רש־ומווז.
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חוק רישום קבלנים ל ע ב ו ד ו ת הגד ם ה בנאי־ות ,תשכ״ט•1969-
.1

הגדרות

בחוק זה —

״עבודות הנדסה בגאיות״  -בניה ,לרבות בניית פנים ,סלילת כבישים ,הקמת גשרים ,ביוב,
ניקוז ,בניית נמלים ובניית מפעלי מים; השרים רשאים לקבוע בתקנות ,באישור ועדת
הכלכלה של הכגסת ,סוגים נוספים של עבודות הנדסה בגאיות לענין חוק זה;
״קבלן לעבודות הנדסה בגאיות״ — מי שמקבל על עצמו עבודות אלה למען אחד ,לרבות מי
שמבצע עבודות כאמור על קרקע שבבעלותו או ברשותו לשם מכירה או השכרה:
״השרים״  -שר השיכון ושר העבודה.
 .2השרים ימגו רשם שיגהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )להלן
הפגקס(.

הרשם

פנקס הקבלנים
לעבודות הנדסה
בנאיות

-

) .3א( הפגקס יכיל מדורים גפרדים לכל אחד מענפי עבודות הנדסה בגאיות ,שהם בנין,
כבישים ,גשרים ,ביוב ,גיקוז ,גמלים ,מים ,וכל קבלן יירשם במדור המכיל את עגף העבודה
שבו הוא רשאי לעסוק.
)ב( השרים רשאים להורות בתקגות על מיזוגם של מדורים קיימים או על חלוקתו
של מדור אחד לשגים או ליותר.

רישום

ב פ נ

ק

פ

.4

ואלה זכאים להיות רשומים בפגקס לאחר שישלמו אגרת הרישום שנקבעה בתקגות:
) (1מי שרשום בפגקס המהגדםים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהגדסיס
והאדריכלים ,תשי״ח 1958-י ,ויש לו שגתיים גםיון בביצוע עבודות הגדסה
בגאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפגקם;
) (2בוגר בית ספר להגדםאימ או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו
בתקגות ויש לו ארבע שגות גסיון בביצוע עבודות הגדסה בגאיות מתוך שמונה
השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;
) (3מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים־משרה השנים שקדמו להגשת
בקשתו להירשם בפגקס ,מנהל עבודה בעבודות הגדסה בגאיות מהסוג שהוגדר
על ידי השרים בתקנות כסוג ראשון במעלה ,והוכיח זאת בראיות או מבחנים
שקבעו השרים כאמור;
) (4מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בגאיות שלוש שגים לפחות מתוך חמש
השגים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שגה מיום תחילת החוק את
בקשתו להירשם בפגקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שגים האמורות חבר
בארגון המסוגף למרכז הארצי של ארגוגי הקבלגים והבוגים בישראל יראוהו כמי
שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בגאיות:
) (5תאגיד אשר לפחות שגים מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו או אחד -
הכל כפי שנקבע בתקנות לסוגי תאגידים  -ושותפות אשר אחד לפחות משני
השותפים או שנים לפחות מתוך מספר גדול יותר של שותפים ,ממלאים אחרי
התנאים שבפסקאות ) (1עד );(4
« נתקבל בכנסת ביום א׳ באג תשכ״ט ) 16ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ ח  ,838תשג״ט,
עמי .255
 1ס״ח תשי״ח ,עמי .108
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) (6תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים
שבאחת מפסקאות ש עד ) ,(4במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של
התאגיד או השותפות או היחיד ,ושלא יפחת משנים ,ובלבד שלא יהיו זכאים
להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור.
 .5רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים כפי שנקבעו בתקנות באישור
ועדת הכלכלה של הכנסת.
 ,6לא ישא אדם את התואר ״קבלן לעבודות הנדסה בגאיות״ או כל תואר דומה לו עד
כדי להטעות ולא יתחזה אדם כקבלן לעבודות הנדסה בגאיות ,אלא אם הוא רשום בפנקס
)להלן  -קבלן רשום(.
,7

)א( אלה התפקידים והסמכויות של הרשם:
) (1לקבל בקשות לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות!
) (2לרשום את הקבלנים בפנקס למדוריהם או לסרב לבקשת הרישום ,לבטל
רישום ולשנותו;

ו כפול

ייחוד התואר

סמכויות הרשם

) (3לסווג את הקבלגים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות ,והכל לפי הכללים
שגקבעו בתקגות.
)ב( לא ישתמש הרשם בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א( אלא לאחר התייעצות בועדה
מייעצת שגתמגתה על ידי השרים מבין גציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לעגפי
הבניה! השרים ימגו את הועדה לאחר התייעצות במועצת הקבלגים לעבודות הגדסה בגאיות
האמורה בסעיף  ,12ובלבד שלא ימגו לועדה קבלגים רשומים.
.8

אלה איגם זכאים לרישום בפגקס ,ואם גרשמו יבוטל רישומם:
) (1פושט רגל ,כל עוד לא שוחרר;

פסלות לרישום
וביטול רישום
בפנקס

) (2מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחגים שגקבעו בתקגות כדי
לערער מהימגותו להיות קבלן רשום ,וכל עוד לא עברו שלוש שגים מיום שגשא
עונשו על אותה עבירה;
)(3

מי שנהג דרך קבע בגיגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקג!ת.

 .9אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לפי סעיף  7רשאי לעדור על כך לפגי ועדת
ערר שהוקמה כאמור בסעיף .10
,10

תוקם ועדת ערר וזה הרכבה:

ערר

ועדת ערר

) (1שופט בית משפט מחוזי שמינהו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש
הועדה:
) (2איש ציבור שמינהו שר השיכון שלא מבין עובדי המדינה:
) (3איש ציבור שמינהו שר העבודה שלא מבין עובדי המדינה:
) (4שני יועצים שמינו השרים ,האחד על פי המלצת הארגון היציג של
הקבלנים הרשומים והאחד על פי המלצת הארגון הגדול ביותר של פועלי הבנין
במדינה! היועצים ישתתפו בדיוני ועדת הערר ויחוו דעתם ,אך לא ישתתפו
בהכרעה.
ספר החוקים  ,570י׳ באב תשכ״ט25.7.1969 ,
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)• .11א( לועדת ערר יהיו .הל,הממהרות לפי סעיפים  9עד 1,1:לחוק ועדות חקירה,
תשכ״ט. 1%9-
2

)ב( ועדת ערר תקבע בעצמה את סדר הדין שלה במידה שלא נקבע בחוק זה או
בתקנות לפיו.
) .12א(
המועצה(.
)ב(

השרים ימנו מועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובה חמישה עשר חברית )להלן -
וזה הרכב המועצה:
) (1אדם שמינו השרים לשמש יושב־ראש המועצה:
) (2חמישה נציגים של הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל;
) (3שני נציגים של גופיב! אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה;
) (4ארבעה אנשי ציבור שנקבעו על ידי השרים לאחר התייעצות בארגונים
ציבוריים שהם לדעת השרים נוגעים בדבר;
) (5שלושה נציגי הממשלה שנקבעו על ידיה על פי המלצת השרים.

)ג( תקופת כהונתה של המועצה היא שלוש שנים ,ומותר לחזור ולמנות כל חבר
בה לתקופה נוספת .נתפנה מקום של ח!:ר במועצה מכל סיבה שהיא ,ימונה לו חליף ,כדרך
שנתמנה החבר שמקומו נתפנה ,עד לתום תקופת הכהונה של המועצה שאליה הוא מתמנה.
 .13המועצה תייעץ לשרים בכל הנוגע לביצוע חוק זה ,במידה שאין בחוק זה הוראות
אחרות לאותו ענין.
 .14לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מה
תחום שנקבע בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אלא על ידי קבלן רשום לענפי
עבודות אלה.
.15

כל מינוי לפי חוק זה יפורסם ברשומות.

 .16מי שעשה אחת מאלה —
) (1ביצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לאמור בחוק זה;
) (2השתמש בתואר קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בלי שהוא זכאי לכך על פי
הוראות חוק זה —
דינו  -מאסר ששה חדשים או קנס  5,000לירות.
 .17השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין ,לאחר התייעצות במועצה,
תקנות לביצועו ,לרבות תקנות בדבר -
) (1סוגים שונים של קבלנים רשומים לפי הידע המקצועי ,הנסיון ,היכולת
הכספית והציוד העומדים לרשותם ,או לפי מבחנים אחרים שנקבעו בתקנות
כאמור;
) (2דרכי המעקב אחרי שינויים במבחנים שעל פיהם יחולו שינויים גם
בסיווגם של הקבלנים הרשומים;
) (3האגרות שישולמו בעד הרישום בפנקס.
 2סייח תשנ״ט ,עמי .28
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 ,18יחידים או גופים שעסקו כקבלנים בעבודות הנדסה בגאיות ערב פרסום חוק זה ברשו־
מוח ,יהיו רשאים להמשיך בעיסוקם לאחר תחילתו של חוק זה ,עד שהשרים יקבעו בצו
תנאים ומועד סופי לרישומם בפנקס ,ובלבד שמי שהתחיל בביצוע עבודה פלונית לפני
המועד שנקבע כאמור יהיה רשאי לסיימה.

,19

תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

מרדכי בנטוב
שר השיכון

הוראות מעבר

תהילה

יוסף אלמוגי
שר העבודה

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק מילווה פיתוח )תיקון מס׳  ,(8תשכ״ט* 1969-
 ,1בסעיף  1לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך) !1960-להלן  -החוק העיקרי( ,במקום ״850
מיליון לירות״ יבוא ״ 1250מיליון לירות״.
,2

אחרי סעיף

״סמכות לשוב
ולהוציא איגרות

6

לחוק העיקרי יבוא!

תיקון

סעיף 1

הוספת סעיף 6א

6א .נפדתה סדרה של איגרות חוב ,כולה או מקצתה ,רשאית הממשלה
להוציא בסכום שנפדה סדרה חדשה של איגרות חוב ,הן בתנאים של
הסדרה שנפדתה והן בתנאים אחרים שנקבעו על פי סעיפים  5ר־.6״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זאב שרף
שר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביומ  8׳ באב תשכ״ט ) 16ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,839תשכ״ט,
עמ׳ .265
ג פ״ח תש״ך ,עמי  ;47תשכ״א ,עמי  ;128תשכ״ב ,עמי  ;129תשכ״ד ,עמי  ,6עמי  ;116תשכ״ו ,עמי  ;15תשכ״ז,
עמי  ;106תשכ״ח ,עמי .34
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חוק המילווה )חברות ביטוח()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ט* 1969-
 ,1בסעיף  1לחוק המילווה )חברות ביטוח( ,תשכ״ג) !1962-להלן  -החוק העיקרי(,
אחרי הגדרת ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ יבוא:
״״המדד היסודי״ של איגרת חוב  -המדד שנתפרסם לאחרונה לפני
התאריך הנקוב של האיגרת;
״המדד החדש״ -
) (1לענין פדיון איגרת חוב שיום רכישתה לפני ל ׳ בכסלו
תשכ״ח ) 1בינואר  (1968ולענין תשלום הריבית עליה —
המדד שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונו של כל
סכום קרן או ריבית;
) (2לענין רכישת!איגרת חוב שיום רכישתה ביום ל׳ בכסלו
תשכ״ח ) 1בינואר ; (1968או לאחר מכן ,ולענין פדיונה או
תשלום הריבית עליז בתקופה שבין  1בינואר ל״ 30ביוני של
כל שנה  -המדד שנתפרסם בדצמבר של השנה הקודמת;
ובתקופה שבין  1ביולי ל־  31בדצמבר של כל שנה — המדד
שנתפרסם ביוני של אותה שנה.״
בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום ״ 100מיליון לירות״ יבוא ״ 200מיליון לירות״.

,2

 ,3בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום ״בעשר סדרות שנתיות״ יבוא ״בשש עשרה סדרות
$ינתיות״,
בסעיף קטן)א( של סעיף  5לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״ובלבד שאיגרות חוב אשר יום רכישתן הוא ל׳ בכסלו תשכ״ח ) 1בינואר
 (1968או לאחר מכן ישא ו ריבית של  5.8%מיום רכישתן.״

.1

.5
״תנאי
למדד

תיקון סעיף !2

,6

במקום סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:
 .8על פדיון הקרן ותשלום |הריבית של איגרות חוב צמודות למדד
הצמידות
יוקר המחיה תחול הוראה זו :אם ביום פרעונו של כל סכום קרן או ריבית
יהיה המדד החדש גבוה מן המדד היסודי ,ישולם לבעל איגרת החוב אותו
סכום כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי.״
בסעיף  12לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״ואולם איגרות חוב צמודות למדד יוקר המחיה שיום רכישתן הוא ל׳
בכסלו תשכ״ח ) 1בינואר  (;1968או לאחר מכן ,יימכרו במחירן הנקוב
בכפוף לעליה במדד שחלה בין:המדד היסודי לבין המדד החדש כפי שהוא
ביום רכישתן ובהנחה ש ל אחוז אחד.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

זאב שרף
שר האוצר

ש"נ י א ו ר ז ל מ ן ש ז ר
נשיא המדינה
* נתקבל בגנסת ביוט א׳ באב תשכ״ט ) 16ביולי  ;(1969ה מ ת החוק ודברי הסבר פורסמו יהיה  ,839תשכים
עמ׳ .263
 1טייח  ,382תשכ-ג ,עמי  ;10טייח  ,407תשכ״ד ,עמ׳ .6
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת מ ס הכנסה )מם׳  ,(2תשכ״ב962-ו) .תיקון מס׳ ,(3
תשכ״ט* 1969-
 .1בסעיף 1 ,לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה )מם׳  ,(2תשכ״ב- 11962-

תיקון סעיף 1

) (1במקום כותרת השוליים יבוא ״הוראות מיוחדות לשנות המס 1974-1962״;
) (2בסעיף קטן)א( ,במקום ״בשנות המס 1969-1962״ יבוא ״בשנות המס
1974—1962״;
) (3בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 31במרס 1970״ יבוא ״ 31במרס 1975״;
) (4בסעיף קטן  ,00במקום ״בשנות המס 1969-1967״ יבוא ״בשנות המס
."1972—1967
גולדה מאיר
ראש הממשלה

שגיאור זלמן שזר
נשיא המדינה

זאב שרף
שר האוצר

י נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשכים ) 16ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח  ,842תשה״ט,
עמי .298
 1ס״ח תשכיב ,עמי  ;129תשכ״ה ,עמי  ;37תשכ״ז ,עמ׳ .103

חוק התכנון והבניה )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ט> , * 1969-
 .1בסעיף  18לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—) ! 1965להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף
קטן)ה( יבוא:
״)ה (1נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית,
בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות ,יוזמן דרך קבע לדיוני
ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינימ הנוגעים לשריפות.״ ,

תיקון סעיף 18

.2

האמור בסעיף  19לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית,
בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות ,יוזמן דרך קבע לדיוני
הועדה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות; היה תחומה
של הועדה כלול ביותר מרשות כבאות אחת ,יקבע שר הפנים את רשות
הכבאות שתמנה את הנציג לענין סעיף קטן זה.״

תיקון סעיף 19

.3

בסעיף  29לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)בו( נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקו
מית ,בעל הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות ,יוזמן דרך קבע
לדיוני ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות;
לא היתה לועדה מקומית ועדת משנה ,תחול הוראה זו לגבי דיוני הועדה
המקומית.״

תיקון סעיף 29

ש נ י א ו ר ז ל מ ן שזר
נשיא המדינה

גולדה מאיר
ראש הממשלה

חיים משה שפירא
שר הפרם

• נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשכ״ט ) 16ביולי  ;(1969הצעת החויק ודברי הסבר פורסמו בהיח  ,844תשכים,
עמי .309
 1ס״ח תשביה ,עמי  ;307תשכ״ז ,עמי .10
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת ה ת ע ב ו ר ה )מס׳  ,(9תשכ״ט* 1969-
תיקון סעיף ד2א

.1

בסעיף 27א לפקודת התעבורה! )להלן — הפקודה( —
) (1במקום כותרת השוליים יבוא ״צילום רכב — ראיה קבילה״;
) (2בסעיף קטן)א( ,ברישה ,אחרי ״המופעלת מעל רמזור או סמוך לרמזור״
יבוא ״או במצלמה המופעלת על ידי שוטר״;
) (3בסעיף קטן)א( ,במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה ) ,(2או נסיעתו
שם ,בניגוד לאות ״עמוד״ או באופן אחר בניגוד להוראות
פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה:״
) (4בסעיף קטן)א( ,בפסקה ) ,(4אחרי ״כפי שצויין בצילום או על גביו״
יבוא ״אם צוייך.

תיקיו

פ ע י

ב י נ י ו ל סעי

ף

ד  2ג

1

.2

בסעיף 27ב לפקודה ,אחרי ״ברשותו של אח :אחר״ יבוא ״ומי הוא אותו אדם״.

,3

סעיף  3לחוק לתיקון פקודת התעבורה )מס׳  ,(7תשכ״ו - 2 1966-בטל.
משה כרמל
שר התחבורה

גולדה מאיר
ראש הממשלה
שניאור זלמן שז ר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום א׳ באב תשה״ט ) 16ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,837תשכ״ט,
עמ׳ .250
ג דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  ;173ס״ת תשכיב ,עמי  ,8עמי  ;64תשכ״ד ,עמי  ;78תשכ״ה ,עמי ,115
עמי  ,183עמי  ;202תשכ״ו ,עמי  ;58תשכ״ז ,עמי .146
 2פ״ת תשכ״ו ,עמי .58

חוק לתיקון פ ק ו ד ת ה ת ע ב ו ר ה ) מ ם ׳  ,(10תשכ״ט* 1969-
,1

בסעיף  70לפקודת התעבורה׳ ,אחרי פסקה ) (17יבוא:
״)17א( מיתקנים או אמצעים אחרים למניעת גניבתם של
כלי רכב לסוגיהם ,לרבות בענין חובת ההתקנה של מיתקנים
או אמצעים כאמור ,חובת השימוש בהם ,ותנאים ומועדים
לשימוש.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

משה כרמל
שר התחבורה

שני או ר זלמן שז ר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ט ) 17ביולי  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  ,851תשכ״ט,
»מ׳ .342
 1דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,7עמי  ;173טייח תשביז ,עמי .146

ספר החוקים  ,570י׳ באב תשכ״ט25.7.1969 ,

המחיר  24אגורות

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

