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 ח1ק בתי המשפט, תש*״ך-957\
י ח ר ז א ר הדין ה ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !/ ולפי סעיף
 22 לפקודת הרשמים [נוסח חדש], השל״א—21971, ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי

 על פי דין, אני מתקין תקנות אלה.;.,........

ת 1. בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 3 — י ב ק ז  תיקיז י

 (1) בהגדרת ״רשם״ שבתקנה 1, במקום ״כמשמעותו בפקודת הרשמים,
 1936״ יבוא ״כמשמעותו בחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957״ ו

 (2) בתקנה 18, בפקופ ״הרשם או פקיד אהד של בית המשפט״ יבוא ״פקיד
 של בית המשפט״!

 (3) בתקנה 25, אחרי ״לפני בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ 5

 (4) בתקנה 27, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״׳!
 (5) בתקנה 29, כל מקום שנאמר בו ״בית המשפט״, ״לבית המשפט׳•׳ או
 ״מבית המשפט״, יבוא אחריו ״או הרשם״, ״או לרשם״ או ״או מהרשם״, לפי

t הענין 

 (6) בתקנה 37, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

 (7) בתקנה 38, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״, ואחרי ״לבית
 המשפט״ יבוא ״או לרשם״!

 (8) בתקנה 39, אחרי ״לבית המשפט״ יבוא ״או לרשם״ ז
 י (9) בתקנה 40, אחרי ״מבית המשפט״ יבוא ״או מהרשם״ 5

 (10) בתקנה 55, אחדי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״:
 (11) בתקנה 70, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ ז

 (12) בתקנה 83, אחרי ״בית המשפטי׳ יבוא ״או הרשם״ !

 (13) בתקנה 98, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״;

 (14) בתקנה 99, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

 (15) בתקנה 108 (ב), בל מקום שנאמר בו ״בית המשפט״ יבוא אחריו ״או
 הדשט״;

 (16) בתקנה 109 (ב), כל מקום שנאמר בו ״בית המשפט״ יבוא אחריו ״או
 הרשם״>

 (17) בתקנה 131 (א), אחרי ״בית משפט״ יבוא ״או רשם׳•׳;

 (18) בתקנה 153 (ב), אחרי ״להנחת דעתו של בית המשפט״ יבוא ״או של
 הרשם״ ואחרי ״החליט בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״«

 (19) בתקנה 170, אחרי ״מבית המשפע״ יבוא ״•או מהרשם*!

 (20) בתקנה 171, אחרי ״בית המשפט״, ״לבית המשפט״, ״מבית המשפט״
 יבוא ״או הרשם״, ״או לרשם״, ״או מהרשם״, לפי הענין!

 1 ם״ח תע־י״ז, עמי 148.

 2 דיבי מדינת ישראי, נוסח חדש 19, עטי 436.

 3 ק״ת תסכ״ג, a!r׳ 1869¡ תש^׳ד, זנמ׳ 844.
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 (21) בתקנה 173, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ ז

 (22) בתקנה 174, אחרי ״על ידי בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ ר

 (23) בתקנה 176, אחדי ״על ידי בית המשפש״ ואחרי ״שיורד. בית המשפט״
 יבוא ״או הרשם״!

 (24) בתקנה 180, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ ואחרי ״שייראה
 לבית המשפט״ יבוא ״או לרשם״! ־

 . . (25) בתקנה 190, בסופה יבוא ״והוא הדין לענין תיקון הפרוטוקול בידי רשם,
 מקום שהפרוטוקול נערד בידי רשם״,

 (26) בתקנה 201, אחדי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ >

 (27) בתקנה 202, אחרי ״לבית המשפט״ יבוא ״או לרשם״ וכל מקום שנאמר
 בו ״בית המשפט״ יבוא אחריו ״או הרשם״!

 (28) בתקנה 203, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

/  (29) בתקנה 207, כל מקום שנאמד בו ״בית המשפט״ יבוא אחריו ״או הרשם׳

t ואחדי ״לבית המשפט״ יבוא ״או לרשם״ 
 (30) בתקנה 208(א), אחרי ׳״להנחת דעתו של בית המשפט״ יבוא ״או של

 הרשם״, ואתרי ״רשאי בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

 (31) בתקנה 210, אחרי ״רשאי בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

 (32) בתקנה 211(א), אחרי ״בעיני בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!

 (33) בתקנה 212(א), אתרי ״יברר בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ ז

t (34) בתקנה 224, אחרי ״חייב בית המשפט״ יבוא ״או הרשמ״ 

• t (35) בתקנה 253א, אחרי ״נתן בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ 

 (36) בתקנה 284, אחדי ״אם לא קבע בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״;

 (37) בתקנה 285, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״!
 (38) בתקנה 428, אחרי ״בית המשפט המקורי״ ואחרי ״בית המשפט״ יבוא

 ״או הרשם״!

 (39) בתקנה 429, אחרי ״בית המשפט המקורי״ יבוא ״או הרשם״!

 (40) בתקנה 430, אחרי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״«

t (41) בתקנה 453, אחדי ״בית המשפט״ יבוא ״או הרשם״ 

t (42) בתקנה 471, אחרי ״שייראו סבירים לבית המשפט״ יבוא ״או לרשם״ 
 (43) בתקנה 473, בכל מקום .שנאמר בו ״בית המשפט״ יבוא אחריו ״או

tהרשם״ 

 , . (44) בתקנה 487, בסופה יבוא ״והוא הדין ברשם לענין פגם או טעות
 בהליד שלפניו״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס׳ 4), תשל״ד—1974״. י.שס

ק ו ד צ ׳ י ם י י  י״ז בניסן תשל״ד (9 באפריל 1974) ח
) י שר המשפטים S n 70092 } 
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 חוק המזונות (הבטחת תשלום)/ תשל״ב-1972
ק ו ח ת לביצוע ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב—1972 ^
 ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי דיו, לאחד התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת

 העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
, יבוא: ה־ 1. במקום תקנה 5 לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ג—1972 2  ה״לפ״תקנ

ה 5, (א) שיעורי התשלום שבתוספת ישתנו כל שנד. ב־1 באפריל לפי י מ צ ה " 
 לשכר ד,מ«יצע

 שיעור התנודות של השכר הממוצע.
 (ב) אם לאחר תחילתה של שנת כספים חלה העלאה בתוספת יוקר
 בתוצאה משינוי המדד, או הושג פיצוי בעד התייקרות לפי כל הסדר אתר
 שנערך בין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
 במדינה לבין ארגון מעבידים שלדעת שר העבודה הינו ארגון יציג ונוגע
 בדבר, או לפי הסכם מכוח סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, בין ממשלת ישראל לבין המוסד (להעלאה או לפיצוי  תשכ״ח—1968 3
 האמור ייקרא בתקנה זו להלן ״פיצוי״), יוגדלו שיעורי התשלום שבתו
 ספת, מיום תהילת הפיצוי, בשיעור השווה לשיעור הגדלת שבר העבודה

 כתוצאה מתשלום הפיצוי.
 (ג) ההעלאה מכוח תקנת משנה (ב) תעמוד בתקפה עד 31 במרס

 שלאחריה.״

 ה״ילז! 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון), תשל״ד—1974״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  י״טבניסן תשל״ד (11 באפריל 1974) ח
 (חמ7050< שר המשפטים

 1 ס״ח תשל״ב, עמי 87.

 ־ ק׳׳ת תשל׳׳ג, עמי 82.

 3 0״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״ג, עמ׳ 126.

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א- 1951
ת ו ש מ ל ש ר הגנה ע ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951 אני
 מתקין תקנות אלה:

 ״מ־ת מקני•» 1. אחדי תקנה 4 לתקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי״ז—21956,
 יבוא:

 ״היי״־ 4א. (א) שד הבטתון רשאי לתת היתר כללי וראש הג״א רשאי לתת
 היתר מיוחד, שעל פיהם מותר לא להגן על שמשות לפי תקנות אלה,

 בולן או מקצתן.
 (ב) בהיתר באמור יכול שייקבעו סייגים או תנאים.״

 1 סיו! תשי״א, עמי 78; תשכיד, «ה׳ 126.

 2 ק׳׳ת תש״׳(, עמי 342.
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ם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקעת ההתגוננות האזרחית (המד. על שמשות) (תיקון), י־ש
 תשל״ד-1974״.

 י״ב בניסן תשל״ד (4 באפריל 1974) מ ש ד. ד י י ן
ן  >חפ76!73< שרהבטחו

 פקודת המשטרה 1נוסח חדש], תשל״א-ו97ו
ת ע מ ש מ ל ה ת ע רו ת עבי ר ד ג ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה [נוסת חדש], תשל׳׳א—1971 י״ אני
 מתקין תקנות אלה:

, אחרי ״יקוו התוספת  1. בתוספת לתקנות המשטרה (הגדרת עבירות על המשמעת), תשט״ו—1955 ־
 פסקה 3 יבוא:

 ״3א. העדר מן השירות בכוונה לא לחזור! לענין פסקה זו רואים היעדרות
 עשרים ואחד ימים רצופים, שלא ברשות, בהיעדרות בכוונה לא לחזור, כל עוד

 לא הוכח היפוכו של דבר.״

״יי״  2. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. 1

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשטרה (הגדרת עבירות על המשמעת) (תיקון), ״׳»
 תשל״ד—1974׳*.

ל ל ה ה מ ל  ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974) ש
 >חמ 77001< שר המשטרה

 1 דיני מדינת ישדאל, גוטח חדע 17, עמי 390.

-  2 ק״יז תשט׳׳ו, עם׳ 602. י

 פקודת מס הכנסה
ס ־ מ ר מעצי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 236 עד 236ג ר243 לפקודת מם הכנסה אני מתקין
 תקנות אלה:

ן — התקנות העיק־ חיקון״קבהג ל ה ל )  1. בתקנה 2 לתקנות מם הבנסה (יועצי־מם), תשכ״ט—1969 ־
 דיות), במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הבחינות ייערכו בכתב בשפה העברית ויחולקו לשני חלקים:
 (1) הלק א׳ שיכלול שאלות מתהום הנהלת חשבונות, ידיעה מסחרית כללית,

 בקורת חשבונות וחישובים מסחריים, הבל כמפורט בתוספת הראשונה ז
 (2) חלק ב׳ שיכלול שאלות מתחום פקודת מס הכנסה והתקנות לפיה,
 ההוראות המקצועיות ותחשיבי נציבות מס הכנסה שהוצאו על ידי נציבות

 מס הכנסה.״

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 ־ ק״ת חשנ׳׳ט, עמ׳ 146 ועמי 198; תשל״א, עמי 57».
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 "י׳זיי 1״4יי 4 2. • בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משגה (ב) יבוא :.

 ״(ב) נבחן שקיבל באחד משני חלקי הבחינה ציון שהוא פחות מ־60 נקודות
 ייחשב כנכשל באותו חלק של הבחינה.״

 תיקלןהחי־פת 3. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק גי, הקטע ״9. תחשיבי נציבות מס
 הראשונה

 הכנסה״ — יימחק.

 תחייה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

אלה" ״קרא ״תקנות מס הכנסה (יועצי־מם) (תיקון), תשל״ד—1974״. ° 5. לתקנות, ש ׳  י

ר י פ ס ס ח נ  כ״דבניסן תשל״ד (16 באפריל 1974) פ
0 שר האוצר 2 3 1 4  >חם 1

 פקודת מס הכנסה
 צו בדבר קביעת תשלומים בעד שירותים או טובץ כהכנסה

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקיוסעיף! 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או טובין כהכנסה),

 תש״ל—1970 2 —

 (1) בהגדרה ״תשלומים בעד שירותים או טובין״, במקום ״או מוסד להשכלה
 גבוהה״ יבוא ״מוסד להשכלה גבוהה, חבר־בני־אדם שקיבל מהמדינה או
 מרשות מקומית זכות לחיפוש, הפקה, עיבוד, הספקה והובלה של מחצבים,
 נפט, מים או חשמל ואשר עיקר עסקו בפעולות אלה ומי שקיבל זכות מחבר־
 בני־אדם כאמור לעשיית הפעולות־ האמורות ועיקר עסקו בבד או מי שרשאי

 לארגן או לערוך הגרלה או הימור ועיקר עסקו בכך״;
 (2) בסופו יבוא:

 ״ ״מחצבים״ — המרים בעלי ערך כלכלי שהם חלק מקליפת האדמה או
 שמוצאם הטבעי הוא מקליפת האדמה, או מים המלח, למעט אבן, צפחה.

 שחם, צור, שיש, חלמיש, גיר, הצץ, חול, חמר וגבם 1
 ״נפט״ — כמשמעותו בחוק הנפט, תשי״ב—1952 *.*

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או טובין כהכנסה)
 (תיקון), תשל״ד—1974״.

ר י פ ס ס  י״ח בניסן חשל״ד (12 באפריל 1974) פ נ ה
) שר האוצר ז 2 3 2 מ י ח  י

 1 דיני מדינת ישרא?י, נוסח חדש 6, חשכ״א, 01׳ 120.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 1334; ק״ת חשי״א, עה׳ 136 ועמי 313.

 3 סייח תשי׳׳ב, עמי 322.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח~1968

ת ו כ ח נ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127כא, 127כח ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  משולב], תשכ״ח—1968 י

 1. בתקנות אלה —

 ״השכר הממוצע״ — כמשמעותו בחוק»

 ״מוסד מוגן״ — מפעל או מוסד כאמור בתוספת וכל מפעל או מוסד אחד שאישרו שך

 העבודה ושר הסעד בהודעה ברשומות«

 ״התאריך הקובע״ — כמשמעותו בסעיף 127כא לחוק.
י ־ ת ש , י י . י !1 נ  2. מבוטח שאין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלוח־יד כתוצאה מליקויו סכוט ״~.

 העולה על קיצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 127לז לחוק יראוהו כמבוטח שאין לו
 הכושר להשתכר כדי מחייתו לענין הגדרת ״נכה״ שבסעיף ד12כא לחוק.

 3. י• (א) לשם קביעת• הצמצום בכושר ההשתכרות של מבוטח לענין 'הגדרת ״נכה״
 שבסעיף 127כא לחוק תובא בחשבון הכנסתו החדשית הממוצעת מעבודה או ממשלוח־יד

 בתקופה הקובעת בתכוף לפני התאריך הקובע.
 (ב) (1) היתה ההכנסה החדשית הממוצעת כאמור בתקנת משנה (א) של מי
 שטרם מלאו לו 21 שנה פחותה מ־50% מהשכר הממוצע, יראו את הכנסתו

t כאילו הי תה 50% מהשכר הממוצע 
 (2) היתד. הכנסתו כאמור של מי שמלאו לו 21 שנה פחותה מ־60% מהשכר

 הממוצע, יראו את הכנסתו כאילו היתד. 60% מהשכר הממוצע.

 4. (א) התקופה הקובעת לגבי מבוטח שכושרו להשתכר מעבודה או ממשלוח־יך הוזק״״זזקיבעו!
 צומצם עקב הליקוי בבת־אחת, או בהדרגה כשהוא ממשיך לעסוק בעבודתו או בבשלוח־ידו

 או בסוג דומה של עבודה או משלוח־יד, היא:
 (1) לגבי עובד — ששה חודשי עבודה מתוך שנים עשר החודשים שקדמו .

 בתכוף לתאריך הקובע, לפי בחירתו«

 (2) לגבי עובד עצמאי — שנת הכספים האחרונה או שלוש שנות הכספים
 האחרונות שקדמו לתאריך הקובע, לפי בחירתו.

 (ב) התקופה הקובעת לגבי מבוטח שכשרו להשתכר מעבודה או ממשלוח־יד
 צומצם עקב הליקוי בהדרגה וכתוצאה מכך שינה את עבודתו או משלוח־ידו לעבודה או
 למשלוח־יד שאינם מאותו סוג או מסוג דומה, היא לפי האמור בתקנת משנה (א) או שנת
 כספים אחת מתוך ארבע שנות כספים שקדמו לשנת הכספים שבה חל התאריך הקובע,

 הכל לפי בחירתו.
 (ג) בתקנה זו —

 ״שנת כספים״ — שנת הכספים שלפיה יש לשלם דמי־ביטוח או מקדמות לפי סעיף 164
 לחוקי*

 1 ס״ח תשכ׳׳ח, עב׳ 108; תשל״ג, עמי 212,

 הגדרות .

 קביעת
 כושר השתכרות

 לפני הנכות
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 ״חודש עבודה״, לעניז תקנת משנה (א) (1) — לרבות תקופת עבודה שהיא פחות מחודש
 אך לא פחות מעשרה ימים שבעדם משתלם שכר עבודה או תקופת עבודה בשליש משרה

 לפחות כנהוג בעבודה מאותו סוג שבה מועסק העובד 5

 ״שכד עבודה״ — לרבות השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי אבטלה לפי פרק ו׳ 1 לחוק.

 לענין תקנה 3 תחושב ההכנסה החדשית הממוצעת כלהלן:

 (1) לגבי עובד — כאמור בתקנה 6 ז

 (2) לגבי עובד עצמאי — כאמור בתקנה 7«

 (3) לגבי מבוטח שהוא גס עובד וגם עובד עצמאי — כאמור בתקנה 8 ;

 (4) לגבי מבוטח שאין לו תקופה קובעת — באמור בתקנה 9.

 הישוב 5.
 ההכנסה הממוצעת

 לעני! תקנה 3

 6. - (א) ההכנסה מעבודת עובד בתקופה הקובעת תחולק ב־6 או ב־12, לפי הענין.

 (ב) ההכנסה של עובד כאמור בתקנה 4(א)(1) שלא שולם לו שבד בעד חודש
 עבודה מלא בתוך התקופה הקובעת, תחושב בעד כל חודש שלא שולם מלוא השכר כך:
 השכר שהעובד קיבל בעד אותו חודש יחולק במספר הימים שבעדם משתלם לו השכר באותו

 חודש, כפול 25.

 (ג) ההכנסה החדשית הממוצעת של עובד באמור בתקנת משנה (ב) שעבד פחות
 ממשרה מלאה אך לא פחות משליש משרה כאמור בתקנה 4, תחושב לפי השכר שהיה מקבל

 אילו עבד משדה מלאה.

 7. הכנסתו של עובד עצמאי תחולק ב ir או ב־36, לפי הענין! בתקנה זו, ״הכנסה״ ~
 הכנסה שממנה מגיעים דמי־ביטוח או מקדמות על־פי החוק ותקנותיו לרבות הסכום
 שממנו היו מגיעים דמי ביטוח או מקדמות אילמלא המקסימום לתשלום דמי־ביטוה הקיים

 בחוק.

 8. הכנסתו של מבוטח שבשנים־עשר החדשים שקדמו לתאריך הקובע היה עובד
 ועובד עצמאי בין בעת ובעונה אחת ובין לסירוגין תחושב כלהלן: .

 ׳(1) מי שמתקיים בו האמור בתקנה 4(א) — לפי שכרו כעובד בלבד
 בתקופה כאמור בתקנה 4(א)(1) המחושב לפי תקנה 6(ב) או 6(ג), או לפי
 הכנסותיו מעבודה וממשלוח־יד בתקופה באמור בתקנה 4(א)(2), הבל לפי

 בחירתו ז
בתקנה 4(ב) — לפי הכנסותיו מעבודה ר,  (2) מי שמתקיים בו האמו
 וממשלוח־יד בשנת כספים אחת מתוך ארבע שנות כספים כאמור בתקנה 4(ב<.

 9. (א) לשם קביעת כושר ההשתכרות של מבוטח שאין לו תקופה קובעת תובא
 בחשבון הכנסה חדשית מלפני התאריך הקובע כלהלן:

 (1) מי שטדפ מלאו לו 21 — 50% מהשכר הממנצע *
 (2) מי שמלאו לו 21 — 75% מהשכר הממוצע.

 (ב) היה מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) בתקופה שקדמה לנכותו בהכשרה
 מקצועית שיש ללמוד בה שנה או יותר או למד בתקופה כאמור במוסד להשכלה, תחושב
 הכנסתו כאמור בתוספת של 10% מהשכר הממוצע בעד כל שנת לימודים מלאה, או שנת

 הישוב ד,ד,כנפד,
 התדשית הממוצעת

 של עוגד

 חישוב ההגנסר,
 החדשית הממוצעת

 של עוגד עצמאי

 הישוב ההכנ0ד,
 החדשית הממוצעת

 של עובד שהוא
 נס עובד עצמאי י

 הכנסה חדשיו!
 ממוצעת למי שאין

 לו תקופה קובעת

, ו׳ באייר תשל״ד, 28.4.1974 n w p n 3163<7 1024 קזנ׳ן 



 הכנ0ת מינימדט

 עובד קטין

 עובד במוסד מוג!

 הכנסה מעבודה
 במיסד מוגן

 הכנסה
 בספנע 1ר

 עדכון הכנסות

 מקסימום ההכנסה

 תהילה

 השם

 הכשרה מקצועית שלמד בה בהיותו מעל גיל 18, אך לא יותר ממספר שנות הלימוד או
 ההכשרה המקצועית המקובלות באותו מקצוע או באותם לימודים ולא יותר משש שנים.

 (ג) בתקנה זו —

 ״הכשרה מקצועית׳* — כפי שיקבע שר העבודה בהודעה ברשומות.

 *מוסד להשכלה׳* — ו״שגת לימודים״ — כמשמעותם בחוק שירות מילואים (תגמולים)

.  , (נוסח משולב), תשי״ט—1959 ־

 10. מבוטח שבתקופה הקובעת לפי תקנה 4 היו חלות עליו גם הוראות תקנה 9(ב)

 אילולא היתה לו תקופה קובעת, תחושב הכנסתו בתקופה הקובעת לפי סכום שאינו קטן
 מההכנסה הממקבלת על־פי תקנה 9(ב).

 11. לשם קביעת כושר השתכרותו של עובד קטין לפני נכותו יובא בחשבון השבר
 הקובע כמשמעותו בתקנה 15 (א) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל״ג—
 1 1972 >־, אולם אם נהוג בעיסוק בו מועסק העובד הקטין שכר גבוה יותר, ייקבע כושר

 השתכרותו לפי שכר זה.

 12. בכפוף לאמור בסעיף 127נא לחוק ותקנות לפיו, יראו מבוטח שמיום י״ג בניסן
 תשכ״ט (1 באפריל 1969) עד כ״ג באדר ב׳ תש״ל (31 במרס 1970) הועסק מטעמי בריאות
 או גיל או מטעמים סוציאליים אחדים במוסד מוגן, או נתמך על־ידי שירותי הסעד לשם
 קיומו, במי שכשרו להשתכר מעבודה או ממשלוח־יד לא צומצם עקב הליקוי בי50% או

 %יותר ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970) או לאחריו.

 13. עובד המועסק מטעמי בריאות או גיל או מטעמים סוציאליים אחרים במוסד מוגן
 הכנסתו מעבודתו תוערד לפי שווי העבודה אילולא נעשתה במוסד מוגן.

ח לארץ תוערך לפי ח  14. הכנסה מעבודה או ממשלוח־יד שנתקבלה במטבע זר ב
 ההכנסה שהיתה מתקבלת בישראל בשל אותה עבודה או עבודה מסוג תמה.

 15. ההכנסה החדשית הממוצעת בתקופה הקובעת תחושב בתוספת אחוזים לפי שיעוד
 התנודות בשבר הממוצע בעת קביעת דרגת הנכות לעומת השכר הממוצע בתקופה הקובעת.

 16. לענין תקנות אלה לא תובא בחשבון הכנסה העולה על סכום השווה לשכר הממוצע
 ן כפול 3.

 17. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). .'־ י.

 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות), תשל״ד—1974״.

 תוספת
 (תקנה 1)

 . 1. מוסדות ומפעלים של הקרן למפעלי ש?קום למוגבלים שליד משרד הסעד.

 ״ 2. ״המשקם״ חברה לתעסוקת קשישים בעלי כושר עבודה מוגבל בע״מ.

 2 ם״ח תשי׳׳ט, עמי 306; תשכ״ו, עמ׳ 74.

 3 ק״ת תשל׳׳ג, עמי 359; חשל״!, ע&׳ 492.
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 3. מועדוני תעסוקה ופינות עבודה מטעם הרשויות המקומיות.

 4. מפעלים ומועדוני תעסוקה מטעם האגודה למען העוור.

 5. מפעלים שליד ״אקי״ם״, אגודה לקימום ילדים מפגרים.

 6. מפעלים שליד ״איל״ן״, אגוד ישראלי לילדים נפגעים.

 7. מפעלים מטעם ״יד לקשיש״.

 8. מע״ש — מפעלי עבודה ושיקום.

י ן ב ק ר ח צ  כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
 ג״=5לנ«י< י שד העבודה

 חוק הניסוח הלאומי [מסח משזלנ], תשב״ח-968ז

ה ל ט ב ח א ו ט י ב ם ב י ח ט ו ב מ נ ה ו ת ח ב ח ר ר ה ב ד ת ב ו נ ק  י ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],תשכ״ח—
, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין  1968 ג

 תקנות אלה:

 1. חייל משוחרר כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים (הודאת שעה), תשל״ד—
 21973 (להלן — חוק החיילים המשוחררים), יהיה מבוטח לפי פרק וי1 לחוק במשך שנה
 מיום סיום השירות שבו השלים את התקופה המזכה כמשמעותה בחוק החיילים המשוחררים

 או מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי המועד המאוחר יותר.

 2. • לענין סעיפים 127ד ו*127יג לחוק יראו מבוטח לפי תקנה 1 בחייל.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח
 אבטלה), תשל״ד—1974״.

 חוג דמבוטחיפ

 זיז הייל מעומרי

ן י ב ק ר ח צ  י
 שד העבודה

 כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974)
 (זזמ 750378)

 1 ס״וו תשנ״ח, עמי 108; תשל״כ, עמ׳ 78; משי״ג, ע«׳ 260,

 ־ סיח תשל״ד, «מ׳ 31.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-968 ו

 תקנות בדבר עיגול הכנסת המקסימום

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 177(4) ו*242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 י, אני מתקין תקנות אלה:

א 5דינמע& ף ק י  1. לתקנות הביטוח הלאומי (עיגול ההכנסה ודמי הביטוח), תשכ״ו—966! ו
 , , והוספת תקנה 4א

 ״תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה, דמי ביטוח והכנסת מקסימום), תשכ״ו—1966״,
 ואחרי תקנה 4 יבוא:

יי 4א; הכנסת המקסימום הנקובה בלוח י״א לחוק תעוגל לגבי שנת הכספים ג י  ״ע
 הכנסת המקסימום ! י , 1 ! -־• ו .

 1974/75 ל־2,500 לידות לחודש או ל־35,000 לירות לשנה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה, דמי ביטוח והכנסת העם
 מקסימום) (תיקון), תשל״ד—1974״.

ן . י ב ק ו ח צ  כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
) שר העבודה י 5 0 ג 2 2 8 ת ) 

 : 1 ס׳׳ח תשכ׳׳ח, עמי 108; תשל׳״ד, עמי 143.
2 ק׳׳ת תשכ״ו, עמי 1648: תשל״ג, עמי 836 , 

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשבי׳ח-1968

ום י פגיעה לי מ ם ד ו מ י ס ק ר שינוי מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח— 4 2 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו
 1968 ג, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

62 לירות׳*. שיגוי לות ה׳ 37 לידות״ יבוא ״50.  1. בלוח ה׳ לחוק, במקום ״5,

־ ה ל י ח 1 באפריל 1974). ״  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בניסן תשל״ד(

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(שינוי לוח ה׳ לחוק), תשל׳*ד-1974״. השם

ק ר ב י ן ח צ  ב״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
 (תמ 750379) שר העבודה

 « ס-ח תשכיח, עמי 108; תשיל, מני׳ 58.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשב״ח-968ו
 תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב],
 תשכ״ח-1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),

ן - התקנות העיקריות) - (להל  תשל״א-1971 ־

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) בדישה, במקום ׳׳בתקנה 1(1), (2) או (5)׳* יבוא ׳*בתקנה
 1(1), (2), (4) או (5)״;

 (ב) בפסקה(1), במקום ״כנקוב בפרט 2 של לוח י׳ לחוק״ יבוא -כשיעור
 דמי הביטוח החל על עובד עצמאי״.

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״כנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק״ יבוא ״כשי
 עור דמי הביטוח החל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״.

 תיקי! תקנה 8 2, בתקנה 6(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״כנקוב בפרט 1 של לוח י׳ לחוק״ יבוא

 ״כנקוב בפרטים 1, 2, 4, 8 ו־9 של לוח י׳ לחוק״.

 תיקון ״קנה 13 3. בתקנה 13 (א) לתקנות העיקריות, במקום ״לפי פרטים 2 ו־6 של לוח י׳ לחוק״ יבוא

 ״לפי שיעור דמי הביטוח החל על עובד עצמאי״.

 תיקון ייקנה *! 4, בתקנה 14(2) לתקנות העיקריות, במקום ״כנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק״ יבוא

 ״בשיעור החל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״.

״ יבוא ׳  תיקון מקנת 15 5. בתקנה 15(א) לתקנות העיקריות, במקום ״בשיעור הנקוב בפרט 4 % לוה י

 ״בשיעור התל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״.

1 6. בתקנה 17 (א) לתקנות העיקריות, במלום ״360 לירות״ יבוא ״לפי פרט 3 של לוח י״א  ״יקיז ״ק״ 7
 לחוק״.

 תיקון תקנה 8! 7. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום ״השיעור הנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק״

 • יבוא ״השיעור החל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״.

 תיקון תקנה 19 8, בתקנה 19 לתקנות העיקריות, אחרי ״החל משנת הלימודים תשל״א״ יבוא ״ו־20

 לירות לכל שנת לימודים התל משנת הלימודים תשל״ה״.

 תיקון מקנח 19» 9. בתקנה 19א(ב) לתקנות העיקריות, אהרי ״משנת הלימודים תשל״ג״ יבוא ״ו־20

 לירות לכל שנת לימודים החל משנת הלימודים תשל״ה״.

 תיקון תקנה 20 10. בתקנה 20(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״השיעור הנקוב בפרט 2 של לוח י׳ לחוק״

 יבוא ״השיעיר התל על עובד עצמאי״.

 השם 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח) (תיקון מס׳ 2), תשל״ד—1974״.

 כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י צ ח ק ר ב י ן
 >ח« נ״יי״) שר העבודה

 1 טיח תשכיח, ע«׳ 108.

 * ק-ח תשליא, עמי 1458; תשל״נ, «מי 834; חשל״ד, עמי 784.
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 חוק הבמווח הלאומי 1מסח משולב!, תשכ״ח-1968

ום דה לי י לי מ ם ד ימו ם מקדז ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

- ח ״ ב ש  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 100 !״242 לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], ת
 1968 !, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בלוח ז׳ לחוק, במקום ׳׳ 37.50 לירות״ יבוא ״62.50 לירות״, שינוי -mí ז׳

.^ ״'  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). י

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שינוי לוח ז׳ לחוק), תשל״ד-1974״. השם

ק ר ב י ן ח צ  כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
 (ממ 730380) שר העבודה

 נ סיח תשכיח, עמי 108; תשיל, עמי 58.

 חוק הביסוח הלאומי [מסח משולב], תשכ׳׳ח-968ו

 צו בדבר שיעורים מופחתים של דמי ביטוח
- ח ״ כ ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 א לחוה הביטוח הלאומי ונוסח משולב], ת

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  1968 נ

 "1. (א) מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, החייב בעצמו בתשלום דמי ביטוח, ישלם על אותו הפחתת שיעולי
מ דמי בי0ת« י פ י ע י ם פ ח ל ך ט י י ב מ  הלק מהכנסתו השנתית שאינו עולה על מחצית מהשכר הממוצע ד

 159 (א)(2) ו־160 בשיעור של 4.5%.

 (ב) בסעיף זה, ״שכר ממוצע״ - כמשמעותו בחוק כפול 12 ומעוגל למאה הלירות
 הקרובות.

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). תחילה

 3. צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), תשל״א—1971* — בטל. ביטול

 4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), תשל״ד— השם
."1974 

ק ר ב י ן ח צ  כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
 (חני 750346) שר העבודה י

 1 ס״ח תשכיח, עמי 108; תשיל, עמי 134.
 s ק*ת תשליא, עמי 727; תשליג, עמי 1262.
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 חוק הב*סוח הלאומי [מסח משולב], תשכ״ח-1968
 צו בדבר שיגוי לוץ־ז י'

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 (ב) לחוק הביטוח הלאומי ננוםח משולב], תשכ״ח-
 1968 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

. 1. בלוח י׳ לחוק - ׳  תיקון לוח י

 ג1) בפרט 2, במקום ״0.6״ יבוא ״0.8״ וכמקום ״0.3״ יבוא ״0.4׳׳; •

 (2) בפרט 4, במקום ״1.5״ יבוא ״1.9״;

 (3) בפרט 8, במקום ״3.0״ יבוא ״1.2״ ובמקום ״1.0״ יבוא ״0.4״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח יי), תשל״ד-1974״.

ק ר ב י ן ח צ  כ״ג בביסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י
 (חמ 750376) שר העבודה

 1 ט׳״ח חשכ׳יח, עמי 108; תשל״ג, עמי 126.

 חוק הכיסוח הלאומי [מסח משולב], חשכ״ח-968ו
 צו בדבר שינוי סכומי המינימום בלוח י״א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 167(0 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-
 1968 !; ובאישור ועדת הכםפ־ם של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שינוי ליח י-א 1. במקום סכומי הכנסת מינימום בלירות שבלוח י״א לחוק יבוא:

 פרט בעד הכנסת מינימום בלירות

 1 עובד ״250״ לחודש או ״3,000״ לשנה
 2 עובד עצמאי ״3,000״ לשנה

 3 מבוטח אחר ״480״ לשנה.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה מיום י׳ בניסן תשל״ד (2 באפריל 1974).

 השם • 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שינויי סכומי המינימום בלוח י״א), תשל״די
 1974״.

 כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974) י צ ח ק ר ב י ן
 >תמ 7ל°3") שר העבודה

 י ס״ח חשכ-ח, עטי 108; תשכ״ט, שמי 206; תשל׳״ד, עמי 74.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
 צו בדבר מתירים מקסימליים' למוצרי מזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957 !,
 אני מצווה לאמור:

 1, בצו זה ״מצרך״ — מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת. הגדמת

 2, המחיר המקסימלי למצרך הוא כנקוב בתוספת לצידו של המצרך. המחיר המקסימלי

_ ניטול _. ג ״ ל ש  3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מתירים מקסימליים למוצרי מזון), ת

 21973 — בטל,

 4. לצד זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון), השפ
 תשל״ד—1974״.

 תוספת .

 (סעיף 2)

 חלק ראשון: לתם
 ה  בחלק ז

 ' ״לחם כהה(אחיד)״ - לחם הנאפה מקמח כהה או מקמח קיבר, בין שהם מעורבים עם קמחימ

 אחרים ובין אם לא:

, ״חלה״ ו״לחמניה״ - לחם הנאפה מקמח לבן בלבד: ך ב  ״לחם ל

 ״לחם כמון(קימל)״ - לחם הנאפה מתערובת של קמח לבן וקמח כהה, והמכיל כמון(קימל);

 ״לחם״ - לחם כהה (אחיד), לחם לבן, חלה, לחם כמון (קימל), או לחמניה עם או בלי
 פרג או שומשום המכילה בחומר יבש סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של לא

 פחות מ־5% ממשקלה. 1
 טור ב׳ טור 1׳

 משקל המחיר באגורות במכירה על־ידי —
 בגדמים יצרן קמעונאי

 לחם כהה(אחיד) 1,000 51 55
 לחם כהה(אחיד) 750 46 50
 לחם לבן 750 51 55
 לחם לבן 250 31 35
 הלה עגולה או קלועה 500 56 60

 לחנעיה עם או בלי פד1 או שומשום המכילה בחומר יבש
 סוכר או שומן או שניהם כאחד בשיעור של לא פחות מה5%

 ממשקלה 60 11 13
 לחם כמון(קימל) 500 56 "•60

 1 ס״ח תשייח, עמי 24; תשל׳״נ, עמי 26.
ת תשליג, עמי 562,  * קי
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 חלק שני: חלב ומוצרי חלב
 בחלק זה —

 ״תנובה״ — תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ;
 ״טרה״ — טרה בע״מ — מחלבה מרכזית;

 ״מ״מ״ - המחלבות המאוחדות בע״מ;
 ״שטראוס״ — מחלבת נהריה שטראוס בע״מ;

 ״טנא״ — מחלבות ״טנה־־נוגה בע״מ;
 ״מטע״ - מטע - ביח״ר לצרכי מזון בע״מ!

 ״מייל״ - מיליליטר;
 ״ק״ג״ - קילוגרם.

 טור א׳ >ייר בי טור ג׳ טור ד׳
 ד,«חיר בלידות נמיירד,

 המצרך האריזה הכמות לקמעונאי לצרכן

ב ל ת ח ו א ק ש מ ב ו ל  ח
 חלב מפוסטר שקית * ליטר 0.495 0.55
 חלב מפוסטר דל שקית 1 ליטר 0.895 1.00
 חלב מפוסטר דל שומן(1%) שקית * ליטר 0,495 0.55
 חלב מעוקר בקבוק 585 מ־ל 0.81 0.90
 חלב מעוקר דל שומן(1%) בקבוק 585 מ־ל 0.80 0.88
 חלב בחוש ׳רדון־ קרטון $ ליטר 0.85 1.00
 שוקו מפוסטר (מחלבות שונות) שקית 200 מ׳־ל 0.34 0.40
 שוקו מעוקר מתוצרת מ-מ וטרה בקבוק 200 מ׳־ל 0.45 0.50

גרת ב 1י ל ת ח ר צ ו  ק
 זבדה - -אשל- מתוצרת תנובה, ״עדית־ מתוצרת טרה׳

-לשד* מתוצרת מ-מ נביע 170 מיל 0,305 0,35
 לבן 3% שומן - -גיל- מתוצרת תנובה, -עח- מתוצרת טרה,

-יעל- מתוצרת מ״מ גביע 170 מ־ל 0.26 0.30
 יוגורט מתוצרת תנובה, טרה׳ מ-מ גביע 170 מ־ל 0.40 0.45

 מגורש כטעם פירות - -פדיגודט- מתוצרת תנובד,, •פרי
 חלבי מתוצרת מ״מ נביע 170 מ-ל 0.47 0.55
 יוגורט עם סירות ״תונה- מתוצרת שטראוס נביע 120 מייל 0.80 0.95

-קרס  מעדן חלב -רפרפת- מתוצרת תנובה, -קרם טנאי,
 טרד•׳ גביע 170 מ־ל 0.60 0.70
 מעדן חלב ידני- מתוצרת שטראוס 2 גביעים 125 מ-ל 1.55 85.ז

 כל אהד
 שמגת

 שמנת חמוצה גביע 170 מ׳ל 0.58 0.65
 שמגת מפוםטרת לקצפת שקית 230 מ־ל 1.70 2.00
 שמגת מעוקרת לקפה בקבוק 200 מ״ל 0.72 0.80

ה א מ  ח
 חמאה חבילה 100 נרם 1.10 20.ז
 חמאה מלומר. חבילה 200 נדם 2.10 2.30
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 פור ב׳ פור ג׳ טור ד׳
 הסחיר בלירות במכירה
 האריזה , הכמות י לקמעונאי לצרכן

 חבילה 250 גרפ 0.62 0,70
 חבילה 250 נרם 0,80 0.90

 חבילה 500 גרס 1.55 1.80

 חבילה 250 גרס 0.89 00.ו
 חבילה 250 גרס 0,70 0.80
 גביע 250 נרם 0.66 0.75
 גביע 250 גרם 0.70 0.80
 קופסה מרובעת 125 גרס 0.42 0.50
 גביע 125 נרם 0.65 0.75
 גביע 125 גרם 0.75 0.90
 גביע 225 גרם 0.88 1.00

 _ 1 ק״ג 8.50 10.00
 חבילת פרוסות 150 גרמ 1.70 2,00

 ו ק״ג 9.00 11.00

 חבילה 200 גרם 2.20 2.60-
 — 1 ק״ג 9.50 11.50

 חבילת פרוסות 200 גרם 2.80 3.30- וק-ג 11.30 14.00
 חבילת פרוסות 200 גרם 2.30 2.70

13.30 10.80 1 י ק  י
 חבילת פרוסות 150 גרם 2.40 2.80

 1 ק-ג 10.00 12.00

 1 ק׳׳נ 10.50 12.50-

 1 ק-ג 10.00 12.00-

 1 ק-ג 11.70 14.20-

 חבילת פרוסות 150 גדם 2.00 2.40-
 וק־ג 10.50 13.00

 ו ק״ג 17.00 20.00-

 חבילת פרוסות 150 גרס 3.20 3.75-
 1 ק״נ 18.00 21.00

 חבילת פרוסות 200 גדם 4.10 4.75-
 ״ 1 ק־1 18.50 22.00

 6 משולשים בקופסא 240 גדם 1.45 1.70
 8 משולשים בקופסא 200 גרמ 1.50 1.80
 16 משולשים בקופסא 224 גרם 1.80 2.20
 6 משולשים בקופסא 240 גרם 2.30 2.75
. . 180 גדם 1.90 2.25 .  3 עגולים בקופסא.
 חבילה 250 גרם 3.40 4.05

 פור א׳

 המצדד

ת ו כ ת ר ו נ ב ת ל ו נ י ב  ג
 גבינה כחושה רגילה מתוצרת טרה או מ״מ

 גבינה לחיתוך כחושה ׳כנען• מתוצרת תנובה
 גבינה לחיתוך כחושה ־כנען• מתוצרת תנובה״ ״טבעון״

 מתוצרת טרה, ״כופרי מתוצרת מ״מ
 גבינה לחיתוך שמנה ״טוב טעם׳ מתוצרת טרה׳ ״שופרא־

 מתוצרת מ״מ
 גבינה חצי שמנה(5% שומן) מתוצרת טרה ומ״מ

 נבעה כחושה למריחה מתוצרת תגובה
 גבינה שמנה למריחה(9% שומן) מתוצרת תנובה

 גבינה חצי־שמנה ״סביוך מתוצרת תנובה
 גבינה כחושה למריחה ״געתון- מתוצרת שטראום

 גבעה שמנה למריחה •געתון״(9% שומן) מתוצרת שטראום
 גבינת קוטני נ9% שומן) מתוצרת תנובה

ת ת קשו ו נ י ב  ג
 גבינה קשה חצי־שמנה •גלבוע׳ מתוצרת תגובה
 גבינה קשה חצי־שמנה ״גלבוע׳ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה שמנה ״עמק״ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה שמנה ״עמק״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי־שמנה ״טיראן׳ מתוצרת טנא, ״פאר״
 מתוצרת טרה, -אדמר׳ מתוצרת שטראום

 נבינה קשה כלילת שומן יטל העמק׳ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה כלילת שומן ׳׳טל העמק׳ מתוצרת תנובה

 גבעה קשה שמנה •גוש חלבי מתוצרת תנובה
 גביגה קשה חצי־שמנה -מירץ״ מתוצרת שטראום
 גבינה קשה חצי־שמנה ״מירק• מתוצרת שטראופ

 גבינה קשה שמנה -גוש חלב־ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה שמנה ״גד״ מתוצרת תנובה

 נבינה קשה שמנה ׳כל־בי־ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה חצי־שמנה ׳נהריה׳ מתוצרת שט ראום
 גבינה קשה חצי־שמנה ״אדמר* מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה שמנה •ערד׳ מתוצרת טנא, •הדרי מתוצרת טרה
 גבינה קשה (קשקבל) ״גלעדי, ׳גולן׳ מתוצרת תנובה .

 גבינה קשה (קשקבל) ״גלעד״, ״גולן״ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה מעושנת ״בשן״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה מעושנת ״בשן׳ מתוצרת תנובה
 גבינה קשה ״גליל״ מתוצרת תנובה

ת ו כ ת ו ת מ ו נ י ב  ג
 ״כרמל• מתוצרת ״תנובה־

 ״נועם׳ מתוצרת ״תנובה״
 ״משק־ מתוצרת ״תנובה״

 ׳בילו־ מתוצרת ׳שטראוס׳
 ׳נילי, צילי, נילי׳ מתוצרת ״שטראום•

 יטעם אמריקאי׳ מתוצרת ״מטע•
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ק שלישי: מרגרינה ושמן ל  ח

 טור א׳ טור ב׳ טור 1׳ סור ד
 הכמות המחיר בלירות במכירה

 המוצר ז«רי)י• בגרמים לקמעונאי לצדכן

0.47 0.41S 200 מרגריגה עם או בלי מלח חבילה 
0.75 0.66S 250 מרגרינה עם או בלי מלח גביע 
 מרגדיגה דלת קלוריות גביע 250 • 0.56 0.65
 מרגרינה לאפיה חבילה 200 0.418 0.47
 מרגרינה עמ חלב חבילה 200 0.608 0.70
 מרגרינה עם חלב גביע 250 0.79 0.90
 שמן סויה מזוקק בקבוק זכוכית 65 ם-ל 580 0.96 05.!
 שמן סויה מזוקק בקבוק פלסטי 1 ליטר 920 1.96 2.15

, סוכר, אורז, מלח ח מ  חלק רביעי: ק

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 המחיר בלירות במכירו־, —

 המצדד ה כמו ח לסיטונאי לקמעונאי לצרכן

 קמח חיטה(לבן) רגיל 1 ק״ג 1.03 1.13 1.25
 קמת תיטה נלבן) מיותד או קמח סולת 1 ק״ג 1.08 1.18 1.30
 סוכר לבן 1 ק׳-ג 1.80 1.88 2.00

 סוכר ״סוגת־ 1ק-ג 80.! 1.93 2.05
 אורז 1 ק״ג 3.43 3.60 3.90
 מלח שולחגי רגיל בשקית 1 ק״ג 0.55

ת בבקבוקים ק חמישי : משקאו ל  ח
 טור א׳ טור ב' טור 1׳

 המחיר לבקבוק בלידות
 הכמות במכירה -

 הטצרד בסנטיליטריפ לקמעונאי לצרכן

 בירה רגילה 48 0.612 0.73

 מאלט 43 0,46 0.55
 גזה ־קוקה קולה־ 100 1.28 1.55
 גזוז ״שוופס־ 00! 1.07 1.35

 גזוז מסוגים אחדים 100 עד 110 0.98 1.25
 משקה הדרים 65 0.48 0.60
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 תה וקפה

 טור נ׳ טור ד׳
 המחיר ביירות במכירה —
 הכמות לקמעונאי לגרבו

 טור ב׳

 האריזה

 פחית 56 גרם 2.28 2.40
 פחית 227 גרם 8.80 9.15
 צנצנת או פחית 56 גרם 2.18 2.30
8.80 -  צנצנת או פחית 227 גרם 8.40
 צנצנת 200 גרם 7.95 8.35
 צנצנת או פחית 50 גרפ 3.35 3.50
 פחית 56 גרם 3.35 3.50
 חבילת חמרן 100 גרם 1.28 1.43
 חבילת חמרן 100 גרם 1.37 1.57

 חבילה 25שקיקים 1.16 1,40
 חבילה 25שקיקים 0.89 1.06

 חבילה 50שקיקים 2.21 2,70
 חבילה 50 שקיקים 1.76 2.10

 מרקים יבשים

 טור ב׳ טור ג׳
 המחיר בלידות במכירה —
 האריזה והכמות לקמעונאי לצרכן

 3 קוביות של 15 נדם כל אחת 1.13 1.37
 3 קוביות של 11 גרם כל אחת 1.08 1.30
 3 שקיות 16-14 גרם כל אחת 1.14 1.37
 6 קוביות 7-5.5 גרם כל אחת 1.14 1.40
 קופסא של שתי שקיות 2.09 2.50
 קופסא של שתי שקיות 1.93 2.30
 קוביה של 50 גרם 0.53 0.65
 3 קוביות של 14 גרם כל אחת 0.60 0.72

 חלק שישי:
 בחלק זה —

 ״עלית״ — עלית תעשיות מזון בע״מ;
 ״ליבר״ — קפה בן רגע בע״מ;

 ״ויסוצקי״ - חב׳ תה ויסוצקי ושות׳(ישראל) בע״מ.

 טור א׳

 המגרד

 קפח נמס מתוצרת ״עלית*
 קפה נמס מתוצרת -עלית-
 קפה נמס מתוצרת -ליבד-
 קפה נמס מתוצרת -ליבר-
 קפה נמס מתוצרת -עלית״

 קפה נמס גטול קופאץ -האג- מתוצרת •ליבר-
 קפה נמס נטול קופאין מתוצרת -עלית-

 תה מסוג ״74״ מתוצרת ־רסוצקי״.
 : תה מסוג -510״ מתוצרת -דסוצקי־

 תה בשקיקים של 1.5 גרי עם סרט פוליאתילן
 מתוצרת -דסוצקי׳

 תה בשקיקים של ו נר׳ עם סרט חמרן מתוצרת -רטוצקי׳׳
 תה בשקיקים של 1.5 גר׳ עם סרט פוליאתילן מתוצרת

-ויםוצקי-
 תה בשקיקים של 1 נד׳ עם סרט חמרן מתוצרת -ויםוצקי־

 חלק שביעי:

 בחלק זה —
 ״תלמה״ — תוצרת מזון ישראלית בע״מ;

 ״אספ״ — אסם תעשיות מזון בע״מ־,
 ״ויטה״ — ויטה י. פלוטקין ובניו בע״מ.

 טור א׳

 המצרן

 מרק עוף מתוצרת -תלמה- -
 מרק עוף נמס מתוצרת ׳אסם-

 מדק עוף או מרק בשד מתוצרת -ויטה״׳ -אטם• ו־תלמה׳
 מרק עוף או בשר נמס מתוצרת ירטה-, -אםם- ו״תלמה•
 מרק -פטריות עם גריסים מתוצרת -רטה- -אסם• ו-תלמה•

 מרקים אחרים מתוצרת -רטה׳ ״אטם- ו״תלמה•
 מרק ירקות מתוצרת ׳תלמה-

 מרק ירקות מתוצרת ״אסם-
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 חלק,שממי: בסקויטים

 בחלק זה -

 ״הדר״ - מגדנית הדר בע״מז

 ״פרומין״ - ל. פרומין ובניו כע״מ;

 ״אסם״ — ״אסם׳* תעשיות מזון בע״מ.

׳ רי  טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טו

 המחיר בלירות במכירה —
 המצרך האריזה הכמות לקמעונאי לצרהז

 ־מרי׳ תוצרת ״הדד־ חבילה 250 נדם 1.24 55.ו
-קרקר־ תוצרת •הדר־ חבילה 250 גדם 28.! 1.60
 ״מרי* ״קרם קרקר״ ״ביםקפה־ תוצרת •פרומיך חבילה 227 גרם 1.52 1.85
 ״מרי״ מתוצרת ״אסם- חבילה 227 גרם 1.36 1.70
 יקרם קרקר״ מתוצרת ׳אמם־ חבילה 227 גרם 1.41 75.!
 ״פתי בר* קטן תוצרת ״אסם• חבילה 175 גרם 1.06 1.33
 •פתי בר״ גדול תוצרת -אםמ• חבילה 260 גרם 1.45 1.80

ם י ח י ת פ ת ו ו י ר ט י : א י ע י ש ק ת ל  ח

 בחלק זה — ״אסם״ — ״אספ״ תעשיות מזון בעי׳מ.

 מקרונים ספגטי מתוצרת ״אסם״ חבילה 400 גרם 0.96 1.15
 איטריות פתיתים מתוצרת ״אסם״ חבילה 400 גרם 0.83 1.00

 מקרונים ספגטים ״פאר החטה״
 או ״מובחר־ מתוצרת ״אסם- ־ חבילה או קופסא 250 גרם 0.84 1.00

 איטריות פתיתים -מובחר* בלתי אפרים
 מתוצרת -אסם״ חבילה 250 גרם 0.77 0.92
 פתיתים אפויים ׳מובחר־ מתוצרת ״אספ״ חבילה 250 גרם 0.79 0.95

ם צי ק עשירי : בי ל  ח

יא׳ טור ב׳ טור 1׳  טו
 המחיר בלירות במכירה —

 הסוג המשקל בגרמיט לקמעונאי לצרכן

 1 65 ומעלה 26 28

27 25 60-65 2 

26 24 55 - 60 3 

 4 55 ־ 50 22 24

 5 50 ־ 45 19.5 21
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 חלק אחד עשר: חומוס וטחינה בפחיות

 סור ז!׳ פור ב׳ טור 1׳
 הכמות המחיר בלירות במכירה —
ו בגרמים לקמעונאי לצדכן  הםצי

 חומוס מוכן 100. .0.63 0.75
so.! 1.80 310 חומוס מוכן 
 חומוס מוכן 420 1.88 2.25
 חומוס נמס 100 0.83 1.00
 טחינה מוכנה 100 0.63 0.75
 טחינה נמסה 100 0.94 1.10

 מסוג עממי בתפיסות

 טור ב׳ טור ג׳
 משקל החפיסה המחיר לחפיטד, בלירות במכירה —
 בגרמים לקמעונאי לצרכן

0.55 0.49 50 

1.10 0.98 100 

2.20 1.97 200 

 חלק שנים עשר: שוקולד

 פור א׳

 המצדן

 שוקולד חלב׳ או מריר׳ או עס אגוזי אדמה

 שוקולד חלב או מריר

 שוקולד חלב או מריר

ם ב ר י ל ב י י  ט״ז בניסן תשל״ד נ8 באפריל 1974) ח
 >ח« 741194) שר המסחר והתעשיה

 תיקון גועות

ת ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מם׳ 2), תשל״ד— ח ת ו  בצו יצוא (סחורות מ
 1974, שפורסם בקובץ תקנות 3132, תשל״ד, עמ׳ 672, בסעיף 1, במקום ״פרט 39.82״ צ״ל

 ״פרט 39.02״.

 כ״ו באדר תשל״ד (20 במרס 1974)
 (חנן י0מו74)

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שד המסחר והתעשיה
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ן מקדמי  מדור לסלמו

 פקודת העיריות
ם י צ ת ע ר י ק ה בדבר ע י תנ ק עזר לנ ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה* — עירית נתניה!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה 5
 ״עקירת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו או סילוקו.

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש העירית ובהתאם לתנאי
 ההיתר. |
 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת

.  היערות ־

 3. מתן היתר או סירוב לתתו וקביעת תנאי נתינתו מסורים לשיקול דעתו של ראש
 העידי ה.

 4. בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעיריה אגרה בשיעור זה:

_!I¡̂ L — כשהעץ שהיה צריך לעקרו גילו 
 עד 5 שנים 100
 למעלה מ־5 שנים עד 15 שנה 200
 למעלה מ־15 שנה עד 20 שנה 250

3 5  למעלה מ־20 שנר, 0

 5. ראש העיריה רשאי לתת היתר לעקירת עץ ללא תשלום אגרה לפי סעיף 4, אם נוכח
 כי העץ מהווה מטרד.

 6. (א) ראש העירית רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברר אם ממלאים
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העירית להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (עקירת עצים), תשל״ד—1974״.

ן היתר ה  כ
' ו אי תנ  ו

תר  אגרו! הי

ת כניסה  רשו

׳ ב ן ־ ע ם ״ י  ע
 דאש עירית נתניה

 נתאשר.
 ט׳ באדר חשל*ד (3 במרס 1974)

(8/L0Z הכן) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לרמת־ גן בדבר הוצאת אשפה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1״ מתקינה מועצת עירית
 רמת־גן חוק עזר זה:

 1. בסעיף 4 לחוק העזר לרמת־גן(הוצאת אשפה), תשכ״א —1961-י; אחרי סעיף קטן(ב) תיקיו לעי41
 יבוא:

 ״(ג) נמצא רכב מוביל ללא היתר, כאמור בסעיפים קטנים (א) ר(ב), אשפה,
 זבל, פסולת, גרוטאות, חמרי בנין או פסולת המרי בנין, מנכס לכל מקום אתר,
 רואים את בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו כאילו הוא הוביל בו באמור,
 זולת אם הוכיח שהוא לא הוביל כאמור וברשות מי היה הרכב באותה שעה

 או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (הוצאת אשפה) (תיקון), תשל״ד—1974״. השם

 נתאשר. • י ש ר א ל פ ל ד
 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974) ראש עירית רמת־גן

 (חמ 8/19)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 1 דעי מדינת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת העכ״א, עמי 2708; תשל׳׳א, עמי 1093.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לכפד־יונה בדבר הסדרת גדר חיה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:

ה _ הגדרות י ז ז  1, בחן־ק ע

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יונה;
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה!

 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כלשהי מקרקע, או שהיה מקבלה
ו היה זכאי י לקבלה אילו היתה הקרקע נותנת הכיפה, יין בזכותו הוא ובין כסוכן, - א • 

 כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום, -
 ולרבות שוכר אד שוכר משנה ששכר את הקרקע לתקופה שלמעלה משלוש שיים ן

 ״גדר חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לו, שבין קרקע
 שיש לה בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית או קרקע המשמשת לצדכי הציבור;

 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר היה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול הקרקע שעליה
 היא גדלה.

 2. בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה הבולטת מתחום קרקעו. •־ובת גיזום
 1 דיני מדינת יעראל, נוםזז חדש 9, תסכ״ה, עמ׳ 256.
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 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת ארם שעבר על הוראות סעיף 2
 לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

. (א)  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף קטן
 (ג) בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור הייב למלא אחריה.

 (ד) היו לקרקע יותר מבעל אחד, רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו
 נמסרה לכולם.

 4. (א) לא מילא בעל הקדקע אחדי הדרישה לגזום לפי סעיף 3(א), או לא ביצע את
 הגיזום לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש המועצה לבצע את הגיזום ולגבות

 את הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.

 לב) חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות
 האמורות.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לבל קרקע על מנת לבדקה, לבקרה
 ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק־עזר זה וכן לבצע את הגיזום |

 האמור בסעיף 4
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכותו לפי סעיף

 קטן(א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה ההודעה לידי אדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אמ
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכם שבו היא דנה, או פורסמה בשני עיתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3(ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתד״ העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבז נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אתרי הרשעתו.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ׳•׳חוק עזר לכפד־יונה (הסדרת גדר חיה), תשל״ד—1974־״.

 הודעה על
 הצורך לגזום

 ניןיט על־ידי
 המועצה

 סמבות
 ראש המועצה

 להבנס לקרקע

 מסירת הודעות

ם ו ל ק ש ח צ  י
 •ראש המועצה המקומית כפר יונת

 נתאשר.
 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)

 (הם 8/50)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 קובץ התקנות 3»31, ו׳ באייר תשל״ד, 4.1974.«

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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