל

פ

היתד בכתב מאת הרשות ,המבצעת ובהתאם לתנאים ולהגבלות שקבעה באותו היתר.

י

איפור שיוו?
א י י א ו א

היתר

י י א

)ב( לא תשווק ולא תייצא הרשות המבצעת פרי מנגו אלא על פי היתר מאת שר
החקלאות ובהתאם לתנאים ולהגבלות שנקבעו באותו היתר.
בקשה להיתר לפי סעיף )2א( תוגש לרשות המבצעת בכתב ובה יצויינו—
) (4ארץ הייעוד?
) (1שם היצרן ומעונו?
) (5מועד המשלוח!
) (2כמות הפרי המוצעת
) (6אמצעי המשלוח.
)לשיווק מקומי/ליצוא(!
) (3שטת הגידול!

.3

פקשה להיתר

מתן היתר לפי סעיף )2א( או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו,
.4
מסורים לשיקול דעתה של הדשות המבצעת.

»תן היתר
לשיוו? כאר<ל
וליצוא

הרשות המבצעת רשאית לצוות על יצרן לייצא א ת יבול פרי המנגו שגידל בעונה
.5
מסויימת ,כולו או מקצתו.

צו יצוא

בהיתר לפי סעיף  2ובצו לפי סעיף  5אפשר לכלול הוראות בדבר הזן ,המין ,הסוג,
.6
הטיב ,ההחסנה ,האריזה ,הסימון של הפרי ושל האריזה ,מקום הייעוד ,מועד המשלוח ,אמצעי
ההובלה וכל תנאי והגבלה אחרים שלדעת הרשות המבצעת יש בהט צורך להסדרת השיווק

הוראות צו
י ה י ת י

בארץ ,היצוא או הפיקוח עליהם.
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק ויצוא של פרי מנגן(,
,7
תשכ״ט—1969״.
ט״ז בשבט תשכ״ט ) 4בפברואר (1969
)חמ (741175

ה»ט

חיים גבתי
ש ד החקלאות

ס״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ע״ר  ,1933תוס׳  1מס׳  ,968עמי  ; 137ס״ח  ,92תשי״ב ,עמ׳ .129
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
* ס׳׳ה  ,157תשי״ד ,עמי .137
1

2

8
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חוק לעידוד החסכון)ערנות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז956-ז
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

איגרות .חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק יעד לפיתוח חקלאי
.1
בע״מ ,בסכום כולל של חמישה מיליון לירות ,שיעמדו לפדיון בשנת  1974ושהוצעו לציבור
על פי פרוספקט מיום כ״א בשבט תשכ״ט ) 9בפברואר ) (1969סדרה  ,(26ההכנסה מריבית
המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו
מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מם הכנסה .
2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(17תשכ״ט—1969״.

.2

ז א ב שרף
שר האוצר

כ״א בשבט תשכ״ט ) 9בפברואר (1969
)  1ז מ ( 7 2 6 5 0

1
2

ס״ח  ,102תשט״ז ,עמ׳ .52
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ׳׳א ,עמ׳ .120

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשס״ז 956-ן
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— ,! 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
149

יי

ה ־ נ פ ה

מ מ פ

איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק לפיתוח ולמשכנתאות
.1
לישראל בע״מ ,בסכום כולל של  10מיליון לידות ,שיעמדו לפדיון בשנת  1974ושהוצעו
לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ג בשבט תשכ״ט ) 11בפברואר ) (1969סדרה  ,(23ההכנסה
מריבית .המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש
לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מם הכנסה .
2

ה ש פ

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(18תשכ״ט—1969״.

.2

כ״ג בשבט תשכ״ט ) 11בפברואר (1969
>
) י ז מ 72650

1
2

968

ז א ב שרף
שר האוצר

ס״ח  ,102תשט״ז ,עמ׳ .52
דיני מדינת ישדאל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי .120

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדד תשכ״ט27.2.1969 ,

חוק התקנים ,תשי״ג 953-ו
תיקון תקנון מכון התקנימ הישראלי
בתוקף סמכותו לפי סעיף  4לחוק התקנים ,תשי״ג— 1953מתקו הועד הפועל של
מכון התקנים הישראלי ,באישור המועצה הכללית של המכון ,את תקנון מכון התקנים היש
ראלי ,תשי״ד— 1954־ ) ל ה ל ן — התקנון( ,כך:
בסעיף  3ל ת ק נ ו ן 

.1

)!(

בפסקה ),(2במקום פרט )ה( יבוא:
״)ה(

)(2

מי שכיהן כמנהל המכון במשך חמש שנים לפחות; ״

במקום פסקה ) (5יבוא:
״) (5ארבעים וששה אנשים שיתמנו כחברים ממונים של המכון ,כמפורט
בזה:
אחד — על ידי שר המסחר והתעשיה!
אחד — על ידי שר הבטחון!
אחד — על ידי שד העבודה;
אחד — על ידי שד התחבורה?
אחד — על ידי שר הפיתוח;
אחד — על ידי שד הדואר;
אחד — על ידי שד הבריאות;
אחד — על ידי שר החקלאות!
אחד — על ידי שד האוצר ?
אחד — על ידי שד הפנים ן
אחד — על ידי שר השיכון ?
אחד — על ידי המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד ראש
הממשלה?
אחד — על ידי הסוכנות היהודית לארץ־ישראל?
אחד — על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים!
אחד — על ידי אוניברסיטת תל־אביב!
אחד — על ידי אוניברסיטת בר-אילן!
אחד — על ידי הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל?
אחד — על ידי מכון ווייצמן למדע!
אחד — על ידי מכון וולקני לחקר החקלאות ?
שבעה — על ידי התאחדות בעלי התעשיה בישראל?
שבעה — על ידי חברת העובדים בע״מ ?
אחד — על ידי לשכות המסחר!
אחד — על ידי מרכז ארגוני הקבלנים בישראל ?
אחד — על ידי חברת החשמל לארץ־ישראל בע״מ!
חמישה — על ידי אגודת האינג׳ינדים והארכיטקטים בישראל שמתוכם
לפחות אחד יהיה נציג איגוד המהנדסים העירוניים ?

ס״ח תשי״ג ,עמי  ; 30תשי״ח ,עמי .2
 .ק״ת תשל״ד ,עמ׳  ; 416תשג״א ,עמ׳  ; 2043תשכ׳׳ז ,עמ׳ .476
1

2

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

אחד — על ידי המועצה ,הישראלית לצרכנות!
אחד — על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל»
אחד — על ידי עידית תל־אביב־יפו!
אחד — על ידי מרכז השלטון המקומי!
אחד — על ידי מרכז התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה ? ״.
מימין »8י!־ 27

י

!חי8מ

""י ׳
1

3 0

בסעיף  27לתקנון ,בסעיף ק ט ן ) א (  ,בפסקה )— (4

.2

.3

)(1

בדישה ,במקום ״שבעה״ יבוא ״תשעה״!

), (2

בשורה האחרונה ,במקום ״משבעת״ יבוא ״מתשעת״.

במקום סעיף  30לתקנון יבוא:
״ק־לת עו־ייפ

.30

מנהל המכון יקבל את כל העובדים אשר ימצא לנחוץ ואשד הוקצבו

בשבילם מקודם ההקצבות הדרושות ויקבע את תפקידיהם ומשכורתם,
זולת אם קבע הועד הפועל כי מינוי עובד לתפקיד מסויים טעון אישורו.״
השפ

לתקנון זה ייקרא ״תקנון מכון התקנים הישראלי)תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

.4

נתאשד.
י״ט בשבט תשכ״ט ) 7בפברואר (1969

אריה שרון
יושב ראש הועד הפועל של מכון התקנים הישראלי

<חמ (74084

ז א ב שרף
שר המסחר והתעשיה

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ך960-ו
צו בדברהמרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתדוכה״( ,תש״ך—
 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
תל־אביב־יפו ,במקרקעין מסוג ״מתדוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכך.

תוספת
גוש

חלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

6625

762

32

י״ז בשבט תשכ״ט ) 5בפברואר (1969
)חמ (70130

1

970

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

0״ח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המות ״מתרופה״( ,תש׳יו1960-
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 ״ ל ס ו ג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ,!1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
בחיפה במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳ /יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לכך.

תוספת
גוש

10906
10906
10906

חיקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

193
194
198

100
116
35,447

ט״ו בשבט תשכ״ט ) 3בפברואר (1969
)חני (70130

י ע ק ב ש׳ שפירא:
שר המשפטים

י  .ס״ח  ,316תש״ד ,עמ׳ .92
1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתדובה״( ,חש״ו960-ו
צו בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג,,מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ! 9 6 0 iא נ י מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוםפו! והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
בירושלים כמקרקעין מסוג ״מתרוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לכך.

תוספת
גוש שומה

חלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

30001

195

599

ט״ו בשבט תשכ״ט ) 3בפברואר (1969
)חמ (70130

1

ס״ח  ,316תש״ך ,עמי .92

קובז התקנות  ,2353ט׳ באיר תשכ״ט27.2.1969 ,

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפםים

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתחנה״( ,תש״ך960-ו
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1להוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,ת ש ״ ך -
 ,! 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
דרום וסביבות תל־אביב ,במקרקעין מסוג מתרוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו
בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תוספת

1

גוש

חלקה

שטה החלקה
במטרים מרובעים

3876
3876
7149
7150
7151
1241
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1939
1939
1939
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1958
1958

34
37
116
219
171
12
35
36
37
38
40

1,775
8,964

25

27
12
13
14
38
39
48
55
56
57
58
59
60
61
62

63
34
35

12430

2037
25321
5176
280
1072
1604
1196
570
527
3384
1158
98
82
2208
2612
1322
1400
101
1652

השטח להמרה
במטרים מרובעים

48
274
1435
800
10356
699

בשלמות

554

2301
, 3215
345
18897
264

577
1718

ס״ח  ,316תש״ך ,עמ׳ .92
קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

גוש

הלקה

6269
 6269י•
6269
6272
6272
6021
6021
4346
4346
4346
4346
4346
4346
4346
'4346
4346

•שטח החלקה׳
ב0טרים מרוגעינ

51
52
53
45
53
746

317
4,239
3,533
227
2,580
118

781
3
59
60
61
235
236
237
263
264

1,057
1,757
76
12,030
383
3,552
1,891
159
113
2,144

ט״ו בשבט תשב״ט ) 3בפברואר (1969

בשלמות

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

)וומ (70130

מדור לשלטון מקומי
חוק איגודי עדים ,תשט״ו955-ו
צ ו ב ד ב ר פירוק איגוד ע ד י ם ל א ז ו ר צ פ ת ב ד ב ר ב ת י ח ו ל י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק איגודי ערים ,תשט״ו—• 1955י ,אני מצווה לאמור:
איגוד ערים )אזור צפת( )בתי חולים( שהוקם על פי צו איגודי ערים )אזור צפת(
.1
)בתי חולים( ,תשכ״ג— — 1963יפודק.
2

לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים )פירוק איגוד עדים לאזור צפת( )בתי חולים(,
.2
תשכ״ט—1969״,
י ״ ד ב ש ב ט ת ש כ ״ ט )2בפברואר (1969
^
)ח

חיים משה שפירא
שר הפנים

 6 5 3 1י (

1
2

ס״ח  ,176תשט״ו ,עמ׳  ; 48ס״ח  ,476תשכ״ו ,עמ׳ .36
ק״ת  ,1424תשכ״ג ,עמי .1124

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

/

פקודת המועצות המקומיות
צו גדבר מועצות מקומיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף  23לחוק לתיקון
ג

פקודת העיריות )מס׳  ,(5תשכ״ז— , 1967אני מצווה לאמור:
2

מישוןטעיי!

.1

בסעיף  1לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—!950

3

)להלן — הצו העיקרי(,

בהגדרת ״אדמה חקלאית״ ,במקום ״רשאי מנהל השומה״ייבוא ״רשאית המועצה״.
*ייייי "י
08

1

"
העשירי
n ! 1

n

ה

־

י

1 5 2

.2

?

.3

בסעיף  152לצו העיקרי —
)(1

במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א( המועצה ר ש א י ת 
)!( להטיל ,באישור השר ,אגרות ,היטלים ,דמי השתתפות או תשלומי
חובה אחרים!
) (2להטיל ללא אישור השר ארנונה כללית 5
) (3לקבוע מועדים לתשלום התשלומים האמורים )להלן — מסים(.״!

)(2

בסעיף ק ט ן ) ב ( במקום ״ארנונות״ יבוא ״ארנונה״.

במקום הפרק העשירי לצו העיקרי יבוא:

״פרק עשירי :ארנונה כללית
ארנונה גיייי*

) .153א( המועצה רשאית להטיל בתחומה ,לכל שנת כספים ,ארנונה
כללית על נכסים שאינם אדמת בנין ,שתשולם על ידי המחזיקים ו ת י ק ב ע 
)!( לגבי בנין המשמש למגורים — בהתחשב עם סוגי הבנין
והמקום שבו הוא נמצא ,וכן — לגבי תחום המועצה כולו —
לפי יחידת שטח או מספד חדרים!
) (2לגבי בנין אחר — לכל יחידת שטח ,בהתחשב עם סוג
הבנין והמקום שבו הוא נמצא!
) (3לגבי קרקע תפוסה — לכל יחידת שטח ,בהתחשב עם
המקום שבו היא נמצאת או עם השימוש בה ,או בהתחשב עם
שני המבחנים כאחד!
) (4לגבי אדמה חקלאית — לכל יחידת שטח ,בהתחשב עם
השימוש בה.

חוגת ארנונה
אחת לשנה
שיעייי

»ו»י ההלטיל
ע י

1
2
3

974

א מ י נ ה

.154

לא תחול חובת תשלום ארנונה יותר מפעם אחת על נכס אחד לשנת

כספים אחת.
 .155שיעורי הארנונה יכולים להיות שונים לגבי סוגים שונים של נכסים
או חלקים שונים של תחום המועצה ,ומדורגים לפי שימושם של הנכסים.
.156

החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחד

מיום  1במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ס״ח  ,497תשכ״ז ,עמי .56
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמי  ; 280ק״ת  ,2075תשכ״! ,עמ׳ .2830

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשנ״ט27.2.1969 ,

8רפופ

) .157א( המועצה תפדםפ בתחומה ,לא יאוחר מיום  15במרס שלפני
כל שנת כספים ,הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי
תשלומה.
)ב( הוראות םעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על המועצה בשנת הכספים
שבד .היא הוקמה והיא תפרסם הודעה בדבר שיעורי הארנונה ומועדי
תשלומה מיד לאחר שהחליטה עליהן.

תשלום ארנונה
נאיו הטלה

 ,השנת יריעות

.חילופי געליפ
או מחזיקיפ

) .158א( ,לא הטילה המועצה לשנת כספים פלונית ארנונה כללית,
תשולם הארנונה בתחום המועצה לאותה שנה בשיעורים ובמועדים שנקבעו
לשנת הכספים הקודמת.
המועצות המקומיות רואים את
לשנת הכספים שבה תשולם.
לכך על ידי ראש המועצה —
ידי שליחיו ,כל מיפקד וחקירה

)ב( לעניו סעיף  17לפקודת
הארנונה שתשולם כאמור כאילו הוטלה
 .159לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך
) (1לערוך ,בעצמו או על
שימצא לנחוץ ?
) (2לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור ל ו או לשליחיו כל
ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו א ת כל המסמכים
שברשותו הדרושים לו בקשר לתפקידו!
) (3להיכנס בכל עת :סבירה לנכסים ,בעצמו או על ידי שלי
חים ,ולערוך בהם בדיקות ומדידות!
) (4להשתמש בכל ידיעה שנתקבלה כאמור ובכל ידיעה
וחומר אחרים,
 .160היה אדם לבעל נכס או למחזיק בנכם ,שבעל או מחזיק חייב עליו
בארנונה לפי צו זה ,ישלם כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל לאחר
שהיה לבעל הנכם או למחזיק בו ,הכל לפי חענין.

העגרת נ5פ

 .161העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה ,או חדל מהיות
מחזיק בנכם זה ,לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה
שפרעונו חל אחרי יום ההעברה או אחדי היום שחדל להיות מחזיק כאמור,
אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכם או על חדילת
החזקה ,יהא האדם האחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס הזה שלא
שולמה על ידי הבעל החדש או על ידי המחזיק שבא אחריו ,הכל לפי הענין.

בניו שנהרפ

 .162בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה
שאינו ראוי לשימוש ,ואין משתמשים בו ,ונמסרה למועצה הודעה בכתב
על כך ,לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי
ה א ת ו נ ו ת על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.״

)א( עניו המתייחס לארנונת רכוש לשנת הכספים  1967/68או לשנים שלפניה,
.4
התלוי ועומד בפני ועדת שומה ,מנהל שומה או ועדת ערר ,ימשיכו לדון ב ו עד סיומו.
)ב( פעולה שנעשתה לפני פרסומו של צו זה ,ושהיתה כדין אילו צו זה היה בתוקף
אותה שעה ,יראו אותה כאילו נעשתה כדין.
.5

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

כ״ב בשבט תשכ״ט ) 10בפברואר (1969
)חמ (8011

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

הוראות מעכר

השפ

חיים משה שפירא
שר הפנים
975

פקודת המועצות המקוממת
צו בדבר המועצה האזורית ע מ ק ־ ח פ ר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות! ,אגי מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958

.1

2

בפרט )מג( —
בהגדרה של ״מפה״ אחרי ״) 3במאי (1966״ יבוא ״וביום י״ח בטבת תשכ״ט

)(1

) 8בינואר (1969״!
אחרי הישוב ״אביתיל״ ,בטור א׳ ,יבוא ״איבתאך ולצדו בטור ב׳ —

)(2

״החלקות;

 20,16,3עד  38,33,31עד  56,54עד  70,69,67,60בגוש 5 8657
 1עד  13 ,5עד  19 ,17עך  31,29עד  47,45,42,40עד 54,53 ,51
בגוש .8660

חלקי
החלקות:
)(3

 4עד  62,61,55,19 ,15 ,11,8,6בגוש  8657כמסומן במפה!
 46,44,43,41 ,30,18,9,8בגוש  8660כמםומן במפה.״!

אחרי הישוב ״בורגתא״ ,בטור א׳ ,יבוא ״ביר א־סיבה״ ולצדו בטור ב׳ —
״החלקות 1 :עד  4בגוש  7 ! 8642בגוש  19 ! 8643עד  26 ,24עד 45 ,41,38
בגוש  7 ! 8644עד  15 ,13עד  21בגוש  1! 8645עד  16 ,14עד ,29
 31עד  45,42עד  53,50עד  64,62עד  70בגוש .8650
חלקי
החלקות:

)(4

 3עד  26 ,6בגוש  8643כמםומן במפה!  42בגוש  8644כמסומן
במפה!  52 ,51 ,32 ,27,22 ,14 ,6בגוש  8645כמסומן במפה! ,15
 63,52 ,44,43,30בגוש  8650כמסומן במפה.״!

אחרי הישוב ״ידידיה״ ,בטור א  /יבוא ״ימה״ ולצדו בטור ב׳ —
״החלקות 5 :עד  15בגוש  24 ! 8644בגוש  9 ,5 ! 8646עד  16 ,13עד 31,29
עד  33בגוש  10,1 •, 8648עד  23,22,19,17,14בגוש  1! 8649עד
 8,5עד  31 ,28,26,23עד  37,35עד  40בגוש .8651
חלקי
החלקות:

(5),.

 43 ,42בגוש  8644כמסומן במפה!  23 ,22 ,9בגוש  8846כמסומן
במפה!  34,7בגוש  8648כמםומן במפה!  18 ,15בגוש  8649כמ־
סומן ב מ פ ה !  3 6 , 2 9 , 2 7 , 7 , 6בגוש  8651כמסומן במפה.״!

אחרי הישוב ״מעברות״ בטור א  /יבוא ״מרג׳ה״ ולצדו בטור ב׳ —
״החלקות:

 29,21עד  33בגוש  1! 8652עד  12,10עד  18,17עד  36,27בגוש
 1! 8656עד  17,4עד  48,40עד  62,60,56בגוש .8658

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת תשי״ח ,עמ׳  ; 1256תשכ״ב ,עמ׳  ; 1907תשכ׳׳ג ,עמ׳  ; 1107תשכ׳יג ,עמ׳  ¡ 1849תשכ״ד ,עמ׳  ¡ 66תשכ״ד,
עמ׳  ; 824תשכ״ו ,עמ׳  ¡ 841תשכ״ו ,עמ׳  ; 2047תשכ״ז ,עמ׳ .2056

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

חלקי
החלקות:

 18עד  34 ,27 ,20בגוש  8652המסומן במפה!  9בגוש  8657בנד
סומן במפה! 61,47בגוש  8658המסומן במפה.״!

)(6׳ שם הישוב ״שושנת העמקים״ ״עמידד״ בטור א׳ ,והשטוז המתואר לצידו בטור
בי — יימחקו!
)(7

מתחת לקו המפריד — .
)א( מתחת ״גושים בשלמותם״ ,אחרי ״8389״ יבוא ״8659״ ?
)ב( מתחת ״גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה״ ,אחרי ״ :8333א.״
יבוא ״ : 8333ג.״!
)ג( בסוף יבוא:

״החלקות 5 :בגוש  31,24 ,23 ! 8642עד  34בגוש  1! 8643עד  16 ,4עד ,18
i1,2,4,6
 46 ,44 ,40 ,39 ,25בגוש  15 ! 8644בגוש 8647
עד ,8
 30 ,15 ,14בגוש  3 !8648עד  21,20,16 ,9בגוש  51 $8649בגוש
 30 ,25 ,24 ! 8650בגוש  1! 8651עד  22,17עד  35 ,28 ,26עד 38
בגוש  24 ! 8652עד  34,26בגוש  28,11! 8654עד  35בגוש ! 8656
 12 ,10 ,7 ,2 ,1עד  68 ,66 ,65 ,18 ,17 ,14בגוש  5 ! 8657עד ,16
 41עד  57 ,46עד  63 ,59בגוש  10 ,7 ,6 ? 8658עד  52 ,12בגוש
 1 ? 8660עד  49 ,3עד  55,53בגוש  25,2 ,1! 8662עד ,46,42,34
 50בגוש .8663
חלקי
החלקות:

 26בגוש  8642המסומן במפה!  1עד  25,8 ,6עד  27בגוש 8643
המסומן במפה!  43 ,42בגוש  8644המסומן במפה!  14בגוש 8647
המסומן במפה!  34 ,3בגוש  8648המסומן במפה!  . 18 ,15בגוש
 8649המסומן במפה!  63 ,52 ,44 ,43 ,30 ,15בגוש  8650המסומן
במפה!  36,29,27 ,7 ,6בגוש  8651המסומן במפה 18 -,עד ,27,20
 34בגוש  8652המסומן במפה! 1עד  36 ,31,27 ,23 ,5בגוש 8654
המסומן במפה!  4עד  64 ,32 ,19 ,15 ,11,9 ,8 ,6בגוש  8657הנד
סומן במפה!  61,47בגוש  8658המסומן במפה! ,41,30 ,18 ,9 ,8
 46,44 ,43בגוש  8660המסומן במפה! 43 ,12בגוש  8663המסומן
במפה.

חלק
מגוש:

 8653פרט לחלקי החלקות  19,14עד  40,38,37,21המסומן במפה.
אדמות זיתא המסומן במפה.״

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־חפר ,תיקון(,
.2
תשה״ט—1969״.
י״ח בטבת תשב״ט ) 8בינואר (1969
)וזמ (8001

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ׳׳ט27.2.1969 ,

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר לגזר ב ד ב ר ה ס ד ר ת גדר ח י ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ד 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה האזורית גזר חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה האזורית גזר!

״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה i
״בעל קרקע״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה מקבלה,
או היה זכאי לקבלה ,אילו היתד .הקרקע נותנת הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן,
כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום,
לרבות שוכר ושוכר משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״גדר חיה״ — שיח ,מטפס ,עץ וכל צמח הגדלים על הגבול ,או בסמוך לגבול ,שבין קרקע
שיש לה בעלים לבין דדך או קרקע ציבורית או קרקע המשמשת לצרכי הציבור!
״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר חיה ,בין שורש ובין ענף ,החורג מגבול בעל הקרקע שעליה
היא גדלה.
בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה הבולטת מתחום קרקעו.

חובת גיזופ

.2

הודעה על
הצורן• למופ

)א( ,ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( .
)ג( בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ד( ! היה לקרקע יותר מבעל אחד רואים א ת ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו
נמסרה לכולם.

גיוופ על ידי
המועצה

)א( לא מילא בעל קרקע אחדי הדרישה לגזום לפי סעיף  ,3או לא ביצע את הגיזום
.4
לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,דשאי ראש המועצה לבצע א ת הגיזום ולגבות את
הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.
)ב( חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה על סכום ההו
צאות האמורות,

פמפות ראש
המועצה להיננפ
לקרקע

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע על מנת לבדקה ,לבקרה
.5
ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה ,וכן לבצע א ת הגיזום
כאמור בסעיף .4
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכותו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

מפירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
1

978

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

רשום אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה באחד העתונים היומיים
הנפוצים בתחום המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לידות ,ואם עבד על
.7
הודאות סעיף  3וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  4והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו.

גיפול

— בטל.

.8

חוק עזר לגזר )הסדרת גדר חיה( ,תשט״ו—1955

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר )הסדרת גדר חיה( ,תשכ״ט—1969״.

2

נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969

ענשיפ

השפ

משה דוק טורי
ראש המועצה האזורית גזר

)חמ (81638

חיים מ ש ה שפירא,
שר הפנים
2

ק״ת  ,502תשט״ו ,עמי .663

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ד י מ ו נ ה ב ד ב ר ש מ י ר ת הנקיון ו א י ס ו ר העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית דימונה חוק עזר זה:
בסעיף  1לחוק עזר לדימונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשי״ט—1959
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,בהגדרת ״מפקח״ ,המלה ״ראש״ — תימחק.
.2

2

הופפת פעיוי 6

אחרי סעיף  5לחוק העזר העיקרי יבוא:
״*י״יי'"!*

כקגרקים למקומ
צינורי

.3

תיקון פעי1 »1

 ,6לא יכניס אדם למקום ציבורי בקבוק זכוכית ,כשמתקיים בו עינוג
לרבים ,למעט אסיפות והרצאות.״

בסעיף  8לחוק העזר העיקרי ,במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה )שמידת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(׳
.4
תשכ״ט—1969״.
נתאשד.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969

וניקון פעי!׳> 8
השפ

גבריאל סבג
דאש המועצה המקומית דימונה

)חמ (81921

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשה״ה ,עמי .256
ק״ת  ,947תשי״ט ,עמ׳  ; 2106ק״ת  ,1547תשכ״ד ,עמי .826

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשב״ט27.2.1969 ,

979

פקודת המועצות המקוממת
חוק עזר לנחל־ שורק בדבר צעצועים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה האזו
רית נחל־שורק ,חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—

.1

״המועצה״ — המועצה האזורית נחל־שורק!
״מפקד יחידת הכבאים״ — מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שתחום המועצה כלול
בתחום פעולתה{
״פקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות יפקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מ ס ו כ ך — אחד מאלה:
)(1

כלי או חפץ הפולט וזורק גוף ,אש או נוזל או גורם להדף אויר מסוכן 5

) {2אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדם;
)(3

צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:
)א( נזק גופני או נזק לחושים!
)ב( הטרדה לרביפ במקומות ציבוריים על ידי דימוע ,גירוי ,עיטוש ,רעש
בלתי סביר או זיהום אויר!
)ג( התלקחות של אש!
)ד( בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל!

)(4

צעצוע אשד מחמת דמיונו הרב לכלי ידיה אמיתי עלול השימוש בו להביא

לבהלת הציבור.
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
ייצור צעצועיפ
מפופניפ,
מפירתפ והשכרתפ

הפעלת צטצועיפ
מ פ י ־ נ י פ

בקשה לממן
הימר

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים ,במכירתם או בהשכרתם ,בין כעסק נפרד

.2

ובין כחלק מעסק אחר ,ולא יחזיק בהם ,אלא על פי היתר בכתב מאת דאש המועצה ובהתאם
לתנאי ההיתר.
לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי ,אלא על פי היתר לכך מאת ראש המועצה

.3

ובהתאם לתנאי ההיתר.
בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

.4

1
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דיני מדינת ישראל ,נופה חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
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.5

ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים ,לתת היתר ,לקבוע

א ת תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.

מתן היתר
י ת נ א י י

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו ,זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

פקיעת היתד

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לידות.

אגרה

)א( פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לן
.8
כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

פמכויות פגיפה
1

" יי"
1

)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות ובמקרה של עבירה
.9
נמשכת — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

עונשיפ

.10

חוק עזר לנחל־שורק )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א— — 1961בטל.

גיטיי

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״ט—1969״.

השפ
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נתאשד.
י״דבשבטיתשכ״ט ) 2בפברואר(1969

יצחק גרוס
ראש המועצה האזורית נחל־שודק

)חמ (841102

חיים משה שפירא
שד הפנים
2

ק״ת  ,1184תשכ״א ,עמ׳ ,2533

פקודת המועצות המקוממת
חוק עזר לעמק־ לוד בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות
האזורית עמק־לוד חוק עזר זה:
בחוק עזר זה

.1

מתקינה המועצה

—

הגדרות

״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואבזרים המשמשים לבניית
ביבים ז
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
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״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 שובר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר 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 כ ל סכום
שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט )מ״ד( לתוספת הראשונה לצו המועצות המ
קומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958׳
2

״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
עזר זה»
״כיסוי״ — רובד אבנים ,בטון או חומד אחד ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו 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״ — מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס העביד אליו א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן $
״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־לוד ?
״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
)(1

חפירה ,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 מימ,
תעלות ,בורות שופכין ,בבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם או םתימתםז
) ' (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ?
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי ד ר ה
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב <
)(5

ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים

וצמחים ,סידורם וגידורם 1
)(6

הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן ז

)(7

חפירת בודות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

) (8כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה ו
2

ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי .1256

קובי! התקנוו!  ,2353ט׳ נאדר תשב״ט27.2.1969 ,

״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה ,לרבות הבניינים העומדים עליה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״שטח בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב
לצורך חוק עזר זה!
״תשתית״ — רובד אבנים ,בטון ,קורקר 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.

החלטה על
פלילת רחופ

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

הודעה על
החלטה לפלול
רחופ

)א( המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה
.4
ובין לצמצום.

שינוי רחבו
של הכפיש

)ב( דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.
המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס; הסלילה תבוצע
.5
ב ב ת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך
הרחוב ובין קטעים קטעים:
1

־ליל״ נגיש

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא;

) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא;
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא;
)(5

השלמת סלילת הכביש ,ב ב ת אחת או שלבים שלבים כאמור!

) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעות עצים וצמחים,
סידורם וגידורם!
)(7

התקנתם של מיתקני תאורה

)א( נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף  ,5ישתתפו כל בעלי הנכסים באותו
^
שטח בנוי בהוצאות סלילתו בשיעור של  75%לפי היחס שבין שטח נכסיהם לבין כלל שטח
הנכסים שבשטח הבנוי.

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

שיעור ד»י
השתתפות י
פפלילוז כגישיפ
וגבייתפ
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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־1000
מטר! שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל,
כזה:
המרחק גמטריפ

עד 250
למעלה מ 250-עד 600
למעלה מ־ 600עד 1000

שיעור ההשתתפות

40%
30%
10%

) (2סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכסים
החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.
)ג( דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים )א( ו־)ב( ישולמו
למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי
המהנדס! ואולם אם נסלל כביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי
הנכסים ,מיד עם השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם
שלבים שהושלמו לפניו ,לפי חשבון שיישלח אליהם כאמור.
פקדונות
על חשבון
דמי השתתפות
גפלילת פבישיפ

)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב ,מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף  ,6לשלם למועצה ,תוד חודש
ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות ,א ת הסכום הנקוב בהודעה
ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.
)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
שהוא חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש
או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי שהוצאות אלו
נאמדו מראש על ידי המהנדס.

מדרכות

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
.8
על ידי המהנדס; הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,כולם או
מקצתם ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורד הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא
כדי רחבה המלא!
)(2

הנחת אבני שפה;

)(3

ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה

המלא;
)(4

השלמת סלילת המדרכה ,ב ב ת אחת או שלבים שלבים כאמור!

) (5סידור שדרות ,מדשאות,
סידורם וגידורם.
שיעורי
דמי השתתפות
בפלילו! מירכיו!
ונבייתפ

984

בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים,

)א( נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף  ,8ישאו בעלי הנכסים הגוב־
.9
לים אותה מדרכה בכל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם
לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.
קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ׳׳ט27.2.1969 ,

<ב> על תשלום דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן )א( יחולו הודאות הסעיפים ) 6ג(
ו־ ,7בשינויים המחריבים.
 .10גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף  ,7ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

הו׳זרממשלימיפ
כמקרה של אי
כיצוע

) .11א( לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם
לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

פלילמ ככיש
על ייי ה־עליפ

)ב( סלל אדם כבלש או מדרכה ללא היתד כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בו ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה
ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג( ניתן .ההיתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד

.25%

 .12תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
_
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העידה על פצוט
ההוצאומ

ראיה לכאורה לדבר.
 .13מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום 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 ההודעה במקום
בולט באחד המקומות האמורים ,או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים
הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 .14העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
.15

חוק עזר לעמיךלוד )סלילת רחובות( ,תשי״ד— — 1953בטל.

.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד )סלילת רחובות( ,תשכ״ט—1969״.
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ק״ת  ,413תשי״ד ,עמ׳ .277

קובץ:התקנות  ,2353ט׳ באדר תשכ״ט27.2.1969 ,

985

תיקון טעויות דפוס
ב ת ק נ ו ת הגנת הצומח )שימוש בקוטלי עשבים( ,תשכ״ט— ,1969שפורסמו בקובץ ה ת ק נ ו ת
י

 ,2340עמ׳  ,754בשורה הששית של עמ׳  ,755במקום ״רוכלורופנוקסי״ צ״ל ״דוכלורופנוקסי״.
ב ת ק נ ו ת הסדרי מ ש פ ט ומינהל )המשך בעיסוק( ,ש פ ו ר ס מ ו בקובץ ה ת ק נ ו ת  ,2348תשכ״ט,
עמ׳  ,916בתקנה  ,1במקום ״ייםוק״ צ״ל ״עיסוק״.

986
המחיר  72אגורות

קובץ התקנות  ,2353ט׳ באדר תשנ״ט27.2.1969 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירוש׳גיש

