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 חוק ההוצאה לפועל, חשכ״ז-967 ו

ל ע ו פ ה ל א צ ו ת ה רו ת בדבר אג ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967 ולפי סעיף
, ושאר סמכויותי לפי כל דין, אני מתקין תקנות  46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 אלה:

ה 8 1. בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ״ח—31968, בסוף תקנה 8 נ ק ן ת  תיקו

 יבוא:
 ״(ה) לא בוצעה פעולה מבצעית מטעמים שאינם תלויים במבצע, יחולו
 הוראות תקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים, בתנאי שהסכום שיקבע
 ראש ההוצאה לפועל, במקרה כזה, לא יעלה על 50% מן השכר שנקבע

 בפריט 5(א) בתוספת.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  כ״ה באלול תשל׳׳ה (1 בספטמבר 1975) ח
) שר המשפטים 7 0 9 0 1 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 116; תשכ״ט, עמ׳ 16.

 2 ס״ח תשי״ז, עמי 148.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 2132; תשכ״ט, עמי 1176; תשל״ד, עמ׳ 1352.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסה משולב], תשכ״ ח-968 ן

ת ילדים ב צ י ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 17), תשל״ה—
 1975 י, וסעיפים 121, 129, 142 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבן, תשכי׳ח -

 21968 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

 1. קיצבת הילדים בעד הילד הראשון והשני לפי פרק ה׳ לחוק תשולם למבוטח שהוא
 עובד על ידי מעבידו לתקופה מיום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975) עד יום כ״ ט

 באדר ב׳ תשל״ו(31 במרס 1976).

ם קיצבה  תשלו
 על־ידי המעביד

 2. על אף האמור בתקנה 1, קיצבת הילדים בעד הילד הראשון והשני למבוטחים
 המנויים להלן תשולם במישרין על־ידי המוסד:

 (1) עובדת שבן זוגה מבוטח שלא כעובד, למעט עובדת כאמור שחיה בנפרד
 מבן זוגה ובידה אישור מהמוסד על פי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי

 (קיצבת ילדי עובדים), תשכ״ה—1965 3 ;

 (2) עובד המקבל קיצבת זקנה, קיצבת שאירים או קיצבת תלויים לפי החוק.

 1 ס״ח תשל״ה, עמי 152.

 2 ס״ח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ה, עמ׳ 102.

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2566; תשל״ג, עמי 21.

 תשלום קיצבה
 על־ידי המוסד

30.9.1975 , ת 3407, כ״ה בתשרי תשל״ו ו נ ק ת  158 קובץ ה



 הגשת תביעה
 על־ידי מבוטח

בד ו עו נ  שאי

ם קיצבוז  תשלו
טח  למבו

בד ו עו נ  שאי

ת הקיצבה מ ל ש  ה

לה  תחי

 3. תביעה לקיצבת ילדים בעד הילד הראשון והשני של מבוטח שאינו עובד תוגש
 למוסד על גבי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד החל מיום כ״ו בתשרי תשל״ו

 (1 באוקטובר 1975).

 4. קיצבת הילדים בעד הילד הראשון והשני למבוטח שאינו עובד תשולם לראשונה
 לא יאוחר ממועד התשלום הקרוב לאחר תום ששה חדשים מיום שהתקבלה התביעה במוסד

 כאמור בתקנה 3.

 5. (א) עובד שבתקופה מיום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975) עד יום כ״ט באדר ב׳
 תשל״ו (31 במרס 1976) שולמה לו קיצבת ילדים בעד הילד הראשון והשני שהיא פחותה

 מקיצבת הילדים בשיעורה המלא, ישלים לו המוסד את הקיצבה על פי בקשתו.

 (ב) בקשה להשלמת קיצבה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש למוסד על גבי טופס
 שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד החל מיום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975).

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (הוראת שעה),
 תשל״ו—1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 י״ב באלול תשל״ה (19 באוגוסט 1975)
 (חמ 750325)

ת  ״ימי העדדו
 שרואים כימי

דה  עבו

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשב״ח-968ו

בדים ח ילדי עו ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 120 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—
 1968 י, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 2א נ ק ספת ת  1. אחרי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (עובדים חלקיים הו
, יבוא:  ודורשי עבודה), תשכ״ה—1965 2

 2א. (א) עבד הזכאי פחות מחודש עבודה מלא אצל אותו מעביד
 עקב פגיעה בעבודה שבעדה מקבל העובד גימלה מהמוסד, או עקב
 מחלה או חופשה שבעדם מקבל העובד תשלום ממעבידו או מקרן
 ביטוח, יהיה העובד זכאי לקיצבה גם בעד ימי העבודה האחרים שבאותו

 חודש בהם לא עבד כאמור.

 (ב) מעביד החייב לשלם לעובד תגמולים לפי חוק שירות מילו
 אים (תגמולים), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]י, ישלם לעובד גם את

 הקיצבה בעד ימי השירות במילואים.״

, ד ל , ח  2. תחילתן של תקנוה אלה ביום כ״ב בתמוז תשל״ה (1 ביולי 1975). ת

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (עובדים השם
 חלקיים ודורשי עבודה) (תיקון), תשל״ו—1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שד העבודה

 כ״ד באלול תשל״ה (31 באוגוסט 1975)
 (וומ 750325)

 ם״ח תשכ״ח, עמי 108¡ תשל״ה, עמ׳ 152.
 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2660; תשל׳׳ד, עמי 785.

 ס״ח תשי״ט, עמי 306; תשל״ה, עמ׳ 194.

ת 3407, כ״ה בתשרי תשל״ו, 30.9.1975 159 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק הביסוח הלאומי [נוסה משולב], תשכ״ח-1968
ה ר ו ב י ק מ ר ד ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—11968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ח 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשט״ו—1955 ־ — ן תקנ קו  תי

 (1) בפסקה (1), במקום ״71 לירות״ יבוא ״77 לילות״.
 (2) בפסקה (2), במקום ״215 לירות״ יבוא ״231 לירות״!
 (3) בפסקה (3), במקום ״455 לירות״ יבוא ״489 לירות״.

לה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בתשרי תשל״ו (1 באוקטובר 1975) ותחולתן לה ותחו  תחי

 עד יום ו׳ בתשרי תשל״ז (30 בספטמבר 1976).

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ו—1975״.

ם ע ר ה ב ש  כ״דבאלול תשל״ה (31 באוגוסט 1975) מ
מ 75039< שר העבודה ח ) 

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 1108; תשל״ה, עמ׳ 1538.

 חוק מרשם האוכלוסין, חשכ״ה-965ו
י רישום ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965 י, ובאישור
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: ת 1. במקום התוספת לתקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל״ג—1972 2 פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (תקנה 5) שיעור האגרה

ן ו ״ י * ת ב י הבקשו ג  סו

 1. עותק ראשון של תעודת לידה פטור
 2. עותק של תעודת לידה 3
 3. תעודת זהות ראשונה או החלפת תעודת זהות לפי החוק 3

 4. העתק תעודת זהות 10
 5. איתור שם ומען וידיעה מהרישום במרשם 5
 6. העתק או תמצית מהרישום במרשם האוכלוסין 7
 7. תעודת חיים 7
 8. תעודת פטירה 3

 9. תיקון או שינוי מין פטור
 10. תיקון כל רישום במרשם האוכלוסין כולל תיקון בפנקס הלידות

 או בפנקס הפטירות ושאיננו הודעה לפי פרק ב׳ לחוק 5״

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 270; תש״ל, עמ׳ 62.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 56.

ת 3407, כ״ה בתשרי תשל״ו, 30.9.1975 ו נ ק ת  160 קובץ ה



 2. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן. תהייי׳

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (תיקון), תשליץ— השם
."1975 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ח באב תשל״ה (5 באוגוסט 1975)
 (וומ 76649)

ד י י א ו ת ו  צי
ו יתו של ב  עלי

לים ורישומו  גו
ס גולים ק נ פ  ב

 צירוף מסמכים

דת לידה ף תעו רו  צי

9 ן 6 5 -  חוק מרשם האוכלוסין, חשכ״ ה

רות פטי ת ו דו ר של לי ח ו א ר רישום מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39(א)(4) ו־47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ׳יה—
, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  1965 ג

 1. בתקנות אלה —
 ״בקשה״ — בקשה לרישום מאוחר של לידה או פטירה בארץ או רישום לידה של בן גולים
 בטפסים לפי תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים להודעות לידה ופטירה), תשל״ב—

 1972 2 ו
 ״בן גולים״ — מי שנולד בקפריסין או במאוריציוס להודים שהוגלו לשם מן הארץ או
 בדרכם לארץ, עלה לישראל עד יום כ״ט באלול תש״ט (23 בספטמבר 1949) ונרשם

 במרשם האוכלוסין ו
 ״רישום מאוחד של לידה או פטירה״ — רישום מאוחר בפנקס הלידות והפטירות של
 לידה או פטירה שארעו גאדץ ביום י״ד בכסלו תרע״ת (29 בנובמבר 1917) או לאחריו
 ועברה שנה ולא נמסרה עליהן הודעה כחוק או שלא נרשמו בפנקס הלידות והפטי־

 רות, לרבות רישום לידות של בן גולים.

 2. בבקשה לרישום מאוחר של לידת בן גולים יש לציין את תאריך העליה ולגבי
 בן גולים שנולד בקפריסין יש לציין שהינו רשום בפנקס לידות של הגולים שניהלו

 הגולים בקפריסין(להלן — פנקס גולים),

 3. (א) לבקשה לרישום מאוחר של לידה יצורפו תעודה של בית החולים שבו
 אירעה הלידה או פסק דין הצהרתי.

 (ב) לבקשה לרישום מאוחר של פטירה יצורפו תעודה של המוסד, כמשמעותו
 בסעיף 8 לחוק, שבו אירעה הפטירה כשהיא מאושרת בידי משרד הבריאות, או רשיון
 קבורה שניתן לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940 י, או תעודה של גוף מוכר העוסק

 בקבורה או פסק דין הצהרתי.

 4. לבקשה לרישום בן גולים שנולד בקפריסין, שאינו רשום בפנקס לידות שניהלו
 הגולים בקפריסין ולבקשה לרישום ילודי מאוריציוס תצורף תעודת לידה מקפריסין או

 ממאוריציוס, או פסק דין הצהרתי.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270; תש״ל, עמ׳ 62.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1267.

ס׳ 1, עמי 191; תשל״ג, עמ׳ 232.  3 ע״ר 1940, תו
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 5. בקשה יש להגיש —

 (1) בישראל — בלשכה לעליה ומדשם של משרד הפנים או באגף לעליה
 ומרשמ, משרד הפנים, ירושלים ו

 (2) בחוץ לארץ — בנציגות ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת
 את ענייני מדינת ישראל.

 6. לא תצויין בפנקס הפטירות סיבת המוות ברישום פטירה מאוחר אלא אם צורף
 לבקשה אישור מתאים מאת לשכת הבריאות או פסק דין הצהרתי.

 7. בעת הגשת בקשה ישלם מגיש הבקשה אגרה כמפורט בתוספת.

 8. שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לפטור מתשלום אגדה, כולה או מקצתה.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות),
 תשל״ו—1975׳׳.

 מקום הגשת
 הבקשה

 ציון סיבת המוות

 אגרות

 פטור

 השם

 האגרה בלירות

5 
 פטור

5 

 תוספת
 (תקנה 7)

 סוג הבקשה

 בקשה לרישום מאוחר של לידה
 בקשה לרישום מאוחר של לידת בן גולים

 בקשה לרישום מאוחר של פטירה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 אני מסכים.
ב ו ט ־ ם ל ש ו ט ק י  ו

 שר הבריאות
 כ׳ בתמוז תשל״ה (29 ביוני 1975)

 >חמ 76647)

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשסי׳ז-956 ן

ה ס נ כ ס ה מ ר מ  צו בדבר פטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 פטור ממס הכנסה 1. שטרי הון של בנק לאומי לישראל בע״מ, ניתנים להמרה במניות רגילות א׳
י בנות 1 לירה של הבנק, בשווי נקוב כולל של 225 מיליון לירות שהוצאו לציבור על פי י י י י ר ט ל ש  ע

 תשקיף מיום ז׳ באלול תשל״ה (14 באוגוסט 1975) (סדרה 5), ההכנסה מריבית המשתלמת
 עליהם תהיה פטורה ממם המוטל על הכנסה, חוץ מן המם בשיעור של 35% שיש לנכותו

 לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2•

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), תשל״ו—1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ד ש ו ה  ר באלול תשל״ה (13 באוגוסט 1975) י
< שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ח < 

 1 פ״ח תשט״ז, עפ׳ 52! תשל״ה, עמי 166.

 2 דיני מדינת ישראל, מסח חדש 6, עמי 120; פ״ח תשל״ה, עמ׳ 188.
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 חוק מילווה פיתוח, חש״ך-960ו

ה י א נ ת ב ו ל איגרות חו ה 3029 ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,2, 6, 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח׳ תשי׳ך—1960 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת סדרה א צ ו  1. ביום כ״ו בתשרי תשל״ו (1 באוקטובר 1975) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל ה
 שוויה הנקוב יהיה מאתיים מיליון לירות והיא תסומן במספר 3029 ותכונה ״מילווה פיתוח,

 תש״ד—1960, סדרה 3029״.

 3029 של
ת חוב רו ג  אי

בית  שיעור הרי

ם עדי תשלו  מו
ת בי  הרי

ן ו  פדי

אי הצמדה  תנ

ת ו נ ק ת ת ל ח  ה

ת גרו  גוסח האי

 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4% לשנה.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים, ביום 1 באוקטובר של כל שנה, החל ביום
 ז׳ בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976).

 4. ביום ט״ז בתשרי תשמ״ו (1 באוקטובר 1985), ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
 הנקוב! מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של הל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
 המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאח
 רונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן(להלן—המדד החדש) בי המדד
 החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
 (להלן — המדד היסודי), תשולם אותה קרן או אותה ריבית, כשהן מוגדלות באופן יחסי

 לשיעור העליך, של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחד שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו! או אם יבוא מדד אחד, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 3, 7, 8, 10, 12 עד 17 לתקנות מילתה פיתוח (סדרה 3027), תשל״ה—
 21975 (להלן — התקנות המקוריות) יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים
 המחוייבים.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 3029), תשל״ו—1975״.

י ב ו נ י ב ע ד ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ט בתשרי תשל״ו(24 בספטמבר 1975)
 (חמ 7247)

 1 סייח תש״ך, עמ׳ 47; תשל״ד, עמי 38.

 2 ק״ת תשל״ה, עמי 2432.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

יזיה ו י טלו ט ל ק ר מ ב ד  צו ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני  1957 יי, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 14 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלטי טלוויזיה), תשל״ג—1972 3
 (להלן — הצו העיקרי), בדישה, במקום ״המחזיק אותו מקלט״ יבוא ״המחזיק במקלט

 שייצר אותו יצרן או במקלט מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן״.

 2. בסעיף 15 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), בדישה, במקום ״לגביו״ יבוא ״לגבי
 מקלט שייצר אותו יצרן או לגבי מקלט מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן״.

 3. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלטי טלוויזיה) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

ב ל ־ ד ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ו באלול תשל״ה (2 בספטמבר 1975)
 (חמ 740146)

 1 סייח תשי״ח, עמי 24.

ם׳ 1, עמ׳ 137; ס״ח תש״ל, עמי 24.  2 ע״ר 1939, תו

 3 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 662.

ן סעיף 14 קו  תי

ן סעיף 15 קו  תי

לה  תחי

 השם

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו
 פקודת הסמכויות בענץ היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

ים ה דירתי ק ס ר תנורי ה ב ד  צו ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני  1957 י, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בעגין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תנורי הסקה דירתיים), תשל״ד—
 31974 (להלן — הצו העיקרי), בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״מהדגם״ יבוא ״מהסוג

 ומהדגם״.

 2. בסעיף 13 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), בדישה, במקום ״לגביו״ יבוא ״לגבי
 תנור שייצר אותו יצרן או לגבי תנוד מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן״.

 3. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תנורי הסקה דירתיים) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ו באלול תשל״ה (2 בספטמבר 1975)
 >חמ 740141)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

ס׳ 1, «מ׳ 137; ס״ח תש״ל, עמ׳ 24.  2 ע״ר 1939, תו

 3 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 1223.

ן סעיף 12 קו  תי

ן סעיף 13 קו  תי

לה  תחי
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי׳׳ח-957 ן
 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 939ו

ים תי ם בי י י ל מ ש ם ח י ר ר ק ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״דן—
 1957 י, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 ־, אני

 מצווה לאמור:

ן סעיף 10 קו  1. בסעיף 10 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים), תי
 תשל״ה—1975 3 (להלן — הצו העיקרי), בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״או במקרר

 שייבא אותו יבואן״ יבוא ״או במקרר מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן״.

ה ס«יף 11 ק י  2. בסעיף 11 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), ברישה, במקום ״או שייבא אותו יבואן״ ת
 יבוא ״או במקרר מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן״.

לה  3. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תחי

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים) י,«ם
 (תיקון), תשל״ו—1975״.

 כ״ו באלול תשל״ה (2 בספטמבר 1975) ח י י ם ב ר ־ ל ב
 (״מ 7411013) שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

ס׳ 1, עמ׳ 37; ס״ח תש״ל, עמי 24.  2 ע״ר 1939, תו

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1866.

 חוק הניקח וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח-957ו

ת ניקוז ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, ולאחר
 התייעצות עם משרד הפנים, אני מצווה לאמור:

ן סעיף 36 קו , תי  1. בסעיף 36 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 2
, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״. (ד)  בסעיף קטן

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון), השמ
 תשל״ו—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  כ״ה באלול תשל״ה (1 בספטמבר 1975) א
) שר החקלאות 7 5 1 3 מ 8 ח ) 

 1 ס״וו תשי״ח, עמ׳ 4.

 2 ק״ת תש׳׳ד, עמ׳ 587; תשל״ד, עמ׳ 287.
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י מ ו ק ד למזלכזון מ ו ד  מ

 פקודת העיריות

ה בים צ ח ר ת ה ר ד ס ר ה ב ד ם ב ־ י ת ב ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 6 לחוק  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות נ
, מתקינה מועצת עירית בת־ים חוק עזר זה:  הסדרת מקומות רחצה, השכ״ד—•1964 2

,  1. אחרי סעיף 10 לחוק עזר לבת־ים (הסדרת מקומות הרחצה), תשכ״ז—1966 3
 יבוא:

קת 10א. לא ימכור אדם, לא יכניס, לא יחזיק או ירשה למכור, להכניס,  ״איסור החז

 או להחזיק בקבוק זכוכית או מכל זכוכית אחר בשפת הים אלא בהתר
 מראש העיריה.״

י זכוכית ק  בקבו

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (הסדרת מקומות רחצה) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

ר ק ל ק ו ח צ  י
 ראש עירית בת־ים

 נתאשר.
 כ״ו באב תשל״ה (3 באוגוסט 1975)

 (חמ 8/35)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  די

 : ם״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.

 ק״ת תשכ״ז, עמי 107.

ת סעיף 10א פ ס ו  ה

 פקודת העיריות

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 255, 251 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
 עירית קרית־אתא חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־אתא (אספקת מים), תשכ״ו—21966, יבוא:

 ״תוספת
 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) —

 (1) לכל יחידת דיור בבית שמספר הקומות בו —
 עד 4

 5 עד 8
 מעל 8 קומות תוספת לאמור לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (2) לכל יחידת עסק, משרד, מלאכה או תעשיה —
 ששטחה —

 עד 60 מ״ר 1000
 לכל מ״ר נוסף 10

רות  האגרה בלי

1000 
1250 

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

, עמי 2857¡ תשל״ד, עמי 366, עמי 1707.  2 ק״ת תשכ״ו

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
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רות ת האגרה בלי ש י ר י ד פ ! ש ? ך ח ו מ ת נ ק ת ו ה ו א ק ו ר י  (3) הרחבת החיבור, פ

 הצרכן —

 עד ״2 200
 למעלה מ־״2 500

 אגרה בעד התר לשינויה או הסרתה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב)) 50

 אגרת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3(ה)) 50

 אגדת הנחת צינורות (סעיף4(א) ו־(ג)):
 (א) למגרש עד 500 מ״ר 2000

 (ב) לכל מ׳׳ד נוסף של שטח המגרש 4

 ובנוסף לזה —
 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה 10
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל ממ״ע של נפח הבניה 4

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) —
 מד־מים שמידתו או קטרו —

 ״\ או ״*- או 5—3
 ״1—״14 או 10—7

 ״11
 ״2

 עולה על ״2

210 
300 
500 
600 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

תקן מוכן כשאין מיתקן מוכן  כשיש מי
ת מד־מים נ ק ת ה ת מד־מים ל נ ק ת ה  ל

ת רו י  האגרה בל

 לפי
 חשבון
 שהגיש
 המנהל.

50 
80 

115 
130 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

רות  האגרה בלי

50 

50 

.2 

.3 

.4 

 אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5(ד)) — 6.
 מד־מים שקטרו או מידתו —

 ״ן או ״\ או 5—3
\ או 10—7  ״1 או ״\

 ״*1
 ״2

 עולה על ״2

 7. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק,
 הובלה והתקנה (סעיף 5(ט))

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק• עזר לקרית־אתא (אספקת׳מים) (תיקון), תשל״ו—1975״.

ר ד י ה ב  צ
 ראש עירית קרית־אתא

 נתאשר.
 ד׳ בתשרי תשל״ו(9 בספטמבר 1975)

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת 3407, כ״ה בתשרי תשל״ו, 30.9.1975 167 ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לג׳ודיידה בדבר אגרת תעודת אישור
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה

 המקומית ג׳ודיידה הוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענק שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳ודיידה.

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

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

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

 4. להוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ודיידה (אגרת תעודת אישור), תש ל״ ו—1975״.

 הוספת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה
 בלירות

20 
10 
5 
3 

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

 פרט לרישום דירה בבית משותף
 2. בענין רישום דירה בבית משותף

 3. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

ל א י ד א ב ר א ה י ם כ  א ח מ
 ראש המועצה המקומית ג׳ודיידה

 נתאשר.
 כ״ו באב תשל״ה (3 באוגוסט 1975)

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ן תעודה ת  מ

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לדיר חנא בדבר אגרת תעודת אישור
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה

 המקומית דיר הנא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דיר הנא.

 הגדרות

פח חדש 9, עמי 256. ו ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
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• י ד י ע  2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מייז ת

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגליי

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

 4. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לדיר חנא (אגרת תעודת אישור), תשל״ו—1975״. השם

 תוספת
 (סעיף 3)

 א. תעודה —

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות
 2. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

ן י י ס ו ר ח מ י ד נ מ ח ו  נתאשר. מ
 כ״ו באב תשל״ה (3 באוגוסט 1975) ראש המועצה המקומית דיר חנא

 (חמ 8/6)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

20 

5 

3 

 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לכפר־ שמריהו בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית כפר־שמריהו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־שמריהו.

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

ה ר ג  3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. א

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני,
 או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים. ־

ל טו  4. חוק עזר לכפר־שמריהו (אגרת תעודת אישור), תשכ״א—21961 — בטל. בי

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־שמריהו(אגרת תעודת אישור), תשל״ו—1975״. השם

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

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 2642.
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 תוספת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה
 א. תעודה — ביירות

 1. בענין הנוגע לקרקעות, למבנים או ירושות 15

 2. בכל עניו אחר 10

 ב. העתק תעודה 5

ל ד ו נ ס ק י א ר ש  נתאשר. י
 ו׳ באלול תשל״ה (13 באוגוסט 1975) ראש המועצה המקומית כפר־שמריהו

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקומיות

ם קי י ת מז ר ב ד ר ה ב ד ה ב י ת ב ־ ת ר כ ז מ ק עזר ל ו  ח

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

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה מחמש שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מזכרת־בתיה •,

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, ק רצי ת הבקר,
 יתושים, זבובי בית, זבוב סוס, זבוב ים התיכון, חולדות, נברנים, עכברים;

, המתיר לו  ״מדביר הולדות״ — מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2
 להשמיד מכרסמים;

 ׳׳מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה במועצה או עובד במועצה אחר שהמועצה מינתה
 אותו למלא תפקיד של מפקח;

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. י מדי נ  1 די

ח 537, תשכ״ו), עמי 204. ״  2 ם

בה להדביר  חו
 מזיקים

30.9.1975 , ת 3407, ה״ה בתשרי השל״ו ו נ  170 קובץ התק



ת ר ב ד ה ת ל ראו  הו
 מזיקים י

 הדברה על ידי
 המועצה

ת ראש ו י ו  סמכ
המפקת  המועצה ו

רת הודעה  מסי

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את המזיקים שבנכםו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם
 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה, אולם לא ידביר אדם חולדות ועכברים בחמרים

 רעילים, אלא באמצעות מדביר חולדות.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבו־
 דות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע

 את העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה או המפקח רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת
 לבדקם, לבקרם ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע אותם מהשתמש בסמ
 כויותיהם לפי סעיף קטן (א).

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

 המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ו נשי  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם עבר על עו
 הוראות סעיף (3) (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 8. חוק עזר למזכדת־בתיה (הדברת מזיקים), תשכ״ח—1967 3 — בטל. ביטול

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה (הדברת מזיקים), תשל״ו—1975״.

ה ס י ו ל ס א פ  ר
 ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה

 נתאשר.
 כ״ ו באב תשל״ה (3 באוגוסט 1975)

 (חמ 8/121)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

, עמי 452. ח ״ כ ש ת ת ״  ק
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לרכסים בדבר אספקת מים

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות נ

 1967 : יבוא:

 המועצה המקומית רכסים חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לרכסים (אספקת מים), תשכ״ז-

 האגרה בלירות

700 
900 

8 
1000 

100 
250 

50 
50 

4 
8 
8 

 "מוספת
 אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה, תעשיה עד 60 מ״ר

 לכל מ״ר נוסף
 לכל יחידה חקלאית

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

 עד ״2
 מעל ״2

 אגרה בעד התר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב))
 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

ג)) —  אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ד(
 לכל מ״ר של שטח המגרש

 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה בבנין מגורים
 בבנין שאינו בגין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין

 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
ת מד־מים נ ק ת ה ת מד־מים ל נ ק ת ה  ל

 האגרה בלירות

700 
900 

1400 
2400 

300 
400 
700 

1400 
רות  האגרה בלי

100 

 50״

 אגרת מד מים (סעיף 5(ד)) :
 מד מים שקטרו —

 אינו עולה על ״4
 עולה על ״ן ואינו עולה על ״1
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2

 אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (סעיף 5(ט))

 אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד))

.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (אספקת מים) (תיקון), השל״ו 1975״.

ל י ב י ם א ר י ל  ס
 ראש המועצה המקומית רכסים

 נתאשר.
 כ״ח באב תשל״ה (5 באוגוסט 1975)

 (וומ 8/7)

ג ר ד ף ב ס ו  י
 שר הפנים

׳ 256. מ וסח חדש 9, ע ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

, עמי 1660. ׳ 374¡ תשל״ד מ  2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1629¡ תשל״ב, ע

30.9.1975 , ת 3407, כ״ה בתשרי תשל״ו ו נ ק ת  172 קובץ ה
 המחיר 128 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




