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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948

 תקנות־ שעת־ חירום לפיקוח על מצרכים ושירותים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני
 מתקין תקנות שעודחירום אלה:

 1. בתקנות אלה —

!  ״החוק״ — חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 2

 ״אגירה״ — החזקת מצדך —
 (1) בידי יצרן, ספק או מי שמשתמש במצרך לעשיית שירות — בכמות העולה

 על הכמות הדרושה לניהול תקין של מפעלו, לרבות עסקו לעשיית שירות, למעט^
 החזקת מצרך בידי יצרן לייצור בלבד במפעלו ז

 (2) בידי אדם אחר — שלא לצריכה עצמית.

 2. לענין החוק — ״

 ״ריווח״ — שיעור באחוזים מהמחיר שבו קנה מוכר מצרך, ולענין זה — המחיר לרבות
 הוצאות הובלת המצרך למחסן המוכר והוצאות החסנתו, או שיעור באחוזים מעלות
 עשייתו של שירות בידי עושהו, או סכום מסויים מעל למחיר שבו קנה מוכר מצרך
 או מעל לעלות עשייתו של שירות בידי עושהו, הכל כפי שיקבע השר בצו! לא

 נקבע בצו שיעור או סכום כאמור, יהיה ״ריווח״ —

 (1) כשמוכר אדם מצדך שלא ייצר אותו — ההפרש בין המחיר שבו נקנה
 המצרך לבין המחיר שבו הוא נמכר!

 (2) כשמוכר מצרך אדם שייצר אותו — ההפרש בין העלות של ייצור המצרך
 לבין המחיר שבו הוא נמכר ?

 (3) בעשיית שידות — ההפרש בין העלות של עשיית השירות לבין השכר שבו
 נעשה השירות!

 ״מכירה״ — לרבות הצעת מכירה! ן

 ״שירות״ — לרבות הצעת שידות.

 הגדרות לעניו
 התקנות

 הגדרות ?יעני!
 החוק

 3. לכל מונח בתקנות אלה תהא המשמעות שיש לו בחוק, והוא כשאין כוונה אחרת
 משתמעת.

 4. לא יסרב אדם סירוב בלתי סביר למכור מצרך בר־פיקוח הנמצא במלאי שלו,
 ואם הוצג מחירו של המצרך לפי סעיף 21 לחוק לא יסרב סירוב בלתי סביר למכרו

 במחיר שהוצג כאמור.

 5. (א) לא יאגור אדם מצרך בד־פיקוח לא יעלימו ולא יעכב את הוצאתו לשוק או
 את השימוש בו לצרכי ייצור לשם אספקה לאחר.

 איסור סירוב
 למכור

 איסור אגירה

 1 ע״ר תשי״ח, תוס׳ א׳, עמי 1.

 2 ק״ח תקזי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
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 (ב) היה לשר יסוד סביר להניח כי נסיבות העניו מצדיקות החזקת מצרך
 בר־פיקוח בכמות העולה על הכמות הדרושה לניהול תקין של מפעל או עסק לעשיית

 שירות, דשאי הוא בצו להתיר החזקה כאמור, בתנאים שקבע בצו.

 (ג) צו לפי תקנה זו יכול להיות כללי או אישי או לגבי מצרך מסויים או
 לסוגי מצרכים מסויימים, ויכול להיות מוגבל לחלק משטח המדינה.

 6. עבירה על הוראה מהוראות תקנות 4 ו־5 דינה כעבירה על החוק, והוראות החוק עבייייג
 יחולו.

ם י נ י ת י י י מ  7. תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של הוראות החוק. ש

ם ש  '8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנוודשעת־חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות ה
 נוספות), תשל״ו—1975״.

ב ל ־ ר ם ב י י  א׳בחשון תשל״ו(6באוקטובר 1975) ח
) שר המסחר והתעשיה 7 6 י 3 מ 5 ז " 

 פקודת מס הכנסה

ח ו ט י ב ה ל ס י ל ו ל פי פ ם ע י ל ב ק ת מ ם ה י מ ו כ ל ס ס ש מ ר מ ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת
ל הלירה ן ש פי ר החלי ע י שינוי ש  מפנ

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״מילווה״ — הלוואה שניתנה על ידי תושב חוץ במטבע חוץ כדין הגדרז!
 או בלירות שנבעו מהמרה כדין של מטבע חוץ ואשד יש להחזירה בלירות, ללא הפרשי

 הצמדה.

 2. סכום שקיבל תושב חוץ על פוליסה לביטוח מילווה מפני שינוי שער החליפין פטור ממס
 של הלידה ואשר מתייחס לקרן המילווה בלבד, פטור ממס הכנסה.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (פטור ממם bv סכומים שקיבל מלווה י.שם
 תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלידה), תשל״ו—1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ד ש ו ה  כ״דבתשרי תשל״ו(29 בספטמבר 1975) י
< שד האוצר 7 2 3 1 5 מ 1 ח ) 
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 י דעי מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמ׳ 120; ם״ח תשל״ה, עמ׳ 468
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 חוק הביטוח הלאומ* [נוסח משולב], תשכ״ח—1968

ת ד ח ו י ה מ ב צ י ק ם ו י י מ ע ד״ פ ז ם ו י ר ו ד י ס ק ל נ ע ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69 ר242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]׳
 תשכ״ח—1968 יי, אני ין תקנות אלד־:

 1. בתקנה 8 לתקנות הביטוח מלאומי צנק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים),
 תשכ״ה—1965 2 —

 (1) בתקנת משנה (א), במקומ ״26,000 לירות״ יבוא ״40,000 לירות״, ובמקום
 ״40,000 לירות״ יבוא ״59,000 לירות״.

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם הנכה מעבודה משותק בכל
 גפיו ודרגי נכותו היא 100%, לפי סעיף 29(3)ג למבחנים שבחלק א׳ לתוספת
 לתקנות הביטוח מלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט״ז—
 31956, לא יעלה הםכומ הכולל של המענק המיוחד על 80,000 לירות אם
 הוא מיועד למטרד, אחת, או על 117,000 לירות אם הוא מיועד ליותר
 ממטרה אחה, או א כ הוא מיועד לצרכי התאמת תנאי המגורים של הנכה

 עקב נכותו.״

 2. תחליתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבישוה הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) 3 
 (תיקון), תשל״ו—1975״.

ם ע ר ה ב ש  י״ח בתשרי תשל״ו(23 בספטמבר 1975) מ
) שר העבודה ד 5 0 3 2 מ 6 ח < 

 1 ס״ח תשכ׳׳ח, עמי 108; תשל״ג, עמי 126.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 2744; תשל״ד, עמי 1383.

 3 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 864; תש״ל, עמי 1161; תשל״ד, עמי 1381, עמי 1848.

 תיקון תקנה 8

 תחילה

 חוק הנבימ (ווגמולים ועףקומ), ווש*״ט-1959 [נוסח משולב]
י בנכים א ו פ ל ר ו פ י ר ט ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ר48 לחוק מגבים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה: 1  [נוסח משולב]

, בהגדרת ״נכה משוקם״  1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2
 במקום ״ששח חדשים״ יבוא ״שלושה חדשים״.

. תחילתן של תקנות אלד, היא מיום כ״ה באלול תשל״ה (1 בספטמבר 1975). 2 

־ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ד־נביט (טיפול רפואי) (תיקון מס׳ 3), תשל״ו— 3 
 1975״.

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר הבטחון

 ף בתשרי תשל״ו (11 בספטמבר 1975)
 (ו!מ 73103)

 1 פ״ה תשי״ט, עמי 276.

 2 ק״ת תשי״ד, עמי 500; תשכ״ט, עמי 992; תש״ל, עמ׳ 412; תשיל׳׳ב, עמי 102; תשל״ד, עמי 645; תשל״ה, עמי 753

 ועמי 2082.

 תיקון תקנה 1

 תחילה

 השם
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 איגרות חוב

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960

ות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן  תקנ
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960!,

 אני מתקין תקנות אלה5

 1, ביום ג׳ בחשון תשל״ו(8 באוקטובר 1975) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: הוצאת סדיווו
 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שלושים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/150, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, םדרה 3/150״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ה-1974 י;
 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 ) והיא תסומן 6/350, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-־1960, סדרה 6/350״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 6/301), תשל״ה-31974
 (3) סדרת איגרות חוב שסך בל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/550, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/550״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ה-1974 4.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/150, 6/350, 12/550),
 תשל״ו-1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  א׳ בחשון תשל״ו(6 באוקטובר 1975) י
 0!« 740510) שר האוצר

 3 ק״ת וושל״ה, עמי 152.
 4 קית תשל״וז, עמי 8153

 1 סייח תשיך, עמי 48; תשל״ב, עמי 17.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 151.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ו
 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לביצים

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

 1. (א) המחיר המקסימלי לביצים שאוסמו בבתי קירור יהיה במכירה כלהלן: מחיר מקסימלי
 לצרכן

 באגורות
 לקמעונאי בחנותו

 סוג הביצה באגורות

 (1) שמשקלה מעל ל־65 גרם 33.6 36
 (2) שמשקלה מעל ל־60 גרם עד 65 גדם 29.6 32
 (3) שמשקלה מעל ל־55 גרם עד 60 גדם 25.6 28
 (4) שמשקלה מעל ל־50 גרם עד 55 גרם 21.6 24
 (5) שמשקלה מעל ל־45 גרם עד 50 גרם 16.6 19
 (6) שמשקלה מעל ל־40 גרם עד 45 גדם 12.6 15
 .(7). שמשקלה מעל ל־30 גדם עד 40 גדם 7.6 10

 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.
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 (ב) על מכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי
 המוכר לגבות אגורה אחת נוספת לכל ביצה.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים
 מקומיות שאוםמו בבתי קירור), תשל״ו—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  כ״ח בתשרי תשל״ו(3 באוקטובר 1975) א
) שר החקלאות 7 4 0 1 0 מ 2 ח ) 

 פקודת בתי הדואר
ה ד ו ק פ ת ל ת השלישי פ ס ו ת  שינוי ה

, ובאישור ועדת הכלכלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ד(2) לפקודת בתי הדואר׳
 של הכנסת, אני מתקן את התוספת השלישית לפקודה (להלן — התוספת) כך:

ת ו י י : י א ו ב י  במקום האמור בתוספת 2

 ״בעד דבר דואר רשום, למעט חבילה, עד 94.80

 בעד חבילה שמשקלה עד 3 ק״ג עד 59.25

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג, עד 94.80

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג, עד 142.20

 בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג, עד 185.40.״

ן ז ו ן א ר ה  ה׳ בתשרי תשל״ו(10 בספטמבר 1975) א
מ 760003< שר התקשורת ח ) 

 1 חוקי א״י, כרך ני, פרק קט״ו, עמי 1155; ס״ח תשכ״ה, עמי 234.

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 239.

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

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 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. הכנסה מריבית המשתלמת על שטרי ההון המפורטים להלן תהיה פטורה ממס

 על שטרי היי המוטל על הכנסה׳ חוץ מן המס בשיעור של 35% שיש לנכותו במקור לפי סעיף 161

: 2 ה ס נ כ  לפקודת מס ה

 (1) שטרי הון של בנק המזרחי המאוחד בע״מ בשווי נקוב כולל של 5
 מיליון לידות (סדרה 2)!

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 52; תשי״ז, עמ׳ 156.

 2 דעי מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, עמי 188.
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 (2) שטרי הון של בנק המזרחי המאוחד בע״מ בשווי נקוב כולל של 10
 מיליון לירות (סדרה 3)!

 (3) שטרי הון של בנק למלאכה בע״מ בשווי נקוב כולל של 10 מיליון
 דולר של אהר״ב.

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב המפורטות להלן תהיה פטורה ממס פטור ממם הכנפה
 > > , , ! עי איגרוב חוב

 המוטל על הכנסה, חוץ מן המס בשיעור של 35% שיש לנכותו במקור לפי סעיף 161
 לפקודת מס הכנסה:

 (1) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 20 מיליון לירות, שהונפקו מאת חברה להשקעות

 של בנק המזרחי המאוחד בע״מ (סדרה 44)1
 (2) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה בשווי,
 נקוב כולל של 50 מיליון לידות, שהונפקו מאת ״אגדות״ חברה להנפקות

 של בנק הפועלים בע״מ (סדרה 6)!
 (3) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 25 מיליון לירות, שהונפקו מאת ״מנפיקים״ חברה

 להנפקות של בנק דיסקונט בע״מ (סדרה 21)!

 (4) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 25 מיליון לירות, שהונפקו מאת ״מנפיקים״ חברה

 להנפקות של בנק דיסקונט בע״מ (סדרה 22)!

 (5) איגרות חוב ניתנות להמרה במניות נושאות ריבית בשיעור של
 15% לשנה בשווי נקוב כולל של 20 מיליון לירות, שהונפקו.מאת בנק

 לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע״מ (סדרה 66)!

 (6) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית של 4% לשנה בשווי כולל
 של 5,517,000 לירות, שהונפקו מאת ביצור בע״מ (סדרה 124)!

 (7) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 2,403,000 לירות, שהונפקו מאת ביצור בע״מ

 (סדרה 125)!
 (8) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 6,242,000 לירות, שהונפקו מאת ביצור בע״מ (סדרה

.!(126 

 (9) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 9,792,000 לירות, שהונפקו מאת ביצור בע״מ

 (סדרה 127)1

 (10) איגרות חוב צמודות מדד נושאות ריבית בשיעור של 4% לשנה
 בשווי נקוב כולל של 75 מיליון לידות, שהונפקו מאת אגרות, חברה

 להנפקות של בנק הפועלים בע״מ (סדרה 8).

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

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ב בתשרי תשל״ו(17 בספטמבר 1975) י
< שר האוצר י 2 6 5 מ 0 ח ) 
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקניה מס׳ ו78

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
 1939 !, שהועברו אלי, ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקניה מס׳ 54 מיום 25.3.1942 שפורסם בעתון רשמי 1942 תום׳ 2, עמ׳ 512,
 בטל במדד. שהוא חל על 1/3 מרכושו של הירש ברק דימר (מס׳ סדורי 67), באשר

 החלק האמור מגיע לדוד רימר לפי צו ירושה.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ׳ בתשרי תשל״ו(25 בספטמבר 1975).

ם ו ל ם ב ר מ  כ׳ בתשרי תשל״ו(25 בספטמבר 1975) ע
) הממונה על רכוש האויב 7 2 0 1 ° מ ח ) 

 עייר 1939, תוס׳ 1, עמי 79.

 תיקון טעויות דפוס

 בתקנת מילווה פיתוח (סדרה 5017), תשל׳׳ה—1975, שפורסמו בקובץ התקנות 3390, תשל״ה,
 עמ׳ 2545, ובתקנות מילווד, פיתוח (סדרה 5018), תשל״ו—1975, שפורסמו בקובץ התקנות 3403,

 תשל״ו, עמ׳ 120 — בתקנה 5, במקום ״6%״ צ״ל ״8%״.

 בצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון), תשל״ו—1975, שפורסם
 בקובץ התקנות 3407, תשל״ו, עמ׳ 165, ברישה, אחרי ״שטפונות״ צ״ל ״תשי״ח—1957 1י׳ ובמקום

 ״משרד הפנים״ צ״ל ״שר הפנים״.

 קונץ התקנות 3412, 3׳ גתשין תשל״ו, 7.10.1975

 גדפס בדשוס המכשלה, ירושליס
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