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 תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשל״ד—1974
 תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה)׳ תשל״ו—1974

 תקנות התעבורה (תיקון); תשל״ד—1974 ״ • •
 תקנות לפיקוח על יצוא הצמה ומוצריו ניצוא זרןיימ, תשל״ד—1974

 תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), תשל״ד—1974
 הקמת הדרכונים (ביטול תקנות הפספורסים^ תשל״ל—1974 .

 אכדזת גביית מסים (אגדות י טיס), תשל״ל—1974
 צוישירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון) (מסי 2)׳ תשל״ד—1974 .

 • צו שירות י בטחון(התייצבות לרישום ולשירות בטחון)(עולים)(מטי 3<, תשל״ד—1974 .
ת תקנים (תקן ישראלי 139 — תשרי תשל״ד (אוקטובר 1973) — נוזל לניקוי על בסים ח ב א " 

י  • חמריפ סינתטיים פעילי שטח), תשל״ד—1974 י י
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 318 — אב תשל״ג (אוגוסט 1973) — מטפי פחמן דו־חמצני

. .  מיטלטלים), תשל״ן—1974 . .
ת תקנים (תקן ישראלי 474 — סיוון תשל״ג (יוני 1973) — כבלים, פתילים ומוליכים ח ב  א

 מבודדים חשמליים למתה נומינלי עד 1000 וולט : שיטות בדיקה), תשל״ד—1974 .
ת תקנים (תקן ישראלי 728 — ניסן תשל״ג(מאי 1973) — צינורות מחומר פלסטי למיתקני ת כ  י־ א

 חשמל), תשליד—1974 . י• י • • י• •
 גאכדזת תקנים (תקן ישראלי 120 — פברואר 1956 — כבלים ופתילים חשמליים ממדדי גומי
 בעלי מוליך נחושת: גומי הבידוד והמעטה) (ביטולה תשל״ל—1974 . . י" .

 •־־.־בתת תקנים (תקן ישראלי 121 — מאי 1954 — כבלים ושתילים חשמליים מבודדי גומי
 בעלי מוליך גתושת: דרישות בדיקה) (ביטול), תשל״ד—1974 . . • •
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 475 — שבט תשכ״ג (ינואר 1963), מוליכים מבודדים, כבלים
: דרישות כלליות) (כיטול), י ר א  . זפתילים בעלי. מוליכי נחושת ומעטים מפוליוזניל כ
 תשל״ד—1974 . . . . • . . • • י



 חוק שירות נטחון, חשי״ט-1959 [נוסח משולב]

ן ו ת בטח ח י ש ת ל ו דב ת בדבר התנ ו נ ק  ת

 בתוקף םמכויותי לפי.סעיפימ 13 ו*45 לחוק שירות בפחון, תשי״ט—1959 [נוסחי
 משולב]!, אני מתקין תקנות אלה:

: התנדבות לשיחת סדיר  פרקא׳

 1. מי שאינו חייב על פי החוק בשירות סדיר והתנדב לשירות בכוחות הסדירים של
 צבא־הגנה לישראל, יתקבל לשירות סדיר אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:

 (1) הגיע לגיל 17 אך לא לגיל 18 והוריו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם
 להתנדבות!/ או הגיע לגיל 18«

 (2) (א) נמצא כשר לשירות בהתאם לפרק שני לחוק! או
 (ב) נמצא בלתי כשד לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות בהתאם
 לפרק שני לחוק ורופא צבאי אישר, בהתחשב במצב בריאותו של המת
 נדב ובתפקיד שיועד לו בשירות סדיר, בי ביתן לקבלו לשימת סדיר

 בהתנדבות, בסייגים או ללא סייגים, הכל כפי שיקבע רופא צבאי«

 (3) הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות סדיר
 לתקופה שצויינה בה, ובלבד שהתקופה לא תפחת מתקופת שירות שחייב בה
 לפי סעיף 11 או 12 לחוק יוצא צבא בן גילו של המתנדב ז בהצהרה כאמור
 יצויין המועד או המאורע שכאשר יחולו תתחיל תקופת השירות הסדיר לפי

 ההתנדבות)

 (4) שד הבטחון אישר את התנדבותו.

 2. מי שחייב על פי החוק בשירות סדיר והתנדב לשירות בכוחות הסדירים של צבא־
 הגנה־ לישראל לתקופה נוספת על זו שבה הוא חייב, ישרת שירות סדיר למשך אותת

 תקופה נוספת אם הוא ממלא אחר התנאים האלה:

חת סדיר  (1) הגיש הצהרה חתומה בידו, ובה הוא מבקש לשרת תקופת שי
 נוספת הנקובה בד״ והוא מציץ את המועד או המאורע שכאשר יחולו תתחיל

;  תקופת השירות הסדיר הנוספת

 (2) שד הבטחון אישר את התנדבותו.

ת ל ב ק ס ל אי  תנ
ב ד נ ת  מ

ר ת סדי רו  לשי

ת ל ב ק  הנאים ל
פת  מהבדב לתקי

ת סדיר רו  שי
מ פ ס ו  נ

 פרק ב׳: התגדגות לשירות מילואים

 3. מי שאינו חייב על פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים
 של צבא־הגנה לישראל, יתקבל לשירות בכוחות המילואים וניתז יהיה לקראו לשירות

 מילואים עד תום תקופת ההתנדבות, אם הוא ממלא אחר כל התנאים האלה:..

 (1) הגיע לגיל 17 אך לא לגיל 18 והוריו או אפוטחפםו נתנו ארג הסכמתם
 להתנדבותו, או הגיע לגיל 18_אך לא לגיל 65!

 (2) (א) נמצא כשר לשירות בהתאם לפרק השני לחוק t או

ת ל ב ק  תנאים ל
ב ד נ ת  מ

 לשיריה מילואים

 1 0״n השי״ט, עמ׳ 186.
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 (ב) נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר אוזנית לשירות בהתאם
 י לפרק השני לחוק ורופא צבאי אישר, בהתחשב במצב בריאותו. של
 המתנדב ובתפקיד שיועד לו בשירות המילואים, כי ניתן לקבלו לשירות
 מילואים בהתנדבות, בסייגים או ללא סייגים, הבל כפי שיקבע הרופא

 הצבאי 1
 (3) הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירותי מילואים,
 לרבות לשירות מילואים לפי סעיף 26 לחוק, לתקופת שצויינה בה, ובלבד

 שתקופה זו לא תפחת מ״24 חודשים ותסתיים ב־31 ביולי!
 (4) שר הבטחון אישר את התנדבותו.

ת צ פ ה ת ל ו נ ר ג ת  4, מי שאינו חייב יעל פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים ה
 להפצת צווי קריאה בלבד, יתקבל לשירות המילואים וניתן יהיה לקראו לשירות מילואים
 להפצת.צווי קריאה בליד עד תום תקופת ההתנדבות אם הוא ממלא אחר כל התנאים

 האלה: .
 (1) הגיע לגיל 17 אך לא הגיע לגיל 18 והוריו או אפוטרופסו נתנו את

 הסכמתם להתנדבותו, או הגיע לגיל 18 ;
 (2) הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש להתקבל לשירות מילואים,

 לרבות לשירות מילואים לפי סעיף 26 לחוק, לתקופת כלשהי שצויינה בה!
 י(3) שר הבטחון אישר את התנדבותו.

 צווי קריאה

ת, רו הלי ת ו פ ו ק  ת

ת פ ו ק ת  שחרור מ
ת מילואיט ו ר י  ס

ת ו דב ל ההתנ ו פ י  נ

 5. (א)'תקופת שירות המילואים,. החדשי והשנתי, של מתנדב כאמור תהיה בהתאם
.  לסעיפים 20 ו־21 לחוק 5 אולם — י

 (1) (א) מתנדב, גבר, שלא הגיע לגיל 18 — תהיה תקופת שירות המי־
 לואיפ שלו כתקופת השירות של גבר שהגיע לגיל 118

 (ב) מתנדב, גבר, שהגיע לגיל 55 — תהיה תקופת שידות המילואים
 שלו כתקופת השירות של גבר שהגיע לגיל 40 !

 (2) מתנדבת אשה, תהיה תקופת שירות המילואים שלה כתקופת השירות
 של אשה שהגיעה לגיל 18.

 (ב) מתנדב כאמור רשאי להתנדב לתקופת שירות נוספת על זו האמורה בתקנת
 משנה (א), ובלבד שתקופת השירות הנוספת'יחד עס התקופה האמורה בתקנת משנה (א)

 לא תעלה על 102 יום לשנת כספים אחת.

 6. מתנדב לשירות בכוחות המילואים שנקרא להתייצב לשירות מילואים לתקופה
 פלונית ומסר למפקד היחידה הודעה בכתב על רצונו להשתחרר מהשירות באותה תקופה,

 יחולו הוראות אלה;
 • (1) , מסר המתנדב את ההודעה בטרם •התייצב לשירות — פטור הוא מן החובה

 להתייצב לשירותי באותה תקופה*
 (2) מפד המתנדב את ההודעה לאחר שהתייצב לשירות — ישוחרר מהשירות

 באותה תקופה לא יאוחר מתום 72 שעות לאחר שמסר את ההודעה.

 7. התנדבות לשירות בכוחות המילואים תבוטל בהתקיים אחד מאלה:
 (1) המתנדב הודיע בכתב למפקד היחידה על רצונו לבטל את התנדבותו

 לשירות לפני תום התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות *
 (2) תמה התקופה שצויינה בהצהרת ההתנדבות או הגיע המתנדב לגיל 65,

 הכל לפי המוקדם יותר.
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 8. בתקופת לחימה לא יחולו עלי קבלת מתנדב לשירות מילואים הוראות תקנה 3(1)
 לעניז תקדת הגיל זהזראות תקנה 3(2).

ת ו נ ק ת ת ל ו ה ח ־ י  א

ת 9. מי שחייב על פי החוק בשירות מילואים והתנדב לשירות בכוחות המילואים לתקופת פ י ק ת ת י י ב ד נ ת  י
, , • אי לו ת מי ו ר י  ע

ח שירות נופפת על זו שהוא חייב בה, ישרת שירות מילואים באותה תקופה נוספת אם הוא 3 ס ו  נ

 ממלא אחר התנאים האלה:
 (1) הגיש הצהרה חתומה בידו ובה הוא מבקש לשרת תקופת שירות מילד
 אים נוספת הנקובה בה, ובלבד שתקופת שירות המילואים הנוספת ביחד עם
 תקופת השירות השנתי והחדשי, שהוא חייב בה לפי החוק, לא תעלה על 102

 יום בשנת כספים אחת/
 (2) שר הבטחון אישר את התנדבותו.;

 10. מי שהתנדב לשירות בכוחות המילואים לתקופת שירות נוספת כאמור בתקנה 9 לא
 ישוחרר מהשירות הנוסף לפני תום התקופה הנקובה'בהצהרת ההתנדבות, אלא אם הודיע
 בכתב למפקד היחידה על רצונו להשתחרר מהשירות, לפחות חודש לפני המועד שנקבע
 להתיצבותו, ואם הגיע לגיל 40 וציין בהצהרת ההתנדבות כי התנדב לשירות נוסף כדי
 להוסיף לשרת ביחידה שבה שירת ערב הגיעו לגיל 40 — אלא אס הודיע כאמור בשנת

 הכספים הקודמת לשנת הכספים שבה הוא עשוי להיקרא לשירות נוסף.

ת ו ב ד נ ת  ביטול ה
 לעוירית.כילואים

וסף  נ

 פרק ג': הוראות כלליות

 11. • על אף האמור בתקנות אלה, רשאי שר הבטחון לאשר התנדבותו של אדם פלוני
 לשירות סדיר או לשירות מילואים לתקופה קצרה משנקבע בהן.

 12. הודאות סעיף 2(2) לחוק יחולו על חישוב גילים לפי תקנות אלה, למעט על החישוב
 אם הגיע אדם לגיל 17;

 13. סמכויות שר הבטחון לפי תקנות אלה נתונות גם למי שסמכויות שר הבטחון לפי
 סעיף 13 לחוק הועבדו לו בהתאם לסעיף 43 לחוק. ־

 14. תהילתן של תקנות אלה שלושים יום לאחד פרסומן.

 15. תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות סדיר), תשל״ג—1973 2 — בטלות.

 16. לתקנות אלד, ייקרא ״תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), תשלי׳ד—
 1974״. •י .

ת פ ו ק  קיצור ת
ת ו דב  ההתנ

 חיע־וב גילים

ות י  סמכו

 תחילו!

 ביטול

ן י י ה ד ש  מ
 שר הבטתון

 כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974)
 (חמ 1730207

 ק" ת תשל״ג, עמי 570.
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ת בקשו) ש ג  ה

ם י נ מ ס  צירוף מ

 אישור
 מגיש הבקשה

ת ר י פ  מ
ק ו,בקשד, ת ו  ע

ת המבקש כחו ו  נ

ות השופט י  סמכו

לה  תחי

 השם

1 9 6 5  חוק סדר הדין הפלילי, תשב״ ה -

 חוק הפעלת רכב(מנועים ודלק), תשכ״א-960 ן

 תקנות כדבר סדרי דין בבקשות בעניו פסילה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לחוק סדר הדין, הפלילי, תשכ״ה—1965 וסעיף 11
 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ״א—1960 2 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות

.  אלה: י

 1. בתקנות אלה —
 ״בקשה״ — בקשה להארכת תקופת הפסילה או לביטול הפסילה כאמור בסעיף 11 (א) לחוק ן

 ״משיב״ —
 (1) אדש שנפסל לפי י סעיף 10 לחוק מהחזיק ברשיון, אם הוגשה הבקשה מאת

 היועץ המשפטי לממשלה אובא־כוחו)
 ) (2) המפקח, אם הוגשה הבקשה מאת אדם שנפסל לפי סעיף 10 לחוק מהחזיק י

- 'ברשיון!
 ״בית משפט״ — בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתגורר המשיב ז

 ״צו״ — צו על אישור הפסילה, ביטולה, קיצורה או הארכתה כאמור בסעיף 11(ב) לחוק.

 2. בקשה תוגש למזכירות בית המשפט בחמישה עתקים ויצויינו בה שמות המבקש,
 המשיב והעדים ומענם וכן המסמכים שישמשו בידי המבקש לביסוס טענותיו.

 3. לבקשה יצורפו חמישה העתקים מהצו וכן תצהיר בחמישה עתקים לאימות העוב
 דות שעליהן• מסתמך המבקש.

 4. פקיד בית המשפט יציין על עתקי הבקשה את יום הגשתה ומועד שמיעתה ויחזיר
 אחד מהם למגיש הבקשה % אישור מגיש הבקשה על קבלת העותק דינו כדין אישור המבקש

 על קבלת הזמנה לדין.

 5. עותק אחד של הבקשה, עם המצורפות אליה, יומצא למשיב לפתות שלושה ימים .
 לפני המועד שבקבע לשמיעת הבקשה, ועותק שני יומצא לפרקליט המחוז.

 6. לא התייצב המבקש או בא כוחו במועד שנקבע לשמיעת הבקשה, רשאי השופט לדון
 בבקשה ולהחליט שלא בפני המבקש או לבטל את הבקשה או לדחות את שמיעתה.

 השופט הדן בבקשה רשאי לא להיזקק —
 (1) לטענות פגם בבקשה או בתצהיר או בהגשתם%

 (2) לטענה או לראיה שלא הוזכרו בבקשה.

.7 

 8. תחילתן של תקנות אלד. ביום השלושים לאחר פרסומן. .

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת
 הפסילה), תשל״ד—1974״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 כ״ו בניסן תשל״ד (18 באפריל 1974) .
 (המ »756)

 ס׳׳ח תשכ״ה, עמי 161.
 ; ס״ח תשכ״א, עמי 12.
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 הקודח התעבורה

דה ת לביצוע הפקו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ד71 לפקודת התעבורה!, אני מתקין תקנות אלה:

ה 527 1. בתקנה 527 לתקנות התעבורה, תשכ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות) — ! תקנ קו  תי

 (1) בתקנת משנה (א), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) הוא לא קיבל מהרשות רשיון למונית!

 (3א) בעשר השנים שקדמו למועד הקובע להגשת הבקשות הוא לא קיבל
 מאחר בעלות במונית, לבדו או יחד עם אחר, ואף מונית לא היתד. רשומה

 בשמו הוא או בשם גוף מואגד או בלתי מואגד אשר למבקש זכות בו, במישרין -
 ־ , אובעקיפין;״ , י ^

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״(3)״ יבוא ״(3), (3א)״!

 (3) אתרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) (3) ו־(3א) הדשות רשאית ליתן
 רשיון מונית לשני מבקשים אשר במועד הקובע רשומה על שם שניהם

 מונית אתת ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 (1) שני המבקשים רשומים כבעלים של לא יותר ממונית אחת לפחות
s שמונה שנים לפני המועד הקובע 

 (2) בל אחד משני המבקשים ממלא אהד הוראות תקנה 527׳ למעט
 תקנת משנה (א) (3) <

 (3) המונית הועברה למבקשים מאת אדם אחר ורשיונה לא ניתן להם
 במקורו מאת הרשות ־,

 (4) על שם כל אהד משני המבקשים תירשם מונית אחת לפי בחירתם
 כלהלן; המונית הרשומה על שמם או זו שיינתן לה רשיון לפי תקנת

 משנה זו.״

5 2, בתקנה 529 לתקנות העיקריות — 2 9 « ק  י׳יקמ ת

 י (1) בתקנת משנה (ב),בפסקה (1),במקום״(3)״ יבוא ״(3), (3א<״«

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) לא יינתנו עד י״ט בניסן תשלי׳ה (31 במרס 1975) יותר מ*100 רשיונות
 למוניות לנכים לפי תקנה זו.

 (ד) בקשות כאמור בתקנת משנה (ג) יש להגיש בארבעה מועדים שתקבע
 הרשות בהודעה ברשומות.״

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 73נ. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״8, עמי 5ג14; חשל״ב, דמי 908, 1089; תשל״ג, עמי 178.
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ת פ ס ו  ת
א 5 2 ן 9 י . ?  3. אחרי תקנה 529 לתקנות העיקריות יבוא: ת

 ימיי! יעי׳; 5י-יי5291א. "(א) בתקנה זז, ״נפגע״—מי שנפגע פגיעת איבה או בןמשפחה

ע של נפגע שמת עקב הפגיעה, כמשמעותם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות ג פ נ  י י

 איבה, תש״ל—1970־־, והוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, בץ שנפגע
 בישראל ובין מחוצה לה.

 (ב) הרשות תיתן רשיון למונית למבקש שהוא נפגע בשני הנאים
 אלה: י

 (1) נתקיימו .בו התנאים של תקנה 527(א)(1), (3),
 (3א),(4) ר(5) >

 (2) שר העבודה או מי שהוא הסמיכו לכך המליץ ליתן
 לו רשיון למונית!

 (ג) לא יינתנו יותר מ־3 רשיונות. למוניות לנפגעים לפי
 תקנה זו.״.

ן תקני, 530  4. בתקנה 530 לתקנות העיקריות— תיקו

 (1) בתקנת משנה (ב),במקום ״527(א)(3)״ יבוא״527(א)(3א)״!

 (2) . במקום תקנת משנה (ה) יבוא:
 ״(ה) לא יינתנו בשנת 1974 יותר נד40 רשיונות למוניות לעולים חדשים

 לפי תקנה זו.״ •

ה 531 נ ק ן ת : : תיקו א ן ב  5. •י בתקנה 531 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנת(ג) י

 ״(ד) הרשות רשאית להודיע על מועדים להגשת בקשות לפי תקנות אלה
 ולהודיע על מועד קובע לפי תקנת משנה (א).״

י נ ע ת מ ו א י ו  6. (א) הדיון והטיפול בכל הבקשות וההשגות התלויות ועומדות לפני ועדת הערר ״

 ביום תחילת תקנות אלה, יימשכו על פי הפרק השמיני בחלק ו׳ של התקנות העיקריות
 כנוסחו לפני תחילתן של תקנות אלה.

 (ב) דחתה ועדת הערר בקשה או השגה כאמור בתקנת משנה (א) לאחר תחילתן
 של תקנות אלה, רשאי המבקש להגיש בקשה על פיהן תוך 30 יום מן היום שנשלחה לו

 הודעה על הדחייה בדואר רשום.

ה ל י ח  7. * תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. י י ת

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשל״ד—1974״. השם

 כ״ג בניסן תשלי׳ד(15 באפריל 1974) א ה ר ן י ר י ב
1 שר התחבורה 7 5 6 1 2 מ 5 ח ) 
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 8 סייח תש״ל, עמי 126.
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 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד- 954ו

 תקנות בדבר יצוא זרעים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו- תשי״ד—1954 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בונקנות אלה —
 ״אחוז נביטה״, לגבי כמות של זרעים — אחוז הזרעים הנובטים שבהט למעפ זרעים זרי0>

 ״דוגמה רשמית״ — דוגמה שלקח מפקח בהתאם להוראות תקנות הזרעים (מכירה), •
 תשכ״ה—1964 2 (להלן — תקנות המכירה) >

 ״זרע* — כל חלק של צמח מהצמחים המפורטים בתוספות הרביעית והחמישית לתקנות
 המכירה המשמש לריבוי והמיועד ליצוא *

 ״זרעים זרים״, לגבי כמות של זרעים — זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים
 בתוספת הראשונה לתקנות המכירה (להלן — עשבים שוטים) או של הצמחים

 המפורטים בתוספת השניה לתקנות המכירה (להלן — עשבים מהבלים) או זרעים ן
 שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים ן ״

 ״זרעים קשים״ — זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך בדיקתם במעבדה הרשמית!
 ״חומד דומם״ — לרבות שיירי צמחים שאיבדו את כשרם לצמוח >

 ״חומד זר״, לגבי כמות של זרעים — כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים
 והומר דומם!

 ״מכל״ — לרבות פח, קופסה, שק וארגז־אריזה הסגורים מכל צדיהם;
 ״מנהל״ — מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל השירות לבקורת תוצרת חקלאית וכן

 מי שהמנהל העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן *
 ״מעבדה רשמית״ — המעבדה לבדיקת זרעים של מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני

 בבית דגן:
 ״משלוח נםיון״ — משלוח של זרעים לחוץ־ לארץ שיועד לצרכי נסמן בלבד שאישר המנהל ו

 ״נקיוך, לגבי כמות של זרעים — שיעור נקיונה מחומר זר.

פ זרעים אלא אם נתמלאו בהם דרישות תקנות אלה והמנהל אישר אותם  2. לא ייצא אן
 כמתאימים ליצוא.

 3. (א) זרעים שאינם זרעי תפוחי אדמה לא יאושרו ליצוא אלא אם נתקיימה לגביהם
 אחת מאלה:

 (1) (א) קויימו הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכי־
 רתם), תש״ך—1966 « (להלן — תקנות הזרעים המושבתים), החלות

 עליהם, למעט הוראות הסימון שבהן! • ^ :
 (ב) בזרעים שגידולם ומכירתם אינם מבוצעים על, פי תקנות הזרעים
 המושבחים — גם מצורפת ׳אליהם תעודה מהמעבדה הרשמית,
 אשר הוצאה תוך שלושה חדשים שקדמו׳ למועד משלוח הזרעים, המ־
 ציינת כי הם בתחום התקן שנקבע להם בתוספות הרביעית והחמישית
 לתקנות המכירה (להלן — תעודת מעבדה) ומכליהם חתומים בחותם

 השירות לבקורת זרעים!

 אישוד זרעים
 ליצוא

 תנאים לאישור
 זרעים ליצוא

 1 ם׳׳ח 157, השי״ד, עמי 137.

 2 ק״ת תשכ״ד., 01׳ 44.6.

 3 ק״ו! תש״ך, עמי 1448; תש״ל, ענן׳ 1241.
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 פטור מצירוף
ת מעבדה ד ו ע  ת

בת י.  פטור מחו
 התימה בחותם

ת רו  השי

ת ו ק ל  זריעת ה
קת טוהר הזן  לבדי

 (2) נארזו וסומנו וחוברה להם תווית יצואן בהתאם להוראות תקנות אלה.

 (ב) זרעי תפוחי אדמה לא יאושרו ליצוא אלא אם נתמלאו תנאים אלה:
 (1) אושרו בזרעים פושבחיט יעל פי הודאות תקנות הזרעים המושבתים והם

 בעלי קליפת קשה ובלתי מתקלפת ז
 (2) נארזו כאמור בתקנת משנה (א) (2).

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) (1) (ב), אפשר לאשר זרעי תלתן ליצוא
 גם אם אחוז זרעי העשבים השוטים שבהם מגיע עד חמישה למאה.

 4. (א) על אף האמור בתקנה 3 (א)(1) (ב) מותר לייצא זרעים בלי שצורפה להם
 תעודת מעבדה, ובלבד שנלקחה מהזרעים דוגמה רשמית והמעבדה טרם הספיקה לקבוע
 תוצאות הבדיקה לפני מועד היצוא! לזרעים המיוצאים כאמור תצורף, במקום תעודת
 מעבדה, הצהרת יצואן שהזרעים הנם בתחום התקן שנקבע להם בתוספות הרביעית והחמי־
 שית לתקנות המכירה, תוך ציון •תוצאות הבדיקה, שנעשתה בהם תוך שלושה חדשים

 שקדמו ליצוא, לגבי הנקמן והנביעה.

 (ב) ההצהרה האמורה בתקנת משנה (א) תינתן בטופס ובדרך שהורה המנהל
 ליצואן בכל מקרה.

 5. על אף האמור בתקנה 3 (א) (1) (ב) לא תחול הובת"החתמת אריזות של זרעים
 המיועדים ליצוא אם נארזו באריזות קטנות מ־5 קילוגרם מתוך מכסה שנבדקה במעבדה

 הרשמית. - • - - -— י י

 6. (א) על פי דרישת יבואן או יצואן של זרעים תזרע המעבדה הרשמית דוגמה מתוך
 הזרעים המיועדים ליצוא לבדיקת טוהר הזן.

 • (ב) המעבדה הרשמית תמסור ליצואן או ליבואן, על פי בקשתם, את תוצאות
 הגידול במעבדה הרשמית. < .

ן זרעים  פימו
 ליצוא

 (א) 'אריזה של זרעים ליצוא תסומן בידי יצואן בפרטים אלה:
 (1) שםהיצואן! • •

 (2) מספר המכסה או סימן זיהוי אחר של הזרעים שאישר המנהל;
 (3) סוג הזרעים או מינם! , .

 :(4) הזן או סימן זיהוי אחר שלו שאישר המנהל!
 ׳ - (5) ציון העובדה כי הזרעים הם בתחום התקן, או מעליו, כפי שנקבע להם

 בתקנות הזרעים המושבתים או בתקנות המכירה!
 (6) מועד הבדיקה במעבדה הרשמית!

 (7) שם החומד שבו חוטו הזרעים! חיטוי זרעים שבוצע בחומר רעיל המזיק
 לאדם או לבעל־חיים יצויין באותיות אדומות בצורה בולטת ובתוספת צורת

 גולגולת אדם.לידה.

 (ב) רשאי יצואן לציין בסימון הזרעים את אחחי הנקיון והנביטה המדוייקים.

 (ג) הוראות פסקה (6) לתקנת משנה (א) לא יחולו על זרעים באריזה בכמות

.7 

 עד 500 גרם.
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 8. הסימון ייעשה על כל מכל בצורר. ברורה ונראית לעין, ובדרך שאין להורידו בנקל.

 9. (א) אריזה של זרעים המיועדים ליצוא אשר ניטלה מהם דוגמה רשמית לבדיקה
 במעבדה תסומן בידי המנהל בסימון שקבע (להלן — סימון הדגימה).
 (ב) סימון הדגימה יינתן בצורה, במועד ובדרך שהורה המנוזל.

 (ג) לא יוריד אדם סימון דגימה, לא ישנה אותו, לא יוסיף עליו דבר ולא ישחיתו.

 10. זרעים ייארזו במכלים חדשים ובדרך שתמנע אפשרות ערבוב בין גידולים או זניט
 שונים ותשמור על נקיונם המוחלט.

 11. (א) לכל מכל של זרעים יחבר יצואן חווית העשויה מניר או מפח שעליה צויינו
 הפרטים שלהלן בשפה האנגלית באותיות דפוס נראות לעין ובגובה של לפחות 15 מ״מ:

 (1) שם היצואן)
 (2) שם הזרעים!

* Produce of Israel (3) המלים 
 לתווית כאמור ייקרא להלן ״תווית יצואן״.

 (ב) את הפרטים כאמור בתקנת משנה (א) אפשר לצבוע על המכל במקום לציין
 בתווית.

 (ג) בתווית יצואן רשאי יצואן לציין פרטים בנוסף על הדרישות המפורטות
 בתקנת משנה (א):

 (1) הפרטים המצויינים בתקנת משנה (א) בשפת ארץ היעוד 1
 (2) הסמל המסחרי של היצואן 1

 (3) כל פרט נוסף שאישר המנהל מראש.

 12. י לא יותר על מכל של זרעים כל סימון, כתב, אות או תווית בנוסף על הסימון או
 התוויות אשר יש לתיתן בהתאם להוראות תקנות אלה.

 13. (א) ראה המנהל יסוד לחשוד שמשלוח פלוני של זרעים אינו כשר ליצוא או אינו
 ארוז כהלכה אף כי עמד בבדיקות בהתאם להוראות תקנות אלה, רשאי הוא להורות למבקר

 לבדקו מחדש ולהורות על עיכוב המשלוח עד לקבלת תוצאות הבדיקה.
 (ב) בעד בדיקה מחדש לא תשולם אגרת בדיקה.

 14. (א) הוראות תקנות אלה, למעט הוראות הסימון, לא יחולו על משלוח זרעים
 ליצוא שאישר המנהל בכתב כמשלוח נםיוני במשלוחים שמשקל כל אחד מהם אינו עולה

 על 500 ק״ג מכל זן בזרעים של גידולי שדד. ומספוא ו־20 ק״ג מכל זן של זרעי ירקות.
 , (ב) המנהל רשאי לפטור בכתב כל משלוח לגבי פרט או פרטים מהוראות הסימון

 שבתקנות אלה.

 15. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 16. תקנות לפיקוח על יצוא הצמה ומוצריו (יצוא זרעים), תשכ״ד—1963 * — בטלות.

 17. לתקנות אלת "ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא זרעים),
 תשל״ד—1974״.

ן ר הסימו ו ב י  ח
רתו ו ג  ו

; ד1ימד,  סימו

ם עי י ת ז ז י  אר

גיאן ת י י מ  ת

 איסור
 סימון נוס!1

 בדיקה מהדש

ר ו  פפ
 משלוחי נסיזן

ת ל ו ח ת  מ
ת אלה ו נ ק  ת

 הוזילו•

 ביטול

 העם

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 כ״ו באדר תשל״ד (20 במרס.1974)
 (1זמ 73700)

ת תשכ״ד, עמ׳ 471; חשכ״ו, עמי 1836. ״  4 ק
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 חוק הזרעים, חשט״ו-1956

לי לדרים ומכירתם ת בדבר גידול שתי ו נ ק  ת
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ר4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 אני מתקין

 תקנות אלה:
. ז  1, בתוספת הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשב׳׳ד—1964 תיקו!הו1יס3י

 י  בחלק ג
 (!) בסעיף 2, במקום סעיף קטן(א) יבוא: -- - -

 ״(א) כנות יילקחו דק ממטעי־אם שנבדקו ואושרו כמתאימים לשמש מקוד - .
 כנות לדיבר והם תולדה מצמחי אם מסומנים ומאובתבים בידי השידות

 לבקרת זרעים ושתילים.״ ז
 (2) בסעיף 3, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) שלא גודלו בו תוך חמש שנים, לפני הקמת המשתלח, צמחים ממשפחת
 הירדניים ולא גודלו כלל בשטח עצי פרי גלעיניים ובתנאי שהגידול בשנה

- האחרונה היה גידול בעל״. •
 (3) במקום סעיף 10 יבוא:

 ״שטיפת שתילים 10, (א) השתלן ישטוף את שרשיהם של שתילי הורדים ויחטה אותם
. ! ״ ת• , ז י אר • ו י  חיטו

 . , בכספן משוכלל %*1—1.
 (ב) לא יארוז אדם שתילים אלא בחבילות של לא יותר מ־10 שתי

 לים בחבילה ובדרך שתמנע התייבשותם.
. י  . ׳ (ג) על אף האמור בסעיף זה, רשאי אדם למכור \'שתילים בודדים י

 במישרין לצדכן.״ י
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), תשל״ד— השם

."1974 

ם ג ב ת י י י  ה׳ בניסן תשל״ד (28 במרס 1974) ח
< שד החקלאות י 3 9 ג  >חמ 4

 1 פ״ח תשס״ז, עמי 97; תשכ״ת, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עמי 1494; תשכ״ה, עמ׳ 1484; תשכ׳׳ז, עסי 2480; תשכ״ח, עמי 1085; תשל״א, עמ׳ 405, עמי 1575;

ב, עמי 1143 ועמי 1189. י  תשל

 חוק הדרכונים, תשי״נ- 1952

 ביטול תקנות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי״ב—1952 י, אני מתקין תקנות

 אלה: ,

י י ט י , נ - - ת ו ל ט  1. ב
 (1) תקנות הפספורטים, 1936 2>
 (2) תקנות הפספורטים, 1938«.

 * ס״וז, תשי״ב, עמי 260,
 2 ע״ר 1936, תום׳ 2, עמ׳ 319.

׳ר 1938, תום׳ 2, עמ׳ 409. ׳  3 ן
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 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדרכונים (ביטול תקנות הפספורטים), תשל״ד—1974״.

 ט״ז בניסן תשל״ד (8 באפריל 1974)
 (חמ 76611) .

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המסימ (גביה)

, ס (אגרות) י ט ת ה ו נ ק דה על אגרות על פי ת ת הפקו ל ו ח ה בדבר ת  אכרז
1 9 7 2 - ב ״ ל ש  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) ג (להלן — הפקודה), אני
 מכריז לאמור:

 תהולתהמירה 1. על גביית אגרות המשתלמות לפי תקנות 2, 3 5, ו־6 לתקנות הטיס (אגדות),
, יחולו הוראות הפקודה. האגרות האמורות יהיו מם כמשמעותו בפקודה.  י תשל״ב—1972 ־

ש 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים (אגרות טיס), תשל״ד—1974״. • ש ,  ד

 י״ה בניסן תשל״ד (11 באפריל 1974)
 (המ 72401)

, עמי 1374; 0״ח תשל״ג, «נז׳ 46. ׳ , כרך נ י  1 חוקי אי

 2 ק׳׳ת תשל״ב, עמי 362!; תשל״ד, at׳ 474.

ד י פ ם ס ה נ  פ
 שר האוצר

 חוק שירות בטחון, תער״ ט -1959 [נוסח משולב]

ן ו ח ט ת ולשירות ב קו יצבות לרישום, לבדי  $ו בדבר התי

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

 1. בצו זה —

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או 8שה, למעט אשה נשואה, אשה הרה
 ואם לילד; שנולד בין א׳ בניסן תשי״ז(2 באפריל 1957) לבין כ״ט באלול תשי״ז (25

 בספטמבר 1957), שני התאריכים בכלל ז

 הגדרות

 1 ס״דז תשי״ט, עמי 286.
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יצבות לרישום  התי
י פי הודעה  ע

 אישית

 התייצבות לרישום
 שלא על פי

 הודעה אישית

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבד־רישום פלוני והנמ־
 סרת לו י אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר,

 2, כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה
 אישית. • י .׳

 3 כל ב^רישום שלא קיבל עדי כ״ד בסיון תשל״ד (14 ביוני 1974) הודעה אישית
 באמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, בשעה

 08.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן, בהתאם לתאריך לידתו. .

ת לרישום יצבו עד התי ך לידה כו  תארי

ו ] בברים נשים  . ביז לבי

 א׳ ניסן תשי״ז י״ג ניסן תשי״ז כ״ו סיון תשל״ד י׳ אב תשל״ד
 (2 באפריל 1957) (14 אפריל 1957) (16 יוני 1974) (29 יולי 1974)
 י״ד ניסן תשי״ז כ״ט ניסן תשי״ז כ״ז םיון תשל״ד י״א אב תשל״ד
 (15 אפריל 1957) (30 אפריל 1957) (17 יוני 1974) (30 יולי 1974)
 ל׳ ניסן תשי״ז י״ג אייר תשי״ז כ״ח סיון תשל״ד י״ב אב תשל״ד
 (1 מאי 1957) (14 מאי 1957) .(18 יוני 74פ1) (31 יולי 1974)
 י״ד אייר תשי״ז א׳ םיון תשי״ז כ״ט םיוןתשל״ד - י״ג אב תשל״ד

 (15 מאי 1957) (31 מאי 1957) (19 יוני 1974) (1 אוגוסט 1974)
 ב׳ םיון תשי״ז ט״ו סיון תשי״ז ־ ל׳ סיון חשל״ד ט״ז אב תשל״ד -
 (1 יוני 1957) (14 יוני 1957) (20 יוני 1974) (4 אוגוסט 1974)

 ט״ז סיון תשי״ז א׳ תמוז תשי״ז ג׳ תמוז תשל״ד י״ז אב תשל״ד
 (15 יוני 1957) (30 יוני 1957) (23 יוני 1974) (5 אוגוסט 1974)

 ב׳ תמוז תשי״ז ־ ט״ו תמוז תשי׳׳ז ד׳ תמוז תשל״ד י״ה אב תשל״ד
 (1 יולי 1957) (14 יולי 1957) (24 יוני 1974) (6 אוגוסט 1974)

 ט״ז תמוז תשי״ז ג׳ אב תשי״ז ה׳ תמוז תשל״ד י״ם אב תשל״ד
 (15 יולי 1957) (31 יולי 1957) י (25 יוני 1974) (7 אוגוסט 1974)

 ד׳ אב תשי׳יו י״ז אב תשי׳׳ו ף תמוז תשל״ד כ׳ אב תשל״ד
 (1 אוגוסט 1957) (14 אוגוסט 1957) - (26 יוני 1974) (8 אוגוסט־ 1974)

״ז די אלול תשי״ז •ז׳ תמוז תשל״ד כ״ג אב תשל״ד  י״חאבתשי
 (15 אוגוסט 1957) (31 אוגוסט 1957) (26 יוני 1974) (11 אוגוסט 1974)

 ה׳ אלול תשי״ז י״ח אלול תשי״ז י׳ תמוז תשל״ד 'כ״ד אב תשל״ד
 (1 ספטמבר 1957) (14 םפטמגר 1957) (30 יוני 1974) (12 אוגוסט 1974)

 י״ט אלול תשי״ז כ״ט אלול תשי״ז י״א תמוז תשל״ד כ״ד, אב תשל״ד•
 (15 ספטמבר 1957) (25 ספטמבר 1957) (1 יולי 1974) (13 אוגוסט 1974)

 כל מי שנולד בשנת 1957 ואינו יודע י״ב תמוז תשל״ד כ״ו אב תשל״ד
 הודש לידתו ״ (2 יולי 1974) (14 אוגוסט 1974)

יצבות  התי
ל פי ת ע קו  לבדי

 הודעה אישית

 התייצבות גברים
קות שלא  לבדי

ל פי הודעה  ע
 אישית

 4. כל בר־רישום נקרא בזה.להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 במקום י ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בל־דישום, גבר, שלא קיבל עד י״ד בכסלו תשל״ה (28 בנובמבר 1974) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזד, להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון, בלשכת
 גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט״ו בכסלו תשל״ה (29 בנובמבר 1974) בשעה 08.00.
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 6. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד י״ב בטבת חשל״ה (26 בדצמבר 1974) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרה לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ג בטבת תשל״ה (27 בדצמבר 1974) בשעה

.08.00 

יצבות נשים  התי
ת שלא , קו  לבדי

ל פי הודעה  ע
 אישית.

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

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

 התייצבות
ת קו  להשלמת בדי

ל עי  ע
 הורעה אישית

 8. כל בד־ רישום כאמור בסעיף ד אשר לא קיבל עד ר׳ בשבט תשלי׳ד, (16־ בינואר
 1975) הודעה כאמור בסעיף 7, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו
 לשירות בעחון, בלשכת גיוס אזורית כספורט בתוספת, ביום ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר

 1975) בשעה 08.00.

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

 10. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד י״א בסיון תשל״ה (21 במאי 1975) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום י״ב בםיון תשל״ה (22 במאי 1975) בשעה 08.00.

 11. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד כ״ד בניסן תשל״ה (5 באפריל 1975) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 9, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשבת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום כ״ה בניסן תשל״ה (6 באפריל 1975) בשעה 08.00.

 12. לצו זה ייקרא'״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום,• לבדיקות ולשירות בטחון).
 (מם׳ 2), תשל״ד—1974״.

 תוספת

 דחי רש״י 103 (שכונת מקוד ברוך).

 רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 רח׳ עומר אל־כיאם 14—12 (מול העיריה).

 שכון עירוני פגיה.

 רה׳ נצרת

 רה׳ יד־ושם 22,

 לשכות הגיוס האזוריות:

 ירושלים

 תל־אביב־יפו

 י חיפה

 פתח־תקוה

 טבריה

 באר־שבע

יצבות  התי
ת קו ת בדי מ ל ש ה  ל

 שלא על פי
 הודעה אישית

 התייצבות
ת סדיר רו  לשי

 על פי
 הודעה אישית

ת גברימ יצבו  התי
ת סדיר רו  לשי

ל פי  שלא ע
 הודעה אישית

ת גשים צו י  התי
ר  לשירות סדי

 שלא על פי
 הודעה אישית

, אל״מ ן ז ו ק ר ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 כ״ד בניסן חשל״ד (16 באפריל 1974)
 (חמ 73021)
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 חוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות עולים לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 1¡ 9 ד19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
להלן — החוק), אני מצווד, לאמור: )  [נוסח משולב] 1

 1. בצו זה —

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

 שהוא פוטר משירות בטחון!

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום פלוני והנמ־
 • סרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו אז נשלחת אליו. בדואד;

 ,״חייב שירות סדיר״ — בד־רישום שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי תש״ה (18 בספטמבר 1944) לבין כ״ט באלול

 תשט״ז (5 בספטמבר 1956), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ח (15 בספטמבר 1947) לבין כ״ט באלול

 תשט״ז (5 בספטמבר 1956), שני התאריכים בכלל, שטרם. שירתה שידות סדיר!
 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעםוק^ברפואד, לפי פקודת המתעסקים
, שנולד בין א׳ בתשרי ת״ש (14 בספטמבר 1939) לבין כ״ט באלול  ברפואה, 1947 2

 תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר?
 (4) אשד, המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בין א׳ בתשרי ת״ש (14 בספטמבר 1939) לבין
 כ״ט באלול תש״ז (14 בספטמבר 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות

 סדיר!

 ״חייב שירות מילואים״ — ברירישום שהוא אחד מאלה:
 (1) •גבר שנולד בין א׳ בתשרי תד״צ (5 באוקטובר 1929) לבין כ״ט באלול תש״ד

 .(17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר ו
 (2) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
 ברפואה, 1947, שנולד בין־א׳ בתשרי תר״פ (25 בספטמבר 1919) לבין כ׳׳ט באלול

 תרפ״ט (4 באוקטובר 1929), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר.

יצבות לרישוט 2. כל חייב שירות סדיר ובל חייב שירות מילואים נקרא בזד. להתייצב לרישום  התי
ת קו לבדי  — ו

 ולבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית. על פי הודעי,
 אישית

 התייצבות לרישום
 ולבדיקות שלא

ל פי הודעה  ע
 אישית

 3. •כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד ט״ו בםיון תשל״ד
 (5 יוני 1974) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות לק־
 ביעת כשרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט״ז בסיון תשל״ד

 (6"ביוני 1974) בשעה 08.00.

יט, עמי 286.  1 ם״ה תשי

 י 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 262.
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 התייצבות לשירית 4. כל חייב שירות,סדיר וכל חייב שירות מילואימ, פרט למי שנמצא בלתי כשר

 לשירות וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות
 בטחון במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית. _ _

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ במיון תשל״ד (10 ביוני 1974) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו
 י לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת,

 ביום כ״א בסיון תשל״ד (11 ביוני 1974).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(התייצבות לרישום ולשירות בטחון) (עולים) (מם׳
 3), תשל״ד—1974״.

 תוספת

ן  בטחו
ל טי הודעה  ע

 אישית

ת רו ת לשי יצבו  התי
ן שלא  בטחו

ל פי הודעה  ע
ת.  אישי

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוד).
 רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 רה׳ עומר אל־כיאם 14—12 (מול העיריה).
 שכון עירוני פגיה.

 דח׳ נצרת;
 דחי יד־ושם 22.

, אל״מ ן ז ו ק ר ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 לשכות גיוס אזוריות:
 ירושלים י

 תל־אביב־יפו
- חיפה

 פתח־תקוה
 טבריה

 באר־שבע

 כ״ד בניסן תשל״ד (16 באפריל 1974)
 (חפ 73021)

 חוק התקנים, תשי״ג-953 ו
ן רשמי ק ה על ת ח ב  • א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיד, לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—י
 41953, שהועברה־אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 139 — תשרי תשל״ד (אוקטובר 1973) — נוזל לניקוי על
 בסיס המדים סינתטיים פעילי שטח״ היא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא׳׳ה 76׳

 תל־אביב־יפו!
 (2) בלשכת היועץ המשפטי׳ משרד המסחר והתעשיה, י רחוב אגרון 30,

 ירושלים! יי
 (3) במשרד מנהל.מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר התעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תליאביב־יפו 5
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות

 82, חיפה!
 (5) במכוך התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, רמת־אביב, תל־

 אביבייפו!
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

ל ח ע  אכךז
ן ק ת  תק! כ

 רשמי

ת מו  י מקו
ת התקן ד ק פ  ה

 1 ס״ת 116, תשי׳׳ג, עמי 30.

ג באייר תשל״ד, 5.5.1974 י ת 3168, י ו נ ק ת  1170 קובץ ה



ת ו פ ו ק  מ
ת התק! ד ק פ  ה

י י י י ז י  3. , תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. ת
ל ו ט י י על נ ו ק י ג ל ל ״ ) _ נ 1 9 6 ל 8 , ר פ א ח ( ״ כ ש ן ת ס י 1 _ נ 3 י ע ל א ך ש ' י ? ק ת ם ( י ב ק ת ת ז ך כ  ^ א

 בסיס דםרגנט סינתטי), תש״ל—1970 2 — במלה מיום תחילתה שלאכרזה זו.
ם ש  5. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת.תקנים (תקז ישראלי 139 — תשרי תשל״ד. (אוקטובר ^ ה

 1973) — נוזל לניקוי על בסיס חמרים סינתטיים פעילי שטח), תשל״ד—1974״.

T כ״ו באדר תשל״ד (20 במרס 1974) י י ׳ צ י י ט ל י 
 (״« 82™< הממונה על התקינה

 חוק התקנים, חשי״ג-1953

ן רשמי . ק ־ אכרזה על ת  י

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 11953׳ שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

י * ״ ' ״ ! י • נ צ מ ח ־ ז  1. התקן הישראלי ״ת״י 318 — אב תשל״ג (אוגוסט 1973) — מטפי פחמן ד
~DW׳ תקן ׳ r 

 מיטלטלים״ הוא תקן רשמי.
 2. התקן האמור הופקד —

 (1) י במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

 ־(3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר התעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תליאביב־יפו! :

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, רמת־אביב, תל
 , אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיץ בו במקומות האמורים.
ת ל י ז ז  3. • תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. ת

 4. - אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 318 — אדר תשי״ט (מרס. 1958) — מטפי פחמן ביםיל

 דו־חמצני מיטלטלים), תש״ך—1960 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

י לאברזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 318 — אב תשל־״ג(אוגוסט 973!) _ י,ש=  5. י
 מטפי פחמן דדחמצני מיטלטלים), תשל״ד—1974״.

׳ צ י י ט ל י ז י .  כ״ו"באדר תשל״ד (20 במרס 1974) י
 >המ י הממונה על התקינה

׳ 30.  ס״ח 116, תשי״ג, «פ
 ק״ת 1018, תש״ך, עמי 1251.
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 חוק התקנים, חשי״ג-1953
ן רשמי ק ה על ת ח ב  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמוף:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 474 — סיוון תשל״ג (יוני 1973) — כבלים, פתילים ומוליכים
 מבודדים חשמליים למתה נומינלי עד 1000 וולט: שיטות בדיקה״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב—יפו«
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 3,

 ירושלים,
 .(3) במשרד מנהל מהלז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רהוב

 מזא״ה 76, תל־אביב—יפו ז
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמ־

 אות 82׳ חיפה!
 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, רמת־אביב, תל־אביב—

 יפו 5
 . וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות,

ת תקנים (תקן ישראלי 474 — ינואר 1963 — בדיקת מוליכים מבודדים, כבלים ח נ  4. א
 ופתילים בעלי מעטים מפוליוויניל כלורי), תשכ״ה—1965 - — בטלה-מיום תחילתה של

 אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 474 — סיוון תשל״ג(יוני 1973) —
 כבלים׳ פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח נומינלי עד 1000 וולט: שיטות בדיקה),

 תשל״ד—1974״. • .

 אכדזוו על
 תק! רשפי

ת מו  מקו
ת התקן ד ק פ  ה

לה  תחי

 ביטול

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974)
 (חמ 74082)

׳ 30.  1 ס״ה תשי״ג, עפ

 2 ק׳׳ת חשכ״ה, עם׳ 2613.

 חוק התקנים, תשי״ג-953 ו
ן רשמי ק ה על ת  אכרז

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953 י, שהועברה אלי׳ אני מכריז לאמוד:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 728 — ניסן תשל״ג (מאי 1973) — צינורות מחומר פלסטי
 למיתקני חשמל״ הוא תקן רשמי.

 אכרזה על
ן רשמי ק  ת

 1 סייח תשי״ג, עמי 30.

ת 3168, י״ג באייר תשל״ד, 5.5,1974 ו נ ק ת  1172 קובץ ה



] ? ^ - ה ד ק פ ו  2. התקן האמור ה
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,

 תל־אביב—•יפו 1
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ־־רושלים: י
 (3) במשרד מנהל מתיז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעש׳־ה, רחוב

. - מזא״ה 76, תל׳־אביב—יפו 1 . -
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמ

 אות 82, חיפה*
 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, רמת־אביב, תל־אביב—

 יפו« י
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

, ו י י  3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום מאה ועשרים יום מיום פרסומה ברשומות. ו״ז

ל י 6 י  4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 728 — תמוז תשכ״ט (יולי 1969) — צינורות מחומר נ
 פלסטי למיתקני חשמל), תש״ל—21969— בטלד. מיום תחילתה של אבחה זו.

!) _ הסם 9 7 י 3 א מ ג ( ״ ל ש ן ת ם י  5. לאכרזה זו ייקרא ״אבחת תקנים (תקן ישראלי 728 _ נ
ן  צינורות מחומר פלסטי למיתקני חשמל), תשל׳׳ד—1974׳׳. י

 • . 1 יי
 כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974} י י צ י י ט ל י ן

8»7) הממונה על התקינה  (מ*ל.

ת תעייל,,«19׳ 1122. • ? 2 

 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

 ביטול אכרזה על חקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המטהר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !,
 .שהועברה אלי, אני מבריז לאמור: _-

 1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 120 — פברואר 1956 — כבלים ופתילים חשמליים ביטול
 ממדדי גומי בעלי מוליך נחושת: גומי הבידוד והמעטה), תשי״ז—41957 — בטלה.

m 2. לאבחה" זו ייקרא *אבחת תקנים (תקן ישראלי 120 — פברואר 1956 — בבלים 
 ופתילים חשמליים מבודדי גופי בעלי מוליך נחושת: גומי הבידוד והמעטת) (ביטול),

 תשל״ד—1974״.

 ב״ה באדר תשל׳׳ד (19 במרס 1974) י י צ י י ט ל י ן
) הממונה על התקינה י 4 0 8  >חמ 2

 1 סייח תשי״ג, עט׳ 30. ־ ... ¡

.911.  2 ק״י! תשי״ז, עפ׳

ת 3168, יי1 באייר תשל״ד, 5.5.1974 1173 י בץ התקנ  קו



 חוק התקנים, חעוי״ג-1953

 ביטול אכחה על תקן רשמי

׳  , בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 י1
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 121 — מאי 1954 — בבלים ופתילים חשמליים מבודדי
 גומי בעלי מוליך נחושת: דרישות בדיקה), תשי״ז—1957 ־ — בטלה.

 2. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 121 — מאי 1954 — כבלים ופתילים
 חשמליים ממדדי גומי בעלי מוליך גחושת: דרישות בדיקה) (ביטול), תשל״ד—1974״.

׳ צ י י ט ל י ן  כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974) י
) הממונה על התקינה 7 4 0 3 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30.

 2 ק׳׳וז. חשי־׳ז, עמי 910.

 חוק התקנים, תשי״ג-953ן

 ביטול אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953*׳
 שהועברה אלי, אני מבריז לאמור:

ל 1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 475 — שבט תשכ׳יג(ינואר 1963) — מוליכים מבודדים,  בי«י

 כבלים ופתילים בעלי מוליכי נחושת ומעטים םפוליוויניל כלודי: דרישות כלליות) —
 תשכ״ה—1965 2 — בטלה.

 השם 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 475 — שבס תשכ״ג (ינואר 1963),
 מוליכים מבודדים, כבלים ופתילימ בעלי מוליכי נחושת ומעטים מפוליוויניל כלורי: דרישות

 כלליות) (ביטול), תשל״ד—1974״.

 כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974) י ׳ צ י י ט ל י ן
. הממונה על התקינה ׳ - . -  >חמ 74082) ,

.a3 ״ 1! תשי״ג, עמי ם 1 

 2 .ק־ת. תשג׳׳וו, עמ׳ 2614.
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