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 פקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940

ל שר ר ש א ו ר שינמ ת ב ד ה ג ע ד ו  ה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940 שהועברה
׳ אני מודיעה לאמור:  אלי 2

י ־ייי״י 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940 (להלן — י נ י  ש

 «ר הדואר , , ,
 התוספת), מתחת לתואר ״שר החקלאות והפיתוח״, יווסף התואר ״שר הדואר״ ולצדו בטור

 ב׳ של התוספת יווסף התואר ״שר התקשורת״.

 יזחייה 2. תקפה של הודעה זו מיום ו׳ בטבת תשל״א (3 בינואר 1971).

פ 3. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תוארו של שר, תשל״א—1971״, ש  ה

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1 מס׳ 1005, «מ׳ 40.

 2 י״פ תשי״א, עמ׳ 534.

 חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ׳׳ג-963ן

ת השידור ו ש ל עובדי ר ת ש ע מ ש מ ת הדין ל י ל ב י הדין ש ר סדר ב ד ת ב ו נ ק  ת

, כפי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג—1963 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  שהוחל על עובדי רשות השידור 2

, כנוסחן  7חית תקנית 1. תקנות שירות המדינה (משמעת)(סדרי הדין של בית הדין), תשכ״ד—1963 3

י ביום התקנת תקנות אלה, יחולו בבית הדין׳ למשמעת של עובדי רשות השידור בשינויים י י י ה ר י  פ

 אלה:
 (1) בתקנה(1), במקום ״נציב השירות״ קרי ״אב בית הדין״;

 (2) בתקנה 2(2), במקום ״המשרד והיחידה בהם״ קרי ״היחידה שבה״!
 (3) בתקנה 9, במקום ״המשרד בו״ קרי ״היחידה שבה״;

 >4) בתקנה 49׳ במקום ״המשרד בו מועסק הנאשם״ קרי ״רשות השידור״,
 ובמקום ״מנהלו הכללי״ קרי ״המנהל הכללי של רשות השידור״!

 (5) בתקנה 50, במקום ״המשרד בו מועסק הנאשם״ קרי ״רשות השידוד״!

; ל  (6) פרק רביעי לא יחו

 1 ס״ח 390, תשכ״ג, עמ׳ 50.

 2 י״פ 1540, תשכ״ט, עמי 1932.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 104 ; תשכ״ח, עמ׳ 720 ; תש׳״ו, עמ׳ 1596.

 ז׳ בטבת תשל״א (4 בינואר 1971)
 ;חמ 78494)
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 (7) בתקנה 71(א), במקום ״ולנציב השירות״ קרי ״ולמנהל הכללי של רשות
 השידור״.

 (8) פרק ששי לא יחול!
 (9) בתוספת, בטופס תובענה, בכותרת במקום ״נציב שירות המדינה״ קרי
 ״יושב ראש דשות השידור״, ובמקום ״המשרד והיחידה בהם״ קרי ״היחידה

 שבה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין השפ

 למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל״א—1971״.

 י״ד בטבת תשל״א (11 בינואר 1971) י ע ק ב ש י ש פ י ר א
 (המ 2050ד< שר המשפטים

 חוק שידות המדינה (משמעת), תשכ״ג-963ן

ת השידור ו ש בד ר ת עו ו י ו ר כ ת ש ל ה ה ע ע ד ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ה י ע ש ת ה פ ו ק ת  ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו־78 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג—
, ובהמלצת הועד המנהל של רשות השידור,  1963 כפי שהוחל על עובדי רשות השידור 2

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. הודעה על השתכרויות של עובד רשות השידור בתקופת השעיה, לכל חודש, מיעד יייד
, , מפיית.הודעת , , , 

מ ו ו כ מ ״  תימסר בשני עתקים למנהל הכללי של רשות השידור באמצעות חשב הרשות, תוך חמישה • ה
 ימים מתום החודש שלגביו נמסרת ההודעה ולפי טופס שקבע המנהל הכללי של רשות

 השידור.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (משמעת) (השתכרות עובד רשות השפ
 השידור בתקופת השעיה), תשל״א—1971״.

 י״ד בטבת תשל״א (11 ביגואר 1971) י ג א ל א ל ו ן

) סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות ד 2 0 5 מ 0 ה ) 

 1 מ״וז 390, תשכ״ג, עמי 50.

 2 י״פ 1540, תשכ״ט, עמי'1932.
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 חוק שידות המדינה (משמעת), תשכ״ג-963ן

 תקנות בדבר ביצוע החלטות בית הדין למשמעת של עובדי רשות השידור

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 40(ג) ו־78 לחוק שירות המדינה (משמעת)׳ תשכ״ג—
, ובהמלצת הועד המנהל של רשות השידור,  1963 כפי שהוחל על עובדי רשות השידור 2

 אני מתקין תקנות אלה:

 "יייי1 1. בתקנות אלה —

 ״המנהל הכללי של רשות השידור*׳ — לרבות מי שהוא הסמיך.

 ביציע החלטי! 2. החלטת בית הדין תבוצע על ידי המנהל הכללי של רשות השידור.
 בית־הדין

 השפ 3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (משמעת) (ביצוע החלטות בית הדין
 למשמעת של עובדי רשות השידור), תשל״א—1971״.

ן ו ל ל א א ג  י
 סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות

 י״ד בטבת תשל״א (11 בינואר 1971)
 (חמ 72054)

 1 ס״ח 390, תשכ״ג, עמי 50.

 2 י״פ 1540, תשכ״ט, עמ׳ 1932.

 חוק הזרעים, תשט״ז-956 ן

 תקנות בדבר גידול זרעים מושבתים ומכירתם

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3׳ 4 ו־4א לחוק הזרעים׳ תשט״ז—1956 > אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), השייך—21960 (להלן — התקנות
 העיקריות), בחלק א׳ של התוספת, במקום סעיפים 13 ו־14 יבוא:

 13. בעת הגשת בקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש
 אגרה בסך 35 אגורות לדונם.

 14. (א) בעד אישור זרעים מושבתים על ידי המנהל בהתאם לתקנות 11
 ו־12 ישלם המפיק אגרה בסך 8 לירות לטונה של זרעי יסוד או זרעים

 רשומים ובסך 5 לירות לטונה של זרעים מאושרים.

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מיום משלוח החשבון על ידי
 השירות לבקורת זרעים.״

 •״אגרה בעד
 אישור שדה

 אגרה בעד
 אישיר זרעיפ

 מימין הלי, א׳
 של התיפפת

 : סייח תשט״ז, עמי 97 ; תשכ״ה, עמ׳ 55.

 ק״ת תש״ך, עמ׳ 1448 ; תשכ״א, עמ׳ 2543, עמ׳ 2691 ; תשכ״ג, עמ׳ 1532 ; תשכ״ד, עמי 1538, עמ׳ 1707,
 עמי 1710 ; תשכ״ה, עט׳ 610, עמ׳ 2584, עמ׳ 2792 ; תשכ״וז, עמ׳ 225, עמ׳ נ58 ; תש״ל, עמ׳ 470, עמי 2241.
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 מיקון הל? כ׳
 של התופפת

 תיקון וולק ג׳
 של התופפת

 יגיקמ וול? ד׳
 של התוספת

 מיקון דולה ה׳
 של התוקפת

 בחלק ב׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיפים 17 ו־18 יבוא:

 17. בעת הגשתי הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש
 אגרה כלהלן:

 ״אגדה כעד
 אישור שדה

 שיעור האגרה

 עד 50 דונם 13 לירות לשדה
 מעל 50 דונם 30 אגורות לדונם נוסף

 עד 4 דונם 13 לירות לשדה
 מעל 4 דונם 3.75 לירות לדונם נוסף.

 זני הפריה חפשית
 זני הפריה חפשית

 זני מכלוא
 זני מכלוא

 18. (א) בעד אישור זרעים מושבחים על־ידי המנהל בהתאם לתקנה 12,
 ישלם המפיק אגרה כלהלן:

 אגרה יגעי
 אישור זרעים

 גובה האגרה

 7.5 לירות לטונה
 3 לירות לטונה
 13 לירות לטונה.

 זני הפריה חפשית יסוד ורשומים
 זני הפריה חפשית מאושרים

 זני מכלוא וקו עקד זכרי

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי
 השירות לבקורת זרעים.״

 3. בחלק ג׳ של התוספת לתקנות העיקריות׳ במקום סעיפים 16 ו־17 יבוא:

 ״אגרה געי 16. בעת הגשת בקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש

ה אגרה בסך לירה לדונם. י י ע י ש י  א

 17. (א) בעד אישור זרעים מושבתים על ידי המנהל בהתאם לתקנה 12,
 ישלם. המפיק אגרה בסך 30 לירות לטונה.

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי
 השירות לבקורת זרעים.״

 4. בחלק ד׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיף 14 יבוא:

 ״אגרו! געי 14. בעת הגשת הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15 ישלם המבקש

 אגרה בסך 50 אגורות לדונם.״

 אגרה בעי
 אישור זרעימ

 אישור שדה

 5, בחלק ה׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיפים 29 ו־30 יבוא:

י 29. עם מתן ההודעה לפי סעיף 4 ישלם המבקש אגרה של לירה לדונם. ע  ״אגרי! י
 אישור שיד,

 . «עי 30. (א) בעד אישור זרעים ישלם המבקש אגרה בסך 10 לירות לטונה.
 אישור זרעיפ , ג י ־• •״

 (ב) האגרה תשולם במועדים אלה:
 (1) בזרעים המיועדים לזריעה בעוגת הסתיו — בעת מתן

 האישור!
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 (2) בזרעים המיועדים לזריעה בעוגת החורף או האביב
 בעת הכנסת הזרעים לאימום.״

 6. בחלק ו׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיפים 22 ו־23 יבוא:

י 22. עם מתן ההודעה בהתאם לסעיף 6, ישלם המבקש אגרה של 13 לירות ע  ״*גרה י

ה בשדה ששטחו לא עולה על 4 דונם ובשדה ששטחו עולה על 4 דונם — י פ ש י ש י  י

 3.75 לירות לכל דונם נוסף.

 אגרה כעי 23. (א) בעד אישור זרעים ישלם המבקש אגרה בסך של 13 לירות

פ לטונה. י ע י י י י ש י  א

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי
 השירות לבקורת זרעים.״

 תיקון חל? ו׳
 של התוספת

 7. בחלק ח׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיף 18 יבוא:

 ״אגרה געי 18. עם מתן ההודעה לפי סעיף 10, ישלם המבקש אגרה של 40 אגודות

 "י״יי״י" לדונם.״

 8. בחלק ט׳ של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיף 18 יבוא:

 ״אגרה געי 18. עם מתן ההודעה לפי םעיף 10, ישלם המבקש אגרה של 40 אגורות

" לדונם.״ י י ש י ש י  א

 9. בחלק י׳ של התוספת לתקנות העיקריות, אחרי סעיף 13 יבוא:

י 14. בעת הגשת הבקשה לשדה בהתאם לתקנה 15 ישלם המבקש אגרד• ע  ״אגרה י

ה בסך 5 לירות לדונם. י ש י י ש י  א

 אנדה געי 15. (א) בעד אישור זרעים מושבחים על ידי המנהל בהתאם לתקנה 12,
פ ישלם המפיק אגרד, בסך 2 לירות לק״ג. י מ י י י י ש י  א

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על ידי
 השירות לבקורת זרעים.״

 10. בחלק י״ג של התוספת לתקנות העיקריות, במקום סעיף 18 יבוא:

 אגרה כעי 18. עמ מתן הודעה לפי סעיף 4, ישלם המבקש אגרה של 1.50 לירות

ה לדונם.״ י ש י י ש י  א

 תיקיו חלק ה׳
 של התוספת

 תיקון חלק ט׳
 של התוספת

 תיקון חלק י׳
 של התוספת

 תיקון חלק י״ג
 של התוספת

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

 השם

ם ג ב ת י י י  ח
 שר החקלאות

 כ״ב בכסלו תשל״א(20 בדצמבר 1970)
 (וזמ 7393)
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-956ו  חוק הזרעים, תשט״ז

 תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ״ד—1964 2 (להלן — התקנות תיקיו המוםפונ
ה נ י ש א י  העיקריות), בתוספת הראשונה, בחלק בי, בסעיף 7, במקום ״5״ יבוא ״15״. ה

 2. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא: החלפת
 התיפפת

 השניה
 "ונוספת שניה
 (תקנות 19 ו־30)

 שיעור האגרה
 בלירות

 אישור מכירה 15
 אישור למשתלה מאושרת —

 עד דונם אחד 20
 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 8״

 3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), תשל״א— השט
 1971״.

ם ג ב ת י י י  כ״ב בכסלו תשל״א(20 בדצמבר 1970) ח
) שר החקלאות 7 3 9 3  >חמ 4

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 97 ; תשכ״ה, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עמי 1494 ועמי 1789 ; תשכ״ה, עמ׳ 97 ועמי 2747 ; תשכ״ח, עמ׳ 1085.

 חוק הזרעים, תשס״ז—1956

 תקנות בדבר מכירת זרעים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

, בתקנת משנה 19(א), במקום ״10״ תיקוו  1. בתקנות הזרעים (מכירה), תשכ״ה—1964 2
 ''203 '/15// תקנה 19

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (מכירה) (תיקון), תשל״א—1971״. השפ

ם ג ב ת י י י  י״ט בכסלו תשל״א (17 בדצמבר 1970) ח
 >י)מ 73931< שר החקלאות

 1 פ״ח תשט״ז, עמי 97 ; תשכ״ה, עמ׳ 55.
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 חזק הזרעים, חשס״ז-1956
ת זרעים ר י כ מ ן רשיון ל ת ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

, בתקנה 9, במקום ״10״  יגיהיז תקנה 9 1. בתקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ״ח—1967 2

 יבוא ״15״.

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (רשיונות מכירה) (תיקון), תשל״א—1971״.

 י״ט בכסלו תשל״א (17 בדצמבר 1970) . ח י י ם ג ב ת י
) שר החקלאות 7 3 9 3 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 97 ; תשכ״ה, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 224.

 חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ״ח-1968

 צו בדבר רשיונות לעורכי דין

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ״ח—1968 !, אני
 מצווה לאמור:

 ישייו יעפיק 1. האנשים ששמותיהם נקובים להלן רואים אותם כרשאים לעסוק במקצוע עריכת דין

' לפי חוק לשכת עורבי הדין, תשכ״א—21961: י " י 5 , י " 3 

 זיידן ג׳ילאני
 עבדאללה שוקרי עודה.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרי משפט ומינהל (רשיונות לעורכי דין), תשל״א—1971״.

א ר י פ ש ׳ ש ב ק ע  ט׳ בטבת תשל״א (6 בינואר 1971) י
) שר המשפטים י 0 6 6 2 מ 5 ח  י

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 247 ; תשכ״ט, ענן׳ 254.

 2 פ״ח תשכ״א, עמ׳ 178.

1961  חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חשכ״א-

 צו בדבר פטור חלקי מתשלום מס רכוש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א)(3) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 «ייי 1. החברות הנקובות להלן פטורות החל מהתאריך המצויין לצדן מתשלום שני שלישים
 של המס החל על כלי שיט שבבעלותן ושעיקר פעולתם בקודם בין־לאומיים:

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100 ; תש״ל, עמ׳ 126.
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 תאריך תחילת הפטור י

 ב׳ בתמוז תשכ״ז(10 ביולי 1967).
 כ׳ בכסלו תשכ״ו(14 בדצמבר 1965).
 י״ג בשבט תשכ׳׳ז(24 בינואר 1967).
 כ״ה בסיון תשכ״ח (21 ביוני 1968).
 י״ד באייר תשכ״ח (12 במאי 1968).

 כ״ה באב תשכ״ח (19 באוגוסט 1968).

 חברת ״אלה<׳ קוי הים התיכון בע׳׳מ
 חברת ״עידן״ קוי הים התיכון בע״מ
 הברת ״דורון״ קוי הים התיכון בע״מ

 חברת ״בת־םנפיר״ קוי הים התיכון בע״מ
 חברת ״בת־טיראך קוי הים התיכון בע״מ

 חברת ״בת גולן״ קוי הים התיכון בע״מ

 לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור חברות אניות מסויימות ממס),

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

.2 
 תשל״א—1971״.

 ו׳ בטבת תשל״א (3 בינואר 1971)
 (חמ 72476)

ה אישור מ«רה ר ט  קנטינה) לכוחות הבטחון הוא מ
 ציגורית

1961 - א ״ כ ש  חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ת

 צו בדבר פטור לחברת שק״ ם בע״ מ
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א)(1) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לסעיף 2, אני מאשר ומצווה לאמור:

 1. שירות על ידי מסעדות ומזנונים (להלן
 ,ציבורית.

 2. חברת ״שק״ם״ בע״מ פטורה מתשלום מס רכוש בשל נכסים אשר בבעלותה פטור לנכסי
 והמשמשים קנטינה למטרה האמורה בסעיף 1.

ה ל י ׳ י  3. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970). ה

 4. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור לחברת שק״ם בע״מ), תשלי׳א_ השם
 1971״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ו׳ בטבת תשל״א (3 בינואר 1971)
 (חמ 72476)

 1 ס״ה תשכ״א, עמי 100 ; תש״ל, עמי 126.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות׳ והנחות ממם

 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. איגרות חוב רשומות על שם של בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ, נושאות ריבית פטורמ«ט
 של 6% לשנה׳ בסכום כולל של 17.5 •מיליון פרנקים שווייצריים, שיעמדו לפדיון בשנים יי"""

 1972—1984 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום א׳ בטבת תשל״א (29 בדצמבר 1970)
 .(סדרה 38), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המס

. 2  בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה:ריבית לפי סעיף• 161 לפקודת מס הכנסה

 1 ם״ח 202, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ׳׳א, ענ|׳ 120.
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 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה)(מס׳ 6), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  א׳ בטבת תשל״א (29 בדצמבר 1970) פ
0 שר האוצר 2 6 5 מ 0 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן

ות י נ ה במו ע ס ר ה כ ת ש ע ק פ ת ה ע י נ ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6,5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוניות),
 תשכ״ז—1967 2 —

/ בסעיף (4), במקום ״45 אגורות״ יבוא ״שתי יחידות תשלום״  (1) בחלק א
 ובמקום ״70 אגורות״ יבוא ״שלוש יחידות תשלום״ ¡

/ בסעיף (1)(ח), במקום ״45 אגורות״ יבוא ״40 אגורות״, ובמקום  (2) בחלק ב
 ״70 אגורות״ יבוא ״60 אגורות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוניות)
 (תיקון מס׳ 2), תשל״א—1971״.

 י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970) ש מ ע ו ן פ ר ס
0 שר התחבורה 5 6 3  >"מ 3

 1 ס״ח תשי״ח, «מ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1980 ; תשל״א, עמ׳ 103.

 חוק שידות בטחון, תשי״ט-959ו [נוסח משולב]

ן ו ח ט ת ולשירות ב ו ק י ד ב לים לרישום, ל ת עו 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
להלן — החוק), אני מצווה לאמור: )  [נוסח משולב] 1

 1. בצו זה —
 ״בד־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 ח׳ בתשרי
 תש״י(1 באוקטובר 1949) 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־דישום שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן תש״א (29 במרס 1941) לבין כ״ט באדר תשי״ג(16
 במרס 1953), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!

 1 ס״ח 296, תשי׳׳ט, עמ׳ 286.
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 התייצבות
 לרישופ

 ולבדיקות על־פי:
 הודעה אישית

 התייצבות
 לרישופ

 ולבדיקות שלא
 על־פי הודעה

 אישית

 התייצבות
 לשירות בטהון

 על־פי הודעה
 אישית

 התייצבות
 לשירות בטהון

 שלא על־פי
 הודעה אישית

 השם

 (2) אשה שנולדה בין א׳ בניסן תש״ד (25 במרס 1944) לבין כ״ט באדר תשי״ג
 (16 במרס 1953), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה להי פקודת המתעסקים
, שנולד בין א׳ בניסן תרצ״ז (13 במרס 1937) לבין כ״ט באדר  ברפואה, 1947 2

 תש״א (28 במרס 1941), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (4) אשה המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947 2, שנולדה בין א׳ בניסן תרצ״ז (13 במרס 1937) לבין
 כ״ס באדר תש״ד (24 במרס 1944), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שידות

 סדיר!
 ״חייב שירות מילואים״ — בר־רישום, גבר, שנולד בין א׳ בניסן תרפ״ד (16 במרס 1926)
 לבין כ״ט באדר תש״א (28 במרס 1941), 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 שהורעו לו בהודעה אישית.

 3. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד ט״ו באדר תשל״א
 (12 במרס 1971) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ז באדר

 תשל״א (14 במרס 1971) 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 שהורעו לו בהודעה אישית.

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ באדר תשל״א (17 במרס 1971) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו
 לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת

 ביום כ״א באדר תשל״א (18 במרס 1971).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום ולשירות בטחון) (עולים)
 (מס׳ 2), תשל״א—1971״.

 תוספת

 — 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 פגיה.

 — רח׳ נצרת.
 — רח׳ יד ושם 22.

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים

 תל־אביב־יפו
 חיפה

 פתח־תקוה
 טבריה

 באר־שבע

, אלוף־משגה ל א ר ב ה ק ע  י
 ראש מרכז גיוס

 פוקד

 ז׳ בטבת תשל״א (4 בינואר 1971)
 (ו!מ 73021)

 2 עייר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1637, עמי 262,
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ן מקומי  מדור לסלמו

 פקודת העיריות

 חוק עזר לירושלים בדבר ניקוי בורות שופכין וגיבים

, מתקינה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 חוק עזר זה:

!־4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לירושלים (ניקוי בורות שופכין וביבים), תשט״ז—1955 2  תיקמפעי

 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(א) (1) בעד ניקוי בור שופכין ישלם המחזיק בנכסים, ובאין מחזיק — בעל
 נכסים, שבהם נמצא בור השופכין, למועצה, אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (2) בעד ניקוי ביב ישלם המחזיק בנכסים שבהם נמצא הביב, למועצה,

 אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.״

 החי־י* 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:
 זזתופפת •

 ״תוספת
 לירות

 1. אגרה לפי סעיף 4 (א)(1) —

 (א) כשהנכטים נמצאים במקום שאין בו אפשרות טכנית להתחבר
 לרשת הביוב של העיריה —

 (1) לכל מטר מעוקב של שופכין —.8
 (2) לכל מטר מעוקב של סמיך —.21

 (ב) כשהנכםים נמצאים במקום שיש בו אפשרות טכנית להתחבר
 לרשת הביוב של העיריה —

 (1) לכל מטר מעוקב של שופכין , —.16

 (2) לכל מטר מעוקב של סמיך —.42

 2. אגרה לפי סעיף 4 (א)(2), לכל ניקוי —

 (א) כשהניקוי מבוצע בשעות העבודה הרגילות של העיריה —.12

 (ב) כשהגיקוי מבוצע שלא בשעות העבודה הרגילות של העירית —.20׳

פ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר, לירושלים (ניקוי בורות שופכין וביבים) (תיקון), ש !  י
 תשל״א—1971״.

ל ק ו י ק ד  נתאשר. ט
 י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970) ראש עירית ירושלים

 (חמ 878016) , •
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 556, תשט״ז, עמ׳ 74 ; ק״ת 1525, תשכ׳יד, ע«׳ 478 ; ק״ת 1683, תשל״ד״ עמ׳ 1361.
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 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לערערה בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית ערערה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
 ביבים

 ״בעל״ ~ לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא־בוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים •

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר יזה!

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,
 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!

, ,שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו. בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערערה!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (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!

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי
 דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, חשב״ה, עמ׳ 256.

 2 פ׳׳ח 250, תשי׳׳ח, עמי 108.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה?

 (8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

 ״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 אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קודקד או חומר אחד, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

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

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

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

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן׳ הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

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

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא!

 >3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
 המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא
 כדי רחבו המלא!

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 החלטה על
 סלילת רחוב

 ו,ייעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של גביש

 סלילה כביש
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 (6) סידור שדרות׳ מדשאות, בריכות וספסלים׳ נטיעת עצים וצמחיה סידורם
 וגידורם 5

 (7) התקנתם של מיתקני תאורה.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
 קטע 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 אןהד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו,'לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים 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, בפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מורכויו
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
 >1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא
 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם!
 (6) התקנתם של מיתקגי תאורה.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־7, בשינויים המחוייבים.

 שיעורי דמי
 השתתכות

 כפלילת .
 כבישים
 וגבייתם

 פסדונות עי
 חשבון דמי
 השתתפות

 בפלילת ככיעיס

 שיעורי דמי
 השתתפות

 כפלילת מדרכות
 וגבייתם
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 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזד זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנד, מיום
 ההודעה׳ תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 החזרת משלימים
 במקרה של

 אי ביצוע

 11. (א) 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%•

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה —

 תהא ראיה לכאורה לגבי עניניס אלה.

 פלילר. גביש
 ל ירי הבעליפ

 תעודה על פגום
 ההוצאות

מ 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידיי האדם שאליו היתד, י ט י ו ז * י י י 8 8 

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד 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 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה

 בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 ע»שיז 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

פ 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערערה (סלילת רחובות), תשל״א—1971״. ש !  י

ה ו ו ר א צ ל מ א ד ג׳ מ ו ע ס א מ פ ט צ ו  נתאשד. מ
 י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970) ראש המועצה המקומית ערערה

 (וומ 846651)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים
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 המחיר 48 אגורות




