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 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951
פ נ ו מ י א ו במ0- ו ע ו ז י ע ו : ד&פ%ם ו י דבר צ נ ת: ו  •י תקנ

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א־-1951 ג
 מתקין תקנותאלה:

ת , 1. בתקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים וציוד עובדים ואימונם), תשי״ד— פ ? ח  ח

 תסנח7(א)
 21954, בתקנה 7, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) כל מעביד יתקין במפעלו נקודת כיבוי אש שתכלול את הציוד המפורט
 בתוספת א׳ ונקודת עזרה ראשונה בצורת תרמיל או ארגז שיכלול את הציוד
 המפורט בתוספת בי, אולם מפקד הגא מחוזי רשאי להורות, אם הוא סבור שצרכי
 ההתגוננות האזרחית מצדיקים זאת, כי נקודת כיבוי אש או נקודת,•ונזרה ראשונה
 תכלול ציוד אחר׳ בין בנוסף לציוד המפורט בתוספת א׳ דבי, כולו או חלק ממנו,

 ובין במקומו״.

 ה׳שט ־ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים וציוד עובדים
 ואימונם) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן ו  כ״ה בניסן תשכ״ג(19 באפריל 1963) ד
< שד הבטחון 7 3 1 7  >חט 3

 1 ס״וו 71, ת?!י״א, עמי 78•

 2 ק״ת 442, תשי״ד, עמ׳ 666.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950
ת חיילים שנספו במערכה ת בני משפחו ק ס ע ת בדבר ה ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33 (ב) ד(ה) ר37 לחוק משפחות חיילים שנספו
, אני מתקין תקנות אלה:  •י'.:' במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י--1950 ג

 תיסוז 1. בתקנה 1 לתקנות העסקת בני משפחות חיילים שנספו במערבה, תשי״א—21951>
ה 1 במקום ההגדרה ״זכאי״ יבוא: נ ק  ת

 ״ ״זכאי״ — יתום, הורה או אלמנתו של חייל שנספה במערכה אשר נרשמו בלשכה האזורית
 של מחלקת השיקום הקרובה ביותר למקום שבו הם מבקשים עבודה ושנמסרה עליהם

 הודעה לנותן עבודה לפי תקנה 4(ב).״

 השם 2. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העסקת בני משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון),
 תשכ״ג—1963״.

 ב״ט באדר תשב״ג(25 במרס 1963)
 (ד!מ 73001)

 אני מסבים.
ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו ן ד ו ל ל א א ג  י

 שר העבודה שר הבטחון

 1 ם״ח תמ״י, עמ׳ 162 ; ם״ח תעי״ב, ע0׳ 287 ; ם״ח תשי״ח, עמי 172 ; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 177, וזשי״א, עמי 1093.

 1418 קובץ התמנות 1444, ט׳ באייר ת׳«כ״ג, 8.5.1963



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שכר חברי בית הדין

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 109 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •יי אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (שבר חברי בית דין), תשי״ח—1958 2 (למלן _ תיסח
• . ••>• תקנה 2 י , •  י

 התקנות העיקריות), במקום ״חמש עשרה לירות״ יבוא ״עשרים לירות״.

״ תיסוו ן ד י ע ^ ב ש ם ן י ר ש א ע ו ב ״ י ת ו ר י 1 פ , י ד ש ע  2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״
 תסנח 8

 ד50 אגורות׳/
ם ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(שבד חברי בית דין) (תיקון), תשכ״ג— ח

 1963״.

 ד בניסן תשב״ג(31 במרס 1963)
ן ו ל ל א א ג  (חט 750308) י

 . שד העבודה י

 1 ס״ח 137, תעי״ד, עט׳ 6.

 2 >ךת 812, תעי״ח, עט׳ 1662 ; ק״ת w ,996׳n עט׳ 880.

 פקודת המשטרה
 תקנות בדבר חופשה לשוטרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לפקודת המשטרה •י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, האמור בתקנת משנה (ז) תיקי!  1. בתקנה 5 לתקנות המשטרה (חופשה), תשי״ח—1957 3
ה נ | י  יסומן בתקנת משנה (ח) ולפניה יבוא: ת

 ״(ז) חלה שוטר במחלה, שלדעת המפקח הכללי, נגרמה או הוחמרה בתקופת
 שירותו ועקב שירותו במשטרה, יורה המפקח הכללי על אופן חישוב חופשת

 המחלה ועל המשכורת שתשולם לו בתקופת המחלה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשטרה (חופשה) (תיקון), תשב״ג—1963״. השמ

 מ״ח בניסן תשכ״ג(22 באפריל 1963)
ת י ר ט ם ש ו ל ר ש ו כ  .>1»7080ה. ב

 שר המשטרה

 1 חוקי א״י, כדר ב/ פר? סי״ב, עט׳ 1124.

 2 ע״ר ת׳8״וו, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

, תשי״ח, עט׳ 491. n 756״c> s 

 קובץ התקנות 4444 ט׳ באייר ת׳»נ״ג, 3.8.1968 1419



 פקודת סימני המסחר, 1938
ת בדבר אגרות ו  . י תקנ

, אני מתקין תקנות אלד,;  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת סימני המסחר, 1938 ג
, יבוא:  במקום התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940 2

 ״תופפת ראשונה
 . , ;< . שיעור האגרה

) ב5יתת ׳ 3 ד נ ק ת ) 

 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג סחורות אחד 7.50

 2. עם הגשת בקשה לרישום סימן אישור על פי סעיף 10 לפקודה,
 בסוג סחורות אחד 7.50

 3. עם הגשת מספר בקשות לרישום סימן אישור על פי סעיף 10
- לכל בקשה 7.50  לפקודה, בסוגי סחורות שונים ־

 ובלבד שהסכום הכולל לכל הבקשות יחד לא יעלה על —.150
 לירות.

 4. עם הגשת בקשה שהרשם יפרט את נימוקי החלטתו בדבר בקשה
 לרישום סימן מסחר והחומר בו השתמש 7.50

 5. עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה —15

 6. עם הגשת הודעה שכנגד בתשובה להודעת התנגדות — לכל
 בקשה שמתנגדים לה —.3

 7. בעד בירור לכל התנגדות׳ האגדה תשולם על ידי המבקש ועל
 ידי המתנגד 12.50

 8. בעד רישום סימן מסחר בסוג סחורות אהד ״,15

 9. בעד רישום סימן אישור אחד לגבי סחורות מסיגים שונים על
 פי בקשות שהוגשו בעת ובעונה אחת לפי סעיף 10 לפקודה —

 לכל סוג סחורה —.15
 ובלבד שהסכום הבולל לבל הסוגים יחד לא יעלה על 300 לירות.

 10. עם הגשת בקשה לחידוש רישומו של סימן עם פקיעת תקפו של
 של הרישום האחרון —.30

 11. אגרה נוספת על פי תקנה 52(2) —.15

 12. אגרה נוספת על פי תקנה 55(1) —.45

 13. עם הגשת בקשה לרשום בפנקס סימני המסחר שם של בעל
 •י חדש —

 (א) אם הוגשה הבקשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות — לסימן אחד 7.50
 לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה •• —.3

 ע״ר 1938, תום׳ 1 טס׳ 843, עט׳ 103.
 ע״ר 1940, תופ׳ 2 מס׳ 984, עט׳ 192 ; ק״ת 950, תשי״ט, עמ׳ 40.

 >ןובץ וותרנות 1444, ה׳ באייר תשכ״נ, 5.1963 3



 י - •ציעור האגרה
 . • . בלירות י .

 (ג) אם הוגשה הבקשה אחרי ששד, חדשים מתאריו רכישת
 הבעלות —

 לסימן אחד —.25
 לכל סימן נוסף שהועבר באותה. פעולה 7.50

 14. (א) עם הגשת בקשה לרשום שינוי שם של בעל סימן או
 שינוי מענו או שינוי המען למסירת הודעות —3

 (ב) אם מבקשים לרשום אותו שינוי בעת ובעונה אחת לגבי
 מספר סימנים —

 לסימן הראשון —3
 לכל סימן נוסף 1.80

 15. (א) עם הגשת בקשה לכל רישום, תיקון או שינוי ברישום
 שבפנקס שלא הוטלה עליו אגרה אחרת —3

 (ב) אם מבקשים לרשום אותו רישום, שינוי או תיקון לגבי
 י מספר סימנים בעת ובעוגה אחת —

 לסימן הראשון —.3
 לכל סימן נוסף 1.50

 16. (א) עם הגשת בקשה למתן רשות לתקן בקשה לרישום
 סימן מסחר —.3

 (ב) אם מבוקש אותו תיקון לגבי מספד בקשות בעת ובעונה
 אחת —

 לבקשה הראשונה ——3
 לכל בקשה נוספת 1.50

 17. עם.הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר, בולו
 או מקצתו, על פי בקשתו של בעל הסימן —5

 18. עם הגשת בקשה לתיקון פנקס או למחיקת סימן מסחר מה־
 פנקס על פי סעיף 22 או סעיף 25 לפקודה —.15

 19. בעד בירור בקשה על פי סעיף 22 או. סעיף 25 לפקודה —.10
 האגרה תשולם על ידי המבקש ועל ידי בעל הסימן.

 20. בעד חיפוש על פי תקנה 78 לכל סימן בסוג אחד —.5

 21. בעד תעודה מאת הרשם, למעט תעודה על פי סעיף 15(2)
 לפקודה —5

 22. עם הגשת בקשה על פי סעיף 19(2) לפקודה 7.50

 23. עם הגשת בקשה למתן רשות לשנות סימן רשום או להוסיף
 עליו—

 לכל סימן רשום 7.50

 יקוב*1 התקינות 1444, ט׳ באייר. ת׳?מ׳נ, 3.5.1903



 ׳!!יעוד.האגרה
 ב5ירות

 24. (א) בעד עיון בכרטסת סימני ממסחר בבל סוג וסוג —
 לרבות עיון בפנקס שנעשה בעקבות חעיון בכרטסת

 כאמור. —.2
 (ב) בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת — לכל

 סימן 0.50

 25. בעד העתק מסמך במכונת כתיבה — לכל עמוד —.2

 26. בעד נסח מפנקס סימני המסחר —.2

 27. בעד אישור העתק של סימן מסחר או של נסח מהפנקס —
 לכל עמוד —.1.׳

 תחילי! 2. תחילתן של תקנות אלה היא בתום 14 יום מיום פרסומן ברשומות.

 «*& 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סימני המסחר (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ו ב ש א  נתאשר. ז
 כ״ד בניסן תשכ״ג(18 באפריל 1963) דשם סימני המסחר

 (חני 70550)

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

 פקודת הפטנטים והמדגמים
ת בדבר אגרות ו  תקנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים1
 אלה:

׳ יבוא:  החלפת 1. במקום התוספת הראשונה לתקנות הפטנטים 2
 התוספת

 ״תוספת ראשוגח
 שיעוד האגרה

ת י ו י ?  (תקנה 3) . 3
 1. עם הגשת בקשה מלווה פירוט —.40

 ב בעת מתן ארכה להגשת פירוט מתוקן על פי תקנה 22 או למ־
 סירת הודעה על פי תקנה 23(6) — לכל חודש או חלק ממנו —.3

 3 עם הגשת הודעות התנגדות —.15
 4. בעד בירוד התנגדות בפני הרשם —10

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרס ק״ה, עט׳ 1058 ¡ ם׳׳ח 65, תעי׳׳א, עט׳ 30.

 s חוקי א״י, כרד ג׳, עט׳ 1974•

 .הראשונה

 1422 הוגץ התקנות 1444, ט׳ נאייו תשב״נ, 3.5.1968



 שיעור האגרה
 •.בלירות יי

 5. בעד הארכת המועד לחיתומ —
 (א) לכל חודש מששת החדשים הראשונים —.5

 (ב) לכל חודש נוסף או חלק ממנו י —10
 6. בעד חידוש תקפו של פטנט —

 (א) לפני תום השנה הרביעית מתאריך הפטנט — ל־4 השנים
 שלאחריה —40

 (ב) לפני תום השנה השמינית מתאריך הפטנט — לארבע
r75-השנים שלאחריה 

 (ג) לפני תום השגה השתים־עשרה מתאריך הפטנט —
 לארבע השנים שלאחריה —.100

 7. בעד מתן ארכה לתשלום אגרת חידוש — לכל חודש או חלק
 ממנו ׳7.50

 8. עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו —.100
 9. עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לאחר קבלתו על פי סעיף

 10(1) לפקודה —.10
 10. עם הגשת בקשה למתן זכיון חובה או לביטול פטנט על פי

 סעיף 21(1) לפקודה י —.50
 11. בעד העברת בקשה לבית המשפט על פי סעיף 21(2) לפקודה —15

 12. בעד רישום שינוי שם, מען או מען למסירת הודעות בפנקס
 הפטנטים — לבל פטנט —.5

 13. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס הפטנטים של בעל חדש,
 שעבוד, זכיון, או מסמך כיוצא באלה —

 (א) אס הבקשה הוגשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחדת — לכל פטנט —10

 (ב) אם הבקשה הוגשה לאחד ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת — לכל פטנט —.40

 14. עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד זכיון וכיוצא באלה,
 . בפנקס הפטנטים 7.50

 15. עם הגשת בקשה לתיקץ טעות סופר-י
 (א) לפני החיתום —.4
 (ב) לאחד החיתום 7.50
 16. בעד תיקון טופס הבקשה —.3
 17. בעד תעודה מאת הרשם על פי סעיף 48 לפקודה —.5

 18. בעד כפל תעודת פטנט —15
 19. עם מתן הודעה על פי תקנות 67 או 68 על כוונה להציג או

 לפרסם המצאה 7.50
 20. עם מתן הודעה בדבר צו בית משפט לתקן פירוט או להכניס

 תיקון בפנקס הפטנטים —.3

 .קוגיז..3ת?נות 1444, צ!׳ באייר Wn׳נ,-,3,54966 1423



 שיעור האגרה
 בלירות

 21. בעד עיון —
 (א) בפנקס הפטנטים 2.50
 (ב) בפירושי פטנטים — בעד עשרה תיקים או חלק מהם 2.50
 22. בעד אישור העתקים — לכל עמוד —1
 23. בעד נסח מתוך הפנקס 2.50
 24. בעד העתק של תעודה שניתנה על ידי הרשם — לכל העתק 1.50

 25. בעד העתקת מסמך׳ למעט תעודה׳ כולו או חלק ממנו׳.במכונת
 כתיבה — לכל עמוד או חלק ממנו 1.50

 26. (א) בעד העתקת פירוט לרבות שרטוט במכונת העתק או בעד
 העתק שמש של שרטוט — לכל עמוד , 0.70
 (ב) בעד העתקה כאמור של כל מסמך אחר — לכל עמוד —.1
 27. עם דרישה לפי סעיף 52 (6) לפקודה 7.50

 28. עם הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת ערעור), תשי״ב—1952 8 7.50

 29. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון), תשי״ב—41952 —.20״

 תחילתן של תקנות אלה היא כתום 14 יום מיום פרסומן ברשומות.

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים (תיקון מס׳ 2), תשכ״ג—1963״.
.2 
.3 

 תחילת

 השם

ר ב ש א  ז
 רשם הפטנטים והמדגמים

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשכ״ג(18 באפריל 1963)

 (חמ 70511)

 ד ב יוסף.
 שר המשפטים

 ק״ת 288, תשי״ב, עמ׳ 1205.
 ק״ת 288, תשי״ב, עמי 1202•

 פקודת הפטנטים והמדגמים
ת בדבר אגרות ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמיםי, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום התוספת הראשונה לתקנות המדגמים ׳-, יבוא:

 שיעור האגרה
 בלירות

 ״תופפת ראשונה
 (תקנה 3)

 1. עם הגשת בקשה לרישום מדגם אחד המיועד לחפץ אחד
 בסוג אחד 7.50

 2. עם הגשת בקשה לרישום מדגם אחד המיועד למערכת חפצים :
 בסוג אחד —.15

 1 חוקי א׳׳י, כרד ב׳, פרה ק״ה״עמ׳ 1053.

 a חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 1957.

 החלפת
 התוספת

 הראשונה

 1424 .־ קובץ התקנות n ,1444< באייר ת׳״כ״ג, 3.5.1903



 ׳טיעור האגדה
 בלירות.

10 — 

5.— 

15 — 
40 — 

3 — 

5.— 
1.50 

20.— 
3.— 

5 — 
1.50 

5.— 
1.50 
2 — 
3.— 

2.— 

4 — 

15.— 

7.50 

3.20 

1425 

 3. עם הגשת בקשה על פי תקנה 29 שהרשם יפרט את נימוקי
 ההחלטה והחומר בו השתמש

 4. עם הגשת בקשה להארכת המועד אשד בו יש להשלים בקשה
 לרישום מדגם — לכל חודש או חלק ממנו

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה —
 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה
 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה

 6. עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגרה בעד
 הארכת תקופת ההגנה — לכל חודש או חלק ממנו

 7. עם הגשת בקשה לרישום בפנקס.המדגמים שם של בעל הדש,
 שעבוד, זכיון או מסמך כיוצא באלה —

 (א) אם הבקשה הוגשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת —

 למדגם אחד
 לכל מדגם נוסף

 (ב) אם הבקשה הוגשה לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
 הבעלות או הזכות האחרת —

 למדגם אחד
 לכל מדגם נוסף

 י 8. עם הגשת בקשה לביול רישום שעבוד, זכיון וכיוצא באלה
 בפנקס המדגמים —

 למדגם אחד
 לכל מדגם נוסף

 9. בעד רישום שינוי שם, מען או מען למסירת הודעות בפנקס
 המדגמים—
 למדגם אחד

 לכל מדגם נוסף
 10. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר

 11. בעד תיקון טופס בקשה
 12. עם הגשת בקשה על פי סעיף 42(ב) לפקודה לבטל רישומו

 של מדגם, כולו או מקצתו
 13. עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה 55

 14. עם הגשת בקשה על פי סעיף 36 לפקודה לבטל רישומו של
 מדגם

 15. בעד בירור בקשה לביטול מדגם על פי סעיף 36 לפקודה
 האגדה תשולם על ידי המבקש ועל ידי הבעל הרשום.

- 16. בעד רישום של שינוי בפנקס בעקבות צו בית המשפט

 ׳'קובץ התקנות 1444, ט׳ באייר ת׳צזכ״ג, 3.5.1963



 שיעור האגרה.
 בלירות

. 2  •17. בעד העתק של תעודת. רישום —
 18. בעד עיון בפנקס או במדגם, למעט עיון על פי הסייג לסעיף

 לסעיף 35 (1) לפקודה —.2
 19. בעד אישור העתקים — לכל עמוד —.1
 20. בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה — לכל דמות 1.50

 21. עם הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת ערעור), תשי״ב—1952 3 7.50

 22. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים והמדגמים
 (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זביון), תשי״ב—41952 —20״

 2. .תחילתן של תקנות אלה היא כתום 14 יום מיום פרסומן ברשומות.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ב שר א  נתאשר. ז
 כ״ד בניסן תשכ״ג(18 באפריל 1963) רשם הפטנטים והמדגמים

 >וומ 70512)
ף ס ו ב י  ד

 שד המשפטים .

 י >ךח 288, תשי״ב, עמ׳ 1205.
 ?״ת 288, תשי״ב, עמי 1202.

 חוק המים, תשי״ט—1959
ת בדבר שלטים• . ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 לחוק המיס, תשי״ט~1959 *, ולאחר התייעצות עם
 מועצת המיס, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״נציבות״ — נציבות המים, הקריה, תל־אביב־יפו 1

 ״שלט״ — שלט שעליו המלים ״מדינת ישראל — מפקד המים״ והמספר הארצי שניתן לבאר
 או למכון מים על ידי נציב המים.

 2. מפיק מים מבאר או ממכון מים, יתקין על הקיר החיצוני של בית הבאר או וגכון
 המים שלט שאפשר לקבלו בנציבות, ללא תשלום, ויבטיח שהשלט ישאר.קבוע במקומו
 כשהוא תקין וקריא. באין מבנה להתקנת שלט כאמור, יש. להתקינו כאמור על מיתקן

 השאיבה במקום בולט לעין.

 1 ס״ח 288, תשי׳׳ט, עמ׳ 168.



 3. מי שהתחיל להפיק מים כאמור בתקנה 2 לפני יום פדםופ תקנות אלד! ברשומות מועד התקנה
 (להלן — יום הפרסום)/ יתקין כאמור שלט תוך 15 יום מיום הפרסום. מי שהתחיל להפיק

 מים כאמור אחדי יום הפרסום, יתקין כאמור שלט תוך 15 יום מיום התחלת ההפקר״

 4. אבד שלט או התקלקל, יתקין מפיק כאמור שלט חדש שאפשר לקבלו בנציבות אובה שלט
 תמורת תשלום של—.5 לירות תוך 15 יום מיום בו אבד השלט או התקלקל.

' ^י  5. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — קנס 100 לירות. ״י

 6. לתקנות אלה ייקרא,,תקנות המים (שלטים),תשכ״ג—1963״. יי׳טם

 כ?ג בניסן תשכ״ג(17 באפריל 1963)
ן י י ה ד ש  ׳(חט 737606) מ

 שר החקלאות

׳ תשי״ט—1959 ם י מ ק ה ו  ח

 תקנות בדבר אגרת תעודות

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 מועצת המים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה— הגדרה
 ״תעודה״ — מסמך שנערך על ידי נציב המים ושימש בסים לרישום צרכן, בעל באר׳ או

 בעל מכון מיס בפנקס המים או למתן רשיון הפקה.

 2. המבקש העתק מתעודד. ישלם לנציב המים׳ לכל דף פוליו או חלק ממנו, אגדה בשיעור אגרת תעודמ
 זה:

 לירות ׳־:

 בעד כל העתק 1.50

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים (אגרת תעודות), תשכ״ג—1963״. השם

 ב״ג בניסן תשכ״ג(17 באפריל 1963)
ן י י ה ד ש  >ח« 73-005) מ

 שר החקלאות

 1 ס׳׳ח 288, תשי״ט, עט׳ 168.

1427 8.5.1808 ̂  קוג* התקנות 1444, ט׳ גאייי-מ«ב״



 חוק המים, תשי״ט—1959

: •י  כללים לצריכת מים לבריכות דגים י

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—11959י ולאחר התייעצות עם
 מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

ט 1. לא יצרוך צרכן, למטרת גידול דגים בבריכות מים, אלא בכמויות ובתנאים שנקבעו י מ ש ב י ט י  ״
 לבריכות דנים , , *

 לבריכות שאותרו ברשיון ההפקה שניתן לספק המים שלו.

ב 2. (א) נציב המים ישלח לכל צרכן הודעה המפרטת את שטחי הבריכות שאותרו י צ ה נ ע ד י  ה

 חמים
 כאמור בסעיף 1.

 (ב) צרכן שלא קיבל את ההודעה כאמור תוך 15 יום מיום תחילתם של כללים
 אלה, יפנה לנציב המיס תוך 10 ימים לאחר המועד האמור לשם קבלת ההודעה.

 יי׳״ם -3. לכללים אלה ייקרא ״כללי מים (צריכת מים בבריכות דגים), תשכ״ג—1963״.

ן י י ה ד ש  כ״ג בניסן תשכ״ג(17 באפריל1963) ־• , מ
) שר החקלאות 7 3 7 6 0 מ 2  י"

 1 ס״ח 288, ת׳שי״ט, עט׳ .166 1

 חוק המים, תשי״ט—1959
 כללים בדבר חישוב דמי מים

, ולאחד התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 111 לחוק המים׳ תשי״ט—1959 ג
 מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

 תיקחםעי11 1. בסעיף 1 לכללי מים (חישוב דמי מים), תשכ״ב—21961 (להלן — הכללים העיק

 ריים), במקום ההגדרה של ״מפעל״, יבוא:

 ,׳״מפעל״ — מערכו(, אספקת מים המהווה יחידת חשבון אחת כפי שקבע נציב המים אך
 למעט מפעל לטיהור מי שופכין או התפלת מים מלוחים.״

 תיקו! פעי* 5 2. בסעיף 5 לכללים העיקריים, בסעיף קטן (א), בסוף פסקה (1) יבוא ״לרבות הוצאות

 הקשורות בהחדרת מים שנעשתה כדין״.

 תיקח 3. בתוספת השניה לכללים העיקריים, מתחת לכותרת ״הוצאות בעד׳/ במקום ״1. קניית

ה .מים״ יבוא: י נ ש ה ת פ ס ו ת  ה

 ״1. קניית מים
 1א. החדרת מים״.

* 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי מים (חישוב דמי מים) (תיקון), תשכ״ג—1963״. ש ! ] 

ן י י ה ד ש  כ״ג בניסן תשכ״ג(17 באפריל 1963) מ
 >חמ 737602) שר החקלאות

 1 ם״ח 288, תשי׳׳ט, עט׳ 166.

 8 ק״ח 1240, ת^כ״ב, עט׳ 981 ; ק׳׳ת 1301, תשכ״ב, עט׳ 1790.

 1428 קובץ התקןוח »14;.ט?.83י.יר חשכ׳׳ג, 1903;3.5



 תקנות ההגנה (כספים), 1941

 צו בדבר משלוח שיק בנקאי או יפוי כוח

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות ההגנה (בספים), 1941ג, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 צ

 1. (א) כל אדם רשאי, באמצעות דואר ישראל, לשלוח מישראל שיק בנקאי במטבע־
 חוץ שעל גבו ציין סוחר מוסמך את מספר הרשיון שניתן להוצאתו.

 (ב) בסעיף זה —
 ״שיק בנקאי״ — שיק משוך על ידי סוחר מוסמך על בנקאי מחוץ לישראל וכן ממשך

.  בנקאי כמשמעותו בסעיף 83 לפקודת השטרות ג

 2, בל אדם רשאי להוציא או לשלוח מישראל יפוי כוח —

 (1) המעניק למורשה סמבות לייצג אדם בפני מוסדות מדינת־חוץ ובתי
 המשפט שלה, ושאינו בולל סמבות לקבל בסף, לוותר על תביעה בעלת נושא

 :> בספי או על חלק ממנה או להםבים לפשרה *

 (2) שנכללה בו הוראה לפיה בל פשרה או עסקה בנשוא התביעה טעונה
 אישור המפקח *

 (3) לתביעת פיצויים ממדינת־חוץ בגלל נזק שנגרם על ידי רדיפות הנאצים,
 שנכללה בו הוראה המחייבת את המורשה להעביד לישראל את כל הכספים
 שיגיעו למרשה על סמך התביעה, למעט שכר טרחה המשתלם למורשה בשיעור
 שנקבע בחיקוק של אותה מדינה או בשיעור שלא יעלה על 10% מהסכום

 המתקבל על פי התביעה.

 3. צו ההגנה (כספים) (משלוח ממשך בנקאי או יפוי־כוח), תשכ״ג—41963— בטל.

 4. •לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (משלוח שיק בנקאי או יפוי כוח), תשכ״ג—1963״.

 כ״ט בניסן תשב״ג(23 באפריל 1963)
ל ו ב ש י א ו  (חט 72208) ל

 שר האוצר

 1 ע״ר 1941, תום׳ 2 טם׳ 1138, עט׳ 1380.

 ? ע״י:תש״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 8 דיני מדינת ישראל, נובח חדש 2, עט׳ 12.

 4 לדת 1426, תשב״ נ, עט׳ 1145.

ד התחנות 1444, ט׳ באייר תשכ״ג, 3.5.1963 ב ו ? / 



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר נטיעת עצי פרי וגפן י ד ס  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15. לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ון--
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר נטיעת עצי פרי וגפן), תשכ״ג—1963 -י,
 במקום סעיף 1 יבוא: י

 ״הגדרות 1. בצו זה —

 ״עץ פרי״ — תפוח, אגם, חבוש, שזיף, מישמש, אפרסק, שקד,
 רימון, גויבה, בננה, אבוקדו וגפן.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר נטיעת עצי פרי וגפן)
 (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ן י י  ל׳ בניסן תשכ״ג(24 במרס 1963) משה ד
 >חמ 41126״ שר החקלאות

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 1406, ת׳עכ״נ, עט׳ 846•

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנצרת בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לסי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1, מתקינה מועצת עידית נצרת
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העידיה״ — עירית נצרת!

 ״המועצה״ — מועצת העיריה ן
 ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2«

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום העיריה שבו עורכים עינוג:
s כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג,, 

t ״בול״ — בול או תו אחר אשר העיריה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל 
 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זדי!

 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזד׳ על פי דין, לרבות אדם
t המנהל בית עינוג או מפקח עליו 

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש העיריה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!...
 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1•

 2 ע״ר 1935, תוס׳ 1 טס׳ 490, עמי 49.

 יוובץ התקנות 1444, ט׳ באייר תשכ״ג, 3.5.1068



 2. המנהל ישלמ למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר היט?
 . ושיעורו בכסף« ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק ע^ן כרטיםיט
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מבירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם ברטים ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקד שיבדוק אס נתקיימו בכל כרטיס הוראות יניטח
ג י נ י ע ת י  סעיף 3(א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו. "

 .••(ב) בעל כרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס

 שנתקיימו בו הוראות סעיף 3(א).

 5. המנהל יעשה בבל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 4,3 (א) ו־(ג) יקויימו. חובות המנה?

 6. (א) העיריה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם ז כן ישלמו בו5יפ
 תמורת •על-בול, שאינומשומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים
 למאה, אם מבקש התשלום הוביח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו בדין.
 (ב) לא ידביק אדמ בול משומש על ברטים.

 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה: פטור והנחות
 (1) תחרות אםפורט >

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה ז
 (3) עינוג, שהוא לדעת המועצה בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמטר

 תו העיקרית אינה עשיית רווחים.

 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן(א), יגיש בקשה למועצה לפני
 שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים —
 (1) לחיילי צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס«

 (2) לנכי מלחמת הקוממיות, המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות
.  הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 3

 8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס, בין בקופה ובין סטכויות
ח " פ ! ג  אצל המבקר, הסדרן, הקונה, או כל אדם אחר, כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכן ה

 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על
 הודאות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 יךת 430, תשי״ד, עמי 500.

 סוגץ תתסנות 1444, ט׳ באייר חשכ״ג, 8.6.1908 1431



. העוכר על הודאה מהוראות חוק עזר זד!, דינו — קנם חמש מאות לירות. 9 

 10. חוק עזר לנצרת (היטל עינוגים), תשי״ג—41952 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (היטל עינוגים), תשכ״ג—1963״.

ת פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל•

 אגורה
 אגורה

 אגורות
 אגורות
 אגורות

0.5 
1 
2 
3 
7.5 

 10 אגודות
 15 אגורות

 20% ממחיר הכרטיס.

 16.5 אגורות
 23.5 אגורות

 ׳70% ממחיר הכרטיס ובלבד
 ש־5 אגורות יהיו

 פטורות ממם.
 70% ממחיר הכרטיס ובלבד

 ש־7.5 אגורות יהיו פטורות
 ממס.

י ב ע ו ן ז י ד ־ ל ף א י  ס
 ראש עירית נצרת

 1. לתיאטרון, אופרה וקונצרט —
 כרטיס שמחירו

 באגורות

 עד 7.6.
 למעלה מ־7.6 עד 14
 למעלה מ־14 עד 20
 למעלה מ־20 עד 24
 למעלה מ־24 עד 30
 למעלה מ־30 עד 40
 למעלה מ־40 עד 80

 למעלה מ־80

 לכל עינוג אחר —
 עד 40.8

 למעלה מ־40.8 ועד 48.8
 למעלה מ־48.8 ועד 54.9

.2 

 למעלה מ־54.9

 נתאשר.
 י״ד באדר תשכ״ג(10 במרס 1963)

 (חט 88619)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ענשיט

 ביטול

 השב

 ק״ת 302, תשי״ג, עט׳ 53.

 תיקון טעות

 בצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי) (תיקון), תשכ״ג—1963, שפורסם
 בקובץ התקנות 1438, תשכ״ג׳ עמ׳ 1349, בסעיף 3א, בסופו, במקום ״שנה״ צ״ל ״לשנה״.

 קובץ התקנות 1444, ט׳ באייר תשכ״ג, 3.5.1963
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ידושליס

1432 
 המחיר 32 אגורות


