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 תקנות נכסי נפקדים (פיצויים)׳ תשל׳׳ד—1974
 תקנות רשות השידוד (אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה)״ תשל״ד—1974

 תקנות הביסוזז הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון)׳ תשל״ו—1974
 תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה), תשל-ד—1974 .
 תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון)׳ תשל״ד—1974 .

 צו בתי המשפט העירוניים (הקמת בית משפט עירוני של טירת הכרמל, גשר, קרית־אתא, קרית,
 ביאליק, קדת־סכעון, קרית־ים, וקרית־מוצקץ), תעל״ד—1974 .

 צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון), תשל״ד—1974
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 34 — אוגוסט 1954 — ריבות, מרמלדות, קרישים ומרקחות:

 (ביטול), תשל״ד—1974
 תקנות המים (הענקות) (תיקון), תשל״ד—1973 — תיקון טעות .

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר להרצליה (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון), תשל״ד—1974
 חוק עזר לנצרת (אגרת ביוב), תשל״ד—1974 . . •

 חוק עזר לכנרת (מס עסקים מקומי)(תיקון) תשל״ד—74?! ־,
 חוק עזר לכפר־יונה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון)׳ תשל״ד—1974 .

 חוק עזר לרמת־ד׳שרון (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ד—1974

4 



 חוק נכסי נפקדים (פיצדים), משל״ג-1973

 תקנות ניהול וביצוע

 בתוקף םמכויוחינו לפי סעיפים 4 ו־19 לחוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל״ג—
 1973!, ובתוקף סמכותו של שר המשפטים לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—

, אנו מתקינים תקנות אלה:  957ג 2

 פיק א׳: פושמת

 1. בתקנות אלה —

 ״הממונה״ — כמשמעותו בסעיף 4 לחוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל״ג—1973 (להלן —
 החוק);

 ״הועדה המייעצת״ — כמשמעותה בסעיף 5 לחוק;
 ״הלשכה״ — הלשכה לביצוע החוק, שמקום מושבה בירושלים;

 ״תובע״ — אדם הזכאי לתבוע פיצויים בעד נכס, לרבות מי שמוסמך לייצגו כדין, זולת
 אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

מ ו י ו נ ז  ו

 פרק בי: הגשת התביעה

 2. (א) תביעה לפיצויים תיערך בשלושה עותקים על גבי הטופס שבתוספת

 ' (ב) תביעה תיחתם ביד התובע עצמו, ואם היה התובע קטין או פסול דין, או
 נבצר ממנו לחתום על התביעה מסיבה אחרת — תיחתם ביד מי שמוסמך לייצגו.

 (ג) החתימה תהא בפני שופט, רשם או עורך־דין, לאחר שהחותם זיהה עצמו
 על סמך תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965 «, תעודת־זהות
, או פנקס זיהוי שניתן לפי תקנות־  שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 4

 שעת־ חירום (רישום תושבים), תש ״ה—948! 5,

 (ד) תביעה יש להגיש במסירה ללשכה במשרדה או במשלוח בדואר רשום.

 3. (א) להביעה יצורפו תצלומי מסמכים להוכחת הזכות, במידה שהם בידי התובע,
 ואלה הם:

 (1) תעודת־רישום או נסח־רישום מלשכת רישום המקרקעין שכה רשום
 הנכם;

 (2) אישורים על תשלום מס״רכוש בעד הנכס עד למועד הקנייתו
 לאפוטרופוס;

 (3) צו ירושה או צו קיום צוואה;

 (4) הסכם על רכישת הנכס;

 (5) כל מסמך אחר הדרוש, לדעת הממונה, כדי להוכיח את הזכות.

 (ב) הממונה רשאי לדרוש כי יוגש לו גם המסמך המקורי.

׳נ, עם׳ 164.  1 ס״ח תשל׳

 2 ס׳׳ת תשי״ז, עמי 149.

 3 0״ה תשכ״ה, עמי 270.

׳ א׳, עט׳ 164, פ  * ע״ר תש*פ, תו
/ ענג׳ 77.  0 ע״ד תש׳׳מ, תומי נ

ת תגיעו! ש נ  ה

 *ירוו* »ם0כי=
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 פרק ג׳: הטיפול בתביעה

מ ו ^ - - ו ל ה ו נ  4. (א) בלשכה י

 (1) פנקס תביעות, שבו יירשמו התביעות לפי סדר הגשתן;

 (2) כרטסת תביעות, שתתייחס לנכסים שלגביהם הוגשו תביעות.

 (ב) בנוסף על הפנקס והכרטסת האמורים רשאי הממונה להורות על ניהול כרטסת
 שמית ועל עריכת כל רישום אחר הדרוש, לדעתו, לביצועם היעיל של החוק והתקנות.

 (ג) העיון בפנקס התביעות, בכרטסת התביעות או בכל רישום אתר המתנהל לפי
 הוראות הממונה, או בתיקי התביעות, טעון הסכמה בכתב מאת הממונה או מאת מי שהממונה

 הסמיכו לכך בכתב.

 (ד) על אף האמור בתקנת־משנה (ג), רשאי התובע לעיין בתיק התביעה.

ה ע י נ ת » ה ? י ד  ג
 5. (א) נרשמה התביעה בפנקס התביעות ובכרטםת, יבדוק הממונה את תכנה.

 (ב) ראה הממונה בי לא צורפו לתביעה, כל המסמכים הדרושים לדעתו לבירור
 התביעה, רשאי הוא לדרוש מן התובע כי ימציאם לו, וכן לקבוע את המועד להמצאתם. •

 (ג) הממונה רשאי לדרוש מן התובע הסברים על אי־צירוף מסמך פלוני לטופס
 התביעה, או על אי־התאמה בין מסמכים או בין תכנם, וכן לברר כל עובדה הנראית לו
 כבעלת חשיבות לבידור התביעה, בין לפני שהענין נדון בועדה המייעצת ובין לאחר

 שנדון בה.

 (ד) הממונה רשאי לצרף לתיק התביעה מסמכים וחומר אחר שאסף-, עשה בן,
 יודיע על כך בכתב לתובע ויציין את פרטי החומר.

 (ה) ״הממונה״, בתקנה זו — לרבות מי שהממונה הסמיכו בכתב לענין תקנה זו.

מ התיק י ־ ע  6. הממונה יעביר את תיק התביעה אל הועדה המייעצת ויודיע על כך לתובע במכתב . ה
עגת י עדה המי  , לו

 שיישלח בדואר רשום.

ה ד ע ו  הדיון ב
ת עג י  7. (א) הועדה המייעצת תזומן לישיבה לפי הוראת היושב־ראש. המי

 (ב) הועבר תיק התביעה לועדה המייעצת, יורה היושב־ראש להזמין את התובע
 ואת הממונה או נציגו לישיבת הועדה המייעצת, במכתב שיישלח בדואר רשום לא יאוחר

 מ׳ 21 יום לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה.

 (ג) סיימה הועדה המייעצת את בידור התביעה, העביר סיכום בכתב לממונד
 והעתק ממנו לתובע שיישלח בדואר רשום,

 (ד) בכפוף לסעיף 5(ב) לחוק ולאמור בתקנות אלה, תקבע הועדה המייעצת את
 סדרי הדיון בפניה.

נה ת הממו ט ל ח  8. - (א) הממונה יתן דעתו על הסיכום שקיבל מהועדה המייעצת •ועל כל התומר האחר ה
 שהיה בפני הועדה דתן את החלטתו המנומקת בכתב.
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 (ב) הממונה רשאי לבקש מן הועדה המייעצת לשוב ולדון בעניגו של ד!תובע,
 בין מיזמתו ובין לפי בקשת התובע, אם היה הממונה סבור כי הדבר דרוש למתן החלטתו

 לפי סעיף 8 לחוק.

 (ג) ההחלטה תישלח לתובע בדואר רשום, ותפרט את זכויות התובע לפי סעיף
 9 לחוק.

 פרק די: סדר הדין בגית המשפט המחוזי

 9. בקשה לפי סעיף 9 לחוק תוגש כבקשה בדרך. המרצה, ועל הדיון בה יחולו תקנות
 סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 ».

 10. בית המשפט המחוזי רשאי להורות בכל הליך לפי החוק, כי הממונה או נציגו
 יתייצב בפניו ליתן עדות, כל אימת שייראה לבית המשפט כי הדבר דרוש לעשיית צדק.

 פרק הי: הוראות ששת
• 11. כל רשות המוסמכת לפי תקנות אלה לקבוע מועד לעשיית פעולה, רשאית להאריך י י ע י ט מ ־ י ו י  ר

 את המועד, בין אם חלף בין אם טרם חלף, אם נראה לה הדבר דרוש לעשיית צדק, ובלבד
 שלא יוארכו מועדים שנקבעו בחוק.

0 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכסי נפקדים (פיצויים), תשל״ד—1974״. ש ז  י

 8 ק׳׳ת תשנ״ג, עמי 1869,

 תוספת
 (תקנה 2)

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים משרד האוצר

 הלשכה לביצוע חוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל״ג—1973

 תביעה לתשלום פיצויים
 (לגבי כל נכס יש להגיש תביעה נפרדת)

 1, היאור הנכס שבעדו תובעים תשלום פיצויימ *

 העיר: הגוש/הספר החלקה/הדף

 מקום הימצאו של הנכס :

 שכונה י. רחוב מספר.

 תיאור הנכס, שטחו וגבולותיו
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 2. זכויות בנכס ;
 א. הזכות מתבעת על־ידי/נו

 • בעל • דייר • חוכר

 • בעל זיקת הנאה
נ* לפרט) ) 

. . . . . . . ת ר ח  ם א

 ב. זכויות למורים בנכס, שהיו קיימות עד למועד ההקניה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים;

 (במידה שידוע לתובע/ים בתביעה זו שקיימות זכויות לאחרים בנכס (בעלות, דיירות, אריסות,
 זיקת־מאה, עיקול, משכנתה וכיו״ב), נא לסרט את שם בעל־הזכות ומהות הזכות. יש לפרט
 גם טענות בדבר זכויות שטוענים אותן אנשים שהחוק אינו מעניק להם זכות לפיצויים, ביו

 אם הם בישראל ובין אם הם מחוצה לה).

 3. פרטי התובעים :

ק ל ה  ד

ת ו כ ו  ב
 הזכות

 תושב
 הארץ
 מיום

ר פ ס  מ

 1יהוי

ו ת ב ו ט ל  שם האדט ש
ם תשלום בעי  תו

יימ גו  פי
 0 ב•
 ״ 1=
י  ק ,
«1 » 

1 

 4. פרטים הנוגעים לרכישת הזכות (בעלות, חכירה, שכירות, מתגה, ירושה וכיוצא באלה):

ד החלק בע אופן הרכישה ממי התארי  תו
 מםפר

1 

 5. המסמכים המצורפים לתביעה : י

 , • 1. תעודת־רישום או נסח־רישוס מלשכת רישום המקרקעין.

 • 2. אישורים על תשלום מס־רכוש לשנוזז המס

ת 3131, כ״ב בשבט תשל״ד, 14.2.1974 ו נ ק ת  קובץ ה



 • 3. צו ירושה.

 • 4. צו קיום צוואה.

 • 5, הסכם רכישה.

6 • 

 6. אני/ו החתום/ים מטה, לאחר שהוזהרתי/נו שעלי/נו להצהיר את האמת, בי אס לא כן «היד,/נד,יה
 צפוי/ים לענשים הקבועים בחוק, מצהיר/ים לאמור :

 ;א) מעני/ני להמצאת מסמכים הוא: י;

 (ב) הבני/ו תובע/ים פיצויים לפי חוק נכסי נפקדים (פיצויים), תשל״ג—1973, בעד זכות שלי/נו
 בנכס, לפי הפרטים המצויים בטופס זה.

 (ג) עד למועד הקנייתו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, היה הנכס בבעלותי/נו בהחזקתי/נו, והיו לי/לנו
 הזכויות בנכס המפורטות בכתב תביעה זה.

 (ד) לא ד,עברתי/נו את זכויותי/נו בנכס, לרבות הזכות לקבל פיצויים לאדם אחר זולתי/נו, בכל
 דרך שהיא,

 (ה) חוץ מן האמור בסעיף 2(ב) של הטופס, היה הנכם חפשי מטענת אריסות, זכות מגורים, חכירה,
 עיקול, משכנתה או כל זכות אחרת לטובת אדם אחד כל שהוא.

 (0 תוכן תביעה זאת, ובפרט תכנו של סעיף זה שבטופס, מובנים לי/לנו, והפרטים שמסרתי/נו
 בתביעתי/נו אמיתיים ונכונים.

(1) 

 שס ח. ז. חתימה

 שט ת. ז. זזתיםת

 הריני מאשר שביום

 הופיע/ו בפני שופנז/רשם/עו״ד

 מר/ת ה״ה

 שזוהה/הו לפני על־פי תעודת/ות הזהות שלו/הם ולאחד שהזהרתיו/ם כי עליו/הם להצהיר את האמת
 וכי יהיה/ו צפוי/ים לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה הנ״ל

 וחתם/מו עליה בפני.

 יי׳ב בשבט תשל׳יד(4 בפברואר 1974) ־
ן י ד ־ ו ר י ע / ם ש י / ט פ ו  >חמ 78256) ש

ר י א ה מ ד ל ו  פ ב ח & ס פ י ר ג
 שר האוצר ראש הממשלה ושר המשפטים
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 חוק רשות השידור, תשכ״ה-1965

 תקנות בדבר אגרות בעד החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, תשכ״ה—1965 ג
 ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — 1״י""

 ״השר״ — השר הממונה על ביצוע החוק;

 ״המנהלי׳ — המנהל הכללי של הרשות, לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

 ״אגרת טלוויזיה״ — אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, הכוללת תשלום בעד החזקת מקלט
 רדיו, לתקופה המתחילה ביום אחד באפריל והמסתיימת ביום שלושים ואחד במרס של

 השנה שבעדה היא שולמה;

 ״אגרת רדיו״ — אגרה בעד החזקת מקלט רדיו בלבד לתקופה המתחילה ביום אחד באפריל
 והמסתיימת ביום שלושים ואחד במרס של השנה שבעדה היא שולמה.

 2. (א) הועד המנהל של רשות השידור יטיל בעד החזקת מקלט טלוויזיה ובעד החזקת ״יי*
 מקלט רדיו אגרות בשיעור שקבע לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת.
 (ב) יושב ראש הרשות יפרסם ברשומות הודעה על שיעור האגרות.

 3. (א) אגדת טלוויזיה ואגרת רדיו שנקבעו לפי תקנה 2 ישולמו ביום אחד באפריל
 של השנה שבעדה היא נקבעה; נרכש מקלט רדיו או מקלט טלוויזיה אחרי היום האמור —

 תשולם האגרה ביום רכישתו בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב),

 (ב) מותר יהיה לשלם אגרת טלוויזיה בשני תשלומים שווים ביום אחד באפריל
 וביום אחד באוקטובר.

 4. המחזיק במקלט רדיו או במקלט טלוויזיה ידאה למנהל, לפי דרישתו, את המקלט
 ואת האישור על תשלום האגרה.

 5. (א) לא תוטל אגרה בעד החזקת'מקלט רדיו או מקלט טלוויזיה, אם לדעת המנהל,
 נתקיים אחד מאלה:

 (1) הוא מוחזק בידי נשיא המדינה;
 (2) הוא מוחזק בידי נציג האומות המאוחדות, למעט עובדים תושבי יקראל

 של האומות המאוחדות;
 (3) הוא מוחזק בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ שהכיר בו
ח או מי שהוא הסמיך, למעט קונסול כבוד ולמעט עובדים תושבי ח  שר ה

 ישראל של הנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות;
 (4) הוא מוחזק בבית ספר כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת החינוך ־, לטובת

 התלמידים בבית הספר;

 1 ם״זו תשכ״ה, עמ׳ 106; תשכ״ו, עמ׳ 78! תשכ״ט, עט׳ 20.

ן א׳ פרק ג׳ עמי 594. ר קי א״י, כ  2 חו

ג מאגרה ו ל ע  ת
 ומדנןיי

 הצגת ה«?לט
ט  ואישור דמשלו
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 (5) הוא מוחזק בידי עיוור שהמציא הוכחה על כך;
 (6< הוא מקולקל ואי־אפשר להשתמש בו, ובודק מוסמך מטעם הרשות אישר

 את הדבר;
 (7) הוא מוחזק בידי עובד קבוע של הרשות.

 (ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט רדיו
 אם, לדעת המנהל, נתקיים אחד מאלה:

 (1) הוא מוחזק ביחידת הדיור שבה מתגורר המחזיק במקלט (להלן — מען)
 ובה מוחזק בידי המחזיק מקלט רדיו אחר, אשר בעדו שולמה אגרה בעד

 אותה שנה;
 (2) הוא מוחזק בידי בל משפחתו של המחזיק במקלט רדיו אשד בעדו שולמה

 אגרה, והוא מתגורר אתו באותו מען;
 (3) הוא מוחזק בידי תייר לשימושו העצמי בעת שהותו בארץ לתקופה של

 לא יותר מאשר שלושה חדשים ודבר הבאת המקלט נרשם בדרכונו.
 (ג) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט ^

 טלוויזיה, אם לרעת המנהל, הוא מוחזק על־ידי חדש־אילס, שהמציא הוכחה על כך.

 6. אדם המוכר או מעביר בדרך אחרת מקלט רדיו או מקלט טלוויזיה לאדם אהד, יודיע
 על כך למנהל בציון השם, המען ומספר תעודת הזהות של המקבל.

 7. (א) אדמ הרוכש או מקבל לרשותו מקלט רדיו או מקלט טלוויזיה יודיע על כך
 למנהל בכתב, תוך 30 יום מקבלת המקלט, ויציין בהודעתו את שמו המלא, מענו ומספר

 תעודת הזהות שלו.
 : (ב) לא נמסרה הודעה כאמור, יראו את המקלט כנרכש בשנת הייצור שלו, אלא אם

 הוכיח מחזיק המקלט, להנחת דעתו של המנהל, כי רכש את המקלט במועד מאותר יותר.

 8. (א) מכר או העביד המחזיק את מקלט הרדיו או מקלט הטלוויזיה שברשותו לאדמ
 אחר, לא תוחזר לו האגדה ששילם לתקופה שבה לא המשיך להחזיק במקלט.

 (ב) מי שהציג למנהל אישור מהמשטרה שמקלט הטלוויזיה שבהחזקתו נגנב, יוחזר
 לו התלק היחסי של האגרה בעד התקופה שהמקלט לא היה בהחזקתו.

 9. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ז׳ בטבת תשל״ד (1 ביגואר 1974).

 10. (א) האגרות לשנת 1973 שנקבעו לפי תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי
, מותר יהיה לשלמן עד יום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל  רדיו וטלוויזיה), תש״ל—1970 3

.(1974 
 (ב) האגרות בעד שנת 1974 יהיו לתקופה של חמישה עשר חודש, מיום ז׳ בטבת

 תשל״ד (1 בינואר 1974) עד יום י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975).

 11. תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלט רדיו וטלוויזיה), תש״ל—1970 — בטלות.

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רשות השידור (אגרת החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה),
 תשלי׳ד—1974״.

ל  הזזיעה ע
ה ר ג ע ה »ז ה י י ל  צ

 יצל מקלנו

י ה ע ע י ו  ד
ט ל י  ויגישו! מ

 מהילה

ת נזעגד  הוראו

 ניטיו

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

 כ״ז בטבח תשל״ד (21 בינואר 1974)
 (חמ 73055)

 3 ?״ח תש׳׳ל, 7(1׳ 3*8.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב], תשכ״ח-968ו

 תקנות בדבר קביעת דדגת נכות לנפגעי עבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 61, 66 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ׳יח•—1968 ולאחר התייעצות בשר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה: :

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט׳׳ז—
 1956 ־ (להלן — התקנות העיקריות), בהגדרת ״רופא מוסמר״, בסופה יבוא ״והמינוי יכול

 שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי׳*.

 2. •במקום תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״8טי״« 15. (א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה קטנה או גדולה עד

 מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או
 31(ב) בשים לב למקצועו, לגילו או למינו של הנפגע, ובלבד שדרגת
 הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות

 פחותה מ־20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.

 (ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו
 מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו או כאשר לדעתה הנכות הביאה לירידה

 ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.

 (ג) הועדה לא תתחשב בגילו, במינו ובכושר העבודה של הנפגע
 אם הם כבר הובאו בחשבון במבחנים.״

 . • י ,׳ מייויו
 3, בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום ״ו־14״ יבוא ״14 ו־19״• ״?נה 8!

מ ק י  ת
 4. בתקנה 16א לתקנות העיקריות, במקום ״25%״ יבוא"20%׳׳. וזקנה 1116

 5. • בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום ׳׳25%- יביא ״20%״• *?יי

ט ו  6, לתקנות אלה ״קרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) מ
 (תיקון), תשל״ד—1974״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״א בשבט תשל״ד (3 בפברואר 1974) י
״ שד העמדה 5 0 3 0  >״« י

 1 ס״ח השכ״ח, עמ׳ 108; תשל״1, עמ׳ 131,

ל, 9«׳ 1536; חשל״ב,  2 ק׳׳ח חשס׳׳ו, ענו׳ 864; תשכ׳׳ו, עמי 1046; תשכ״ז, עם׳ 3435; תש״ל, עמ׳ 1159; תשי

 עמי 1185.
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 חוק עבודת נשים,תשי״ד—954 ן

 תקנות בדבר הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב) ו־20 לחוק עבודת נשים׳ תשי״ד—1954 1
 מתקין תקנות אלה:

 1. עובדת שהוולד אשר ילדה חייב להישאר או לחזור לאשפוז בבית החולים תוך
 תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים —

 \ (1) אם בחרה לפצל את חופשת הלידה, תודיע למעבידה על כך ארבעה
;  ימים לפני המועד שבו היא רוצה לחזור לעבודה

 (2) אם בחרה להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפח, תודיע
 למעבידה על כך ארבעה ימים לפני המועד שבו היתד, אמורה לחזור לעבודה,
 אולם אם בנסיבות המקרה אין באפשרותה להודיע כאמור בפסקה זו — תודיע

 במועד המוקדם ביותר האפשרי.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביזם העשירי לאחר פרסומן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת נשים (הארכת חופשת לידה או פיצולה),
 תשל׳׳ך—1974״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שד העבודה

 י״ג בשבט תשל״ד(5 בפברואר 1974)
 (חמ 751620)

ת ו ג ו דעת ע  הו
י כו1ירתה  ע

 תחייה

 השט

 פקודת מתלות בעלי חיים, 945 ו

 תקנות בדבר מניעת מחלת הפה והטלפיים

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 1
 תקנות אלה:

, במקום תקנה  1. בתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש״ך—21959
 10 יבוא:

 ״«יי» 10. בעד הרכבת חיסון מפני כל אחד מטיפוסי נגיף מחלה על ידי
 רופא וטרינרי או מפקח, ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים להלן:

רות  שיעור האנרה בלי

 בעד חיסון מפני מחלת פה וטלפיים לבקר
 (למעט בקר מגזע מקומי) _ 2.40
 בעד חיסון מפני מחלת פה וטלפיים לבקר מגזע מקומי •—%

 בעד חיסון מפני מחלת פה וטלפיים לכבשים ועזים 0.80״.

 2. ־ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון),
 תשל״ד—1974״.

ם ג ב ת י י י  ח
 שר החקלאות

 כ״ז בטבת תשל״ד(21 בינואר 1974)
 (חה 73826)

׳ 1, עמי 155. פ  1 ע״ר 1945, תו

 2 קיו) תש״ך, עמי 227; תשכ״ד, עמי 957; תשכ״ו, עמי 2278; תשכ״!, עמי 446; תשל׳׳ב, >!מי 589; תשל״ג,
 עמי 259.

 החלפת
ה 10 ג ק  ת

ת 3131, כ״ב בשבט תשל״ד, 14.2.1974 ו נ ק ת  664 קובץ ה



ת מ ק  ה
 בית מש«ם

י נ רו  עי

 המשך הריון

ה י י ח  מ

 יניקיז
 8עיו*1

ת פ ו מ ז ה קי  תי
 וזשניוז

 פקודת בתי המשפע העירוניים

מ עירוני פ ש ר הקבלת בית: מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ב לפקודת בתי המשפט העירוניים אני מצווה לאמור:

 1. מוקם בזה בית משפט עירוני שאזור שיפוטו תחומן של טירת־הכרמל, נשר, קרית־
 •אתא, קרית־ביאליק, קרית טבעון, קרית־ים וקרית מוצקין(להלן — בית המשפט העירוני).

 2. ענין שלפי הפקודה הוא בסמכותו של בית המשפט העירוני, וביום תחילתו של'צו
 זה בבד• הוחל הדיון בו בבית המשפט העירוני של קרית מוצקין, קרית ביאליק, קרית ים,

 קרית אתא, נשר וטירת הכרמל, ימשיך לדון בו בית המשפט העירוני.

 3. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 4. לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט העירוניים (הקמת בית משפט עירוני של טירת־
 הכרמל, נשר, קריתיאתא, קרית־ביאליק, קרית טבעון, קרית־ים וקרית מוצקין), תשל״ד—

."1974 

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 כ״ב בטבת תשל״ד (16 בינואר 1974)
 >חמ 70041)

קי א״י, כרד אי, עסי 995; ס״וז חש״י, עט׳ 263; ס׳׳ח תשט״ו, עט׳ 2; ק״ת תשכ־ם, ענו׳ 1770.  1 חו

 פקודת הסמכדות בעניו היבוא, היצוא והמכס(הגנה), 1939

א רשיון יבוא ל ת ל ו ר ו ח * צו בדבר יצוא ס . 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה.לאמור:  1939 ג

 1. בסעיף 1 לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—1962 2
 (להלן — הצו העיקרי), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) לגבי תכשיטים וכלים מזהב או מפלטינה (להלן בפרט זה — תכשיטים),
 נרשמו ברשימון יצוא פרטים מלאים ונכונים בדבר טוהרו ומשקלו של הזהב

 או הפלטינה שבתבשיט וערך פו״ג של התכשיט, במטבע זר;
 היה התכשיט משובץ ביהלום, יירשם ברשימון יצוא גם ערך היהלום המשובץ
 וכן ערך התכשיט לאחר הפחתת ערך היהלום המשובץ כאמור מערכו הכולל

 פו״ב של התכשיט.״

 2. בתוספת השניה לצו העיקרי, הפרטים ״תכשיטי זהב ופלטינה״, ״תכשיטים משובצים
 באבנים יקרות״ ו״תפצי דת מזהב״ — יימחקו.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון),
 תשל״ד—1974״. <

 ח י י ם ב ר ־ ל ב
 שר המסחר והתעשיה

 ט״ו בטבת תשל״ד (9 בינואר 1974)
 וחמ 700507)

 1 ע׳׳ר 1939, תטו׳ 1 עמ׳ 37 ; ס״ח תשי״ב, עמ׳ 120.

ג, עמי 243, ׳ ׳ ג, עמי 1901 ; תשכ״ו עמי 2408 ; תשכ״ט, עמי 1953, תשל״ז!, ע«׳ 1405, עט׳ 1473 ; תשי ׳ ׳  2 ק״ת תשנ

 עמ׳ 262, עמי 682, עמי 1690, עמ׳ 1843.

״ד, 14.2.1974 665 ת 3131, ׳כ׳׳ב בשבט תשי ו נ ק ת  קובץ ה



 תוק התקנים,תשי״ג—1953

 ביטול אכרזה על תקן כתקן רשמי
 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !,

 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

>ייי 1. . אכרזת תקנים (תקן ישראלי 34 — אוגוסט 1954 — ריבות, מרמלדות; קרישים י  ג

— בטלה.  ומרקחות), תשי״ט—1959 2

8 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 34 — אוגוסט 1954 — ריבות, »  ה
 מרמלדות, קרישים ומרקחות)(ביטול), תשל״ד—1974״.

 כ״ט בטבת תשל״ד(23 בינואר 1974) י י צ ׳ י י ט ל י ן
_ הממונה על התקינה _ _ _ _ 

 1 ס״מ 116, תזוי״ג, ע«׳ 30.

 2 ק״ת 941, תשי״ט, עמ׳ 976נ.

 מיקון טעות
, במקום ״20  בתקנה 2(א)(2) לתקנות המיס (הענקות) (תיקון), תשל״ד—1973 ז

 אגודות״, צריך להיות ״29 אגודות״,

 ב׳ בשבט תשל״ד (25 בינואר 1974) ח י י ס ג ב ת י
1 , שר החקלאות 7 3 7 6 0  י1"׳ 2

 1 ק״ת תשל״!-, עמי 400.

מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת העיריות

 חוק עזר להרצליה בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירת הרצליה

 חוק עזר זה:

י 1. במקום סעיף 4א לחוק עזר להרצליה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״ג— י 4 ״"י י י ׳ י י  י
 1963 ־, יבוא:

 ׳׳ייי־יייי״8״ 4א. לא ימכור אדם ולא יכניס משקה בבקבוק זכוכית למקום ציבורי
ט . ם למקו י ק ו ב  ד

י כשמתקיים בו עינוג לרבים״. י ו ב י * 

״0 2. לחוק עזר זה ייקדא ״חזק עזר להרצליה (שמירת הנקיה ואיסור העישון) (תיקון)׳  יי,
 תשל״ד—1974״.

ו ב ף ג ס ו , י ד ש א ת  נ

 ה׳ בטבת תשל״ד (30 בדצמבר 1973) ראש עירית הרצליה
ט 83/») ח  ו

 י ו ס ף ב ו ד ג
 שר הפנים

וסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די

 2 ק״ת 1491, תשכ׳״ג, «מ׳ 2141¡ ק״ונ 2812. תשל״ב, עמ׳ 696.

14.2.1974 , ת 3131, כ״ב בשבט תעל״ד ו נ ק ת  666 קובץ ה



 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשב״ב-1962

 חוק עזר לנצרת בדבר אגרת ביוב

1 וסעיפים ד3, 38 ו־39  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית נצרת חוק  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 עזר זה:

! י ו ל י  1. בחוק עזר זח _ הג

 ״העיריה״ — עירית נצרת;
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין הוראות חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן;
 ״מחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה.

. * י פ ׳ ה ם כ ג  2. מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור של חמש אגורות לכל מ״ק של מיס הנצרכים ב
 אגרת ייוצ למעט מים להשקיה או לצרכי ייצור שאינם נכנסים לרשת הביוב,

 3. ראש העיריה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו. ״יייי׳
ה לחייפ ע י ז  ה

י ע י  4. אגרת הביוב תשולם יתד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לנצרת (אספקת מ
 תשלום האגרה

 מים), תשכ״ז—1966 8,

, יעי פירתהו ׳ 0 ת ״ ן ב א מ ל ,  5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם •שאלין ד
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר כמכתב
 רשום הערוף אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, ההא המסירה כדין אם הושגה ההודעה

 במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום -
 העיריה, שאחד מהם לפתות הוא בשפה העברית.

8 ״  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (אגרת ביוב), תשל״ד—1974״. י

י ב ע ו ז ־ ל ן א י ד ־ ל ף א י  נתאשר. ס
 ה׳ בטבת תשל״ד (30 בדצמבר 1973) ראש עירית נצרת

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ש 8 תשכ׳׳ד, ע«׳ 197, ד ת ישראל, נוסח ח נ י י מד נ  1 די

 2 0״ח תשכ״ב עמי 96¡ חשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמי 300.

״ב בשבט תשל״ד, 14.2,1974 667 ת 3131, נ ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומית (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לכנרת בדבר מס עסקים
, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות

 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית כנרת חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לכנרת (מם עסקים מקומי), תש׳יך~1960 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ס ו ת  וזהלפו! ה

ת ו ר י ל  המס ב

nawn״ 
 שיעורי המס לשנה

ר המלאכה או העסק או ת תי ו ר י ל  המס ב

 12, פנסיון או חדרים מרוהטים לזזשכו־ה,
 שמספר החדרים —

 עד 5 125
 למעלה מ־5 עד 10 160

 13, קבלן או קבלן משגה המבצע עבודות
 חקלאיות ועפר, כנין, חפירה, חריש, סיקול,
 ניקוז, ביוב, קידות, סלילת כבישים
 ומדרכות, הכשרת קרקע, הנחת קווי מים,
 ריצוף, נגרות או כל עבודות כיוצא באלה
 שהיקפן לשנה בלידות בתחום המועצה

 הוא —
 עד 50,000 750

 למעלה מ־50,000 עד 200,000 2000
 למעלה פ־200,000 עד 500,000 3500
 למעלה«־500,000 5000

 14, חממות מחוממות, לכל דונם 15
 15, מכונית משא, בטונות מעמם —

 מ־3 עד 10 טון
 למעלה «־10 טון

 16, רופא שיניים

ר המלאכה או העסק או  תי

25 

30 

150 

80 
550 

1000 

 1. אטליז

 2. דיינ, לכל סירה

 3. חנות מכלת

 4. מסעדה או בית קפה —
 לא על שפת ים כנרת

 על שפת ים בנרת

 5. אספקה חשמל

 6. שירות אוטובוסים המקיים תחנה להסעת
 נוסעים בתהום המועצה 1000

200 
250 
450 

 250״.

 7. צאן, לכל ראש

 8. בקר, לכל ראש

 9. מחצבה, לכל מטר מעוקב

 17. סרקסור עם שרשרת

0.60 

1,25 

0,25 

 10. חוף רחצה עם שירותים 600

 11. איכסון, חניה או והשכרה של סירות מירוץ 500

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשל׳׳ג(1 באפריל 1973).

 3. הוראות סעיף 3 של חוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1973/74
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם לפי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1973/74 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכנרת (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ד—1974״.

לת  תחי

ת מעבר ראו  הו

ן ה א כ ר ו י  ג
 ראש המועצה המקומית כנרת

 נתאשר.
 ה׳ בטבת תשל״ר(30 בדצמבר 1973)

 (חט 8/2)

ג ר ו ף ב ס  ו
 שר הפנים

פח חדש 9, עמי 256. ו נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

, עמי 2. ר 11945תוספת , מס׳ 1436, עמי 115; ס׳׳ה 5a4, תשג״ז  2 ע־

, עמי 140, , עמי 3141; תשל״ג ז ״ כ ס ; משכ״ד, עמי 992; ת ע 4 ת תש״ך, עמי 846; תשט׳ד,, עט׳ 6 ״  3 ק

ת 3131, כ׳׳ב בשבט תשל״ד, 14.2.1974 ו נ ק ת  668 קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־יונה בדבר פתיחת בתי־ עסק וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י, מתקינה המועצה
 המקומית בפר־ ענה חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3(א) לחוק־עזר לכפר־יונה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל״ב—1971 ־, ״־?יי
 במקום פסקה (1) יבוא: ״"'1"

 ״(1) חנות לממכר מזון — בשעות שבין 20.00 ובין 05.00 למחרת ובשעות
 שבין 13.00 ל־16.00, ובכל יום שלישי בשבוע גם בשעות שבין 14.00 ובין

 05.00 למחרת.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק־עזר לכפר־יונה (פתיחת בתי־עסק וסגירתם) (תיקון), השפ
 תשל״ד—1974״.

ם ו ל ש ־ ש י א ק ח צ  נתאשר. י
 א׳ בטבת תשל״ד (26 בדצמבר 1973) ראש המועצה המקומית כפר־יונה

ס 8/10) ח ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. • נ י י מד נ  1 די

 2 ק׳״ת, תשל״ב, עמי 178.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), חשכ״ב-962ז

 חוק עזר לרמת־השרון בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות*, וסעיפים 37, 38 ו־39 י
, מתקינה המועצה המקומית רמת־השרון  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 8

 חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ה ! י פ ל ״ : ה א ו ב , י  1, במקום התוספת להוק העזר לרמת־השרון (אגרת ביוב), תשכ״ז—31967

 ״תוספת
 טיעור האגרה באגורות

 לכל מטר מעוקב
 של מיס הנצרכים

 למעט מים להשקיה

 י 25

25 
25 

 25״

 מגורים, עד 12 מ״ק מים לחודש
 משרדים

 מפעל תעשיה יבשה
 מפעל תעשיה רטובה

וסח חדש 9, חשכ׳׳ה, עט׳ 256.  * דיבי מדיבת ישראל, נ
ח תשכ״ב, עמי 96. י  2 פ

 3 ק״ ת תשכ״ן, עמ׳ 3062.

ת 3131, כ׳׳ב בשבט תשל״ד, 14.2.1971 669 ו נ ק ת  קובץ ה



 השש 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ד—1974״.

ן י ל ק ח ב ס  !תאשר. פ
 ה׳ בטבת תשל״ד(30 בדצמבר 1973) ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

0 וזשל״ד, 14,2.1974 נ ש ת 3131, 3״ב נ ז נ ק ת  קיבץ ה

 נדפס בדפים הממשלה. ירושליפ
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 המחיר 80 אגורות


