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חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,תשי״א—1951
תקנות בדבר דרכי השקעת הקרנות וההון של מבטח
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א)א( ר 18לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,תשי״א—
 , 1951אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנות אלה—
.1
״ביטוח כללי״ — כל ענפי ביטוח ,למעט ענף ביטוח חיים וענף ביטוח :פנסיה ,כמשמעותם
בצו הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח( ,תשי״ב—? 1952
״בנין״ — מבנה המשמש למגורים ,למשרדים ,לתעשיה או לכל מטרה אחרת ,לרבות דירות
בבית משותף שנרשם בפנקס בתים משותפים על פי חוק בתים משותפים ,תשכ״א—1961
]נוסת משולב[ »
״בנק״ — מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,תשי״ד— , 1954ומוסד כספי כמשמ
עותו בחוק בנק ישראל ,תשי״ד— ,1954שאושר על ידי המפקח בהודעה ברשומות!
״חבדת־בת״ — כמשמעותה בסעיף  (8)107לפקודת החברות  ,לרבות הברה הנשלטת על ידי
המבטח והבדות המשולבות במבטח בכל דדך אחרת!
״מדד יוקר המחיה״ ד״מחיר הדולר:״—כמשמעותם בחוק המילווה )חברות ביטוח( ,תשכ״ג—
!«1962
,.ניידות ערד ממשלתיים״ — איגרות חוב שהוצאו על ידי הממשלה או שלתשלומן ניתנה
ערבות המדינה.

ייגיייי"

2

3

4

5

,2

טוני
ההתחייבויות

הוראות תקנות אלד .יחולו על התחייבויות של מבטח מהסוגים המפורטים להלן:
) (1סוג  — 1התחייבויות בביטוח חיים צמוד עדך ,שהוא — עתודת ביטוח
חייט בניכוי חלקם של מבטחי משנה ,פקדונות מבטחי משנה ,פרמיות שנתקבלו
מראש ,ריבית שנתקבלה מראש ,התחייבויות שוטפות ותביעות תלויות בניכוי
חלקט של מבטחי משנה ,הכל בביטוח חייט כאמור!
) (2סוג  — 2התחייבויות בביטוח חיים בלתי צמוד ,וביטוח חיים שנעשה
במטבע־חוץ ,שהוא — עתודת ביטוח חיים בניכוי חלקם של מבטחי משנה,
פקדונות מבטחי משנה ,פרמיות שנתקבלו מראש ,ריבית שנתקבלה מראש,
התחייבויות שוטפות ותביעות תלויות בניכוי חלקם של מבטחי משנה ,הכל
בביטוח חיים כאמור!
) , (3סוג  — 3התחייבויות בביטוח כללי ,שהוא — עתודה לסיכונים שטרם
חלפו בניכוי חלקם של מבטחי משנה ,תביעות תלויות בניכוי חלקם של מבטחי
משנה ,פקדונות של מבטחי משנה ,פרמיות שנתקבלו מראש ,ריבית שנתקבלה
מראש ,התחייבויות אחרות ,הכל בביטוח כללי כאמור t
) (4סוג  — 4התחייבויות שהן הון קרנות ועודפים ,שהוא — הון המניות
הנפרע ,יעוד לחלוקת מניות הטבה ,מבקשי מניות ,עתודה לסיכונים יוצאים מן
הכלל ,קרנות הון ,קרן שמורה ,קרנות אחרות ,ריווח — יתרה שלא יועדה ,כל
אלה בניכוי יתרת הפסד אם ישנה.

׳על מבטח

1

ם״ת  ,79תשי״א ,עמ׳  ; 221ם״ח  ,375תשכ״ב ,עמ׳ 0 ; 94״385
ק״ת  ,240תשי״ב ,עט׳  ; 444ק״ת  ,1475תשכ״ג ,עמי .1841
ם״ח  ,349׳תשכי׳א ,עמי .201
ם״ח  ,164תש י ״ד ,עמ׳ .192
חוקי א״י ,כרד אי ,פרס כ״ב ,עמי .161
ם״ח  ,382תשכ״נ ,עט׳ .10

n

 ,תשכ״ג ,עט׳ .80

2

13

4

5

6
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*

)א( בכפוף לאמוד בתקנות אלה ,מבטח שהתחייב בהתחייבות מאחד הסוגים האמו־
.3
דים בתקנה  2יחזיק ,לצורך'כיסוי התחייבויותיו ,בנכסים המפורטים בתוספת ,בשיעור שלא
יעלה על השיעור הקבוע לצד כל אחד מהם.

נכס י ט
לכיסוי
התחייבויות

)ב( לא נקבע לגבי הנכסים המפורטים בתוספת שיעוד כלשהו לכיסוי התחייבויות
 ,מאחד הסוגים ,לא יחזיק מבטח באותם נכסים לכיסוי ההתחייבויות מאותו הסוג.
ניירות ערך ,פקדונות והלוואות המשמשים לכיסוי התחייבויות מבטח מסוג  1יכללו
.4
תנאי הצמדה למדד יוקר המחיה או למחיר הדולר של ארצות הברית של אמריקה ,הכל
בהתאם לסוג ההצמדה אליו צמודה התחייבותו של המבטח אשר אותה בא נייר הערך או
ההלוואה האמורים לכסות.
ניידות עדך ,פקדונות ,הלוואות וכן חשבונות עובר ושב בבנקים ,המשמשים לכיסוי
.5
אותו חלק מהתחייבויות מבטח מסוג  2שהינן כמטבע־חוץ ,יהיו נקובים באותו מטבע־חוץ
בו נקובות התחייבויות המבטח אותן באים ניירות הערך ,הפקדונות וההלוואות לכסות.
)א( ניירות עדך המשמשים לכיסוי התחייבויות מבטח יהיו ניירות ערך ממשלתיים
.6
או ניירות ערך אחדים שאושרו על ידי המפקח לאותה מטרה )להלן — ניידות עדך לא
ממשלתיים(.

הצמדת
בניירות עדו*
והלוואות

ניירות ערך,
פהדונות
והלוואות
במטבע־חדו
ניירות ערד
לכיסוי
התחייבויות

)ב( ו מבטח שאינו חברה נכרית יהא דשאי להשתמש לכיסוי התחייבויות בניידות
עדך לא ממשלתיים שהוצאו על ידי מנפיק אחד ,בסכום כולל שלא יעלה על הקטן מבין
השיעורים הבאים?:
) 10% (1מתוך הסכום הכולל של ניירות ערך מאותו הסוג ,שהוצאו על ידי
אותו מנפיק 5
) 5% >2מתוך הסכום הכולל של סוג ההתחייבויות ,שניירות הערך האמורים
משמשים לו כיסוי.
)ג( מבטח שהינו חברה נכרית יהא רשאי להשתמש בניירות עדך לא ממשלתיים
לכיסוי התחייבויותיו בהתאם לתקנת משנה )ב( ,דק אם ניירות הערך האמורים רשומים
בבורסה לעירות ערך בתל־אביב.
ניידות ערך שהופקדו כפקדון אצל החשב הכללי לפי סעיף ) 4א( לחוק ,יוכלו לשמש
.7
כיסוי להתחייבויות מסוג  4בלבד.

ניירות ערד
המופקדים
נפקדו!

)א( מבטח יהא רשאי ,לאחר קבלת אישור המפקח ,לרכוש מניות של מבטח אחר
.8
או כל תאגיד אחד העוסק בתיווך בעסקי ביטוח ,בסכום שלא יעלה על ההפרש בין סך כל
התחייבויותיו מסוג  4לבין סכום ההון הנפרע המינימלי אשר הוא חייב להחזיק על פי תקנות
הפיקוח על עסקי ביטוח)ההון הנפרע המינימלי של מבטח( ,תשכ״ו—. 1966

רכישת מניות
של מבטח אחו

7

)ב( :מבטח יוכל להשתמש במניות שנרכשו על ידיו כאמור בתקנת משנה )א( אך
ורק לכיסוי התחייבויות מסוג .4
על אף האמור במקום אחר בתקנות אלה ,מבטח חייב להחזיק ניירות ערך ממשלתיים,
.9
בשיעור שלא יפחת מאלה:

ניירות ערף
ממשלתייפ

ק״ת  ,1931תשכ״ו ,עמי .2844
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מת! הלוואות
ע ?

י י י ט ב ט ת

) 20% (1מסכום התחייבויותיו מסוג ! 2
) 35% (2מסכום ההון הנפרע המינימלי שעליו להחזיק על פי תקנות הפיקוח
על עסקי ביטוח )ההון הנפרע המינימלי של מבטח( ,תשכ״ו—,1966
ובלבד שניירות עדך כאמור ,המוחזקים על ידי מבטח לפי תקנות אלה לכיסוי התחייבויות
מסוג  1וסוג  ,3לא יובאו בחשבון לצורך תקנה זו.
 .10מבטח רשאי לתת הלוואה בכל אחד מאלה:
) 1(1ההלוואה היא על פוליסת ביטוח חיים בגבול ערך הפדיון שלה!
) (2כבטחון להחזרת ההלוואה נרשמה משכנתה ראשונה על בנין ,לטובת
המבטח ,ונתקיימו תנאים אלה:
)א( סכום ההלוואה אינו עולה על  33%משווי הבנין ביום מתן ההלוואה
כשהוא מושכר על פי חוק הגנת הדייר ,תשי״ד—) 1954להלן — שווי
הבנין( <
)ב( שווי הבנין אשר עליו נרשמת משכנתה להבטחת החזרת הלוואה
העולה על  10,000לירות נקבע על ידי שמאי מוסמך ?
)ג( תקופת פרעון ההלוואה אינה עולה על חמש שנים ,אם ניתנה
ההלוואה לכיסוי התחייבויות מסוג  ,3או על עשרים שנה בכל מקרה
אחר ,והותנה במפורש שההלוואה תיפרע בשיעורים שווים של קרן וריבית
כשהריווח בין מועדי הפרעון של השיעורים לא יעלה על שנה t
)ד( הבנין הממושכן בוטח במלוא שוויו בביטוח מקיף של בנינים.
) • (3ניתנה התחייבות או ערבות מלאה ,מוחלטת ובלתי חוזרת לתשלום מלוא
קרן ההלוואה והריבית עליה על ידי הממשלה או על ידי בנק ,או שועבדו לזכות
המבטח ,כערובה לפרעון מלוא קרן ההלוואה והריבית עליה ,ניירות ערך
ממשלתיים ,ובלבד שנתקיימו תנאים אלד:.
)א( הערך הנקוב של ניירות הערך כאמור ,או ערכם בבורסה ביום מתן
ההלוואה ,הכל לפי הערך הנמוך יותר ,הוא גבוה לפחות ב־ 25%מסכום
קרן ההלוואה והריבית עליה ו
)ב( הסכום הכולל של הלוואות שניתנו לאדם אחד לא יעלה על 10%
מסך כל ההלוואות שניתנו על ידי המבטח ,או על סכום של  50,000לירות,
הכל לפי הסכום הגבוה יותר ,אלא אם הרשה המפקח מראש אחרת במקרה
מסויים!
)ג( אם ההלוואה נועדה לכיסוי התחייבויות מסוג  2 ,1או  — 4תקופת
פרעון ההלוואה אינה עולה על עשר שנים והותנה במפורש שההלוואה
תיפרע בשיעורים שווים של קרן וריבית ,והריווח בין מועדי הפרעון של
השיעורים לא יעלה על שנה!
)ד( אם ההלוואה נועדה לכיסוי התחייבות מסוג  — 3תקופת פרעון
ההלוואה אינה עולה על שמונה עשר חדשים.
 .11הלוואות שניתנו במישרין או בעקיפין על ידי חברות־בת של מבטח ,דינן לענין
תקנות אלה כהלוואות שניתנו על ידי המבטח.
) .12א( מבטח יחזיק בנכסים רק אם זכויות הבעלות שלו ושליטתו בהם מלאות ,שלמות
וישירות ,ואין שעבוד או משכנתה רובצים עליהם ,להוציא בנין שהמבטח רכש לצורך ניהול
עסקיו השוטפים,.
8

הלוואות על יי״

נכסי מבטוז.

8
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ס״ח  ,151ת׳עי״ד ,עמ׳  ; 92ס׳׳ח  ,483ת׳עכ״ו ,עמ׳ .76
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)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,מבטח רשאי להחזיק נכסים מסוג בנינים
ומקרקעין באמצעות חברת־־בת ,אם חברת־הבת עוסקת אך ורק בהחזקת נכסים מהסוג האמור.
 .13מבטח לא יחזיק נכסיו ,לרבות חשבונות שוטפים ,על שם נאמנים או חבדות־בת,
אלא אם כן קיבל מראש את אישור המפקח לכך.

נכסים בידי
נאמנים
וחברות־בת

 .14מבטח לא ייזום ,לא יקים ,לא ייסד ,לא ירשום ,לא ינהל ולא ירכוש בכל צורה אחרת
שליטה או זכויות ניהול בחברות־בת ,אלא אם כן קיבל מראש את אישור המפקח לפעולות
אלו.

חברות־בת

 .15מבטח יוכל להפקיד פקדונות אך ודק בבנק שהתנה עמו על החזרת הפקדונות בצודה
מוחלטת ובלתי חוזרת.

פקדומת בבני*

) .16א( מבטח יחזיק בישראל נכסימ לכיסוי התחייבויותיו הנובעות מעסקאות שניהל
בישראל או שנתקבלו בישראל.
)ב( הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על עסקאות ביטוח שנתקבלו על ידי מבטח
ישירות ממבוטחים בחיץ־לאדץ.

נכסים בישראל

.17
נכרית.

)א( הוראות תקנה  3לא יחולו ,לגבי התחייבויות מסוג  ,4על מבטח.שהוא חברה

סייג ?תחולת
התקנות!

)ב( תקנות  8,7ר (2)9לא יחולו על מבטח שהוא חברה נכרית.
)ג( ! תקנות אלו אינן חלות על מבטח ששר האוצר השתמש לגביו בסמכותו לפי סעיף
 14לחוק.
)ד( תקנות אלו אינן חלות על —
) (1מבטח שהוא חברה נכרית ,בנוגע לנכסים המשמשים כיסוי להתחייבויות
הנובעות מפוליסות ביטוח שהוצאו לפני יום י״ג בטבת תשכ״א ) 1בינואר
 (1961אם הוחזקו על ידו באותו יום נכסים לכיסוי ההתחייבויות בתח־לארץ ז
 !(2).פוליסות ביטוח שהוצאו במטבע־חוץ.
)ה( תקנות אלו אינן חלות על מבטח שהוא קרן פנסיה לפי תקנות הפיקוח על עסקי
ביטוח)השקעת הקרנות וההון של קרן פנסיה( ,תשכ״ג—. 1963
9

) »18א( מבטח אשד הונו יהיה מושקע ביום כ״ט בכסלו תשכ״ח ) 31בדצמבר (1967
לא בהתאם להוראות תקנות אלה* חייב להשקיע את הונו בהתאם להוראות תקנות אלה תוך
שלוש שנים מהיום האמור בשלושה שלבים שנתיים שווים.
)ב( לא יקבל מבטח התחייבויות חדשות החל מיום ל׳ בכסלו תשכ״ח ) 1בינואר
 (1968אלא אם יש להן כיסוי בהתאם לתקנות אלו.
)ג( על אף^האמור בתקנות אלו ,דשאי מבטח להחזיק במשך חמש שנים מיום פרסום
תקנות אלו ברשומות נכסים קבועים ,לרבות השקעות בחברות־בת ,בשיעור העולה על
הקבוע בתקנות אלו ,ובלבד שהחזיק בהם כדין ביום כ״ט בכסלו תשכ״ח ) 31בדצמבר .(1967
 9Aלתקנות אלו ייקרא ״תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח דרכי השקעת הקרנות
של מבטח(,תשכ״ת—1967״.

הוראות מעבר

השם

וההון)

ק״ת  ,1475תשכ״ג ,עמ׳

ק ו  nהתקנות  ,2144ה׳ בכםלו תשכ״ח7.12.1967 ,
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תופפת
) ת ק נ ה (3
שיעור מסד כל ההתחי יבויות באחוזים למאה
נכסים

.1

מסוג 2

מסוג 1

ניירות ערך
א .ניירות ערך ממשלתיים הנו
שאים ריבית קבועה ומועד
פרעונם הנקוב הוא  5שנים או
יותר מיום הוצאתם
ב .ניירות ערך ממשלתיים הנו
שאים ריבית קבועה וכן ניירות
ערך לא ממשלתיים ,שאושרו
על ידי המפקח לצורך כיסוי הת־
חייבויוות המבטח לפי תקנה 6
ג.

.2

מסוג s

מםונ 4

מניות

ללא הגבלה

ללא הגבלה

ללא הגבלה

35
10

20
0

ללא הגבלה

ללא הגבלה
20

30
0

הלוואות ופקדונות בבנקים
א .הלוואות על פוליסות המב׳
טח בגבול עיר הפדיון של כל
פוליסה

ללא הגבלה

ללא הגבלה

ב .הלוואות אחרות ופקדונוח
בבנקים

.3

רכוש :ק ב ו ע
בחברות־בת,
השקעות
כולל
במניות ,הלוואות וחשבון עובר
ושב

.4

רכוש א ח ר
א .פרמיה לגביה

ב .חשבונות עובד ושב בבנקים
מזומנים בקופה
ג.

יתר רכוש שוטף

י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר (1967
2636 »mמי

0

0

20

50

30

 40מההון
הנפרע
המינימלי

0

20

0

 40מההון
הנפרע
המינימלי

בהתאם לנקבע
בכללים בדבר
אופן גביית
דמי ביטוח,
תשכ״ז—1967

בהתאם לנקבע
בכללים בדבר
אופן גביית
דמי ביטוח,
תשכ״ז—1967

בהתאם לנקבע
בכללים בדבר
אופן גביית
דמי ביטוח,
תשכ״ז—1967

1 0

בהתאם לנקבע
בכללים בדבר
אופן גביית
דמי ביטוח,
חשכ״ז—1967

7.5

7.5

7.5

ללא הגבלה

לפי מצב המאזן

לפי מצב המאזן

לפי מצב המאזן

לפי מצב המאזן

פ נח ם ספיד
שר האוצר

י״פ  ,1353תשנ׳׳ז ,עמ׳ •1349
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קוביז התקנות  ,2144ה׳ בכסלו חשכ״ח7.12.1967 ,

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
תקנות בדבר הצהרת אמונים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34ר 55לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות שירות המדינה )מינויים( )הצהרת אמונים( ,תשכ״ו— , 1966אחד
.1
פסקה ) (6יבוא:
״) (7מנהל מוסד חינוך לחינוך יסודי שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק
לימוד חובה ,תשי״ט—* 1959
) (8מפקח ומפקח מחוז כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(,
תשי״ז—'.* 1956״
2

תישי! • ת ה נ ה !

3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה )מינויים( )הצהרת אמונים( )תיקון(,
,2
תשכ״ח—1967״.
י״טבחשוןתשכ״ח )22בנובמבר (1967

פנחס ספיד
שר האוצר

« מ >720802
1
2
3
4

ס״ח
<ן׳׳ת
ס״ח
ס״ת

השט

י

 ,279תשי״ט ,עפ׳ .86
 ,1893תשכ״ו ,עמ׳ .2221
 ;26תשי״ט ,עמ׳ ז.28
 ,641תשי״ז ,עמ׳ .116

חוק המים ,תשי״ט—:1959
תקנות לויסות מפלס הכנרת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  159לחוק המים ,תשי״ט— ? 1959הריני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה—
.1
״מיתקן ויסות״ — מיתקן הנמצא בכנדת או לידה ואשד באמצעותו ניתן להרים או להנמיך
את פני המים בכנדת!
״מחזיק״ — מי שבחזקתו או בשליטתו נמצא מיתקן ויסות.
)א( הרום המקסימלי והמינימלי של פני המים בכנרת )להלן — המפלס המותר(
.2
1, ,
, ,
ייקבע מפעם לפעמ על ל
סים מותרים ,בהתאם לעונות השנה או לנתונים אחדים שייראו לו.
)ב( נציב המים רשאי לקבוע את המקומות בכנדת בהם יימדד המפלס והמכשירים
שבאמצעותם תבוצע המדידה.
די

נ צ י ב ד

מיט

ב צ ו

ב ר ש ו מ ו ת־

ה נ צ י ב

ר ש א

ק ב ו ע

ב

צ

ן

מ

ס

פ

ר

מפ

.1,

)א( לא יעשה אדם כל פעולה העשויה לשנות את המפלס המותר.
.3
)ב(; ,האמור בתקנת משנה )א( אין בו כדי לפגוע בביצוען של פעולות הנעשות
בהתאם לרשיון בר־תוקף או להיתר שניתן על ידי נציב המים.

חנדרות

שביעת המפלס
המותר

שינוי המפלט
ה מ י ת י

ס״ת תשי״ט ,עמ׳ .166
ה<בץ התיןמת  ,2144ה׳ בכסלו תשכ״ח7.12.1967 ,

355

 <4בגבולות המפלס המותר רשאי מחזיק להביא לידי שינוי רום פני המים ,ובלבד שהודעה
על כך נמסרה לנציב המים זמן סביר מראש.
נציב המים רשאי להורות למחזיק לפעול לשינוי רום פני המיס ,בגבולות המפלס
.5
המותר ,ולהציבם ברום שיקבע ,ורשאי הוא לאסור על מחזיק ביצוע שינוי כאמור בתקנה .4
נציב המים דשאי לדרוש ממחזיק פרטים הקשורים בפעולתו של מיתקן ויסות או
,6
בפעולות הכרוכות בשינוי דום פני המים בכנרת.
ך ) .א> מצא נציב המים כי צורך מידי חיוני מחייב הצבתו של רום פני המיס מעבר
למפלס המותר ,דשאי הוא להורות לבעל מיתקן ויסות לעשות מיד את כל הדרוש כדי להציב
את רום פני המים כאמור.
)ב( הוראת נציב המים תעמוד בתקפה לא יותר משלושים יום ,אלא אם פורסם תוך
תקופה זו צו כאמור בתקנה .2
סמכויותיו של נציב המיס לפי תקנות אלה יופעלו בשים לב להוראות פקודת זכיונות
.8
החשמל ובלי לפגוע בזכויות הנובעות מהפקודה האמורה.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים )ויסות מפלס הכנרת( ,תשכ״ח—1967״.

.9

כ״א בחשון תשכ״ח ) 24בנובמבר (1967

חיים גבתי
שר החקלאות

)חמ (737611

חוקי א״י ,נ ר ו אי ,פרק נ״ב ,עמ׳ .604

חוק שירותי הכבאות ,תשי״ט—1959
תקנות בדבר ארגון ותקן של יחידות כבאים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ד ר 35לחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט— ? 1959אני מתקין
תקנות אלה:׳
תיקיו
התוספת
הואשזנת

השם

בתוספת הראשונה לתקנות שירותי הכבאות )ארגון ותקן של יחידות כבאים(,
.1
תשכ״ב— , 1962בסימן  1עיריות ,לצד שם רשות הכבאות ״ירושלים״ ,בטור ״א1״ שמתחת
לכותרת ״סוגי התחנות״ יבוא ״1״ ובטור ״ב1״ יימחק ״1״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות )ארגון ותקן של יחידות כבאים(
.2
)תיקון( ,תשכ״ח—1967״.
חיים משה שפירא
שר הפנים

כ״ח בתשרי תשכ״ח ) 1בנובמבר (1967
)חמ (76544

1
2
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ס״ח  ,290תשי׳׳ט ,עמ׳ .199
ק״ת  ,1330תשכ״נ ,עט׳  ; 2174ק״ת  ,2047תשכ״ו ,עט׳ .2455

קונץ התקנות  ,2144ה׳ בנס?ו ת׳שנ״ח7.12.1967 ,

פקודת בתי הדואר
תקנות כדבר תעריף! של שירותי הדואר
 :בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפי הדואר בפנים ה ףץ(,
.1
,
 ,48הקטע ״ל־ 3חדשים — 4.00״ — יימחק,
א

ת ש כ

״ן_

1 9 6 6

,2

ב

פ

ד

ט

 »2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי הדואר בפנים הארץ( )תיקון(,
תשכ״ח—1967״.
י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר (1967
י
ח מ (76000

1
2

תיקח
התוספת

השם

ישראל ישעיהו־שרעבי
שר ,הדואר

חוקי א״י ,כרד בי ,פרס קט״ו ,עט׳  : 1155ם״ח  ,463תשכ״ה ,עט׳ .234
ק״ת  ,1852תשכ״ו ,עט׳  ; 1513ק״ת  ,1908תשכ״ו ,עט׳ .2515

חוק הגנת הצומח ,תשט״ז195&-
צו בדבר השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הגנת הצומח ,תשט״ז—• 1956י ,אני מצווה לאמור:
) .1א( מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשכ״ז ,חייב לכסת בו את צמחי הכותנה
ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות  30ס״מ.
)ב( ,הפעולות האמורות בסעיף קטן)א( יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם
לא יאוחר—
) (1מיום י״ג בכסלו תשכ״ח ) 15בדצמבר  — (1967בכל הארץ ,למעט עמק
בית־שאן?
) (2מיום א׳ בטבת תשכ״ח ) 2בינואר  — (1968בעמק בית־שאן.

הפיכת שטחי
גידול כותנה

צמחו מחדש צמחים של כותנה ,לאחר ששדה הכותנה כוסח ונהפד בהתאם להוראות
.2
סעיף  ,1חייב המחזיק בשדה לקלטת ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר הצצת
הגידול.

השטדת
עט י הה טחד׳*5
של כותנה

 . .3לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח )השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ז( ,תשכ״ח—
1967״.

השם

כ״ו בחשון תשכ״ח ) 29בנובמבר (1967
<חט >(738003

ח יים גב ת י

שר החקלאות
1

סייח  ,206תשט״ז ,עט׳ •79

קובץ התקנות  ,2144ה׳ בכסלו ת׳מכ״ח7.12.1967 ,
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פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר הטלת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
הפקודה

הפקדת!
התשריט

הפקודה תחול על חלקות רישום קרקע המפורטות בתוספת להלן כמםומן בצבע צהוב
.1
בתשריט מם׳ /63ק ,1/הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום ביד שר התחבורה ביום י״א בחשוז
תשכ״ח ) 14בנובמבר .(1967
.2
האלה:

העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מהלשכות

) ¡ (1אגף רישום והסדר הקרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושלים $
) (2לשכת רישום הקרקעות ,משרד ספרי האחוזה ,חיפה!
) (3מינהל מחוז חיפה ,חיפה!
) (4לשכת מהנדס העיר ,עירית חיפה ?
) (5לשכת מהנדס מחוז הצפון ,רכבת ישראל ,חיפה.
ד.׳8פ

לצו זה ייקרא ״צו מדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( )מסילות ברזל — מס׳ ,(27

.3

תשכ״ח—1967״.
תוםפת
מספר הגוש

מספר החלקות

10877

36 ,20 ,14

י״א בחשון תשכ״ח ) 14בנובמבר (1967
)חמ ;(75501

1

2
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משה כרמל
שר התחבורה

עייר  ,1943תוס׳  1מם׳  ,1305עמ׳ .40
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1

קובץ התקנות  ,2144ה׳ בכסלו תשכ״ח7.12.1967 ,

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

2

.1

אחרי סעיף  1לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  211נהריה—

מעונה( )שינויתווי(,תשכ״ז—) 1967להלן — הצוהעיקרי(,יבוא:
1א .על קטע הדרך המתחיל בנקודת ציון  159.640 — 267.870בקירוב
״התחולה
י י י ומסתיים בנקודת ציון  161.560 — 268.100בקירוב תחול הפקודה ,על אף
האמור בסעיף  ,1ברוחב של  40מטר.״
8

הוספת!

״״' *
1

1,1

ב ח  5ס ט ה

»2

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(

)כביש עוקף מעונה( ,תשי׳ד—— *1960

ביטול

בטל.

»3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  211נהריה—

ה׳טם

מעונה( )שינוי תווי( )תיקון( ,תשכ״ח—1967״.
י״ז בחשון תשכ״ח ) 20בנובמבר (1967
 5 0 3 0ז (

) ח מ

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1943תוס׳  1טס׳  ,1305עט׳ ,40
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,2088תשכ״ז ,עט׳ .3037
ק״ת  ,1006ת׳צ(״ר ,עט׳ .1025

1

2
3

4

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

2

בסעיף  1לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש פתח־־תקוה—חדרה(,
.1
תשכ״ב— , 1962במקום ״בנקודת ציון 141.800—205.000״ יבוא ״בנקודת ציון —206.920
141.500״.

תיסהםעי1*1

3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש פתודתקוה—
.2
חדדה( )תיקון( ,תשכ״ת—1967״.
י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר (1967
!(75050

) ח מ

ה׳טם

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1טס׳  ,1305עט׳ .40
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,1333תשכ״ב ,עט׳  ; 2222ק״ת  ,1700תשכ׳׳ה ,עמ׳  ; 1.586ק״ת  ,1893תשכ״ו ,עט׳ .2223
1

2

3

הוב׳! התסנות  ,2144ה׳ בכסלו תשכ״ח7.12.1967 ,

359

חוק מסי מכם ובלו)שינוי

תעריף( ,תש״ט—11949

החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכם או המטילות מכס
בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מפס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ? 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
 , (28תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה
ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר .(1967
אמה תלמי
)חט >72801
סגן יושב ראש הכנסת
2

1
2

ס״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ¡ 154ם״ח  ,303תש״ו ,עט׳ .18
ק״ת  ,2092תשכ״ז ,עט׳ .3097

החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מבס
בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעדיף( ,תש״ט— ,* 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מם׳
 , (29תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שחיתה פטורה
ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר .(1967
אמה תלמי
« ט (72801
סגן יושב ראש הכנסת
2

1
2

ם״ח  ,19תשייט ,עט׳  ; 154ט״ח  ,303תש״ו ,עט׳ .18
ק״ת  ,2092תשכ״ז ,עט׳ .3099

החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכם או המטילות מכס
בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ? 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מס׳
 , (31תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה
ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר .(1967
אמה תלמי
<חט >72801
סגן יושב ראש הכנסת
2

1
2

ס״ח  ,19תשייט ,עט׳  154ז ט״ח  ,303תש״ד ,עט׳ .18
ק״ת  ,2094תשכ״ן ,עט׳ .3106

החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מכס
בהתאם לסעיף )2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ? 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הוראת שעה מם׳
 , (32תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על מהודה שהיתה פטורה
ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר .(1967
אמה תלמי
<חט (72801
סגן יושב ראש הכנסת
2

1
2
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ס״ח  ,19תשייט ,עט׳  : 154ס״ח  ,303תש״ד ,עט׳ .18
ק״ת  ,2110תשכ״ז ,עט׳ .3348
קובץ התקנות  ,2144ה׳ בכפ?ו תשכ״ח7.12.1967 ,

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
י ה ח ל מ ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת ה י ט ל י ם
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—•1958י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(26
תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
2

נתהבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר -.(1967
« מ (74049
1

אמה תלמי
סגן יושב ראש הכנסת

ס״ת  ,434תשכ״ד ,עמ׳  ; 175ס״ו!  ,402תשכ׳׳ז ,עמי  .21י

ק״ת  ,2106תשכ״ו ,עמי .3269

2

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
ה ח ל ט ה בדבר אישור ה ו ר א ו ת המגדילות או ה מ ט י ל ו ת היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חידום )תשלומי חובה( ,תשי״ת— , 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(27
תשכ״ז— , 1967שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
נתקבלה בכנסת ביום י״ח בחשון תשכ״ח ) 21בנובמבר .(1967
1

2

74049

אמה

« ( w
_ _ _ _ _ _
1

:

2

תלמי

סגן יושב ראש הכנסת

ם״ח  ,434תשכ״ד; עמ׳  ; 175ס״ח  ,492תשכ״ז ,עמ׳ .21
ק׳׳ת  ,2115תשכ״ז ,עט׳ .3427

מדור לשלטון מקדמי
פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לג׳ת בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ד 25לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית ג׳ת חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר ז ה —
.1
״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואבזרים המשמשים לבניית
ביבים i
״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 ?

ייגייוי*

דיני מדינת ישרא ,5נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
9ובץ התקנות  ,2144ה׳ בכס?ו תשכ״ח!7.12.1967 ,
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״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לדבות הוצאות משדד ובל סכום המגיע מאת
המועצה ,אס כריבית ואם באופן אחר ,בקשר עט הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות
הגביה ,אד בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ?
״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 ו
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ת— , 1958שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן!
״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳ת!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסרים לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים t
) (2׳ סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופיגוים ,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!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,
גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ן
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם;
') (6הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
) (7כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״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 אס 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 מקצתן!׳
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקר או חומר אחד ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
2

החלטה על
טלילת רחוב

.2

הודעה על
החלטה לםלול
רחוב

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

שינוי רחבו
של כביש

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

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

2
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ם״ח  ,250תשי״ח ,עט׳ .108
קוב׳) התקנות  ,2144ה׳ בכסלו תשכ״ח7.12.1967 ,

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת 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 המלא!
) {2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא 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;
) (5השלמת סלילת הכביש׳ בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
»6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של .75%
)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן)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.
) , .7א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשרים 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 קטן )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 שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום
ההודעה ,כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על יחי המהנדס.
 . .8המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם,
הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אודך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי דחבה המלא ן
) (2׳ הנחת אבני שפה!
) >3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!
) (4השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים כאמור!
) (5סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
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י
סלילת כביש

שיעורי דמי
משתתפות
בסלילת כבישים
וגבייתם

פסדונות על
חשבו! דמי
השתתפות
בסלילת כבישים
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) .9א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורד חזיתותיהם למדרכה.

שיעורי דמי
השתתפותי
בסלילת מררכות
וגבייתם

)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
)6ג( ר ,7בשינויים המחריבים.

החזרת תשלומים
במקרה של אי
ביצוע

 .10גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

סלילת כביש
על ידי הבעלים

) .11א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים ,התנאים והדרכים כאמור
ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)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( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד .25%

תעודה ע? םכום
ההוצאות

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

מסירת הודעומ

 .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 הערוך 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 בוקיט
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דגה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ענשים

 .14העובד על הוראה מהוראות חוק עזד זה ,דינו — קנס  500לידות ,ובמקרה של עביה?
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

סלילה שהוחל
בה בעבר

 .15התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה ,יחולו לגבי אותה
סלילה הוראות חוק עזר לג׳ת )סלילת רחובות( ,תשכ״א. 1961--
3

ביטול

.16

חוק עזר לג׳ת )סלילת רחובות( ,תשכ״א— — 1961בטל ,פרט לאמור בסעיף .15

השם

.17

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת )סלילת רחובות( ,תשכ״ח—1967״.

נתאשד.
כ״ח בתשרי תשכ״ח ) 1בנובמבר (1967

אחמד מחמוד אבו עוצבה
ראש המועצה המקומית ג׳ת

)חמ (81763

חיים משה שפירא
שר האוצר
ק״ת  ,1093תשכ״א ,עמ׳ .807
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