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ס קניה (סתורות ושירותים), תשי״ב—1952  חוק מ
 תקנות בדבר סחורות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב-—1952 ג,
 אני מתקין תקנות אלה:

, יסומן ״(א)״ ואחרי 1 1. האמור בתקנה 17 לתקנות מס קניה (סחורות), תשי״ג—1952 2  מייייו ״י!5״ 7

א: בו  תקנת משנה (א) י

 ״(ב) הוחזרה סחורה הטעונה מס במכירה, על ידי סוחר מורשה לה, יודיע
 על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הסחורה שהוחזרה, כמותה, שם

 הסוחר שאליו הוחזרה ותאריך ההחזרה.״

 יי*8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס קניה (סחורות) (תיקון), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  א׳ באייר תשל״א (26 באפריל 1971) פ
) שר האוצר י 2 3 3 מ 8 ח ) 

 1 ם׳׳ח תשי״ב, עמי 334; תשל״א, עמי 8.

 2 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 1364¡ תש״ל, עמ׳ 1298.

 פקודת החבקים

 תקנות בדבר חבקים מסויימים

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת החבקים אני מתקין תקנות אלה

א: בו , אחרי תקנת משנה (ג) י  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות החבקים, תשכ״ח—1967 2

 ״(ד) (1) על אף האמור בתקנה זו רשאי המנהל, במקרים הנראים לו ובתנאים
 שיורה, להתיר לאדם שעסקו יבוא של סיגריות (להלן — היבואן), לחבוק כלי
ק כאמור בפסקה (2) ובלבד שהוכחו להנחת דעתו  קיבול של סיגריות בחי

:  שני אלה

 (א) הסיגריות מיובאות ישירות מחצריו של היצרן שמחוץ לישראל
 ובכלי קיבול מקובלים של אותו יצרן •,

 (ב) היבואן מנהל מערכת ספרים תקינה.

 (2) החבק שיודבק על כלי הקיבול האמורים יודפס על ידי היבואן בשפה
 העברית או בשפה אחרת וישא את שם היבואן וכן את המלים ״המם שולם״ —

 הכל כפי שהורה המנהל.״

8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החבקים (תיקון), תשל״א—1971״. ש  ה

ר י פ ס ס ח נ - א׳ באייר תשל״א (26 באפריל 1971) פ
) שר האוצר 7 2 9 0 מ 8 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, תשי״ט, עמי 92.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 439.
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 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-952 ו

 תקנות בדבר הכניסה לישראל

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 אני מתקי
:  תקנות אלה

ו המופ־י* ו מ י ! מ  1. בחלק ב׳ של התוספת לתקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 ־־, לאחד פריט 0

א: בו  י
 ״(11) אישור מאת משטרת בקורת הגבולות על תאריך כניסתו

 של אדם לישראל או על תאריך יציאתו ממנה 3
. ח 3״ ר י  (12) בקשה לאשרה ורשיון שהוגשה עבור נכנסים מ

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

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ה בניסן תשל״א (20 באפריל 1971) י
) שר הפנים 7 6 6 2 מ 2 ה ) 

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 354.

 2 ק״ת תשט״ז, עמי 6¡ תש״ל, עמ׳ 1323 ועמ׳ 1534.

 פקודת המכס

ו בדבר חישבו! על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא  צ

ר: , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לפקודת המכס!

ט— ף.יי,ון כעי* 2 ״ כ ש  1. בסעיף 2 לצו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), ת

א: בו (ב) י , אחרי סעיף קטן 21968 

 ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ייתר הישבון, בסכום של 150 לירות
 לטונה בלבד, על סוכר המהווה מרכיב במוצר כלשהו, למעט סוכר ששוחרר
 מפיקוח המכס לפני יום פרסום צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור
 מוצרים ליצוא) (תיקון מס׳ 3), תשל״א—1971, על פי רשיונות יבוא לשם

 יצוא.״

 2, לצו זה ייקרא ״צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא) (תיקון השם
 מס׳ 3), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  א׳ באייר תשל״א (26 באפריל 1971) פ
) שר האוצר 7 2 8 0 0  >חמ 0

ת ישראל, נוסת חדש, תשי״ז, עמ׳ 39¡ ס״ח תשכ״וז, עמ׳ 157. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 514! תשל״א, עמי 625.
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 חוק לעידוד השקעות הון, חשי״לו-958 ו

 צו בדבר מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 40ב(2) ו־40ג(ב) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—
ר:  1959 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמו

 1. (א) לענין סעיף 40ב(2) לחוק יראו מכונות וציוד בתוצרת הארץ אם הוכח להנחת
 דעתו של שר המסחר והתעשיה, או של מי שהוא הסמיך לענין זה, כי נתקיימו בהם כל

 התנאים האלה:

 (1) הם יוצרו בישראל ?

 • (2) שיעור הערך הנחסך בייצורם כאמור הוא 50% לפחות

 (3) לא היה בהם כל שימוש קודם!

 (4) בעלותם של בעלי המפעל במכונות ובציוד כאמור קמה לאחר יום
 ג׳ בטבת תשלי׳א (31 בדצמבר 1970) והם הגיעו לתחום המפעל לאחר אותו

 מועד.

1 0 0 . I 1 
• 0 

 (ב) שיעור עדך נחסך באחוזים לענין סעיף זה הוא —

 הוצאות במטבע חוץ, ישירות ועקיפות, בייצור המוצר בישראל

 במטבע חוץ, סי״ף ישראל, של המוצר או שכמותו כשהוא מיובא

 \ הוצאו

 / מחיר

 imwo יןגיזד
 ממוצרי! הארץ

 2. שיעור המענק לענין סעיף 40ב(2) לחוק יהיה 15% מן המחיר המקורי של המכונות
 והציוד.

 3. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בטבת תשל״א (14 בינואר 1971).

 4. לצו זה ייקרא ״צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ),
 תשל״א—1971״.

 שיעור המענק

לה  תחי

 י״ד בניסן תשל״א (9 באפריל 1971)
 '(וומ 726104)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 234 ; תשל״א, עמ׳ 30.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח- 957ו

 צו בדבר שכר מקסימלי לשירותי סווארות

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 6 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר:  תשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמו

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירותי סווארות),

 תשכ״ב—1962 2 —

א: בו  (1) במקום חלק א׳ י

 ״חלק אי: מטעני יבוא
 השכר

ת ו ר י י ג המטען היחידה ב  סו

 1. מטען בשקים שאינם שקי נייר —

 (1) משלוחי דואר שק דואר 0.35

 (2) קופדה טונה 5.70

 (3) עצמות טונה 9.10

 (4) סוכר טונה 3.20

 (5) כל מטען אחר טונה י 4.80

 2. מטען בשקי נייר, בחביות, בכריכות או בגלילים טונה 5.80

 3. עצים — •

 (1) עץ נסור רך בחבקים מ״ק 3.40

 (1א) עצי אריזה המובאים בחבקים מ״ק 4.40

 (1ב) עץ נסור רך, עצי אריזה שאינם מובאים

 בחבקים — ובולים מעץ רך מ״ק 5.50

 (2) עץ נסור קשה טונה י 6.60

 (3) עמודי עץ ואדני עץ טונה 9.10

 (4) בולי עץ טונה 6.00

 4. ברזל, פלדה ומתכות אחרות —

- (1) גרוטאות מתכת טונה .11.10

 (2) מתכות אחרות בלתכים או ללא אריזה טונה 5.50

 5. מזון קפוא טונה 15.00

 6. תחמושת, חמרי נפץ, מטענים המתלקחים בנקל
 ומטענים מסכנים אחרים טונה 16.50

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 1302; תשכ״ג, עמ׳ 134¡ תשכ״ט, עמי 703.
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 השכר
ת רו י ג המטען היחידה בל  סו

 7. כלי רכב בלתי ארוזים לרבות קטרים טונה־נפח 9.10

 8. בעלי חיים —

 (1) בהמות גסות ראש 9.10

 (2) בהמות דקות ראש 3.70

 9. מטען בתפזורת —

 (1) דגנים וזרעים טונה 4.60

 (2) קופרה טונה : 5.70

 (3) פיריטים טונה 3.70

 (4) גפרית טונה 5.40

 (5) פחם וקוקס טונה 5.40

 (6) כל מטען אחר —

 במשגור עד 500 טונות טונה 8.20

 במשגור מעל 500 טונות טונה 5.40

 10. אצות (עשב ים) קש, שעם, שוש (ליקוריס) בלתי
 כבוש, בתים מוכנים מעץ, תיל דוקרני בקונצר־
 טינות, חישוקים מעץ, חביות ריקות וחפצים

 אישיים טונה 14.60

 11. נוזלים בנשפך טונה 1.80

 49. כל מטען אחר שלא פורט בחלק זה —

 (1) ביחידות עד 2,000 ק״ג כל אחת טונה 6.40

;  (2) ביחידות מעל 2,000 ק״ג כל אחת טונה־ נפח 6.40 ״

 (2) במקום חלק ב׳ יבוא:

א ו צ י י נ ע ט : מ י ק ב ל ח  ״
 השכר

, היחידה בלירות ע ט מ ג ה ו & 

 51. משלוחי דואר . שק דואר 0.35

 52. מלט בשקי נייר טונה 3.50

 53. חפצים אישיים, טונה 14.60
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 . השכר
ת רו י ג המטען היחידה בל  סו

 54. כלי רכב בלתי ארוזים המיוצרים בארץ
 והמיועדים ליצוא —

 (1) עד 1,500 ק״ג כלי רכב —.46

 (2) למעלה מ ־1,500 עד 3,000 ק״ג כלי רכב —.64

 (3) למעלה מ־3,000 ק״ג כלי רכב —.120

 *55. מטענים בתפזורת —

 (1) חרסית וקאולין . טונה 4.10

 (2) דשנים טונה 2.80

 . (3) כל מטען אחר. טונה 4.20

 56. פרי הדר טונה 6.60

 57. קרביד בחביות טונה 3.50״ !

/ במקום ״5.25 לירות״ יבוא ״5.80 לירות״;  . (3) בסעיף 1 לחלק ד

 (4) בסעיף 4 לחלק די, במקום ״יוגדל השכר בלירה אחת״ יבוא ״יוגדל השכר
 ב־1.10 לירות״.

 2. . לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירותי סווארוה)
 (תיקון), תשל״א—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  י״ד בניסן תשל״א (9 באפריל 1971) ש
) שר התחבורה 7 4 ״ 1 מ 6 ח ) 

 פקודת הגמאם

 הכרזה על נמל אשקלון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הנמלים אני מצווה לאמור:

, במקום פסקאות (1) ו־(2)  1. בסעיף 2 לצו נמל אשקלון (הכרזת נמל), תש״ל—1970 2
 יבוא:

 ״(1) ביבשה
:  השטח המוקף על ידי נקודות הציון שלהלן

107.150/116.800 104.220/115.480 
107.025/117.200 105.395/114.640 

 106.285/115.545 105.835/117.740 וחזרה לנקודת המוצא
104.220/115.480 106.600/115.940 

 1 חוקי א״י, כרד בי, 9רק קי״ד, עמי 1146.

 2 קיית 2510, תש״ל, עמי 911.
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 השפ

 (2) בים

 קו לאורך החוף המחבר את נקודות הציון
 105.720/117.575 ו־103.440/114.280 וממשיך בקווים המחברים את נקודות

 הציון הבאות:

105.000/120.600 99.720/113.720 
 98.100/114.840 105.000/119.170 וחזרה לנקודת המוצא

 103.060/121.970 105.720/117.575״

 2. לצו זה ייקרא ״צו נמל אשקלון(הכרזת נמל)(תיקון), תשל״א—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ט״ז בניסן תשל״א (11 באפריל 1971) ש
 (חמ 73315) שר התחבורה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי למשקאות בתחום עירית אילת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 !,
ר:  אני מצווה לאמו

 הנימי! 1, בצו זה, ״משקה״ — משקה ממותק, עם או בלי דו־ תחמוצת הפחמן, בבקבוק המכיל
 עד 35 םנטיליטר.

 מחיי 2. המחיר המקסימלי של משקה מקורר בקיוסק או במזנון, ללא הגשה לצרכן לשולחן,
: ה הוא כלהלן ק ש מ  ל

 כשמחיר המכירה של המשקה במהירה
 לבעל הקיוסק או המזנון במקום עסקו המחיר לצרכן

 הוא באגורות באגורות

 עד 15 25
 יותר מ־15 אך פחות מ־20 30

 תחולה 3. הוראות צו זה יחולו בתחום עירית אילת.

 השפ 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למשקאות
 בתחום עירית אילת), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ה בניסן תשל״א (20 באפריל 1971) פ
< שר המסחר והתעשיה 7 4 1  >חמ ״

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 896 קובץ התקנות 2689, ה׳ באייר תשל״א, 30.4.1971



 פקודת סדר הדין הפלילי(מעצי וחיפוש) [מסח חדש],
 תשכ״ט-969 ו

 צו בדבר קביעת מקומות כתחנות משטרה לעמן סעיף 8
(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], לי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלי

ר: , אני מצווה לאמו  תשכ״ט—69מ ג

 1. לצו הפרוצדורה הפלילית (מעצר וחיפושים) (קביעת תחנות משטרה), תשכ״די— שינוי שמ
ן פעיף 1 _ ותי?ו ה ״ כ ש  21965, ייקרא ״צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), ת

 1965״, ובסעיף 1, במקום ״מחוזי״ יבוא ״מחוזי, מרחבי״.

, השפ (מעצר וחיפוש)(קביעת תחנות משטרה)(תיקון), לי  2. לצו זה ייקרא ״צו סדר הדין הפלי
 תשל״א—1971״.

, רב־ניצב ל פ ו ס ק ח נ  נתאשר. פ
 ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971) המפקח הכללי של המשטרה

 â (וומ 759920)
ל ל ה ה מ ל  ™ ש
 .שר המשטרה

ת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ט, עמ׳ 284. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1666, תשכ״ד,, עמי 1069.

 חוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק), תשכ״ד-963ו

ת הלול ר צ ו ר ושיווק של ת יצו ת י ר ד ס ר ה ב ד  כללים ב
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 44 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 תשכ״ד—1963 *׳ קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

ן פעי!־ 3  1. בסעיף 3.לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק)(מם׳ 2), תשכ״ח—21968 תיקו
 (להלן — הכללים העיקריים), בסעיף קטן(ב), במקום ״4(2) עד (5)״ יבוא ״4(2) עד (6)׳/

ן פעיו־ 4 א: תיקו בו  2. בסעיף 4 לכללים העיקריים, אחרי פסקה (5) י

 ״(6) המבקש מנהל מערכת חשבונות נאותה וממלא אחר הוראות 1 עד 7,
 9 עד 12 ו־14 לתוספת להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות ע׳יי סוחרים

.״  וסוכנים), תש״ך—1960 3

 3. לצללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), השפ
 תשכ״ח—1968 (תיקון), תשל״א—1971״.

י ל א ר ש ן י ת י  נת^שר. א
 כ״ג בניסן תשל״א (18 באפריל 1971) יושב ראש המועצה לענף הלול

 (חמ 739990)

ר י פ ם ס ח נ י פ ח ב ג ם י י  ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 409, תשכ״ד, עמי׳ 12.

 2 ק״ת 2253, תשכ״ח, עמ׳ 1862.

 3 ק״ת 972, תש״ד, עמי 457.
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ק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק), תשכ׳׳ד-1963 ו  ח

 כללים בדבר ניהול ספרי חשבונות בשיווק תוצרת הלול

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 44, 50, 53, 67 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963 1 (להא — החוק), קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 1. משווק שהוסמך כקבלן מורשה חייב לנהל מערכת חשבונות נאותה ולמלא אחר
 הוראות סעיפים 1, 7, 9—12 ו־14 שבתוספת להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי

.  סוחרים וסוכנים), תש״ך—1960 2

 2. ספרי החשבונות וכל המסמכים הקשורים בהם יוחזקו במשרדו של הקבלן המורשה,
 אולם את החלק ממערכת ספרי החשבונות המתייחם לפעולות המתבצעות שלא במקום עסקו

 הראשי של הקבלן המורשה מותר להחזיק באותו מקום.

ת כספים שלגביה מתנהלים ספרי החשבונות של (  3. ששה חדשים לאחר סיום כל שנ
 קבלן מורשה, יגיש הקבלן המורשה למועצה לענף הלול מאזן ליום האחרון של שנת הכספים

 וחשבון ריווח והפסד של אותה שנת כספים, מבוקרים על ידי רואה חשבון.

 4. (א) המועצה רשאית לדרוש בכתב מקבלן מורשה למסור לה בכתב, תוך המועד
 שנקבע בדרישה, כל מידע ופירוט המתייחסים למערכת החשבונות של הקבלן המורשה.

 (ב) מבקר שהוסמך לפי סעיף 67 לחוק לענין כללים אלה, רשאי להיכנס לכל מקום
 בו מתנהל עסקו של קבלן מורשה ולבדוק מלאי עסקי, קופה, פנקסים, חשבונות, מסמכים
 ותעודות כלשהן, הנוגעים לעסקו של הקבלן המורשה ולדרוש הסברים בקשר לכך אם
 הדבר ייראה לו דרוש כדי להבטיח את מילוי כללים אלה! והקבלן המורשה יהא חייב למסור

 למבקר הסברים כאמור.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין אחר.

 6. כללים אלה יחולו לגבי שנת הכספים 1971 ואילך.

 7. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (ניהול ספרי חשבונות), תשל״א—
 1971״.

 ניהול הפרי
 חשבונות

 מקומ החזקת
 ספרי חש3צומת

 הגשת דו״חות

 מטירת ידיעות

 תחולה

י ל א ר ש ן י ת י  א
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 נ תאשר.
 כ״ג בניסן תשל״א (18 באפריל 1971)

 (חמ 739994)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

י ב ת ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 1 ס״ח 409, תשכ״ד, עמ׳ 12.

, עמ׳ 457. ו  2 ק״ת 972, תש״
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 חוק שידות בטחון, תשי׳יס-959 ו [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף סמכויותי לפי מעיפים 3, 4, 7 ו־9 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
ר:  משולב] 1 (להלן — החוק). אני מצווה לאמו

ת מ י  1. בצו זה — . מ

 ״בר־רישום״ — אזרה ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשד,
 הרה ואם לילד, שנולד בין א׳ בניסן תשי״ד (4 באפריל 1954) לבין כ״ט באלול תשי״ד

י התאריכים בכלל!  (27 בספטמבר 1954), שנ

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום פלוני והנמסרת
 .. לו אישית, הנרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או המשלחת אליו בדואר.

ת לרישום ו צג י  2. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה המי
י הייעיז יי• י 9  אישית. ע

 אישית

יצפומ לרישום  התי
 שלא על פי

ה אישית ע י ו  ה

 3. כל בר־רישום שלא קיבל עד יום י״ח בסיון תשל״א (11 ביוני 1971) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, בשעה

:  08.00, בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן לצד האות הראשונה של שם משפחתו

(197 i 19 ביולי) כ״ו בתמוז תשל״א 
 כ״ז בתמוז תשל״א (20 ביולי 1971)
 כ״ח בתמוז תשל״א (21 ביולי 1971)
 כ״ט בתמוז תשל״א (22 ביולי 1971)

 א׳ באב תשל״א (23 ביולי 1971)
 ג׳ באב תשל״א (25 ביולי 1971)
 ד׳ באב תשל״א (26 ביולי 1971)
 ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971)
 ו׳ באב תשל״א (28 ביולי 1971)
 ז׳ באב תשל״א (29 ביולי 1971)

 ח׳ באב תשל״א (30 ביולי 1971)
 י״א באב תשל״א (2 באוגוסט 1971)
 י״ב באב תשל״א (3 באוגוסט 1971)
 י״ג באב תשל״א (4 באוגוסט 1971)
״ד באב תשל״א (5 באוגוסט 1971)  י
 ט״ו באב תשל״א (6 באוגוסט 1971.)
 י״ז באב תשל״א (8 באוגוסט 1971)

 י״ח באב תשל״א (9 באוגוסט 1971)
 י״ט באב תשל״א (10 באוגוסט 1971)

 כ׳ באב תשל״א (11 באוגוסט 1971)
 כ״א באב תשל״א (12 באוגוסט 1971)
 כ״ב באב תשל״א (13 באוגוסט 1971)

 כ׳ בסיון תשל״א (13 ביוני 1971)
 כ״א בסיון תשל״א (14 ביוני 1971)

 כ״ב בסיון תשל״א (15 ביוני 1971)
 כ׳׳ג בסיון תשל״א (16 ביוני 1971)

 כ״ד בסיון תשל״א (17 ביוני 1971)
 כ״ה בסיון תשל״א (18 ביוני 1971)
 כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971)

 כ״ח בסיון תשל״א (21 ביוני 1971)
 כ״ט בסיון תשל״א (22 ביוני 1971)

 ל׳ במיון תשל״א (23 ביוני 1971)
 א בתמוז תשל״א (24 ביוני 1971)
 ב׳ בתמוז תשל״א (25 ביוני 1971)
 ד׳ בתמוז תשל״א (27 ביוני 1971)
 ה׳ בתמוז תשל״א (28 ביוני 1971)
 ו׳ בתמוז תשל״א (29 ביוני 1971)
 ז׳ בתמוז תשל״א (30 ביוני 1971)
 ח׳ בתמוז תשל״א (1 ביולי 1971))
 ט׳ בתמוז תשל״א (2 ביולי 1971)

 י״א בתמוז תשל״א (4 ביולי 1971)
 י״ב בתמוז תשל״א (5 ביולי 1971)
 י״ג בתמוז תשל״א (6 ביולי 1971)
 י״ד בתמוז תשל״א (7 ביולי 1971)

 האות
 הראשו-נד,

 של שם
 המשפחה

 א
 ב
 ג
 ד
 ה
 ו
 ז
 ח
 ט
 י

 כ
 ל
 מ
 י נ

 ם

 פ
צ ' 
 ק
 ר
 .ש
 ת

 1 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 286.
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 4. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד יום ז׳ בכסלו תשל״ב (25 בנובמבר 1971)
 הודעה אישית כאמור בסעיף. 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות
 בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ח׳ בכסלו תשל״ב (26 בנובמבר 1971)

 בשעה 08.00,

ד יום י״ב בטבת תשל״ב (30 בדצמבר 1971)  6. בל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה ע
 הודעה אישית כאמור בסעיף 4- נקראת בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרה לשירות
 בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1971)

 בשעה 08.00.

 7. כל בר־רישום שהתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון ואשר כשרו לא
 נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לקביעת כשרו, במקום ובמועד שהודעו לו

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

 8. כל בר־רישום כאמור בסעיף 7 אשר לא קיבל עד יום כ״ו בטבת תשל״ב (13 בינואר
 1972) הודעה כאמור בסעיף 7, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ז בטבת תשל״ב (14 ביגואר

 1972) בשעה 08.00.

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

״ד בסיון תשל״ב, (27 במאי 1972) הודעה  10. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד יום י
 אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום ט״ו בםיון תשל״ב (28 במאי 972!) בשעה 08.00.

 11. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד יום ב׳ באייר תשל״ב (16 באפריל 1972)
 הודעה אישית כאמור בסעיף 9• נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית

 כמפורט בתוספת, ביום ג׳ באייר תשל״ב (17 באפריל 1972) בשעה 08.00.

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

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים

 תל־אביב־יפו
 חיפה

 פתח־תקוה
 טבריה

 באר־שבע

 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.

יצבות  התי
ת על פי קו  ! לבדי

 הודעה אישית

יצבות  התי
ת שלא ו  לגרמן
 על פי הודעה

 אישית — גברים

יצבות  התי
 'לבדיקות שלא
 על פי הודעה

 אישית — נשים

יצבות  התי
 להשלמת

ת על פי קו  בדי
 הודעה אישית

יצבות  התי
 להשלמת

ת שלא על קו  בדי
 פי הודעה אישית

ת צבו י  התי
 לשירות 0דיד
 על פי הודעה

 אישית

יצבות  התי
 לשירות סדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית -

 גברים

ת צבו י  התי
ת פדיר רו  לשי

 שלא על כי
 הודעה אישית -

 1שיפ

 השם

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

ד ק ו  פ
 י״ז בניסן תשל״א (12. באפריל 1971)

 (המ 73021)
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 חוק שידות בטחון, חשי״ט-1959 [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות עולים לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון
 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון׳ תשי״ט—1959

ר: ן — החוק)׳ אני מצווה לאמו ל ה ל )  [נוסח משולב] 1

 1. בצו זה —

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשד, נשואה, אשד,
נת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי  הרה ואם לילד, שהגיע למדי
 תש״י (1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודה המעידה

 שהוא פוטר משירות בטחון!

ועדת אל בר־רישום פלוני  ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המי
 והנמסרת לו אישית, הנרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או הנשלחת אליו בדואר!

 ״חייב שירות סדיר״ — בר־רישום שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי תש״ב (22 בספטמבר 1941) לבין כ״ט באלול

9 בספטמבר 1953), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר! ) ג ״  תשי

 (2) אשד, שגולדה בין א׳ בתשרי תש״ה (18 בספטמבר 1944) לבין כ״ט באלול
 תשי״ג (9 בספטמבר 1953), שגי התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, שנולד בין א׳ בתשרי תרצ״ז (17 בספטמבר 1936) לבין כ״ט  ברפואה, 1947 2
דות  באלול תש״א (21 בספטמבר 1941), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שי

 סדיר!

 (4) אשד, המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בין א׳ בתשרי תרצ״ז (17 בספטמבר 1936),
 לבין כ״ט באלול תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה

 שירות סדיר!

ולד בין א׳ בתשרי תרפ״ז (9 בספטמבר  י ״חייב שירות מילואים״ — בד־רישום, גבר׳ שנ
 1926) לבין כ״ט באלול תש״א (21 בספטמבר 1941), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב

 שירות סדיר.

יצבות  התי
 לרישום

ת קו לבדי  ו
 על פי הודעה

 אישית

ת יצבו  התי
 לרישום

ת קו לבדי  ו
 שלא על פי

 הודעה אישית

יצבות  התי
ן ת בטחו רו  לשי

 על פי הודעה
 אישית

 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 עד ט״ו בסיון תשל״א
 (8 ביוני 1971) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט״ז במיון

 תשל״א (9 ביוני 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.

 1 ס״ת 296, תשי׳׳ט, עמי 286.

ס׳ 1 מפי 1637, עמי 262.  2 ע״ר 1947, תו
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 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ בסיון תשל״א (13 ביוני 1971) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו לשירות
 בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום

 כ״א בסיון תשל״א (14 ביוני 1971).

ן)(עולים)(מם׳ 3), יצבות לרישום ולשירות בטחו ן(התי  6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחו
 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

יצבות  התי
ן  לשירות בטחו

 שלא על פי
 הודעה אישית

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

ד ק ו  פ
 י״ז בניסן תשל״א (12 באפריל 1971)

 (וזמ 73021)

 חוק התקנים, חשי״ג-1953
 תיקון תקנון מכון התקנים הישראלי

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק התקנים, תשי״ג—A 1953 מתקן הועד הפועל של
 מכון התקנים הישראלי, באישור המועצה הכללית של המכון, את תקנון מכון התקנים

: ך ן — התקנון), כ ל ה ל ו  הישראלי, השי״ד—1954 2

א: בו ן סעיף 1 1. בסעיף 1 לתקנון, לאחר פסקה (11) י  תיקו

 ״(11א) להשגיח על ייצור מצרכים ולהתיר מימונם בסימן המעיד על ההשגחה
 בהתאם לסעיף 12ב לחוק!״.

 השם 2. לתיקון זה ייקרא ״תקנון מכון התקנים הישראלי (תיקון), תשל״א—1971״.

ן ו ר ה ש י ר  נתאשר, א
 י״ח בניסן תשל״א (13 באפריל 1971) יושב ראש הועד הפועל

) של מכון התקנים הישראלי 7 4 0 8  >חמ 4
ר י פ ס ס ח נ  פ

 שר המסחר והתעשיר.

 1 0״וז תשי״ג, עמי 30; תשי״ח, עמ׳ 2; תשל״א, עמ׳ 22.

! ׳ מ , עמי 476¡ תשכ״ט, ע  2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 416; תשכ״א, עמי 2043; תשנ״ז
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י מ ו ק ן מ ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות

 אכרזה על שינוי תחום עירית עכו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות 1 (להלן — הפקודה) ולאחר עיון
 בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. תחום עירית עכו, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה, ובמקום הפירוט
 בתוספת האמורה יבוא:

 ״הגושים: 18001 עד 18017, 18021,18020, 18024, 18025, 18033 עד 18040,
 18056 (הכולל שטח הכפר הנטוש מנשיה), 18103 עד 18109 —

 i בשלמותם,

 חלקי הגושים: 10412, 10413, 10443, 18019, 18022, 18023, 18030 עד 18032,
 18041, עד 18044, 18049 עד 18051, 18055 ו־18057, כמסוכן
 במפה של תחום עירית עכו הערוכה בקנה מידה 1:10,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בניסן תשל״א (31 במרס 1971)

'  שהעתקים .ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרדי עירית עכו.״

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת עכו (שינוי תחום העיריה), תשל״א—1971״.

 ה׳ בניסן תשל״א (31 במרס 1971)
 (חמ 8071)

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. י נ י י מד נ  1 די

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 ) חוק עזר לכפר כמא בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית כפר כמא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר כמא.

 2. , ראש המועצה רשאי לתת. לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

ופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
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 »־יה 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ב) ראש המועצה רשאי להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני,
 או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו אינה הפקת רווחים.

ל 4. חוק עזר לכפר כמא (אגרת תעודת אישור), תשכ״ד—1964 2 — בטל. י ט י  ג

 י1׳״6 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר כמא (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1971״.

 תוספת
 (סעיף 3)

 שי9ור האגרה
ת רו י  בל

 א. תעודה —
 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות 10 ן

 2. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 2

 נתאשר. ע ב ד ו ל ח מ י ד ש ב ס ו
 ב״ב באדר השל״א (19 במרס 1971) ראש המועצה המקומית כפר כמא

 (חמ 83462)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ק״ת 1594, תשכ״ד, עמ׳ 1422.

y תיקון טעויות דפוס 

 בצו שירות מילואים (תגמולים) (שיעור התשלום על ידי מעביד לקרן השוואה),
 תשל״א—1971, שפורסם בקובץ התקנות 2680, תשל״א, עמ׳ 713, ברישה, במקום ״ו־97״

 צ״ל r־37״.

 בקובץ התקנות 2685, שפורסם ביום י״ט בניסן תשל״א (14.4.1971), בתוכן, במדור
 לשלטון מקומי, בעמוד 835, במקום ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(חבל אילות,
 תיקון), תשל״א—1971״ צ״ל ״חוק עזר לירושלים (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון)׳

 תשל״א—1971״.
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 המחיר 48 אגורות




