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1 9 7 ו - א ״ ל ש  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), ת

ם רי ת שחרו ו ד ע ו י דין ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 תשל״א—1971/ ובהתייעצות עם >צר הסעד, אני מתקין תקנות אלה:

 1. לכל ועדה שהוקמה לפי ם^יף 35 לחוק ימנה הממונה על המעונות, בהסכמת יושב
 ראש הועדה, מזכיר מבין עובדי;משרד הסעד; ומתפקידו יהיה לרכז את החומר המופנה

 לועדה, לזמן את ישיבותיה ולנהל פרוטוקול מדיוניה.

 2. כל ועדה תשב לפחות אחת לחודש, במועד ובמקום שקבע לכך יושב ראש הועדה ,
 בהתייעצות עם הממונה על המעונות, ובלבד שהועדה תדון בכל בקשה תוך שלושים יום

 מיום הגשתה.

 3. (א) בקשה לשחרור ממעון או ממעון נעול לפי סעיף 36(א) לחוק, יכול להגישה
 הקטין, הורהו או הממונה על המעונות או בא־כוחם.

 (ב) הבקשה תוגש בכתב למזכיר הועדה שבתחום סמכותה נמצא המעון או המעון
 הנעול.

 4. הוגשה הבקשה כאמור בתקנה 3, ידאג הממונה על המעונות כי יובאו בפני חברי
 הועדה, לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לדיון בקטין —

 (1) העתק מפסק הדין שלפיו הקטין מוחזק במעון או במעון הנעול ־,
 (2) העתק התסקיר של קצין המבחן שהוגש במשפט שבו ניתן פסק הדין

 האמור; על התסקיר יחול האמור בסעיף 23 לחוק, בשינויים המחוייבים;
 (3) גליון רישומים פליליים קודמים, אם היו כאלה;

 (4) תעודה הקובעת את תאריך כניסתו של הקטין לאותו מעון או מעון נעול;
 (5) דין וחשבון על מצבו והתנהגותו של הקטין וכן על תכנית שיקום לגביו;
 (6) אם היתד, החלטה קודמת של הועדה — העתק ההחלטה וכל החומר

 שהוגש לפניה.

 5. מזכיר הועדה יזמין לכל ישיבותיה את הממונה על המעונות או בא־כוחו, והוא רשאי
 להשמיע טענותיו בפני הועדה.

 6. הועדה רשאית לדון בבקשה שלא בפני הקטין, אולם אם ראתה הועדה כי לכאורה
 אין מקום לשחרר את הקטין, תדון מחדש בענין לאחר שנתנה לקטין או להיורהו הזדמנות

 לטעון טענותיו.

 7. ועדה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין של בית משפט, ואין היא כפופה לדיני
 הראיות.

 8. לא תזדקק ועדה לבקשת שחדור נוספת מאת קטין או הורהו, אלא כעבור תשעים
 יום מיום הגשת בקשת השחרור הקודמת, או אם היו נסיבות מיוחדות שלא היו ידועות

 בשעת הדיון הקודם.

 9. מזכיר הועדה ימציא את החלטת הועדה למגיש הבקשה, וכן לממונה על המעונות
 אף אם לא היה הוא מגיש הבקשה.

 נוזכיד ועדה

 : ישיבות הועדה י

 כקשה לשחרור

 מצורפות
 לבפשה

 הזמגת הממונה
 על המעונות

 שמיעת י,פיו

 פרדי דין

 הגבלת זמן

 המצאת החלטת
 הועדה

 1 פ״מ 629, תשל״א, עמ׳ 134.
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 10. הממונה על המעונות ידאג מיד לביצוע החלטת הועדה והיא תבוצע לא יאוחר כיציע החלטית
ה י ע י  "מגמישה עשר יום מיום שהומצאה לו, ה

 11. בקשה לשינוי תנאים כאמור בסעיף 36(ב) לחוק, יכול להגישה הקטין, הורהו או כי,שי! לשינוי
= י א נ  הממונה על המעונות או בא־כוחם, ויחולו עליה הוראות תקנות אלו לענין בקשת שחרור, ת

 בשינויים המחוייבים.

 12. (א) בקשה לביטול שחרור יכול להגישה הממונה על המעונות או בא־כוחו. ביטול שחרור

 (ב) הבקשה תוגש בכתב ותצורף אליה חוות דעת של הממונה על המעונות או בא־
 כוחו.

 (ג) ראתה הועדה מקום לביטול השחרור, יחולו על דיוניה הוראות תקנות 7,6 ו־9.

 13» בקשה לאישוו־ חופשה כאמור בסעיף 37(א) לחוק, יכול להגישה הממונה על המעונות כי,שו! לאישור
 או, בא־כוחו! הבקשה תוגש בכתב ותצורף אליה חוות דעת הממונה על המעונות או בא־כוחו. "י8׳8"

 44 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין .״שם
 בועדות שחרורים), תשל״ב—1971״.

 כ״א בחשון תשל״ב (9 בנובמבר 1971) י ע ק ב ש ׳ עי פ י ר א
0 שר המשפטים 8 0 3 6 : מ ח < 

ן 9 6 9 - ט ״ כ ש  פקודה המבחן [נוסח חדש], ת

ו 9 5 7 - ז ״ י ש  חוק בתי המשפס, ת

ן ח ב ן מ ר קצי י ק ס ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 30 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ״ט—1969/ וסעיף
, אנו מתקינים תקנות' אלה:  46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 1. בתקנות העמדת עבריינים במבחן (תסקיר קצין מבחן), תשי״ח—1958«, במקום החל«ינ
ה 3 נ ? ז  תקנה 3 יבוא: ו

=י 3. על תסקיר לפי סעיף 2 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ״ט—1969, ג  ״יזייאיי* י

 ת8י,יר«־" יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 3(א), (ב) ו־(ד) לחוק דיני
 עונשין (דרבי ענישה) [נוסח משולב], תש״ל—1970 יי, סעיף 173 לחוק
, ותקנות 25א עד 25ג לתקנות סדר  סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—51965

 הדין הפלילי, תשכ״ו—1966 8.״

 2. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המבחן (תסקיר קצין מבחן) (תיקון), תשל״ב—1971״. השפ

 כ״א בחשון תשל״ב (9 בנובמבר 1971)
 (חמ 7801)

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע י י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312. * ס״ח תש״ל, עמ׳ 109.

 2 ם״ח תעזי״ז, עמי .148 5 ס״ח תשכ״ה, עמי 161.

 3 ק״ת תשי״ח, עמ׳ .851 6 ק״ת חשכ״ו, עמ׳ 618; תשכ״ז, עמי 162,
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 פקודת האגודות השיתופיות

ות פי ת שיתו דו ו ר פירוק אג ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות
 מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות אלה יחולו על פירוק על פי סעיף 48(2) לפקודה.

 2. נתן הרשם צו פירוק כאמור בסעיף 46(1) או סעיף 47 לפקודה ומינה אדם שיהיה
 מפרק האגודה כאמור בסעיף 48(1) לפקודה, יפרסם הרשם ברשומות, על חשבון האגודה,
 צו בדבר מינוי המפרק ומענו וכן הודעה שבה יידרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש

 תוך ששים יום מיום פרסום ההודעה את תביעתו בכתב למפרק.

 3. הרשם רשאי בכל עת למנות מפרק נוסף למפרק הקיים.

 4. . מינה הרשם יותר מאדם אחד לתפקיד המפרק יחולו עליהם ביחד כל החובות
 המוטלות על המפרק, והסמכויות הנתונות למפרק יהיו לכולם יחד, זולת אם הורה הרשם

 על דרך אחרת.

 5. הרשם רשאי לשחרר מפרק מכהונתו, הן ביוזמתו והן לפי בקשתו בכתב של
 המפרק, ואין מפרק חדל לשמש בתפקידו אלא בשחרור כאמור; שחדר הרשם מפרק —

 רשאי הוא למנות מפרק אחר במקומו.

 6. כל שינוי כאמור בתקנות 3 ו־5 ייעשה בצו שיפורסם ברשומות.

 7. שוחרר מפרק מכהונתו, ימסור לרשם או למי שהרשם הורה עליו, במועד ובדרך
 שהורה הרשם — י י י י

 (1) פרטים מדוייקים ומלאים על הפעולות'שביצע בפירוק האגודה ועל
 מצב הפירוק;

 (2) את כל הנכסים והמסמכיט שהגיעו לידיו תוך פירוק האגודה ובקשר
 לפירוק והנמצאים בהחזקתו או ברשותו.

 8. (א) תוך שלושים יום מיום פרסומו ברשומות של צו הפירוק ימסור ועד ההנהלה
̂־. הועד) למפרק דין וחשבון על מצב עסקי האגודה ובו כל הפרטים המלאים  (להלן ־
 בדבר חובותיה, נכסיה ותביעותיה, בדבר הגרעון אם ישנו וסיבותיו, וכן בכל ענין אחר,
 כפי שידרוש המפרק, ואת כל הפנקסים וספרי החשבונות של האגודה, המאזנים, פנקס
 החברים וכל מסמך אחר שקבע המפרק, וחייב הועד למסור למפרק מפעם לפעם, לפי
 דרישתו ותוך מועד שקבע ושלא יפחת מארבעה עשר יום, ידיעות והסברים נוספים וכל
 מסמך שדרש, לגבי עסקי האגודה, רכושה וכל ענין אחר הקשור לדעת המפרק לפירוק

 האגודה.

 (ב) הרשם רשאי לחייב כל חבר באגודה, כל חבר בועד, כל פקיד מפקידי האגודה
 וכל מי שהיה חבר האגודה או פקיד מפקידיה במשך שנתיים שקדמו לתאריך פרסום צו
 הפירוק ברשומות להגיש הצהרה בכתב למפרק על כל פרט מהפרטים הנקובים בתקנת

 משנה (א) וכפי שיקבע הרשם, וכן למסור למפרק כל פנקס או מסמך שבהחזקתו או ברשותו.
 הנוגעים לעסקי האגודה.

 הדוויה .

 מינוי מפרי,

 מינוי מפרי,
 נופוי

 מינוי שני
 מפרקיפ או

 יומי

 שחרור מפרק

 חובת פדפופ

 מפרק ששוחרר
 מבהוגתו

 מפידת ידיעות
 למפרק :

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק ב״ד, עמ׳ 336.
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 :;9>;;/::; כל נ1שזד: האגודה: וכל'הבר;האגודה רשאי, בעצמו או על ידי בא מחו, לעיין מרין ;עיון נימי
 וחשבו! וחשבון על מצב עסקי האגודה, שהוגש על פי תקנה 8.

 10. . (א) יכל.נושה של האגודה יגיש בכתב למפרק, תוך ששים יום מתאריך פרסום תביעות נושיפ
 הצו על פירוק האגודה, את תביעתו ואת הראיות לביסוסה; המפרק רשאי לתת לנושה, ייי״״י* •

 לפי׳ בקשתו, ארכה נוספת למטרה זו.

 (ב) כל התביעות מן האגודה הרשומות בספרים ובפנקסי החשבונות שלה יראו
 אותן כאילו הוגשו למפרק לפי תקנת משנה (א).

 ; (ג) הגיש נושה את תביעתו, בהסכמת המפרק, לאחר המועד האמור בתקנת

 משנה (א), לא תהא לו זכות להיפרע מנכסים שחולקו לנושים או לחברים לפני תאריך
 , הגשת תביעתו.

 11. המפרק ידון ויחליט בכל תביעה שהוגשה לו נגד האגודה; החלטתו. של המפרק הח>8מ י
ך המפרק א צ ו ה ק ; ר פ מ ת ה ע ד ר ל ש ׳ א ם ד  תהיה מנומקת ותינתן לאחר שניתנה הזדמנות לכל א

 ׳ - מעונין,.להשמיע אולהגיש טענותיו אוראיותיו.

 12. בענינים הבאים נתונות למפרק, לגבי הפירוק, הסמכויות הנתונות לבית משפט, פמנויויןעיר
 . .״ . של המפרק

, בתובענה שהוגשה לפניו:  לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 2
 (1) הזמנת עדים למתן עדות או להמצאת מסמכים;

 (2) נקיטת אמצעי כפיה וענישה כלפי עד שלא נענה להזמנה של המפרק
ב להעיד. ר י ס ש • ר א  י

 : 13. המפרק רשאי.לעשות בנכסי האגודה כפי שייראה לו דרוש לשם ביצוע הפירוק, עשיהכנכפיפ
 ::ובין. היתר, רשאי הוא; להמשיך !:קיומם וניהולם של עסקי האגודה או לחסלם, להחזיק -

 בנכסים או למסור את ההחזקה בהט, למכרם, להשכירם או לתת בהם טובת הנאה, להטיל
 על האגודה חובות וליצור לה זכויות, הכל.במידה, בדרך ובמועד שייראו לו מועילים

 ביותר לביצוע הפיךוק.

 .14. דרש המפרק מאדם פלוני למסור לו כל נכס המוחזק בידיו ולאגודה הזכות לקבלו— ירישה
 חייב אותו אדם למסוך לידי המפרק את הנכס האמור, במועד ובדרך שקבע המפרק, ואם »84"•

̂בכם משותפת עם אותו אדם, חייב הוא לאפשר למפרק  היתה זכותה של האגודה להחזיק ב
 את ההחזקה המשותפת.

ה ייצוג האגודה ש ר ו ו מ ן א י ך ד ר ו ת ע ו ג מ . 15. המפרק רשאי להופיע בכל הליך משפטי בשם האגודל ל  י

 אחר לייצגו ולשלם שכרם והוצאותיהם מתוך נכסי האגודה.

 16. המפרק יקבע את החובות׳ואת האחריות הנוספת בהתאם לתקנות האגודה המגיעים גבייתחופית־•
 לאגודה מהחברים, לרבות מחברימ-לשעבר או מעזבונותיהם על פי סעיפים 32 ו־33 לפקודה,

 ויצווה על פרעונם.

 17. המפרק יפקיד בבנק את הכספים שיגבה לחשבון האגודה שבפירוק, בצורה ובזמנים הפקדת כפפיפ
 :•שיורה.הרשם.:

 18. (א) הרשם יקבע את שכר המפרק והוא רשאי לאשר למפרק תשלומי ביניים על ש־ר המפר?
 חשבון השכר.

 ק״ת תשכ״ג, «מ׳ 1869,
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 (ב) פעלו במפרקים יותר מאדם אחד, יקבע הרשם חלקו של כל אחד מהם בשכר.

 (ג) שכרו של מפרק שהוא עובד המדינה ישולם לאוצר, ושכרו של מפרק מטעם
 ברית הפיקוה ישולם לברית הפיקוח. , \'

 19. (א) מיום מתן צו הפירוק וכל עוד לא בוטל או עוכב פירוק האגודה לפי הוראות
 הפקודה, יופקעו סמכויות הועד ויתר רשויות האגודה והמפרק יבוא במקומם לכל דבר;
 ואולם כל פעולה של הועד או של דשות אחרת של האגודה, שנעשתה בתקופה מיום מתן
 צו הפירוק ועד פרסומו, לגבי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שניתן צו פירוק לגבי

 האגודה, תהיה בת־תוקף על אף האמור בתקנת משנה זו.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המפרק לאשר פעולה של הועד או
 רשות אחרת של האגודה אם ראה שהדבר דרוש לביצוע הפירוק.

 תקיעת פמפויות

 20. המפרק רשאי לכנס מזמן לזמן אסיפות של חברי האגודה, רשויותיה או נושיה,
 לשם ביצוע הפירוק או לשם מסירת פרטים על מצב הפירוק ושמיעת דעתם בעניגי הפירוק;

 באסיפות אלה היושב ראש יהיה המפרק או מי שהוא ימנה לכך.

 פינופ אפיפות
 חגריפ ונושים

 21. המפרק ימסור לרשם, לפי דרישתו, דין־וחשבון בכתב ופרטים מלאים ומדוייקים על
 פעולותיו ועל מצב הפירוק, ודרישה כאמור יכול שתהיה למסירה חד־פעמית או במועדים
 שנקבעו בדרישה; דין־ וחשבון המפרק יכלול בין היתר פרטים על נכסי האגודה, על
 חובותיה והתחייבויותיה, שמות הנושים, מענם, הבטחונות שניתנו להם לסילוק החובות
 וכל פרט אחר שידרוש הרשם; המפרק יאשר בהן צדק את אמיתות הדינים והחשבונות

 שהגיש.

 דו״ה לרשפ

 22. (א) תוך שלושים יום מיום השלמת הפירוק יגיש המפרק לרשם דין־וחשבון
 סופי על מהלך הפירוק ותוצאותיו.

 (ב) לענין תקנת משנה (א) יראו את הפירוק כנשלם, אם נעשו הפעולות הבאות,
 במידה שהן ניתנות להיעשות, לדעת הרשם, בלי להאריך את תקופת הפירוק ללא תועלת

 מעשית:
 (1) מומשו נכסי האגודה, כולם או החלק שאפשר לממשו, ונגבו מהחברים

 ומשאינם חברים הסכומים שחבו לאגודה ושאפשר היה לגבות;

 (2) נפרעו חובות האגודה, כולם או מקצתם כפי שניתן לדעת הרשם,
 וסולקו הוצאות הפירוק לרבות בדיקת המבקר אם נקבע לו שכר;

 (3) חולקו סופית הנכסים, אם היו נכסים כאלה לחלוקה;

 (4) הוסדרו זכויות החברים בינם לבין עצמם;

 (5) חילקו דיבידנדה סופית לנושים, אם היתה דיבידנדה לחלוקה.

 דו״ח על פיופ
 הכירו?

 23. (א) הרשם או מי שהוא הסמיכו לכך, או פקיד ברית פיקוח שבה חברה האגודה
 שמינה אותו הרשם, רשאים לבדוק כל פעולה הכרוכה בפירוק ולבקר את פנקסי החשבונות
 והמסמכים בקשר לפירוק, והמפרק חייב לסייע לכך ככל שיידרש ולהראות למבקר את כל

 הפנקסים והמסמכים.

 הקירת פעולות
 המפרק
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 ו
 (ב) הרשם רשאי לקבוע, מוכר סביר למבקר; היה המבקר עובד •המדינה ישולם

 שכרו לאוצר המדינה.

 24.: הודאות סעיף 48(3)(ג) לפקודה יחולו בשינויים שלהלן: יין קיימה
 לזוובות :

 (א) בפירוק יהיה דין קדימה לחובות לפי סדר העדיפות דלקמן והם ישולמו מיד
 במידה שנכסי האגודה מספיקים לתשלומם:

 (1) ההוצאות של הפירוק;

 (2) שכר־עבודה כמשמעותו בחוק ־הגנת השכר, תשי״ח—31958, חמגיע
 .לעובד בעד התקופה שלפני מתן צו פירוק לפי סעיפים 46 או 47 לפקודה,

 ובלבד שסך כל השכר שיהיה לו דין קדימה לא יעלה על 2,100 לירות;

 (3) סכום שהאגודה ניכתה במקור משכר עבודה לפי פקודת מס הכנסה *
 ולא שילמה אותו לפקיד השומה;

 (4) (א) כל. המסים והארנונות וכל שאר החובות המגיעים מהאגודה
 לממשלה,;

 (ב) המסים והארנונות המגיעים לעיריה או למועצה המקומית.:• ,

 (5) סכום שהאגודה חייבת לאדם שהלווה לה כסף כדי שתשלם משכורת או
 שכר עבודה לפקידיה או לפועליה, ובלבד שלא יהיה דין קדימה לפי פסקה זו
 אלא לסך כל הסכומים שביחס אליהם היו אותם פקידים או פועלים בעלי דין

 קדימה לפי פסקה (2).

 (ב) לענין פסקה (2) לתקנת משנה (א) יראו פיצויי פיטורים כשכר עבודה,
 אלא שלסכום הפיצויים ושכר העבודה ביחד יהיה דין קדימה בגבול של 150% בלבד

 מהסכום המכסימלי של שכר העבודה שניתן לו דין קדימה לפי הפסקה האמורה.

 25, תקנה 11 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 5 — בטלה. ביטול

 * 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), תשל׳׳ב—1971״. השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו י  ז׳ בחשון תשל״כ(26 באוקטובר 1971) .
* שר העבודה 7 5 י " 

 יי ס״ח תשי׳׳ח, עמי 86.
 4 דיני מדינת ישראל, מס׳ 6, תשב׳׳א, עמי 120.

 5 ע״ר 1934, תוס׳ 2 מס׳ 418, עמ׳ 57¡ ק״ת תש״ל, עמ׳ 2151.
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9 ו 5 9 - ט ״ י ש  חוק שירותי הבנאות, ת

ו 9 6 8 - ח ״ כ ש  חוק רישוי עסקים* ח

י ר ח ס ת בבנין מ ו ק י ל ם לכיבוי ד י ר מ ת ם ו י נ ק ת י ד ציוד, מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959! (להלן —
, ולאחר התייעצות עם שר  החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2

 החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״בנין מסחרי״ —

 (1) בנין המכיל חדרי משרדים וחדרים לעסקים הטעונימ רישוי לפי חוק רישוי
 עסקים, תשכ״ח—1968 ;

 (2) חדרים ששטחם עד מאה מטרים מרובעים, שאינם טעונים רישוי לפי חוק
 רישוי עסקים, תשכ״ח—1968, ואשר מחסינים בהם טובין בעלי טמפרטורת התלק

 חות שהיא מעל 100° צ׳;

 (3) חדרים לשירותים טכניים וחדרי נוחיות המשרתים אותם;
 ״ציוד כיבוי״ — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט בתוספת
 ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר — לפי

 אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
 ״רשות כבאות״ — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר הבנין המסחרי נמצא בתחומה.

 2. בכל בנין מסחרי חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי לפי המפורט
 בתוספת, להתקין את ציוד הכיבוי ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות דשות הכבאות.

 3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח,
 להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כימי על האמור בתוספת.

 (ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות
 כבאות להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת,

 4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו־3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין
 בכל עת.

 5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.

 6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תש״ל—1970 3 — בטלות.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל״ב—
 1971״.

 הוספת ציוד
 גי9וי

 החזקת ציוד
 כיבוי

 ביטול

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 199.

 2 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 204.

 3 ק״ת תש״ל, עמי 1797; ק״ת תשל״א, עמי 593; ק״ת תשל״א, עמ׳ 856.
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 תוספת
 (תקנה 1 ו־2)

 בחלק זה, ״בנין מסחרי״ — בנין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ״ר.

 1. ליד הכניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי, אחד מסוג אבקה יבשה ־בגודל של 6 מטפה כיבוי
 קילוגרמים. ״ . , י

ק ב׳ ל  ח

 בחלק זה, ״בנין מסחרי״ — בנין מסחרי אשר שטחו הכולל מ־101 עד 500 מ״ר.

 2. בכל בנין מסחרי יותקנו גלגילוני כיבוי 'קבועים ועליהם צינורות לחץ בקוטר של
 ״ן ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמרחק מכל נקודה בבנין המסחרי
: :

 :  לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 30 מטרים. >

 3. : הספ?ןת מים ;לגלגילון כיבוי האמור ,בסעיף 2, יהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה
 ובלחץ של 4 אטמוספרות. ,

 גלגילון כיבוי

 הספקת מים:

 4. ליד כל כניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 מטפה כיבוי
 קילוגרמים, באופן שהמרחק בין מטפה כיבוי:.למשנהו.לא יעלה על 30 מטרים, 'בתנאי
 שמספר מטפי הכיבוי בבנין מסחרי לא יקטן מ־4 מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי

 גדול מ־30 מטרים, יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוסף.

 חיבור חיצוני
i :לרשת ברזי 

 כיבוי

 הספקת מים י

 זרנוק כיבוי
 מזנק כיבוי

ק ג׳ ל  ח

 בחלק זה, ״בנין מסחרי״ — בנין מסחרי אשר שטחו הכולל גדול מ־500 מ״ר.

 5. . (א) בנין מסחרי אשר במרחק 100 מטרים ממנו לא קיים ברז כיבוי בקוטר של ״3,
 יותקן.ליד הכניסה הראשית שלו ברז כיבוי של ״3, לשימוש שירותי הכבאות.

 (ב) בכל כניסה, בקרבתה או מחוץ לכניסה, של בנין מסחרי, כשהמרחק בין
 שתי כניסות קטן מ־30 מטרים, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של ״2 בין שתי כניסות.

 י: •י (ג) בכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל או מתחת קומת הכניסה לבנין מסחרי,
 יותקנו בתוכו ליד כל:חדר מדרגות ברזי כיבוי בקוטר של ״2.

 6. בבנין מסחרי יותקן חיבור חיצוני אחד לרשת ברזי כיבוי האמורים בסעיף 5(ב)
 ו־(ג), שדרכו ניתן.יהיה להזרים מים ממכליות של שירותי הכבאות במקרה של חירום.

 7. הספקת מים לברזי כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו־(ג) צריכה לאפשר הפעלת
 שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוםפרות בכל
 ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוםפרות ולא

 יקטן מ־2 אטמוספרות.

 8. בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו־(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי,
 שיכיל:שני זרנוקי כיבוי בקוטר של ״2, מחומר סינתטי, באורך של 15 מטרים, ומזנק

 כיבוי אחד בקוטר של ״2 מסוג סילון ריסוס, שנחירו בקוטר של 8 מ״מ.
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 9. (א) במקומות הבאים בבנין מסחרי יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ
 בקוטר של ״ן, באורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:

 (1) חדר לשירותים הנדסיים;
 (2) חדר החסנה אשר שטחו הכולל עולה על 20 מ״ר;

 (3) חדר שמגישים בו מזון, אשר שטחו הכולל עולה על .50 כדר;

 (4) בכניסה לאולם התקהלות המיועד ל־100 מקומות ישיבה לפחות!

 (5) בקרבת מקומות של ריכוז פסולת ואשפה.

 (ב) אם המרחק בין שניים מהמקומות המפורטים בסעיף קטן (א) קטן מ־10
 מטרים יותקן בין שני המקומות האמורים גלגילון כיבוי אחד.

 10. בקרבת כל כניסה ובכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל ומתחת לקומת הכניסה
 בקרבת חדד המדרגות יותקן מטפה כיבוי אחד לפי הסוג האמור בסעיף 4, בתנאי שהמספר

 הכולל של המטפים לא יקטן מ־8.

 גלגילול.כיבוי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971)
 •>המ 76545)

 חוק הזרעים, השט״ו-1956

ת זרעים ר י כ 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:

 1. בתקנות הזרעים (מכירה), תשכ״ה—1964 ־, במקום תקנה 18 יבוא:
 ״איטור מכירי* 18. לא ימכור אדם זרעים מהסוגים המפורטים להלן אלא אם נתקיימו

פ בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש״ך— י ע י  ז

 31960, והם אושרו מרעים מושבחים לפיהן:
 תפוחי אדמה;

 אגוזי אדמה, למעט אגוזי אדמה מהזן קונגו שנתקיים בהם
 התקן שנקבע לזרעי אגוזי אדמה;

 עשב רודס;
 מלפפונים;

 חסה;
 כותנה מהזנים אקלה 42—4, אקלה 17—15 ו־1—83.״ .

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

 החלפת תקנה 18

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 ח׳ בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971)
 (חמ 73931)

 1 0״ת תשט״ז, עמ׳ 97; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 446; ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 581; ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 84.

 3 ק׳׳ת תש״ך, עמ׳ 1448; ק״ת תש״ל, עמ׳ 2241. -
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9 ן 5 6 - ז ״ ט ש  חוק הגנת הצומח, ת

ן ר שימוש באנדרי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותו לפי סעיפיה 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — "ייי"
 ״תכשיר״ — תערובת של חמריט כימיים לביעור נגעים המכילה אנדרין כחומר פעיל;

 ״חומר פעיל״ — חומר כימי שמציאותו בתכשיר גורמת לפעולות אשר להן מיועד התכשיר;
 ״המנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהסמיך לענין תקנות

 אלה, כולן או מקצתן;

 ״היתד״ — רשיון שניתן לפי תקנה 3. ׳ יי

י,ה,  2. לא יקנה, לא ימכור ולא יפעיל אדם .תכשיר או פתיונות המכילים אנדרין, ולא איהיי החז
 יחזיק מלאי של אנדרין או תכשירים שלו.

.3 

 קניה, מכירה
 ושימוש

 כמכשיר •

 הימר

 כיפול

 ר ת י  (א) על אף האמור בתקנה 2, רשאי המנהל לתת ה
 (1) ליצרן להחזיק אנדרין ;

 (2) במקרים מיוחדים להפעלת גרעינים המכילים אנדרין.

 (ב) היתר לפי תקנת משגה (א) הוא אישי,

 (ג) המנהל יציין בהיתר את מקום ההחזקה, גודל המלאי, הכמות שבה מותר
 להשתמש, מטרת.השימוש והמקום והזמן לשימוש. •

 4. תקנות.הגנת הצומח (שימוש באנדרין), תשכ״ח—21968 — בטלות.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש באנדרין), תשל״ב—1971״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ח׳ בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971)
 (חמ 738020)

•ס״ח תשט״ז, עמי 79; תשכ״ו, עמ׳ 44. 1 

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1827.

 חוק הגנת הצומח, תשלו״ז-956 ן

ל י צ א ט מ ן ו ל או / אזודרץ, סי ן י נובאקרי ר ר שימוש בתכשי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

•ru.-1¡<«1. במקום תקנה 1 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרין, אזודרין, החיפמ 
 סיאולן ומטאציל), תשכ״ח—21968 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 79; תשכ״ו, עמ׳ 44.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1825.

׳ גחשון תשל״ב, 18.11.1971  קובץ התקנות 2774, י



 ״הגדרות 1. בתקנות אלה —

 ״תכשיר״ — תערובת של חמרים כימיים המכילה כחומר פעיל —
 1:111013116 & — 1,3— 0ך1171111111ק1108ק 7x61110¡¿ המוצע למכירה בשם

 ״סיאולן״ תוצרת חברת ״אמדיקן ציאנאמיד״, ארה״ב;
 ״מנהל״ — מנהל האגף להגנת הצומח במשרד.החקלאות או מי שהוא

 הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
 ״היתר״ — היתר שניתן לפי תקנה 2;

 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי תקנה 3.״

 2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 2, (א) לא יקנה אדם תכשיר אלא אם ניתן לו היתר בכתב מאת
 המנהל.

 (ב) לא יתן המנהל היתר אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו, כי יש
 ערובה מספיקה לכיסוי נזק כלשהו לבריאות האדם ולבריאות בעלי חיים

 העלול לבוא בעקבות השימוש בתכשיר.

 (ג) בהיתר הרכישה יצרינו פרטים אלה:

 (1) שם הקונה ומענו;

 (2) כמות התכשיר;

 (3) השימוש מותר לגבי כותנה בלבד;
 (4) שם המשק שבו ייעשה השימוש בתכשיר.״

 ״רכישת י
 י תפשיר לפי

 היתר

 החלפת תקנה 2

 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 3. (א) לא יפעיל אדם תכשיר ללא רשיון הפעלה מאת המנהל.

 (ב) בעד מתן רשיון תשולם אגרה של 5 לירות.

 (ג) תקנת משנה (א) לא תחול על המחזיק ברשיון בר תוקף.להפ
 עלת תכשיר פרתיון ועל המפעיל תכשיר כעוזר של מחזיק ברשיון

 ובנוכחותו.״

 ״רשיון
 להפעלת

 תכשיר

 י החלפת תקנה 3

 4. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״מכירי־ 5. לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שמסר לו היתר; המוכר ישמור

 תכשיר את ההיתר לצרכי ביקורת המנהל במשך שנתיים לפחות מיום המכירה.״

 החלפת תקנה 5

ה 6 5. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: נ ,  "י׳י8" י',

 ״מטרת 6. לא ישתמש אדם בתכשיר אלא להדברת פרותיה בכותנה.״
 הפעלתו

 של תכשיר

 6, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין,
 סיאולן ומטאציל)(תיקון), תשל״ב—1971״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ח׳ בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971)
 (חמ 738021)
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9 ן 5 6 - ז ״ ס ש  חוק הגנת הצומח, ת

ם ו י ל ת פרת ה בג ן ו י נ כ ר שימוש בסטרי סו ר אי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 : בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956? י אני מתקין
 תקנות אלה:

^ איפור השימוש  1. י (א) לא יקנה אדם, לא ימכור ולא יפעיל סטריכנין וגפרת התליום או תכשי
ז י ״ ן ל 8  המכיל המרים אלה, למטרה של ביעור נגעים. "

 . . וכגפרת י
 התליומ

 (ב) לא יחזיק אדם.מלאי של החמרים כאמור בתקנת משנה (א).

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (איסור השימוש בסטריכנין ובגפרת השפ
 ^ התליום), תשל״ב—1971״.

ב ת י ם ג י י  וז׳בחשון תשל״ב (27 באוקטובר 1971) י ח
1 י שר החקלאות 7 , 8 0 1  י״י 0

 1 ס״ח 206, תשט״ז, יעמי 79.

1 9 7 1 - א ״ ל ש  פקודת הנמלים [נוסח חדש], ח

ת ו נ ק ל ת טו  בי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשלי׳א—11971,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות הנמלים (ספינות דיג המותנעות בכוח) (ציוד להצלת נפשות), 944! 2 _ פיפול
 ^ בטלות.

 2. : לתקנות אלה ייקרא,״תקנות הנמלים (ספינות דיג המותנעות בכוח) (ציוד להצלת השפ
 נפשות) (ביטול), תשל״ב—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ו׳ בחשון תשל״ב(25 באוקטובר 1971) ש
) שר התחבורה י 5 5 3 מ 6 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 20, תשל״א, עמ׳ 443.

 2 ע״ר 1944, תוס׳ 2, עמ׳ 923.
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 פקודת הנמלים [נוסח הדש], תשל״א-1971

ת ו נ ק ל ת ו ט י  ב

P-1971—בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א 
 אני מתקין תקנות אלה:

— בטלות.  1. תקנות הנמלים (מתן רשיונות לכלי שיט וסימונם) 2

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (מתן רשיונות לכלי שיט וסימונם) (ביטול),
 תשל״ב—1971״.

 גיטול

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ו׳ בחשון תשל״ב (25 באוקטובר 1971)
 (חמ 75536)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, תשל״א, עמ׳ 443.

 2 חוקי א״י, .כרך גי, עמ׳ 2083; ק״ת תשכ׳׳א, עמ׳ 333.

9 ו 5 8 - ח ״ י ש  חוק הבלו על דלק, ת

ק ו ח ע ה צו ת לבי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958 !, אני.מתקין
 תקנות אלה:

, במקום תקנה 4 יבוא:  1. בתקנות הבלו על דלק, תש״ד—1960 2

 ״שתכה 4. למילוי התחייבויותיו של היצרן, רשאי המנהל לדרוש ערובות להנחת

 דעתו בסכום ובדרך שיקבע.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבלו על דלק (תיקון), תשל״ב—1971״.

 החלפת
 תקנה 4

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כי׳ב בחשון תשל״ב (10 בנובמבר 1971)
 (חמ 723805)

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 160; ם״ח תשכ׳׳ח, עמי 156.

 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 618; תש״ל, עמ׳ 1305.
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״א-1950 ס נסיעות חוץ, חשי  חוק מ

ס מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 !, אני מצווה
 לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תש״ל—1970 2 —

; • ' ' ' , י  (1) במקוםפסקה'(4)ייבוא: :

 ״(4) עולה הנוסע לחוץ לארץ וכן בן זוגו וילדיו המצטרפים:
 אליו, למעט עולה וכן בן זוגו וילדיו באמור הנוסעים לאחת מן

, י ,.• : . ׳ . :  הארצות או באחד מן הנתיבים שהנסיעה; אליהן או דרכים פטורה. :
 ״. ממקצתו. של המס, למעט ארץ כאמור בפסקה (41)(ב), ובלבד

 שהיא אינה ארץ מגוריו האחרונה של העולה מלא

 בפסקה זו, ״עולה״ —

 מי שיושב בישראל פחות משלוש שינים —

 (א) על פי אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות; או

 (ב) על פי תעודת עולה לפי הוראות סעיף 3(א) לאותו
 חוק; או

 , (ג) על פי אשרה ורשיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה, —
 ובלבד שאם לפני היותו עולה היה נכנס חוץ כהגדרתו בפסקה • יי

 .(3) תובא בחשבון שלוש השנים גם התקופה האחרונה שמנו לו
.  , כנכנס.חוץ; לענין מנין שלוש השנים תובא בחשבון גם תקופה .

 שהעולה שהה בחוץ לארץ לאחר תחילת ישיבתו כאמור;

 לא תובא בחשבון מנין שלוש השנים התקופה בה היה העולה
 בשרות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון.״

 (2) אחרי פסקה (53) יבוא:

 ״(54) מי שרכש כרטיס נסיעה לשם החזרתו של אדם אחר
 לישראל לאחר שיצא ממנה (בפסקה זו — החוזר) אם על רכישת

 הכרטיס.ששימש ליציאתו האחרונה של החוזר מישראל —

 (א) שולם המס, כולו או מקצתו המם בסכום
 קצוב

 1 ס״וו תשי״א, עמ׳ 12¡ תשכ״ט, עמי 138; תש״ל, עמי 154.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1288; תשל״א, עמ׳ 726.
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 «וף 3׳

 (ב) ניתן פטור מלא מן המס מלא

 מלא

 מלא״.

 (55) מי שרכש כרטיס נסיעה להבאת תייר כמשמעותו בפסקה
 (3), לישראל, ובלבד שנתקיים אחד מאלה: .

 (א) התייר הוזמן על ידי מוסד להשכלה גבוהה שהוכר
, וכרטיס  לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—1958 3

 הנסיעה נרכש על ידי המוסד

 (ב) הרוכש שילם בעד כרטיס הנסיעה במטבע חוץ

 2. לצו זה ייקרא ״'צו מם נסיעות חוץ (פטור)'(תיקון), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ב בחשון תשל׳׳ב (10 בנובמבר 1971)
 (חמ 72420)

 3 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 191; תשכ״ג, עמ׳ 65.

9 ן 5 0 - א ״ י ש ס נסיעות חוץ, ת  חוק מ

ס מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 !, אני מצווה
 לאמור:

, במקום פסקה (28) יבוא:  »יהיז 8עיי 2 1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תש״ל—1970 2

 םור א׳

 ״(28) מי שנוסע לחוץ לארץ על פי הזמנת ממשלת חוץ או ארגון
 ביךממשלתי, אם קיבל מהמזמין כרטיס נסיעה או תמורתו
 במטבע חוץ שהומר למטבע ישראלי בישראל, ובלבד שההזמנה

 כאמור אושרה על ידי שר החוץ מלא״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ב״ב בחשון תשל״ב (10 בנובמבר 1971) פ
) שר האוצר 7 2 4 2 מ 0 ח ) 

 1 פ״ח תשי״א, עמי 12; תש״ל, ענן׳ 154.

 2 ק״ת תש׳׳ל, עמי 1288; תשל׳׳א, עמ׳ 726.
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- 950ו א ״ י ש ס נסיעות חוץ, ת  חוק מ

ס מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מם נסיעות חוץ, תשי״א—1950 י, אני מצווה
 לאמוד:

, אחרי פסקה (55) יבוא: ־•>דיו =;••׳2  1. בסעיף 2 לצו מם נסיעות חוץ (פטור), תש״ל—1970 2

־(4) הרוכש  ״(56) נכנם חוץ, תייר או עולה כהגדרתם בפסקות (3) ו
 כרטיס,נםיעה; בשביל אדם הנמצא בחוץ לארץ, ובלבד שכרטיס
 הנסיעה נרכש במטבע חוץ וכוחו יפה לנסיעה ממקום בחוץ

 לארץ למקום אחר בחוץ לארץ , מלא״

 ן.; 2. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס׳ 3), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ׳׳ב בחשון תשל״ב (10 ,בנובמבר 1971) פ
° שר האוצר ' 2 4 2 0 מ ח ) 

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 12;תש״ל, עמ׳ 154.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1288¡ תשל״א, עמ׳ 726.

 פקודת מס הכנסה

ה ס נ כ ה ק כ רו ה בפי ר ב ט רגל או ח ש ו ר עובדי פ כ ת ש ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו: זה, ״שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק״ — סכומים המשתלמים על יחי הנידויז
 הנאמן בפשיטת רגל או על ידי המפרק׳ בפירוק חברה לעובד של פושט הרגל או של החברה
 המתפרקת, בעד עבודתו, לרבות סכומים המהווים החזר הוצאות, והכל בין במישרין ובין
 בעקיפין, בין בתשלום חד־פעמי ובין בשיעורין, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי

 לפי דין אחר.

 2. , שכד עובדי פושט רגל או חברה בפירוק יהיה הכנסה לענין סעיף 164. י,ביעוזשכר
 עובדי פושט רגל

 •אוי חגיה•
 : גפירומ .

 . י כהגנפיז
ו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק השפ : צ ל ; .3 

 כהכנסה), תשל״נ—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  י״טבחשון תשל״כ (7 בנובמבר 1971) פ
) י שר.האוצר י 2 3 '  י״• 5

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ח תשל׳יא, עמ׳ 104.
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 פקודת מס הכנסה

ל פ י כ ס ת מ ע י נ מ ה ל י טנ ם ברי ה ע נ מ א ן ה קו ר תי ב ד  צו ב

, אני מודיע ומצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מס הכנסה

 1. ביום י״ד בניסן תש״ל (20 באפריל 1970) נעשה פרוטוקול 2 עם הממלכה המאוחדת
 של בריטניה ואירלנד הצפונית, המתקן את האמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות
, ומן המועיל שפרוטוקול זה יהיה בר־תוקף החל משנת המס 3  ממס לגבי מסים על הכנסה

 המתחילה ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968) ואילך.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (מניעת,מסי כפל) (הממלכה המאוחדת של בריטניה,
 הגדולה ואירלנד הצפונית)(תיקון), תשל״ב—1971״.

 כ״ו בחשון תשל״ב (14 בנובמבר 1971) פ נ ח ס ם פ י ר
 >חמ 723100) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ׳׳א, עמי 120; ס״וז תשל״א, עמ׳ 104.

 2 כ״א 755, כרך 22, עמ׳ 125.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמי 1395.

 פקודת מס הכנסה

ל פ י כ ס מ ר מ ו ט פ ת אורוגוואי ל ל ש מ ל לבין מ א ר ש ת י ל ש מ ם בין מ כ ס  צו בדבר ה

, אני מודיע ומצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מס הכנסה

 1. ביום י״ז בטבת תשכ״ט (7 בינואר 1969) נעשה הסכם עם ממשלת אורוגואי בדבר
, ומן המועיל  פטור גומלין מכפל מסים על הכנסה המתקבלת מהפעלת כלי שיט או כלי טיס 2
 שהסכם זה יהיה בר־ תוקף החל משנת המס המתחילה ביום י״ג בניסן תשכי׳ט (1 באפריל

 1969) ואילך.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (פטור ממס כפל) (אורוגואי), תשל״ב—1971״.

ר ; י פ ס ס ח נ  כ״ו בחשון תשל״ב (14 בנובמבר 1971) פ
 >חמ 723100) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ח תשל״א, עמ׳ 104.

 2 נ״א 754, כרך 22, עמ׳ 119,
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ן מקומי• ד לשלטו ו ד  מ

ן 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ח

ש מ ־ ש ת י חד ב ו ן מי ו נ ב תכ ח ר  צו בדיבר מ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו־33 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ג
 על פי המלצת שר השיכון ולאחר התייעצות עם המועצה המקומית בית שמש, אני מכריז

 לאמור:

, הארכת תיק!־  1. תקפו של צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד בית שמש), תשכי׳ו—1966 2
 מוארך לחמש שנים נוספות.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ״ח באב תשל״א (19 באוגוסט 1971). תחילה

 ^3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד בית שמש) (הארכת תוקף), השמ
 תשל״ב—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״גבחשון תשל׳יב (11 בנובמבר 1971) י
 >חמ 765800) שר הפנים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2605.

ו 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

ת י ל ־ ע ת ר צ חד נ ו ן מי ו נ ב תכ ח ר ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו־33 לחוק התכנון והבניה, תשכ״הי—1965 *,
 על פי המלצת שר השיכון ולאחר התייעצות עם המועצה המקומית נצרת־עלית, אני מכריז

 לאמור:

, הארכת תיקר  1. תקפו של צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד נצרת־עלית), תשכ״ו—1966 2
 מוארך לחמש שנים נוספות.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ״ח באב תשל״א (19 באוגוסט 1971). תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד נצרת־עלית) (הארכת תוקף), השפ
 תשל״ב—1971״.

ח ו ר ה פ ט י ג ר  כ״ו בחשון תשל״ב (14 בנובמבר 1971) ז
) ׳ שר הדתות / ד m 6 5 8 0 0 

 ממלא מקום שר הפנים
 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 2606.
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 פקודת העיריות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ת ב ו ב ו ח ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות1-, מתקינה מועצת
 עירית רחובות חוק עזר זה:

, יבוא:  הי׳י>»« 1. במקום התוספת לחוק עזר לרחובות (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
 התו88ת

 ״תוספת
 האגרה בלירות

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 150
 לכל יחידת תעשיה 300

 לכל יחידת מלאכה ששטחה —
 עד 30 מ״ר 150
 למעלה מ־30 מ״ר 250

ו התקנתו מחדש לפי דרישת  (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור א
 הצרכן —

 עד ״2 60
 למעלה מ־״2 120

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
1 0 (  (סעיף 3(ב)
 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 15

־(ג)) —  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לכל מ״ר של שטח הנכס 1-20

 ונוסף לכך —
 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 2.50
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 1.20

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מד־מים

 האגרה בלירות

 אגדת מד־מים (סעיף 5(ד)) : י
 מד־מים שקטת —

 (1) אינו עולה על ״ן 70 90
 (2) עולה על ״ן ואינו עולה על ״1 90 125

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״י-1 120 155

 (4) עולה על ״*1 ואינו עולה על ״2 180 260

 (5) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 260 350

 (6) עולה על ״3 לפי חשבון שהגיש המנהל

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, תשכ״ד, זנמ׳ 197.

 2 ק״ת 1830, תשכ״ו, ע&׳ 763; ק״ת 1985, תשכ״ז, עמ׳ 1199.
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 האגרה בלירות

14 
 6; אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה

 והתקנה (סעיף 5 (ט))

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

25 

25 

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —
 10 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 60
 מעל ל־16 מ״ק 75

 (2) לגינות מעובדות —

) במקוםשאין אספקת מים. במדידה נפ־ א ) .  י

 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5
 מ״ק לכל 100 מ׳׳ר, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל 10 מ״ק

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 13
 . מעל לכמות המוקצבת 25

 (4) לתעשיה —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25
 מעל לכמות המוקצבת 55

 לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 55

 (5) למסחר, לבתי עסק, למשרדים ולכל שימוש
 אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו

 עד 10 מ״ק 50
 למעלה מ־10 מ״ק 75
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 לחנויות דגים —
 בגבולות הכמות המוקצבת 45

 (6) לבניה 80

 (7) למוסדות ציבור 35

 (8) לבריכת שחיה, לבתי מרחץ ולמקוואות 35

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה,. הגרים יחד עמו
 בדירה, פרט לדירה ששטחה עולה על 70 מ״ר, בבנין חד־משפחתי מבניה

, ה י  קשה שאינו שיכון עולים, אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אל
! ב ת כ  מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש ב

 בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 15״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1971״. ,

ן מ ט כ ל ר א ו מ  גתאשד. ש

 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ראש עירית רחובות
 (חמ 897113)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 282 קובץ התקנות 2774, ל׳ בחשון תשל׳׳ב, 18.11.1971



 פקודת העיריות

, 945ו  פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר מס עסקים

, וסעיף,3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות נ
, מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:  המקומיות (מם־עסקים), 1945 2

 1. בסעיף (ד) לחלק ד׳ של התוספת הראשונה לחוק עזר לתל־אביב־יפו (מס־עסקים מייןמהמיפ־מ
ה נ י ש א י , במקום ״ו־1969/70י׳ יבוא ״1969/70 ו־1971/72״. ה  עירוני), תשכ״ז—1967 3

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971). תחילי!

 ן3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(מס־עסקים עירוני)(תיקון), תשלי׳ב— השמ
 "1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; סייח 485, תשב״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 1992, תשכ״ז, עמי 1343; ק״ת 2345, תשכ״ט, עמ׳ 843.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 ראש עירית תל־אביב־יפו

 נתאשר.
 י׳ בחשון תשל״ב (29 באוקטובר 1971)

 (חמ 899005)
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, ירושלים ס.הממשלתי ת הודפס ע״י המדפי רו ו  ;•־המחיר 72 אג




