
ת ד מ ז ש  ר

 קובץ התקנות
 י״ח בטבת תשל״ו 3450 22 בדצמבר 1975

 עמוד

בית) (תיקו!)׳ תשל״ו---5ד19 04ד סה (ניכוי מרי ת ממ הכנ ו  תקנ

ת בניה והובלה) (תיקון), תשל״ו—1973 . 704 ו ד ם בעד עבו מי ו סה (ניכוי מתשל ת נ?ט הכנ ו נ  תק

ן) (תיקון), תשל״ו—1975 , . 705 ם או טובי תי רו ם בעד שי י מ ו ל ש ת סה (ניכוי מ ת מס הכנ ו נ ק  ת

ת חשמל דו , עבו ת מתכת ו ד , עבו ת הלבשה ו ד ו ם בעד עב י מ ו ל ש ת סה (ניכוי מ ת צזס הכנ ו נ ק  ת
ת הובלה) (תיקון), תשל״ו—1975 705 ו ד עבו קה ו י נ  ואלקטרו

תי משרד) רו קי שי י ר בוחנים, שכר מרצים ושכר מענ ם, שכ ר אנעי כ ש סה (ניכוי מ ת מם הכנ ו  תקנ

 (תיקון), תשל״ו•—1975 , 706

706 . . סה (ניכוי משכר סופרים) (תיקון), תשל״ו—1975 . ת מס הכנ ו  תקנ

707 . . . ת ביטוח) (תיקון), תשל״ו—1975 . ל כ ע סה (ניכוי מ ת מם הכנ ו  תקנ

ו —1975 . . . . . 08ד ״ ל ש ת כהכנסה) (תיקון), ת י ב עת רי  צו מם הכצטה (קבי

, תשל״ו—1975 . 708 ספו במערכה (העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה) ילים שנ ת חי ו ח פ ש ת מ ו נ ק  ת

ת מחירים) (מס׳ 2) (תיקון), תשל״ו—1975 . 709 א ל ע ם (איסור ה תי רו ם ושי ח על מצרכי קו  צו הפי

ן כללי של מצרכים), תשל״ו—1975 . . 710 מו ם (סי תי רו ם ושי ח על מצרכי קו י  צו הפ

ד . 2ו . צרי מזון), תשל״ו—1975 . . ם (ייצור מו תי רו ם ושי ח על מצרכי קו  צו הפי

ת אבטלה), תשל״ו—1975 . . . 14ד ע י נ מ ת ל ו ל ו ע פ ר ל ו ע ת השי ל ד ג ה ) י מ ו א ל ח ה טו י  צו הב

714 . . מוש בבול הלשכה) (תיקון), תשל״ו—1975 . ן (שי ת עורכי הדי כ ש  כללי ל

 מדור לשלטון מקומי

, תשל״ו—1975 715 ק עזר לדייר־אל־אסד (סלילת רחובות)  חו



 פקודת מש הכנסה

ת י ב י ר ר גיבוי מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי מעיפים 164 ד243 לפקודת מס ה
: ה ל  א

 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (ניכוי מריבית), תשב״א—21961 •—

״ ו־״33%״ יבוא בכל מקום "35%״ ! f  (1) בתקנת משנה (א), %27במקום ״

 (2) בתקנת משנה (ב), בפסקה (1), במקום ״%{•27״ יבוא ״35%״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית) (תיקון), תשל״ו—1975״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
) שר האוצר 7 - ! 3 ״ מ 3 ח ) 

 1 דיני מזיינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; פ״וו תשל״ה, עמי 168.
 2 ק״ת תשנ״א, עמ׳ 1305¡ תשל״ג, עמ׳ 1142.

 פקודת מס הכנסה

ות בדבר ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 64נ ד243 לפקודת מס הכנסה י, אני מתקין תקנות
: ה ל  א

 החלפת 1. במקום תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה),

, יבוא : י 2 תשל״ד—1973 2 י נ ?  ח

 ״ניכוי מס 2. (א) קבלן המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות

 • הובלה ינבה מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכיח הקבלן, להנחת
 דעתו של פקיד השומה׳ כי ניהל לגביי הכנסתו פנקסים קבילים ינכה

 מתשלומים אלה מט בשיעור של 10%״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה)
 (תיקון), תשל״ו—1975״.

 י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י ה ו ש ע ר ב י נ ו ב י ץ
) שר האוצר 7 2 3 2  >חמ ד

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש fi עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, עמ׳ »16.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 422.
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ה ס מ  פקודת מס ה

ות בדבר ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין  תקנ

ן תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה י, אני מתקי
 אלה

 1. במקום תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין), החלפת
 , תקנה 2

, יבוא :  תש״ל—1970 ־
 ״ניכוי מס 2. (א) משלם המשלם למקבל תשלומים בעד שירותים או טובין, ינכה

 מתשלומים אלה מס בשיעור של 15%.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכיח המשלט, להנחת
 דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים,

 ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%.״
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין) השם

 (תיקון), תשלי׳ ו—1975״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
) שר האוצר 7 2 3 2 מ ן ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ פיח תשל״ה, עמ׳ 168.
 2 ק״ת תש״ל, עמי 1317¡ תשל״ג, «מ׳ 1040.

 פקודת מס הכנסה

ות בדבר ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת,  תקנ
 עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה!
: ה ל  א

 1. במקום תקנה 2 לתקנות מס הכנפה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות החלפת
י 2 י נ ? , יבוא : ת  מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל״ד—1973 2

 ״ניכוי מס 2. (א) מזמין המשלם למקבל תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות

 מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה או עבודות הובלה, ינכה מתש
 לומים אלה מס בשיעור של 20%.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכיח המשלם, להנחת
 דעתו של פקיד השומה, כי ניהל לגבי הכנסתו פנקסים קבילים ינכה

 מתשלומים אלה מס בשיעור של 10%״.

0 ש  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה׳ ה
 עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה) (תיקון), תשל״ו—1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
) שר האוצר י 2 3 2 מ ן ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״ח תשל״ה, עמי 168.
 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 425.
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ה ס נ נ ס ה ת מ ד ו ק  נ

 תקנות בדבר מכד משכר אמנים, שכד בוחנים, שכר מרצים
 ושכר מעמקי שירותי משרד

 .בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות
: ה ל  א

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הפנמה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים ושכר
, במקום ״%{27״ יבוא ״35%״.  מעניקי שירותי משרד), תשכ״ז—1967 2

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכד בוחנים׳ שכר
 מרצים ושכר מעניקי שירותי משרד)(תיקון), תשל״ו—1975״.

 תיקון תקנה 2

ע ר ב י נ ו כ י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975)
 (חמ 72327)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, עמ׳ 168.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 2040: תשל״ג, עמ׳ 1141.

 נקודת מס׳ הכנסה
ם י ר פ ו  תקנות בדבר ניבוי משכר ס

 בתוקף סמכותי לפי םעיפימ 164 ד243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות
 אלה

׳ יבוא :  1. במקום תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר מופרים)׳ תשכ״ד—1964 2

 ״ניכוי מס 2. (א) מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל, ינכה משכר זה מ&

 בשיעור של 35%.

 (ב) מקבל תושב ישראל שהוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה,
 את סכום שכר הסופרים שהוא קיבל בשנת המס שקדמה לשנת המם
 השוטפת, וכי לא היתד, לו מלבדה הכנסה ממקורות אחרים, יאשר
 פקיד השומה כי המס בשנה השוטפת ינוכה משכר הסופרים, על אף

: ה ל  האמור בתקנת משנה (א), בשיעורים א

 (1) אם סכום שכר הסופרים אינו עולה על 45,000 לירות
 לשנה — 510%

 (2) אם סכום שכר הסופרים עולה על 45,000 לירות אך
 אינו עולה על 75,000 לירות לשנה — 20%;

 (3) אם סכום שכר הסופרים עולה על 75,000 לירות אך
 אינו עולה על 100,000 לירות לשנה — 30% !

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, עמי 168.
 2 ק״ת תשכ״ד, עמי 927; תשל״ג, עמ׳ 1142.

 החלפת
 תקנה 2
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 (4) אם סכום שכר הסופרים עולה על 100,000 לירות
 לשנה — 35%.

 (ג) בקביעת סכום שכר הסופדים לצורך תקנה זו לא תובא בחשבון
 הכנסה לפי פסקה (4) לסעיף 2 לפקודה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי משבר סופרים) (תיקון), תשל״ו— השם
."1975 

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
 (ןומ 723134) שר האוצר

ס הכנסה  פקודת מ
ח ו ט י ס מעמלת ב ר ניכוי מ ב ד ת ב ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מם הכנסה י, אגי מתקין תקנות
 אלה :

 1. במקום תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), תשכ״ד—1964 2, יבוא ¡ החלפת
 תקנה 2

 ״גינוי מס 2. (א) מבטח המשלם עמלת ביטוח למקבל, ינכה מעמלה זו מם בשיעור

 של 35%.
 (ב) הוכיח המקבל, להנחת דעתו של פקיד השומה, את סכום עמלת
 הביטוח שהוא קיבל בשנת המם שקדמה לשנת המס השוטפת, וכי לא היתד,
 לו מלבדה הכנסה ממקורות אחרים, יאשר פקיד השומה כי המס בשנה
 השוטפת ינוכה מעמלת הביטוח, על אף האמור בתקנת משנה (א),

: ה ל  בשיעורים א
 (1) אם סכום עמלת הביטוח אינו עולה על 45,000 לידות

 לשנה — ,10% ;

 (2) אם סכום עמלת הביטוח עולה על 45,000 לירות אך אינו
 עולת על 75,000 לירות לשנה — 20% !

 (3) אם סכום עמלת הביטוח עולה על 75,000 לירות אך אינו
 עולה על 100,000 לירות לשנה — 30% ¡

 (4) אש סכומ עמלת הביטוח עולה על 100,000 לירות
 לשנה — ,35%.

 (ג) בקביעת סכום עמלת הביטוח לצורך תקנה זו לא תובא בחשבון
 הכנסה לפי פסקה (4) לסעיף 2 לפקודה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח) (תיקון), תשל״ו— השם
 1975״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
* ך * ^ ך ^ ן * 3 n ̂ /Í 23134 ך  ^^,1) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120¡ ס״ח תשל״ה, עמי 168.
 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 926¡ ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1141.
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 פקודת מש הכנסה

ה ס נ כ ה ו בדבר קביעת ריבית כ  צ

, ובאישור ועדת הפםפים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מם הכנסה ג
 הכנסת, אני מצווה לאמור :

, במקום הגדרת  :יקין טעיף 2 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת ריבית כהכנסה), תשכ״א—21901

 ״ריבית״ יבוא :

׳ לרבות הפרשי  ״ ״ריבית״ — כמשמעותה בחוק הריבית, תשי״ז—1957 3
 הצמדה שאינם פטורים ממם ולמעט ריבית והפרשי הצמדה על איגרות חוב״.

 !שפ 2־ לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (קביעת ריבית כהכנסה)(תיקון), תשל״ו—1975״.

י נ ו ב י ץ ע ר ב ש ו ה  י״ג בטבת תשל״ו(17 בדצמבר 1975) י
) שר האוצר 7 2 3 ״ מ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, עפ׳ 120¡ ם״ח תשל״ה, עפ׳ 168
 2 ק״ת תשכ׳׳א, עמ׳ 1307¡ תש״ל, עמ׳ 1251.

 3 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 50.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

 תש״י-1950

ת בני משפחות חיילים שנספו במערכה ק ס ע  תקנות בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 בהסכמת שר העבודה ובאישור ועדת העבודה של

:  הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ן 1. חובת נותן עבודה כאמור בסעיף 33א(א) לחוק תחול לגבי עובד שהועסק במקום ת ו ת נ ב 1  ח

 העבידה עבודתו לפחות ששה חודשים רצופים בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישה.

 2. עובד ייחשב ככשיר להמשיך בעבודה אחרי הגיעו לגיל הפרישה אלא אם ועדת
 תעסוקה קבעה כי הוא איננו כשיר.

:  3. לא תחליט ועדת תעסוקה על אי־כשירות עובד כאמור בתקנה 2 אלא באחד מאלה

 (1) העובד אש מ בהתנהגות רעה חמורה הפוגעת במקום עבודתו, בנותן
 העבודה או בשמם הטוב!

 בשירות לעבודה

 החלטה על
 פיטורי יעובד

 0״ח תש״י, עמ׳ 162¡ תשל״ה, עמי 10.
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 (2) העובד הפסיק מרצונו הטוב את עבודתו ונותן העבודה לא חייב אותו
; דתו  לפרוש מעבו

 (3) העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך בעבודתו הקודמת או בכל התעסקות
 אחרת באותו מקום עבודה מחמת מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי.

ת ו  4. ועדת תעסוקה רשאית, בכפוף לאמור בתקנה 2, לקבוע כי עובד כשיר לעסוק פממי
 בהתעסקות אחרת באותו מקום עבודה׳ ובלבד שיש אפשרות מעשית להעטקתו. ועדת תעסוקה

 5־ נותן עבודה המפטר עובד או מחייבו לפרוש מעבודתו בניגוד להוראות תקנות אלה׳ עו:שיז
 דינו — מאסר ששה חודשים או קנס 500 לירות.

 6. לתקנות אלה ייקרא ׳׳תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (העסקת עובד מעבר ״שם
 לגיל הפרישה), תשל״ו—1975״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ׳ בכסלו תשל׳יו(24 בנובמבר 1975) ש

ן 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

 צו בדבר איסור העלאת מחירי מצרכים ושירותים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב>א)(2) ו־(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: , אני מצווה לאמו  תשי״ה—1957. ג

! ף . ע  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים) (מם׳ 2), ס
א: בו , במקום הגדרת ״המועד הקובע״ י  תשל״ג—1973 2

 ״המועד הקובע״ — פרק הזמן שבין י״ז בכסלו תשל״ה (1 בדצמבר 1974)
 לבין י״ז בטבת תשל״ה (31 בדצמבר 1974)״.

 2. תחילתו של צו זה מיום כ״ח בטבת תשל״ו (1 בינואר 1976). תחילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים) (מס׳ 2) השפ .
 (תיקון), תשל״ו—1975״.

ם ב ר ־ ל ב י י (7 בדצמבר 1975) ח ו  ג׳ בטבת תשל״
) שר המסחר והתעשיה 7 4 ״ 9 מ 4 ח י  י

 1 פ״ח תשי״ח, ««׳ 21¡ תשל״ג, עמ׳ 26.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 2044¡ תשל״ד, עמ׳ 790, עמ׳ 1218.
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 חוק הפיקוח על מצרגימ ושירותימ, השי״ח-1957
ר סימון כללי של מצרכים ב ד  צו ב

נ לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח— 5  בתוקף סמכותי לפי מעיפים 5 ד
ר:  1957 !, אני מצווה לאמו

-  1. .כצו זה -

ה.  ״המגהל״ — מנהל חטיבה במשרד המסחר והתעשי

נת הצורה, הטיב או האיכות  ״יצרן״ — אדם העוסק בייצורו של מצרך או בשינויו מבחי
 וכן אדם העוסק באריזתו או במזיגתו של מצרך במכל!

 ״מכל״ — פח, פחית, קופסה, שק, שקית, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, אריזה, עטיפה
 וכל בית־קיבול אחר שיש בו מצרך!

 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בתוספת לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (מצרכים בני־פיקוח), תשל״ג—973 נ •י׳, למעט מצרך כמשמעותו בצו הפיקוח על

.  מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), תש״י—1950 3

ם דרך מדרבי ההעברה את הבעלות על מצרך ד 2. (8) לא יעביר אדם במהלך עסקו נשו  הסחר במצי

 או את ההחזקה בו ולא יקבלו ולא יחזיקו באמור, אלא אם המצרך סומן לפי הוראות
 צו זה.

 שאינו מסומן

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל להתיר בכתב, בתנאים שקבע
 בהתר, העברתו, קבלתו והחזקתו של מצרך שאינו מסומן לפי הוראות צו זה.

 אופן הסימוי 3. מצרך יסומן באופן שנקבע בתוספת והסימון יכלול את הפרטים שבתוספת, אך

 מותר לציין פרטים נוספים.

׳ 4, (א) לא יממן אדם מצרך אם אינו היצרן או היבואן של אותו מצרך ולא ידביק, ״ י  סימון או ש
 על ידי אדם אחר ו > _! .

 לא יחבר ולא יצרף אליו תווית המכילה פרט מפרטי הסימון שבתוספת.
 (ב) לא ישנה אדם שאינו צרכן, לא יחליף, לא ישחית, לא יקלקל, לא יסיר ולא

 ימחוק פרט מפרטי הסימון של מצרך לפי התוספת.

 שם אחר
 התר לציין 5, (א) על אף האמור בסעיף 4 מותר לציין שמו ומענו של אדם אחר, בנוסף או

 במקום שמו ומענו של יצרן או יבואן המצרך, אם נתקיימו שניים אלה :

 (1) המנהל התיר בכתב ציון כאמור ובעל ההתר ממלא אחר תנאי הההר!

 (2) בעל ההתר נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת קיומו של כל דין
 החל על ייצורו, סימונו ושיווקו של המצרך.

 (ב) מתן התר לפי סעיף זה, סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו וביטולו מסורים
 לשיקזל דעתו של המנהל.

 1 ס״וו תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26,

 צ ק״ת תשל״ג, עמי 1366.

 3 ק״ת תש״י, עמי 258; תשב״ד, עמ׳ 1031; תשכ״ה, עמי 702; תשל״ד, עמי 1291; תשל״ה, ע«׳ 1007,
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 6. לא יציין אדם במהלך עסקו על מצרך או על מכל פרט מפרטי הסימון שבתוספת סימון כוזב
 ! או מטעה

 או פרט נוסף כלשהו כשאותו פרט הוא כוזב או מטעה,

 7. (א) לא ימכור אדם ולא יחזיק למכירה, לא יקנה אדם שאינו צרכן, לא יציע איסור מכירי,
ב י י ז ג °^י  ולא יסכים שימכרו לו מצרך שיש עליו או על המכל שלו םימון כוזב או מטעה. *° מ

 (ב) אדם המחזיק מצרך במקום עסקו או בכמות ובנסיבות שאינן שכיחות בשימוש
 לצורך עצמו, רואים אותו כמחזיק למכירה, כל עוד לא הוכיח את ההיפך.

 8. צו זה בא להוסיף על כל דין,- הוראה בצו אחר בדבר סימון מצרך מםויים, הסותרת שמירת דינים
 הוראה בצו זה, ההוראה שבצו האחר עדיפה.

יה  9. תחילתו של צו זה בתום ארגעה חדשים לאחד פרסומו. תחי

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כללי של מצרכים), השם
—1975״.  תשל״ו

 תוספת
ן ו מ י ס ן ה פ ו  א

 (סעיף 3)

 1. (א) הסימון ייעשה בהדפסה או בהטבעה על המצרך או על המכל או על תווית צורת הסימון
 המודבקת, המחוברת או המצורפת למצרך או למכל בצורה שאין להורידה בקלות.

נו כל מלה ופרט בבהירות,  (ב) בהדפסה או בהטבעה כאמור בסעיף קטן (א) יצרי
 באותיות לא קטנות ולא צפופות, במקום הנראה לעין הקונה ובאופן שיקל על כל אדם

 לקרוא ולהבין את הסימון.

 2. (א) הסימון יכלול את שם המצרך ואת כינויו המסחרי, את ארץ הייצור ואת שם תוכן הסימון
ת הכמות ואת פירוט  היצרן ומענו — ואט המצרך מיובא, את שם היבואן ומענו — א

 המרי היסוד שמהם מורכב המצרך, לפי סדר יורד של כמותם.

 (ב) הכמות תצויין ביחידות של מספר או ביחידות של אורך, שטח- נפח או משקל
; בכל מקדה תצויין הכמות נטו של המצרך ללא מכל. ן י  בשיטה המטרית, לפי הענ

 (ג) היה המצרך עשוי לפחות במשקלו, בתנאי מסחר ושיווק רגילים, בגלל החסנתו,
 תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה לגבי אותו מצרך.

 3. (א) סימון המצרך ייעשה בעברית ובנוסף לסימון בעברית מותר לסמנו גם שפת הסימון
 בשפה לועזית! סומן המצרך בפרטים נוספים בלועזית יצויינו פרטים נוספים אלה גם

 בעברית.

 (ב) סומן המצרך גם בלועזית לא יהיו האותיות הלועזיות שבהן צויין פרט מסויים
 גדולות מהאותיות העבריות שבהן צויין אותו פרט.

ר ־ ל ב ם ג י י  כ״ ו בכסלו תשל״ו(30 בנובמבר 1975) ח
) שר המסחר והתעשיה ד 4 0 1 0 מ 9 ח ) 
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״וו-1957
 פקודת הסמכויות כענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר ייצור מוצרי מזון

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אנו  1957 !, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2

ר:  מצווים לאמו

 1. בצו זה —

־״מכוך — במשמעותם בחוק התקנים, תשי״ג״~1953 י..  ״תקן״ ו

 ״מצרך״ — מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת בטור בי.

 2. (א) לא ייצר אדם, לא י־בא ולא יעביר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות
 או !עת ההחזקה על מצדך ^לא אמ הוא מתאים לדרישות התקן הנקוב לצידו׳ בטור ג׳

 לתוספת,

 (ג) התקנים האמודימ מופקדים —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה

! ג י  76׳ תל־אב
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דדך העצ״
 מאות 82, היפה.

 הגבלת
 ייצור ויבוא

 תתילד, 3. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

- ו ״ ל ש  4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי מזון), ת
 1975״.

 תוספת
 (סעיפים 1 ו־2)

 טור ג׳
 התקן

י  תקן ישראלי ת״י 131 — טבת תשל״ד •— ינואר 1974 שמנ
 מאכל! שמן כותנה או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 טור א׳ טור ב׳
 מם׳ סידורי המצרף

 שמן כותנה

 נ ס״ח תשי״וו, עמי 24; תשל״ג, עט׳ 26.

 2 ע״ר 1939, תופ׳ 1, עמ׳ 37; ס״וו תשי״ד, עמי 120.

 3 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.
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 טור ג׳
 התקן

 טור א׳ טור ב׳
 מס׳ סידורי זזמצרו

י  שמן שומשומין תקן ישראלי ת״י 167 — טבת תשל״ד — ינואר' 1974 שמנ
 מאכל! שמן שומשומין או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 שמן זית תקן ישראלי ת״י 191 — תשרי תשל״א — אוקטובר 1970
 שמן זית או כל תקן ישראלי אחד שיקבע תחתיו המכון.

 שמן סויה תקן ישראלי ת״י 216 — טבת תשל״ד — ינואר 1974 שמני
 מאכל ! שמן סויה או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.

 שמן אגוזי אדמה תקן ישראלי ת״י 220 «« טבת תשל״ד — יולי 1962 שמן אגוזי
 אדמה (1) למאכל או כל תקן ישראלי אחר שיקבע המכון

 תחתיו.

 שמן קיק תקן ישראלי ת״י 304 — טבת תשל׳׳ד -•- ינואר 1974 שמני
 מאכל; שמן קיק או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.
י  שמן חריע תקן ישראלי ת״י 305 — טבת תשל״ד -— ינואר 1974 שמנ
 מאכל; שמן חריע או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.
 שמן תירס תקן ישראלי ת״י 478 — טבת תשל״ד — ינואר 1974 שמני
; שמן תירס או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו ל כ א  מ

 המכון.
 אבקת קקאו תקן ישראלי ת״י 650 — ניסן תשכ״ז — אפריל 1967 אבקת

 קקאו או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו המכון•

 שוקולד תקן ישראלי תי׳י 36 — מרחשוון תשל״ג ~ נובמבר 1972
 שוקולד או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו המכון.

 מיץ עגבניות תקן ישראלי ת״י 41 — אלול תשכ״ה — ספטמבר 1965 מיץ
; רסק תרכיז או כל תקן ישראלי אחר שיקבע כז  רסק תרכיז עגבניות מרו

 תחתיו המכון.

 מיץ עגבניות תקן ישראלי ת״י 357 — ניסן תש״ך — אפריל 1960 מיץ
 (במיכלים עגבניות (במיבלים אטומים) כפי שתוקן בגליון תיקון — תשרי
 אטומים) תשל״ה — אוקטובר 1974 או כל תקן ישראלי אחר שיקבע

 תחתיו המכון.

 שמן חמניות תקן ישראלי ת״י 57 — טבת תשל״ה — ינואר 1975, שמני
 מאכל: שמן חמניות או כל תקן ישראלי אחר שיקבע תחתיו

 המכון.
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 כ״ה בחשון. תשל״ו(30 באוקטובר 1975)
 (וומ 7411019)

ם ב ר ־ ל כ י י ב ח ו פ ט ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות שר המסחר והתעשיה

 קובץ התקנות 3450, י״ח בטבת תשל״ו, 22.12.1975



 חוק הניסוח הלאומי [נוסח משולכ], תשבי׳רז- 968ן
 צו בדבר הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127יט(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—
 1968 !, לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העכורה של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. השיעור הנקוב בסעיף י 127יט(א) לחוק ישונה מ״5% ל־10% מאומדן הגביה
 השנתית של דמי ביטוח אבטלה לגבי שנת הכספים 1975/76.

 2, לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה),
 תשל״ו—1975״.

 העלאת השיעור
 למניעת אבטלה

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

(9 בדצמבר 1975)  ה׳ בטבת תשל״ו
 (וו מ 750387)

 ם״ח תשכ״ח, עמי 108; תשל״ג, עמ׳ 126; תשל״ה, עמי 246.

 חוק לשכת עורכי הדין, חשכ״א-1961

 כללים בדבר שימוש בבול הלשכה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין׳ תשכ״א—1961 י, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. במקום סעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (שימוש בבול הלשכה), תשכ״ש—1969 2
 (להלן — הכללים העיקריים), יבוא :

 ״בלל הלשכה 1. הלשכה הנפיק בול מוטבע, מודבק או מודפס בערך של שלוש לירות,

 בצורה שתקבע הלשכה.״

 2. התוספת לכללים העיקריים — בטלה.

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין (שימוש בבול הלשכה) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

 החלפת העיף 1

 ביטול התוספת

ק ג נ ר ח צ  י
 יושב ראש המועצה הארצית של

 לשכת עורכי הדין

 נתאשר.
(J975 10 בדצמבר)ו׳ בטבת תשל״ו 

 (חמ 703213)

ק ו ד ם י י צ י י  ח
 שר המשפטים

 1 ם״ח תשכ״א, עמי 178.

 ק״ת תשכ״ט, עמי 1089.
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מי קו ן מי  מדוד לשלטו

 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לדייר־אל־אסד בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
: ה  המועצה המקומית דיר־אל־אסד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — הגירות
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית

 ביבים;

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

ים!  וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־ ודים בהתאם לחוק
; ה  עזר ז

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
ננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע  שאי

דס;  המהנ

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,
 לרבות אבני שפה וקירות תומכים;

 ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—2:1958, שמינתה אותו
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

; ן  או מקצת

ר־אל־אסד;  ״המועצה״ — המועצה המקומית די

:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה

ונים;  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, נטיעתם
 מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מהדש של ביבים, תעלות, צינורות מים,

 בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עב׳ 256,

 2 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 108.
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נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות,  (3) התאמת רחוב, מבחי
 מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,
 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם;

ה;  (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עלי

; ה  (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה ב

; י ב  ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחו

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב ~ לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

ר;  מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמו

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
;  כולן או מקצתן

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, כורכר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים אלא
 בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הוועד, על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

דס; הסלילה תבוצע בבת אחת  5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שיקבע המהנ
 או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין קטעים

ם:  קטעי

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא;

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
; ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא  של התשתי

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;

ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי
;  רחבו המלא

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור;

 סלילת כביש
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 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם.

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים
 וגבייתם

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישא ו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 100%.

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קט
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה מאת כל אהד
דס; ואולם אם  מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שישלח אליהם המהנ
ד עם  נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו,

 לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס.

 פקדונות
 על חשבון

 דמי השתתפות
 בסלילת כבישים

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של

 אי ביצוע

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את

 הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש בידי׳ המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שיקבע
דס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי  המהנ

 החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא;

; ה פ  (2) הנחת אבני ש

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא;

ר;  (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמו

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישא ו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־ד, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששילם לה כאמור.
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 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי התר בכתב
! הפרטים, התנאים והדרכים  מאת המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו

 כאמור, ייקבעו בידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא התר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם 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 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם
 אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על חנכם שבו דנה ההודעה, w פורסמה בשני עתוניט יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה. שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדייר־יאל־אסד (סלילת רחובות), תשל״ו—1975״.

 מלילת כביש
 על ידי הנעלים

 תעודד, על סכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות

 עונשין

ד א ב ר ה ׳׳ ם ד ב א ח ב  !:תאשר. א ה מ ד ע
 ט׳ בכסלו תשל׳׳ו(13 בנובמבר 1975) ראש המועצה המקומית דייר״אל־אסד

 (ו1מ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 3450, י״ה כטבת תשל״ו, 22.12.1975

 גדפם בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 128 אגורות


