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 חוק עזר לבני־ברק (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ח—1967



 חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961

ת -לביול בסימן והשימוש ׳בהן ו נ ו כ ת מ ק ז ח ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, לחוק מס הבולים על מסמכיםתשכ״א—1961J, אני 2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 0
 מתקין תקנות אלד,:

 1. בתקנות אלה—

 ״דגם מאושר״ — דגם של מכונה שאושר לפי תקנות אלה!

,  ״היתר״ — אישור בכתב, לפי תקנה 5 לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ״ה—1965 2
 לביול מסמך בסימן!

 ״המנהל״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לצורך תקנות אלה, בולן או מקצתן «
 ״כפל״ — מסמך באמור בסעיף 19 לתוספת א׳ לחוק, לרבות העתק ממסמך חייב מס, שאינו

 מאושר על פי דין,

 ״כרטיס עדך״ — ברטים נושא ערך, המשמש להפעלת סוגים מםויימים של מכונות, שניתן
i לעוסק על ידי המנהל בתנאים שהורה והמשמש ראיה על תשלום המס 

 ״מכונה״ — מכונה שנקבעה בה גלופה להדפסת סימן בלבד!

 ״סוחר״ — אדם המחזיק במכונה לצרכי עסק ושלא לצורך ביול בסימן, שנרשם על פי תקנות
 אלה!

 ״סימן״ — סימן שפורסם בתקנה 8 לתקנות מס הבולים על מסמכים (סימנים שונים שישמשו
 כבולים), תשכ״ז—1967 3 !
 ״עוסק״ — מי שניתן לו היתר.

 2. המנהל רשאי להורות בכל דבר הנוגע לאמצעי ביול, בין היתר על —

 (1) סוגי מכונות שישמשו לביול בסימן ואישור דגם מאותם סוגים;
 (2) החזקת אותן מכונות לצרכי עסק!

 (3) רכישת אותן מכונות ואופן השימוש בהן!

 (4) חובותיו של סוחר או של עוסק וכן חופת ניהול רישומים שיש צורך בהם
 להבטחת ביצוען התקין של תקנות אלה לענין ביול בסימן. ׳

 בקשה להירשם כסוחר תוגש למנהל כפי שיורה.

 לא יירשם אדם כסוחר אלא אם נתקיים בו בין היתר אחד מאלה:

 (1) הוא יצרן המכונה!

 (2) הגיש למנהל אישור מאת יצרן המכונה כי הוא נציגו בכל הקשור למכונה.

 (א) בקשה לקבלת היתר תוגש למנהל כפי שיורה.

 (ב) המבקש היתר יחתום על התחייבות בנוסח המובא בתוספת ויגישה עם הבקשה.

 רישומים שהורה עליהם המנהל לצורך ביול בסימן יישמרו במקום העסק לפחות

.3 

.4 

.5 

.6 
 שנתיים מתאריך הרישום האחרון.

 הגדרות

 אמצעי ביול

 בקשה לה י רשפ
 כסוחר

 סייג לרישום
 כסוחר

 בקשה לקבלת!
 היתר

 שטירת
 רישומים

 1 ם״ח 334, תשב״א, עמי 64.

 2 ס״ת 1685, תשכ״ה, עמי 1380 ; ק״ת 1932, תשכ״ו, עמי!

 3 ק״ת 2034, תשכ״ז, עמי 2282.
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 7. הפסיק עוסק לבייל מסמכים באמצעות מכונה לתקופה שאינה סבירה לדעת המנהל, תוצאיח
 , , • , הפסקת ביול

 יבוטל הסימן בגלופה מיד עם דרישת המנהל וכפי שיורה.

 8. (א) לא יאושר דגם של מכונה אלא אם נתקיימו, בין היתר, כל אלה:

 (1) יש בה מונה המראה, בכל דרך שהיא, את המספר הסודר של כל פעולת
 הדפסה לרבות פעולת הדפסה של סימן ללא שיעור, או פעולה דומה, אף אם

 הסימן לא הודפס על מסמך ז
 (2) יש בה מונה המסכם את סכום המס עם כל פעולת הדפסה וניתן לראות

 בכל עת את סכום המס המצטבר או המופחת!
 (3) מופעלת המכונה שלא באמצעות כרטיס ערך — יש בה מונה שניתן להג

 ביל באמצעותו את הדפסות הסימן לסכום מסויים של מם!
 (4) יש בה פתח המאפשר גישה סבירה לכל חלק מחלקי המכונה ובלבד
 שניתן לסתום פתח זה בסתימת עופרת ובסתימה נוספת, להנחת דעתו של

 המנהל, הנושאת ציון מיוחד שהורה עליו! ^

 (5) המספר הסודר האמור בפסקה (1) מודפס על המסמך כל אימת שמודפס
 עליו סימן.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל, בהתאם לתנאים שיורה, לאשר
 דגם של מכונה שלא נתקיימה בה הוראת פסקה (5) ובלבד שהעוסק ידפיס על המסמך את

 המספר הסודר האמור במכונת מיספור.

 (ג) רשאי המנהל לקבוע תנאים נוספים על אלה שנקבעו בתקנת משנה (א).

 9. רישומו של אדם כסוחר, מתן היתר לאדם, אישור דגם של מכונה, ביטול אחד מאלה או שימול דעת
 קביעת תנאים לו — נתונים לשיקול דעתו של המנהל בכפוף לתקנות אלו.

ל סמכויות עזר ן ש ע ו צ י  10. (א) המנהל רשאי — אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ב
 לביצוע

 תקנות אלה או של הוראות המנהל בדבר חובותיו של עוסק או בדבר ביולם של מסמכים
 בסימן — להיכנס בכל עת סבירה למקום עסקו של עוסק, כדי לבדוק כל מכונה, או כדי
 לבדוק את המסמכים שבויילו על ידיו בסימן לרבות כפל של מסמכים אלה וכן פנקסים,

 רישומים וכל מסמך אחד, הנוגעים לביול כאמור.
 (ב) עוסק יעמיד לרשות ה^נהל, לשם בקורת, כל דבר מן הדברים האמורים בתקנת

 משנה (א)-.
 (ג) המנהל רשאי לעכב בידיו, לתקופה סבירה, מסמך שבוייל בסימן, אשר לדעתו

 לא בוייל כדין, לשם גביית החסר על פי ההתחייבות שנתן העוסק.
 (ד) המנהל דשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של
 תקנות אלה, או של הודאות המנהל בדבר החזקתן של מכונות או חובותיו של סוחר, להיכנס
 בכל עת סבירה למיקום עסקו של סוחר, כדי לבדוק בל מכונה או כל רישום. המתייחס למכונה.
 (ד.) סוחר יעמיד לרשות המנהל, לשם בקורת, כל דבר מן הדברים האמורים בתקנת

 משנה (ד).

 11. (א) לא קיים סוחר או עוסק הודאה מהוראות תקנות אלה או לא עמד בהתחייבות ביטול רישום
י או היתר א ש ׳ י ( ? ! ך נ מ מ ה ה י ל ה ע ד ו ז ן  שניתנה על פי תקנות אלה או הפך תנאי מן התנאים ש

 לבטל רישומו של סוחר או לבטל היתר.

 תנאים
 לאישור דגט
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 (ב) לא ישתמש המנהל בסמכותו לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן לסוחר או
 לעוסק הזדמנות להשמיע טענותיו.

ם 12. המנהל יפרסם ברשומות הודעה על כל אהד מאלה: י ם ר  פ

 ברשומות

 (1) רישום אדם כסוחר או ביטול רישומו!
 (2) מתן היתר לאדם או ביטולו!

 (3) אישור דגם של מכונה או ביטולו.
 ניטי* 13. אישור או אישור זמני בדבר ביול מסמך בסימן לפי פסקה (8) לתקנה 15 לתקנות מס

 מםויימים הבולים על מסמכים׳ תשכ״ה—1965 2, או אישור או מסמך דומה שניתן לאדם המחזיק אישורים , • ,

 במכונה לצרכי עסק ושלא לצורך ביול מסמך, שהוצאו לפני פרסומן של תקנות אלה׳ בטלים

 בתום 60 יום מיום פרסום תקנות אלה.

ס 14. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — קנם 500 לירות.  מ

 השם 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים על מסמכים (ביול בסימן), תשכ״ח—1967״.

 תופפת
 (תקנה 5)

 כתב התחייבות

 (יש לפרט תחילה את כל הפרטים שבפסקאות א או ב לבקשה (למתן היתר)*.

 1. אני מאשר כי תכנם של —
 (1) תקנות מם הבולים (ביול בסימן), תשכ״ז—1967 !

 (2) הודעת המנהל בדבר רישומו של אדם כסוחר או בדבר מתן היתר לעוסק!
 (3) התנאים הכלליים באותו עניו,

 ידועים לי ואני מתחייב למלא אחר הוראותיהם עם קבלת ההיתר.

 2. אני מתחייב למלא אחר כל ההודאות שבהיתר אשר יינתן לי.

 3. אני מתחייב בזה לאחר קבלת ההיתר לשלם למנהל מיד עם דרישתו כל סכום, בין מם
 ובין דמי פיגורים, על מסמך שבוייל בסימן בסכום נמוך מן הסכום שלדעת המנהל חייב בו

 המסמך, אלא אם אגיש ערעור בדרך ובמועד שנקבעו.

 תאריר חתימה (וחותמת התאגיד)

 • נוסח ההתחייבות יהא בלשון יחיד או רבים, הכל לפי העניו•

ל ו כ ש י א ו  כ״ו באלול תשכ״ז (1 באוקטובר 1967) ל
 (חט 723013) ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר
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ל מעונות, תשכ״ה—1965  חוק הפיקוח ע
ת בדבר דרכי הפיקוח על מעונות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה—1965 / אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״מעון רגיל״, ״מעון משפחתי״ ו״מנהל מעוך — כמשמעותם בתקנות הפיקוח על מעונות

 (בקשה לרשיון), תשכ״ה—1965
 2. מפקח חייב, אם נתבקש לכך על ידי מנהל מעון או על ידי אדם העומד להיחקר על

 ידיו על פי סעיף 7(ב) לחוק, להציג תעודה שתהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת ראשונה.

 3. במעון רגיל ובמעון משפחתי ינהלו פנקס חוסים לפי הטופס שבתוספת שניה« פנקס
 החוסים יימצא בכל עת במעון במשמורתו של מנהל המעון או מי שהוסמך על ידיו לכך.

 4. (א) במעוז רגיל ינהלו לכל הוסד, תיק אישי שיכלול נתונים אישיים של החוסה,
 דוחו״ת על החוסה, הסכמת החוסה להימצא במעון או הסכמת המוסמך כדין לסידורו של

 החוסה במעון.
 (ב) במעון רגיל לזקנים ובמעון רגיל למפגרים יכלול התיק האישי נוסף לאמור

 בתקנת משנה (א) גס העתק החלטת ועדת קבלה שעל פיה נתקבל החוסה למעון.
 5. במעון רגיל ינהלו לכל עובד תיק אישי שיכלול: נתונים אישיים של, העובד, תעודות

 המעידות על השכלתו והכשרתו, תעודות רפואיות, .הערכות הממונים.

 & מנהל מעון רגיל ימציא לשר הסעד, אחת לשנה, באמצעות מנהל לשכת הסעד המחו
 זית, מאזן כספי מבוקר.

 7> לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיקוח על מעונות (דרכי פיקוח), תשכ״ח—1967״.

 תופפת ראשונה
 (תקנה 2)

 מדינת ישראל
 משרד הסעד

ת מפקח! ד ו ע  ת
 לפי חוק הפיקוח על, מעונות, תשכ״ה—1965

 שם משפחה.. •
 שם פרטי

 סוג המעון האזור
 פורסם ביילקוט הפרסומים מספד.

 תוקף האישור עד
 חותמת המשרד

 תוקף האישור עד
 חותמת המשרד

 1 ם״ח 444, חשכ״ה, עמ׳ 48•

 2 ק״ת 1726, תשכ״ה, עט׳ 2030.

 הגדרות

 תעודת מפקח

 פנקסיוווסים

 תיק אישי
 לחוסה

 תיק אישי
 לעובדים

 מאז! טבוקר

 השט
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 תומפת שניה

 (תקנה 3)

 ע ז י ני. ה׳

 .חתימת
 יבת יציאה תאריך מנהל המעוו

 י ם ה

 תאריך
 כניסה

 המפנה
 למעוז

 הורים/אפוטרופוס/אדם הרוב ביותר

 שם פרטי המעז טלפוז

ה פ ו ח  ה

 המעז
 שם פרטי מם׳ ת״ ז שנת לידה מיז לפני כניסה

 מס׳
 סד׳

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הסעד
 י׳ באלול תשכ״ז (15 בספטמבר 1967)

 וחמ 78099)



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 *, ולאחד
 התייעצות בשר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק ב׳ לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תיקח
, בטור 2, בפרט 5, אחרי ״עובדים רפואיים המטפלים בחולי שיתוק ילדים׳׳  תשי״ד—1954 2
 יבוא ״ומבוטחים אחרים לפי סעיף 16 (א) לחוק המטפלים בחולים אלה בבתי־חולים,

 במרפאות, במעבדות רפואיות או בתחנות לטיפול באס ובילד.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפגי פגיעה בעבודה) (תיקון), י•׳"0
 תשכ״ח—1967״,

ן ו ל ל א א ג  ד בתשרי תשכ״ח (8באוקטובר1967) י
< שר העבודה 7 5 0 3 מ 4 ח < 

 התוספת
 השניה

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 חוק הטיס, 1927
 תקנות בדבר אגרות

, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 2 לתקנות הטיס (זמרות), תשב״א—1960 3 (להלן — התקנות העיקריות) — תיקח תמנה 2

 (1) במקום הערת השוליים יבוא:
 ״אגרת נחיתה

 לכלי טיס
 הבא מחוץ

 לישראל״

 (2) במקום הדישה לתקנת משנה (א) יבוא: י

 ״בעליו של בלי טיס הבא מחוץ לישראל ישלם בעד בל נחיתה — מתוך 50
 : הנחיתות הראשונות באותו חודש — של כלי טיס בנמל התעופה לוד ובכל שדה
 תעופה אחד אגדת נחיתה לפי סד של המשקל שהותר לאותו כלי טיס כדלהלן״.

 2. תקנה 3 לתקנות העיקריות — בטלה־ ביטול תקנה 3

 1 חוקי א״י, ברר ני, עמ׳ 2551 : ס״ח 33, תש״י, עט׳ 78.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1063, תשכ׳׳א, עמ׳ 206 ; ק״ת 1261, תשכ״ב, עט׳ 1300 ; ק״ת 1602, תשכ״ד, עמי 1541 ; ס״ת

 1670, תשכ״ח, עט׳ 1122 ; ק״ת 1673, תשכ״ה, עמ׳ 1198 ; ק״ת 1858, תשכ״ו, עמ׳ 1596 : ק״ת 1861,
 תשכ״ו, עט׳ 1651.
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 תיקו! תקנה 4 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום הערת השוליים יבוא: ״אגרת נחיתה בטיסה פנים ארצית״.
 (2) במקום ״חרישה״ יבוא:

 ״בעליו של כלי טיס בטיסת פנים ארצית ישלם בעד נחיתת כלי הטיס בנמל
 התעופה לוד ובכל שדה תעופה אחר אגרת נחיתה לפי סך של המשקל, שתותר

 לאותו כלי טיס כלהלן״.

 החלפת תקנה 5 3. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״אגרת חניה 5. בעליו של כלי טיס פטור מתשלום אגרת נחיתה אם חנה כלי הטיס
 לא יותר משלוש שעות רצופות, חנה כלי הטיס זמן העולה על שלוש שעות
 רצופות ישלם בעליו בעד חנייתו — מזמן נחיתתו — אגרת חניה ששיעורה
 רבע מן האגרה לנחיתת יום המשתלמת לפי תקנות 2 או 4, בהתאם לאגרת

 הנחיתה המשתלמת, לכל 24 שעות של חניה או חלק מהן״.

 תיקו! תקנה 6 5. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום ״4,3,2 ו־5״ יבוא ״4,2 ר5״.

 תיקו! תקנה ז׳ 6. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום ״3,2 ר4״ יבוא ״2 ו־4״.

 השט 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (אגרות) (תיקון), תשכ״ח~1967״.

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 י״ד באלול תשכ״ז (19 בספטמבר 1967)
 (חמ 75520)

ן(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט׳׳ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 פטור ממם 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק
ח לאומי בע״מ, בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות ט מ  ה

 לפדיון מוקדם החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט
 מיום כ״ט באלול תשכ״ז(4 באוקטובר 1967) ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה
 מתשלום מם חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161

.  לפקודת מס הכנסה 2

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 2), תשכ״ח—1967״,

ד י פ ס ס ח נ  כ״ט באלול תשכ״ז(4 באוקטובר1967) פ
) שר האוצר ז 2 6 5 מ ° ח ) 

 1 ס״ח 102, חשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.
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ן(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ר ממם ה ר פטו ב ד  צו כ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק יעד לניתוח חקלאי פטור ממם
' ה פ מ  בע״מ, בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות לפדיון ה

 מוקדם החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום
 כ״ט באלול תשכ״ז (4 באוקטובר 1967) ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה
 מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת

. 2  מם הכנסה

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 3), תשכ״ח—1967״. השם

ד . י פ ס ס ח נ  כ״טבאלולתשכ״ז(4באוקטובר1967) פ
 ־(חמ 72650)!" שר האוצר

 1 ם״ח 102, תשט״ו, עט׳ 52.

 2 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשנ״א, עמי 120.

ן(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

, פטור מטס  1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק אפותיקאי כללי בע׳׳מ
 בסכום כולל של חמישה מיליון לידות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות לפדיון מוקדם
 החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ט באלול
 תשכ״ז(4 באוקטובר 1967) 'ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ

.  מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מם׳ 4), תשכ״ח—1967״. השם

ר י פ ס ס ח נ  כ״טבאלולתשכ״ז(4באוקטובר 1967) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

 1 ם״ח 102, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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ות ההגנה (כספים), 1941  תקנ

ת 3 ו־6 ו נ ק ת ת ו א ר ו ה ר מ ר פטו ב ד  הודעה ב

(להלן — התקנות), 1  בתוקף סמכותי לפי תקנות 3 ו־6 לתקנות ההגנה (כספים), 1941
, אני מודיע לאמור:  וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בהודעה זו —

 ״אשרת שהייה״ — אשרה ורשיון לישיבת מעבר או אשרה ורשיון לישיבת ביקור, כמשמעותם
 בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—952! 3 ,

 ״אשרת ישיבה״ — אשרה ורשיון לישיבת ארעי או אשדה ורשיון לישיבת קבע, כמשמעותם
 בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952, או אשרת עולה כמשמעותה בחוק השבות, תש״י—

!41950 

 ״הצו״ — צו סדרי השלטון והמשפט (מס׳ 1), תשכ״ז—51967.

 הגדרות

 2. מי שנמצא בישראל כדין על פי אשרת שהייה, פטור מהוראות תקנה 6 לתקנות, בתנאי
 שאם הוא מחזיק בארץ מטבע־חוץ בשטרי כסף או במטבעות, יפקידם בבנק סוחר מוסמד,

 תוד 6 חדשים מאחד הימים שצויינו להלן:

 (1) מי שנכנס לישראל על פי אשרת שהייה — מיום כניסתו!
 (2) מי שישב ערב פרסום הצו באותו שטח של ארץ ישראל שלגביו פורסם

 הצו — מיום קבלת אשרת השהייה.

 3. מי שנמצא בישראל כדין על פי אשרת ישיבה פטור מהוראות תקנה 6 לתקנות במשד
 10 שנים רצופות שתחילתן באחד מן הימים שצויינו להלן:

 (1) לגבי מן שנכנס לישראל על פי אשרת ישיבה — יום כניסתו!
 (2) לגבי מי שנכנס לישראל על פי אשרת שהייה, וקיבל אשרת ישיבה כשהוא

 נמצא בישראל — יום הכניסה באשרת השהייה!

 (3) לגבי מי שישב ערב פרסום הצו באותו שטח של ארץ ישראל שלגביו
 פורסם הצו — יום קבלת אשרת הישיבה >

 בתנאי שאם הוא מחזיק בארץ מטבע חוץ בשטרי כסף או במטבעות, יפקידה,
 תור 6 חדשים מאחד הימים האלה לפי המקרה, בבנק סוחר מוסמך. -

 פטור לבעלי
 אשרות השהייה

 פטור לבעלי
 אשרות ישיבת

 4. אזרח ישראל הנכנס לישראל לאחד שנעדר ממנה תקופה רצופה העולה על 7 שנים,
 פטור מהוראות תקנה 6 לתקנות במשך 10 שנים מיום כניסתו כאמור, בתנאי שאם הוא מחזיק
 בארץ מטבע חוץ בשטרי כסף או במטבעות, יפקידם, לא יאוחר מ־6 חדשים מיום כניסתו

 לישראל, בבנק סוחר מוםמד•

 דין אזרח
 ישראלי חוזר

 1 ע׳׳ר 4941 תום׳ 2 מם׳ 1188, עט׳ 1380.

 2 עייר תש״ח, תופ׳ א׳ מט׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ם״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.

 4 ם״ת 51, תש״י, עמ׳ 159.

 5 ק׳׳ת 2064, תשנ״ז, עט׳ 2690.
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 די 1 אזרח
 ישראלי תושב

 חו׳ו

 5. אזרח ישראל שמקום מגוריו •הקבוע והתמידי חוא מחוץ לישראל, ובדרכונו רשום

 שמקום מגוריו הוא מחוץ לישראל, והוא נכנס לישראל לאחר שנעדר ממנה תקופה רצופה של

 9 חדשים לפחות, פטור מהוראות תקנה 6 לתקנות ששה חדשים מיום שנכנס לישראל.

י 1** ת  6. אדם הפטור מהוראות תקנה 6 לתקנות כאמור בסעיפים 2 עד 5 רשאי — י׳ י
 תקנה 6

 (1) למכור, להלוות ולהעביר מרשותו באופן אחד מטבע חוץ המוחזק על ידיו

 מחוץ לישראל!

 (2) להעביר אל מחוץ לישראל מטבע חוץ המוחזק על ידיו בישראל, ובלבד

 שאיננו רשאי לעשות עסקה מהעסקאות האמורות שהיא אסורה לפי תקנה 4ג

 לתקנות למעט תקנת משנה (1) פסקה (ב).

 7. האמור בהודעה זו לא יחול על מטבע־חוץ — סייג

 (1) שתקנה 6א לתקנות חלה עליו!

 (2) שהמפקח על מטבע־חוץ התיר לרכשו מאת סוחר מוסמר!

 (3) המתקבל תמורת התעסקות כלשהי המבוצעת בישראל.

 8. הודעה זו אינה באה לבטל הרשאות מיוחדות בדבר פטורים מהוראות תקנה 6 לתקנות שמירת תוסר

 שניתנו על ידי שד האוצר או על ידי אדם שהוםמד לכד מטעמו, או לגרוע מהן.

 9. הודעת ההגנה (כספים) (פטור), תש״ד—1960 6 (להלן — ההודעה המבוטלת) - ניטול

 בטלה.

 10. הודעה זו תחול גם על מי שנמצא בישראל ערב פרסומה ברשומות, אד אינה באה הוראות טעבר

 להגביל את תקופת הפטור שהיה זכאי לה על פי ההודעה המבוטלת,

 11. להודעה זו ייקרא ״הודעת ההגנה (כספים) (פטור), תשכ״ח—1967״. השם

 י ו׳ בתשרי תשכ״ח (10 באוקטובר 1967)
 >ח« 722001) פ נ ח ם ס פ י ר

 שר האוצר

 י ה״ת 995, תש״ר, עט׳ 824 ; ק׳׳ת 1071, תשכ״א, עמ׳ 340 ; ק״ת 1551, תשכ״ד, עט׳ 883 : ק״ת 1670,
 תשנ״ח, עט׳ 1131.
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 חוק לעידוד השקעות הון(תיקון מס׳ 4), תשכ״ז—1967

אה ו ו ן הל ו ק על ידי פרע נ ע ם מ ו ל ש  כללים בדבר ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 24 לחוק לעידוד השקעון הון (תיקון מס׳ 4), תשכ״ז—
 1967 *, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים כלליס אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה־-

1  ״בנק״ — מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2
 ״הוצאות״ — הוצאות פיתוח קרקע ורכישת ידע הדרושים להקמתו או להרחבתו של מפעל

t מאושר 
 ״נכסים״ — נכסים קבועים הדרושים להקמתו או להרחבתו של מפעל מאושר ן

 ,.הלוואה״ — הלוואה שניתנה לשם מימון תכנונם, רכישתם והרצתם של נכסים, ולשם מימון
 ההוצאות?

 ״השיעור המקסימלי״ — אחוז מהסכום הכולל של המחיר המקורי של הנכסים, כמשמעותו
, ושל ההוצאות, והוא:  לענין סעיף 21 לפקודת מס הכנסה 3

 (1) לגבי מפעל שבאזור פיתוח א׳ — 80%

 (2) לגבי מפעל שבאזור פיתוח ב׳ — 70%

 (3) לגבי מפעל שבאזור אחר — 60%

 יתר המונחים — כמשמעותם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959 *.

 פרעו! הלוואה 2. בעל מפעל מאושר הזכאי למענק וקיבל הלוואה מבנק, והסכום הכולל של ההלוואה

 והמענק עודף על השיעור המקסימלי, ישולם לו המענק, כולו או מקצתו, על ידי כך שהמנהל
 יפרע לבנק חלק מן ההלוואה שהוא כסכום העודף על השיעור המקסימלי.

 עיכוב מעמו 3. בעל מפעל מאושר הזכאי למענק וחתם הסכמ עם בנק בדבר קבלת הלוואה אך טרם

ח קיבלה, והסכום הכולל של ההלוואה והמענק עודף על השיעור המקסימלי, יעכב המנהל את א י י ?  *6י״״ ח
 המענק, כולו או מקצתו, לשם פדעון חלק מההלוואה, כאמור בסעיף 2, לכשתינתן, זולת אם

 הופחתה ההלוואה בהסכמתו של בעל המפעל בסכום העודף על השיעור המקסימלי כאמור.

ם 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי עידוד השקעות הון(תשלום מענק על ידי פרעון הלוואה), ע ז  ן

 תשכ״ח—1967״.

ף ר ב ש א ר ז י פ ס ס ח נ  ה׳ באלול תשכ״ז(10 בספטמבר 1967) פ
) שד האוצר שר המסחר והתעשיה 7 2 6 1 0 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח 497, תשב״!, עמ׳ 62.

 2 ט״ח 164, תשי״ד, עמ׳ 192.

נת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.  3 דיני מדי

 4 ם״ח 293, תש י ״ט, עט׳ 234.
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ת(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960  חוק לתיקון דיני הקרקעו

ג ״מירי״ ג ״מתרופה״ לסו ו  צו בדבר המרת מקרקעין מס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דעי הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 11960, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות
 בחיפה, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 תופפת
 החלקה שטח החלקה השטח להמרח

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים
 הגוש

219 1968 101 12257 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967)
 (חמ 70130)

 1 0״ח 316, תש׳׳ד, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
ג ״מירי״ לסו ן מסוג ״מחרוכה״' ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשבת רישום הקרקעות,
 דרום (וסביבות ת״א), במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכד.

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 תופפת
 שטח החלקה

 במטרים טרובעימ
 הגוש החלקה

2199 
627 

2584 

4144 
2778 
2960 

10 
18 
37 

6485 
6485 
6485 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים י

 כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967)
 (חמ 70130)

 סייח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 קובץ התקנות 2122, ט״ז בתשרי תשכ״ח, 20.10.1967



ת(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960  חוק לתיקון דיני הקרקעו

כה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960*, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות
 של נתניה במקרקעין מהסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם׳ לכך.

 תופפת
 הגוש החלקה שטח החלקה השטח ?המרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

 7718 27 3247 בשלמות
 7718 28 444 בשלמות
 7719 1 6608 בשלמות
 7721 1 3925 בשלמות
 7724 2 9036 בשלמות
 7724 3 6472 בשלמות
 7728 2 6224 בשלמות
 7728 3 6646 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שד המשפטים

 כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967)
 (חמ 70130)

 ם״ח 316, תשייר, עמ׳ 92.

ת(המרת ״מתרוכה״), תש״ך—1960  חוק לתיקון דיני הקרקעו

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 *, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 דרום (וסביבות ת״א), במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומדו למקרקעין מסוג ״מירי׳•׳ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת
 ׳הגוש החלקה שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

5200 10531 9 3636 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ובאלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967) י
) שד המשפטים 7 0 1 3 מ 0 ח  ג

 1 ם״ח 316, תש״ר, עט׳ 92.

 74 קובץ התקנות 2122, ט״ז בתשרי תשכ״ח, 20.10.1967



 הגדרות

 התייצבות
 לרישום ע? פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לרישום

 שלא על פי
 הודעה אישית

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 7,4 ד9 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
ן — החוק), אני מצווה לאמור: ל ה ל )  משולב] 1

 1. בצו זה —
 ״בד־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשד. הרה
 ואם לילד, שנולד בין א׳ בתשרי תשי״א (12 בספטמבר 1950) לבין כ״ט באדר ב׳ תשי״א

 (6 באפריל 1951) שני התאריכים בכלל!
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר־דישום פלוני

 והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר.

 2. כל בר־רישום מצטווה בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה
 אישית.

 3. כל בר־רישום שלא קיבל עד כ״ה בחשון תשכ״ח (28 בנובמבר 1967) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 2, מצטווה בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת,

 בשעה 08.00 בתאריד הקבוע בטבלה שלהלן לצד האות הראשונה של שם משפחתו:

ם י ש ם נ י ר ב  ג
 האיות

 הראשונה
 של שם

 המשפחה׳

 ח׳ בטבת תשכ״ח (9 בינואר 1968)
 י״ג בטבת תשכ״ח (14 בינואר 1968)
 י״ז בטבת תשכ׳׳ח (18 בינואר 1968)
 כ׳ בטבת תשכ״ח (21 בינואר 1968)
 כ״א בטבת תשכ״ח (22 בינואר 1968)
 כ״א בטבת תשכ״ח (22 בינואר 1968)
 כ״ב בטבת תשכ״ח (23 בינואר 1968)
 כ״ג בטבת תשכ״ח (24 בינואר 1968)
 כ״ד בטבת תשכ״ח (25 בינואר 1968)
 כ״ד בטבת תשכ״ח (25 בינואר 1968)
 כ״ז בטבת תשכ״ח (28 בינואר 1968)
 כ״ח בטבת תשכ״ח (29 בינואר 1968)
 כ״ט בטבת תשכ״ח (30 בינואר 1968)

 א׳ בשבט תשכ״ח (31 בינואר 1968)
 א׳ בשבט תשכ״ח (31 בינואר 1968)

 י״ט בשבט תשכ״ח (18 בפברואר 1968)
 כ׳ בשבט תשכ״ח (19 בפברואר 1968)
 כ״א בשבט תשכ״ח(20 בפברואר 1968)
 כ״א בשבט תשכ״ח(20 בפברואר 1968)
 כי׳ב בשבט תשכי׳ח (21 בפברואר 1968)
 ב״ג בשבט תשכי׳ח (22 בפברואר 1968)
 כ״ו בשבט תשכי׳ח (25 בפברואר 1968)

 א׳ כ׳יז בחשון תשכ״ח (30 בנובמבר 1967)
 ב׳ ג׳ בכסלו תשכ״ח (5 בדצמבר 1967)
 ג׳ ה׳ בכסלו תשכ״ח (7 בדצמבר 1967)
 ד׳ ח׳ בכסלו תשכ״ח (10 בדצמבר 1967)
 ה׳ ט׳ בכסלו תשכ״ח (11 בדצמבר 1967)
 ו׳ י׳ בכסלו תשכ״ח,(12 בדצמבר 1967)
 ד י״א בכסלו תשכ״ח (13 בדצמבר 1967)
 ח׳ י״ב בכסלו תשכ״ח (14 בדצמבר 1967)
 ט׳ ט״ו בכסלו תשכ״ח (17 בדצמבר 1967)
 י׳ ט״ז בכסלו תשכי׳ח (18 בדצמבר 1967)
 כ׳ י״ז בכסלו תשכ״ח (19 בדצמבר 1967)
 ל׳ י״ח בכסלו תשכ׳יח (20 בדצמבר 1967)
 מ׳ כ״ב בכסלו תשכ״ח (24 בדצמבר 1967)
 נ׳ כ׳יג בכסלו תשכ״ח (25 בדצמבר 1967)
 ס׳׳ כ״ד בכסלו תשכ״ח (26 בדצמבר 1967)
 ע׳ כ״ה בכסלו תשכ״ח (27 בדצמבר 1967)
 פ׳ כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
 צ׳ כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967)

 ק׳ ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968)
 ר׳ א׳ בטבת תשכ״ח (2 בינואר 1968)
 ש׳ ג׳ בטבת תשכ״ח (4 בינואר 1968)
 ת׳ ג׳ בטבת תשכ״ח (4 בינואר 1968)

 1 ם״ת 296, תש י״ט, עמי,3

 ש וגץ התקנות ra ,2122 בתשרי תשכ״ח, 20.10.1967 75



 4. כל בר־רישום מצטווה בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון
 במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בר־רישום שלא קיבל עד למועד המפורט להלן בסעיף זה הודעה אישית כאמור
 בסעיף 4, מצטווה בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת הגיוס האזו־

 דית כמפורט בתוספת במועד כדלקמן:

ם י ש ם נ י ר ב  ג

 כ״ב באב תשכ׳יח
 (16 באוגוסט 1968)

 בשעה 08.00

 ט׳ בתמוז תשכ״ח
 (5 ביולי 1968)

 בשעה 08.00

 6. כל בר־רישום שהתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון ואשר כשרו לא
 נקבע, מצטווה בזה להתייצב להשלמת בדיקות לקביעת כשרו במקום ובמועד שהורעו לו

 בהודעה אישית או בהודעה חתומה ביד יושב ראש ועדה רפואית או מטעמו.

 7. כל בר־רישום, כאמור בסעיף 6, אשר לא קיבל עד למועד המפורט להלן הודעה
 כאמור בסעיף 6, מצטווה בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ח׳ באלול תשכ״ח (1 בספטמבר 1968) בשעה

.08.00 

 8. כל בר־רישום, פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות וקיבל על כך הודעה מאת
 יושב ראש ועדה רפואית, מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר, לאחר הגיעו לגיל 18
 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2 לחוק, במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה

 אישית.

 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד למועד המפורט להלן הודעה
 אישית כאמור בסעיף 8, מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת במועד כדלקמן:
ם י ש ם נ י ר ב  ג

 א׳ בחשון תשכ״ט
 (23 באוקטובר 1968)

 בשעה 08.00

 ז׳ בכסלו תשכי׳ט
 (28 בנובמבר 1968)

 בשעה 08.00

 10. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון),
 תשכ״ח—1967״.

 תופפת
 לשכות הגיוס האזוריות:

 ירושלים
 תל־אביב־יפו

 חיפה
 פתח־תקוה

 טבריה
 באר־שבע

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)
 רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״)

 רח׳ עומר־אל־כיאם 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״)
 שיכון עירוני פג׳ה

 רה׳ נצרת
 רח׳ יד ושם 22

, סגךאלוף ז ר י א כ ד ר  מ
 ראש מרכז גיוס

 פוקד

 י״ט באלול תשכ״ז(24 בספטמבר 1967)
 (חמ 73021)

 התייצבות
 ?בדיקות על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לבדיקות שלא׳
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות
 להשלמת

 בדיקות על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 להשלמת
קות  בדי

 שלא על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
 לשירות סדיר
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות
 לשירות סדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית

 השס
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 הגדרות

 התייצבות
 לרישום

 ולבדיקות
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות
 לרישום

 ולבדיקות
 שלא על פי

 הודעת אישית

 התייצבות
 לשירות בטחו!

 על פי הודעה
ת י ש י  א

 התייצבות׳
 לשירות בטחו!

 שלא על פי
 הודעה אישית

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ן ת ולשירות בטחו קו ת עולים לרישום, לבדי ו ב צ י י ת ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
ן — החוק), אני מצווה לאמוד: ל ה ל )  [נוסח משולב] 1

 1. בצו זה —
 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשד.
 הרה ואם לילד, שהגיע למדינת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין י״ח בניסן
 תשכ״ז (28 באפריל 1967) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודה המעידה

 שהוא פוטר משירות בטחון!
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום פלוני

 והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;
 ״חייב שירות סדיר״ — בר רישום שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן תרצ״ח (2 באפריל 1938) לבין כ״ט באדר תש״י
 (18 במרס 1950), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר ¡

 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בניסן תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תש״י
 (18 במרס 1950), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, שנולד בין אי בניסן תרצ״ד (17 במרס 1934) לבין כ״ ט באדר ב׳  ברפואה, 1947 2

 תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (4) אשד, המורשה או זכאית להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
 ברפואה, 1947, שנולדה בין א׳ בניסן תרצ״ד (17 במרס 1934) לבין כ״ט באדר תש״א

 (28 במרס 1941), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר.
 ״חייב שירות מילואים״ — בר־רישום, גבר שנולד בין א׳ בניסן תרפ״ג (18 במרס 1923)
 לבין כ״ט באדר ב׳ תרצ״ח (1 באפריל 1938), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

 סדיר.
 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות

 לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 3. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עז־ כ״ד בחשון תשכ״ח
 • (27 בנובמבר 1967) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, מצטווה בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת הגיוס האזורית כמפורט בתוספת ביום כ״ה

 בחשון תשכ״ח (28 בנובמבר 1967) בשעה 08.00.

 4. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות
 וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון

 : במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ״ה בכסלו תשכ״ח (27 בדצמבר 1967) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו
 לשירות בטחון, מצטווה בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת

 ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28: בדצמבר 1967).

 1 ס״ח 286, תשי״ט, עט׳ 286.

 2 עייר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1637, ענו׳ 262.
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 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון)
 (עולים), תשכ״ח—1967״.

 השם

 תופפת

 דח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך).
 רה׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נגה״).

 רח׳ עומר־אל־כיאם 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״)
 שיכון עירוני פגיה

 דחי נצרת
 רח׳ יד ושם 22.

, סגךאלוף ז ר י א כ ד ר  מ
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים

 תל־אביב־יפו
 חיפה

 פתח־תקוה
 טבריה

 באר־שבע

 י״ט באלול תשכ״ז(24 בספטמבר 1967)
 (חמ 73021)

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מם׳ 717

 בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף 9(1)(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 י, סעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי, ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 71, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1235 מיום 26.11.42, תוספת 2,
 עמ׳ 1964, יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אוסקר דויטש, באשר רכוש זה מגיע לפי
 צו ירושה בחלקים שווים ליואגה מריה גרביי לבית דויטש ולאריקה זוזנה קראגו (קראגו)

 לבית דויטש.

 2. תקפו של צו זה הוא מיום ו׳ בתשרי תשכ״ח (10 באוקטובר 1967).

 ה׳ בתשרי תשכ״ח (9 באוקטובר 1967) ש׳ ו י נ ו ג ד ד
) הממונה על רכוש האויב 7 2 0 1 מ 0 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 923, עט׳ 79.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

י מ ו ק ן מ ו ס ל ש  בורוד ל

 פקודת העיריות
ת מים ק פ ס ר א ב ד י-ברק ב  הוק עזר לבנ

, מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות ג
 עירית בגי־בדק חוק עזר זה:

 החלפת 1, במקום התוספת לחוק עזר לבני־ברק (אספקת מים), תשכ״א—21961, יבוא:
 התוספת
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 האגרה בלירות
 ״תוספת

100 

50 

1.50 
2.50 

5 

5 

 כשאיז מיתקן
 מובז להתקנת

 מד־מים

: (  אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3(ג)(1)
 בעד חיבור.—י

 (א) לבנין בן קומה אחת
 (ב) לכל קומה נוספת או לכל בנין נוסף באותו מגרש

 הקשור לאותו חיבור

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 5)
 לפי שטח הנכס —

 לבל מ״ר
 נוסף לכד לכל מ״ר בנוי בכל קומה

 אגרה בעד היתד לשינויה או להםדתה של רשת פרטית
( ( ב  (סעיף 4 (

(  אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 4 (ה)

.1 

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

100 70 
140 
200 
300 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

7.50 

 האגרה
 המינימלית

 בלירות
 האגרה למ״ק

 באגורות

0.60 20 
20 
40 
60 

) •־- ד)  אגרת מד־מים (סעיף 6 (
 מד־מים — שקטרו —

 אינו עולה על ״1
 עולה על ״1 ואינו עולה יעל ״%ץ\
 עולה על ״11/2 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
י  עולה על ״3 —

 אגרת בדייןת מד־מים (בולל דמי פירוק, הובלה וה
( ( ז  תקנה (סעיף 6 (

 אגרת מים (סעיף 7) — לחודש —
 (א) במקום שהותקן מד־מים:

 (1) בנין מגורים לדירה —
 3 מ״ק ראשונים

 ל־7 מ״ק נוספים או חלק מהם
 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם

 •: - מעל ל־16 מ״ק
 לגבי דירה שהצפיפות הממוצעת בה
 עולה על שתים וחצי נפש לחדר תינתן
 הנחה של 20% לתצרוכת העולה על 10
 מ״ק לחודש. לצורר חישוב הצפיפות
 יובאו בחשבון המחזיקים בדירה, ילדיהם
 בגיל עד 18 שנה והורים תלויים הגרים

 אתם בדירה.

.2 

.3 

.4 

*5 

.6 

 דיני מדינח ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
 ק״ת 1122, תשכ״א, עמ׳ 1314 ; ק״ת 1411, תשכ״ג, עמ׳ 941 ; ק׳׳ת 1780, תשכ״ו, עמי 29
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 האנרח
 המינימלית׳

 בלירות

 האגרה לט״מ
 באגורות׳

 (2) לגינות נוי —
 בחדשים אפריל — נובמבר בהגבלה של
 \ד מ״ק לחודש לכל 100 מ״ר מהשטח
 המושקה או חלק מזה לתצרוכת העולה

 על 10 מ״ק לחודש 10

 (3) לחנויות, בתי מסחר, משרדים ומחסנים 65 3

 (4) לבתי מלאכה או בתי חרושת פרט לאלה
 המפורטים בפריט 5 65 5

 (5) לבתי מלאכה או בתי חרושת המשתמ
 שים במים לצרכי ייצור 20 5

 (6) לתעשיה —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 20
 מעל הכמות המוקצבת 30

 (7) למוסדות, חנויות דגים, בתי מלון, מסע־
 עדות, בתי קפה וקיוסקים 20 3

 (8) לבניה —
 בהגבלה של 1.5 מ״ק מים לכל מ״ר שטח

 הרצפות — לכל מ״ק 25
 בעד צריכה נוספת, לכל מ״ ר 50

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים:
 לכל יחידת דיור:

 לחודש ראשון. 1
 לכל חדד נוסף 1

 האגרה בלירות

) 5״ ( ד  8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 13 (

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ח—1967״. ש  ה

ג ר ב נ י ל ו א ו מ  נתאשר. ש
 כ״ה באב תשכ״ז(31 באוגוסט 1967) ראש עירית בני־־ברק

 (חמ 862004)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 המחיר 60 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים




