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 תוק מילמה קצר מועד, תש״ך-960ו

הן אי תנ ב ו ו ת ח גרו ת אי א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו״14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960!
 אני מתקין תקנות אלה:

 1, ביום י״ב באייר תשל״ו(12 במאי 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים וחמישה מיליון
 לירות, והיא תסומן 3/118, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 3/118״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר

 מועד (סדרה 3/101), תשל״ו-1976־5
 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/218, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/218״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-1976 3;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/418, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/418״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/401), תשל״ו-1976 *.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/118, 6/218, 12/418),
 תשל״ו-1976״.

ת ו ר ד צאת ס  הו
ב ו ת ח גרו  אי

 השם

ץ י ב ו ב י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

׳ו, עמי 833.  3 ?״ת תשל׳
, עמ׳ 835.  4 ק״ת תשל״ו

 י׳ באייר תשל״ו(10 במאי 1976)
 >חמ 72112)

 1 ס״וז תש״ך, עמ׳ 48; תשל״ב, פמ׳ 17; תשל״ו, עמי 25.
, עמ 832.  2 ק׳׳ת תשל״ו

 פקודת מס הכנסה

 צו בדבר פטור ממס על מכירת תעודות פקדון
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 97(ג) לפקודת מס הכנסה •י ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״תעודות פקדוך — תעודות פקדון רשומות על שם המוצעות לתושבי חוץ בלבד תמורת

 מטבע חוץ, הניתנות להמרה למניות רגילות רשומות על שם ונסחרות בבורסה.

 2. ריווח הון הנובע ממכירת תעודות פקדון יהא פטור מתשלום מם.

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון מתעודות פקדון),
 תשל״ו—1976״.

ר מתשלום  פטו
ס  מ

ץ ל ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ׳ בניסן תשל״ו(20 באפריל 1976)
 (חמ 723128)

, עמ׳ 84. וסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ו  1 דיני מדיבת ישראל, נ

ת 3523, י״א באייר תשלי׳ו, 11.5.1975 ו נ ק ת  1574 קוכץ ה



 פקודת הבסיחות בעבודה [נוסח חדש]/ תש״ל-1970

 תקנות בדבר בטיחות בטרקטורים בחקלאות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], •
 תש׳יל—1970 •י אני מתקין תקנות אלה:

34 « ק ן ת  1. בתקנה 34 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב—1972 / תיקו
 בפסקה (2), במקום ״כ״ח בטבת תשל״ו (1 בינואר 1976)״ יבוא ״כ״ב בטבת תשל׳׳ח

 (1 בינואר 1978)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות) (תיקמ)׳ השם
 תשל״ו—1976״.

 כ״א באדר ב׳ תשל׳יו(23 במרס 1976)
 (חמ 750220)

סח חדש 16, עמ׳ 337. ו ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
ת תש׳ז׳׳ב, עמי 1701. ״  2 ק

ם . ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 פקודת הבסיחות בעבודה [נוסח חדש], חש״ל-970ו

ת ו א ל ק ת ח ו ר ט מ ם ל י ר ו ט ק ר ת ט ר י כ ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 תש״ל—1970 י, אני מתקין תקנות אלה:

, ק י  1, בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), ת
, בפסקה (2), במקום ״כ״ח בטבת תשל״ו (1 בינואר 1976)״ יבוא ״כי׳ב  תשל״ב—1972 2

 בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות השמ
 בטיחות) (תיקון), תשל״ו—1976״.

 ט״ז באדר ב׳ תשל״ו(18 במרס 1976)
 (חמ 750220!

וסח חדש 16, עמי 337. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1723.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

ת 3523, י״א באייר תשל״ו, 11.5.1976 1575 ו  קובץ התקנ



 חוק שירותי הכבאות, חשיי׳ס-1959

 תקנות בדבר ארגון ותקן של יחידות כבאים
 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, ד ו־35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 !

 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המפקח״ — מפקח כבאות ראשי לפי סעיף 22 לחוק;

 ״תקן״ — רשימת משרות של יחידת כבאים והדרגות הצמודות להן;
 ״רשות כבאות״ — כמוגדר בסעיף 1 לחוק;

 ״השרי׳ — שר הפנים.

 2. אלה כיגויי הדרגות של כבאים וכבאים מתנדבים לפי הדרגה הגבוהה ביותר ומטה:
 (1) רב־טפסד — מפקח כבאות ראשי;

 (2) טפסר;
 (3) טפסר ראשי;

 (4) רשף;
 (5) רשף משנה;
 (6) קצין כיבוי;

 (7) קצין כיבוי משנה;
 (8) רב־סמל ראשון כבאי;

 (9) רב־סמל כבאי:
 (10) סמל כבאי;

 (11) רב־כבאי;
 (12) כבאי ראשון;

 (13) כבאי;

 3. המפקח יקבע צורת סימני הדרגות, אופן ההענקה והענידה.

 4. לא יתמנה אדם כעובד רשות כבאות אלא למשרה פנויה בתקן.

 5. יושב ראש רשות מקומית שהיא איגוד ערים או יושב ראש ועדת כבאות שהיא
 רשות מקומית, יציעו מדי שנה למפקח תקן יחידת כבאים ברשות הכבאות.

 6. המפקח יעביר את הצעת התקן בצירוף הערותיו"לאישור השר.

 7. אישר השר תקן כאמור בתקנה 6, יודיע המפקח על כך לרשות הכבאות.

 8. תקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידות כבאים), תשכ״ב—1962 2 —
 בטלות.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים),
 תש ל״ו—1976״.

ת ו י דרג  סימנ

י למשרה ו נ  מי

 הצעת תקן

 אישור התקן

 הודעה על תקן

ל  ביטו

לה  תהי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ד בניסן תשל״ו(14 באפריל 1976)
 (חמ 76544)

 1 ש״ח תשי״ט, עמ׳ 199; תשכ״ט, עמ׳ 44.
 2 ק״ת תשב״ב, עמ׳ 2174.

11.5.1976 ,  1576 קובץ התקנות־ 3523, י״א באייר תשל״ו



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

 צו בדבר שירות אספקת גז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 / אני מצווה לאמור:

ת ו ר ד ג  1. בצו זה — ה

 ״גז״ — גו נפט מעובה; יל • :

 ״מכל גז״ — מכל המכיל כמות של 12 עד 48 ק״ג גז;

 ״חברת גז״ — עוסק באספקת גז לצרכנים במכלי גז;

 ״צרכן״ — אדם שלפי הסכם עם חברת גז תספק לו החברה גז במכלי גז;

 ״מחסן חברת גז״ — מקום שבו מהסינים חברת גז, סוכניה.או באי־כודזה, מכלי גז.

 2. דרש צרכן מחברת הגז לספק לו מכל גז אחד, תספק החברה אח מכל .הגז עשיית שירות
׳ י ש י י י י ־ - ל ן ל ה ל  כ

 (1) כאשר המרחק בין מחסן חברת הגז ובין היעד לאספקת גז הוא עד
 50 ק״מ — תוך 16 ימים מיום הדרישה;

 (2) בכל מקרה אחר, תוך 21 יום מיום הדרישה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח •על מצרכים ושירותים (שירות אספקת גז), תשל״ו— השם
 1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ז בניסן תשל״ו(27באפריל 1976) י
 (חמ 7411010) שר האוצר

 נ ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לביצים

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

! ף י ע ס ן ו ק -  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים ת
, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:  מקומיות) (מס׳ 3), תשל״ה—1975 2

 1 סייח תשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 1390.

ת 3523. י״א באייר תשל״ו, 11.5.1976 1577 ו  קובץ התקנ



 ״(ב) על מכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות
 רשאי המוכר לגבות שתי אגורות נוספות לכל ביצה.״

ן צו 2. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים מקו קו  תי

, לפני ״תשל״ה—1974״ יבוא ״(מס׳ 3),״.  מיות) (תיקון), תשל״ו—1976 3

ה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים  השם 3. לצו ז
 מקומיות) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

. 1 1 3  3 ק״ת השל״ו, עמי 9

 כ״ו בניסן תשל״ו(26 באפריל 1976)
( 1 4 0 1 0  >ה3 2

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

 צו בדברי התאגדותם של נאמני ההקדש ״קרן אליהו סגל
 לקידום מדע הבניה״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה אני מצווה לאמור:

 1. יעקב סגל, אליעזר סגל ועו״ד משה פורת (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד זה ייקרא ״קרן אליהו סגל לקידום מדע הבניה״.

 3. ״ מטרת התאגיד היא לקדם עריכת מחקרים בתחומי מדע הבניה, ובמיוחד בתחומי
 הבניה הטרומית ותיעוש הבניה.

 4. הנאמגים יהיו חייבים להגיש למפקח על ההקדשות באגף האפוטרופוס הכללי
 דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים

 נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן אליהו סגל לקידום מדע הבניה),
 תשל״ו—1976״.

ת להתאגד  רשו

 שט התאגיד

ת התאגיד ר ט  מ

 מסירת
 דין וחשבון

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 כ״ה בניסן תשלי׳ו(25 באפריל 1976)
 (חמ 73093)

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 107.

 1578 קובץ התקנות'3523, י״א באייר תשל״ו, 11.5.1976



 הגדרות

 חוק שירות בטחון, תשי״ס-959ז [מסח משולב]

 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 7, דד, 8, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון,

1 (להלן — החוק), אני מצווה לאמור: לב]  תשי״ט—1959 [נוסח משו

 1. בצו זה —

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה — למעט אשד, נשואה,
 אשה הרה ואם לילד — שנולד בין א׳ בניסן תשי״ט (9 באפריל 1959) לבין כ״ט באלול

 תשי״ט (2 באוקטובר 1959), שני התאריכים בכלל;

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום או אל
 חייב שירות סדיר או אל חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת

 ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;

 ״חייב בשירות סדיר״ — עולה שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי תש״ז (26 בספטמבר 1946) לבין כ״ט באלול
 תשי״ח (14 בספטמבר 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שידות סדיר;

 (2) אשה שנולדה בין א׳ בתשרי תש״י (24 בספטמבר 1949) לבין כ״ט באלול
 תשי״ח (14 בספטמבר 1958), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר;

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, , או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, 1945 3  ברפואה, 1947 2
 שנולד בין א׳ בתשרי תש״ב (22 בספטמבר 1941) לבין כ״ט באלול תש״ו (25

 בספטמבר 1946), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר;

 (4) אשה "המורשית, או הזכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים,
 31945, שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ב (22 בספטמבר 1941) לבין כ״ט באלול
 תש״ט (23 בספטמבר 1949), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר,

 ״חייב בשירות מילואים״ —
 (1) עולה שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בין כ״ד בטבת תרפ״ד (1 בינואר 1924) לבין כ״ט באלול
 תש״ו (25 בספטמבר 1946), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר.

 (ב) , .גבר שמורשה או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת
 המתעסקים ברפואה, 1947, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
 השיניים, 1945, שנולד בין א׳ בתשרי תרפ״ב (3 באוקטובר .1921) לבין

 כ״ג בטבת תרפ״ד (31 בדצמבר 1923), שני. התאריכים בכלל;

 (2) אשה נשואה — למעט אשה הרה ואם לילד — המורשית או הזכאית להיות
 מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, או לעסוק ברפואת
 שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, 1945, שהיתה לאזרח ישראלי או לתושב
 . קבוע בין •ח׳.בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949), לבין יום פרסום צו זה ברשומות,

 1 ס״ת תשי׳׳ט, עמ׳ 286.
ם׳ 1,-עמי 262.  2 עייר 1947, תו

- .; - • ־ י ס׳ עמ׳ 1. .  3 ע״ד 1945, תו
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 שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ב (22 בספטמבר 1941) לבין כ״ט באלול תשי״ח
 (14 בספטמבר 1958), שני התאריכים בכלל, ואין בידיה תעודה המעידה שהיא

 פוטרה משירות בטחון;

 ״מועמד לשירות׳, — אדם שהוא בר רישום, חייב בשירות סדיר או חייב בשירות
 מילואים ־,

 ״עולה״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה — למעט אשד! נשואה, אשד.
 הרה ואם לילד — שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ה׳ בתשרי תש״י
 (1• באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה

 שהוא פוטר משירות בטחון.

 2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו
 בהודעה אישית.

 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד ט״ו באייר תשל״ו (15 במאי 1976) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט

 בתוספת, בשעה 8.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

יצבות לרישום  תאריך אלידד, מועד התי

ו ו וביו גברים בשיט י  כ

 י״ג בתמוז תשל״ו
 (11 ביולי 1976)

 י״ד בתמוז תשל״ו
 (12 ביולי 1976)

 ט״ו בתמוז תשל״ו
 (13 ביולי 1976)

 ט״ז בתמוז תשל״ו
 (14 ביולי 1976)

 י״ז בתמוז תשל״ו
 (15 ביולי 1976)
 כ׳ בתמוז תשל״ו
 (18 ביולי 1976)

 כ״א בתמוז תשל״ו
 (19 ביולי 1976)

 כ״ב בתמוז תשל״ו
 (20 ביולי 1976)

 כ״ג בתמוז תשל״ו
 (21 ביולי 1976)

 כ״ד בתמוז תשל״ו
 (22 ביולי 1976)

 כ״ז בתמוז תשל״ו
 (25 ביולי 1976)

 כ״ח בתמוז תשל״ו
 (26 ביולי 1976)

 ביוני 1976)

 ט״ז באייר תשל״ו
 (16 במאי 1976)

 י״ז באייר תשל״ו
 (17 במאי 1976)

 י״ח באייר תשל״ו
 (18_במאי 1976)

 י״ט באייר תשל״ו
 (19 במאי 1976)
 כ׳ באייר תשל״ו
 (20 במאי 1976)

 כ״ג באייר תשל״ו
 (23 במאי 1976)

 כ״ד באייר תשל״ו
 (24 במאי 1976)

 כ״ה באייר תשל״ו
 (25 במאי 1976)

 כ״ו באייר תשל״ו
 (26 במאי 1976)

 כ״ז באייר תשל״ו
 (27 במאי 1976)
 א׳ בסיון תשל״ו
 (30 במאי 1976)
 ב׳ בסיון תשל״ו
 (31 במאי 1976)

 ט״ז בסיון תשל״ו(14

 ט׳ בניסן תשי״ט
 (17 באפריל 1959)
 כ״ד בניסן תשי״ט

 (2 במאי 1959)
 ט׳ באייר תשי״ט
 (17 במאי 1959)

 כ״ה באייר תשי״ט
 (2 ביוני 1959)

 י״א בסיון תשי״ט
 (17 ביוני 1959)

 כ״ו בסיון תשי״ט
 (2 ביולי 1959)

 י״א בתמוז תשי״ט
 (17 ביולי 1959)

 כ״ז בתמוז תשי״ט
 (2 באוגוסט 1959)

 י״ג באב תשיי״ט
 (17 באוגוסט 1959)

 כ״ט באב תשי״ט
 (2 בספטמבר 1959)
 י״ד באלול תשי״ט

 (17 בספטמבר 1959)
 כ״ט באלול תשי״ט

 (2 באוקטובר 1959)
 חייב שירות מילואים

 א/בניסן תשי״ט
 (9 באפריל 1959)

 י׳ בניסן תשי״ט
 (18 באפריל 1959)
 כ״ה בניסן תשי״ט

 (3 במאי 1959)
 י׳ באייר תשי״ט
 (18 במא־ 1959)

 כ״ו באייר תשי״ט
 (3 ביוני 1959)

 י״ב בסיון תשי״ט
 (18 ביוני 1959)

 כ״ז בסיון תשי״ט
 (3 ביולי 1959)

 י״ב בתמוז תשי״ט
 (18 ביולי 1959)

 כ״ח בתמוז תשי״ט
 (3 באוגוסט 1959)

 י״ד באב תשי״ט
 (18 באוגוסט 1959)

 ל׳ באב תשי״ט
 (3 בספטמבר 1959)
 ט׳יו באלול תשי״ט

 (18 בספטמבר 1959)
 חייב שירות סדיר או

 התייצבות לרישוס
 על פי הודעה

 אישית

יצבות לרישום  התי
 שלא על פי

 הודעה אישית
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יצבות  התי
ת על הי קו  לבדי

 הודעה אישית

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות
 בטחון, במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

יצבות  התי
ת שלא קו  לבדי
 על פי הודעה

 אישית — גברים

 5, כל מועמד לשירות, גבר, שלא קיבל עד ג׳ בכסלו תשל״ז (25 בנובמבר 1976)
 הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, בד׳ בכסלו תשל״ז (26 בנובמבר

 1976) בשעה 08.00.

יצבות  התי
ת שלא קו  לבדי

 על פי הודעה
 אישית — נשים

 6. כל מועמד לשירות, אשה, שלא קיבלה עד ט׳ בטבת תשל״ז (30 בדצמבר 1976)
 הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה
 לשירות בטהון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י׳ בטבת תשל״ז (31.

 בדצמבר 1976) בשעה 08.00.

יצבות  התי
ת קו  להשלמת בדי

 על פי
 הודעה אישית

 7. כל מועמד לשירות שהתייצב 'לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון וכושרו
 לא נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו, במקום ובזמן
 שהודעו לו בהודעה אישית או בהודעה חתומה ביד יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

יצבות  התי
ת בדיקות מ ל ש ה  ל

 שלא על פי
 הודעה אישית

 8. כל מועמד לשירות כאמור בסעיף 7 אשר לא קיבל עד כ״ג בטבת תשל״ז (13
 בינואר 1977) הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות
 לקביעת כושרו לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ד בטבח

 תשל״ז(14 בינואר 1977) בשעה 08.00.

ת לשירות יצבו  התי
ל פי  סדיר ע

 הודעה אישית

 9. כל בד־רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות
 בטחון לפי סעיף 8 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהורעו לו
 בהודעה אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב

 הגילים הקבועה בסעיף 2 לחוק.

רות ת לשי יצבו  התי
 סדיר שלא על פי
 הודעה אישית —

 גברים

 10. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״ז באייר תשל״ז (15 במאי 1977) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 9״ נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום כ״ח באייר תשל״ז(16 במאי 1977) בשעה 08.00.

יצבות לשירות  התי
ל פי  סדיר שלא ע

 קודעה אישית — י
 נשים

 11. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד ט׳ באב תשל״ז (24 ביולי 1977) הודעה
 אישית כאמור בסעיף ״ 9, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית

 כמפורט בתוספת, ביום י׳ באב תשל״ז(25 ביולי 1977) בשעה 08.00.

יצבות לשירות  התי
פי ה על־ ח ט  ב
 הודעד. אישית

 12. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות
 מי שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון לפי סעיף 8 לחוק, נקרא להתייצב לשירות

 בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

ת לשירות יצבו  התי
ל פי ן שלא ע  כטהו

 הודעה אישית

 13. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, אשר לא קיבל עד כ׳ בסיון
 תשל״ו (18 ביוני 1976) הודעה אישית, הכל כאמור בסעיף 12, נקרא בזה להתייצב
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום כ״ב בסידן תשל״ו (20

 ביוני 1976).
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 14. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחו!)
 (מם׳ 2), תשלי׳ו—1976״.

 השם

 תוספת
 לשכות הגיוס האזוריות:

 ירושלים — רח' רשי׳׳י 103 (שכונת מקור ברוך);
 חיפה — רח׳ עומר אל כיאם 14—12 (מול העיריה);

 תל־השומר — מחנה תל־השומר (על יד קיראון);
 טבריה — רה׳ נצרת;

 באר־שבע — רח׳ יד ושם 22.

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

ד ק ו  פ

 א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976)
 (חמ 73021)

ן מקובלי* ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לבת־ים בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 77(א)(4) 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית בת־ים חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

! סעיף 2 1. בסעיף 2(ב) לחוק עזר לבת־ים (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3 (להלן —  תיקי

 חוק .העזר העיקרי), במקום ״דינו — קנס חמש לירות״ יבוא ״דינו — ׳קנס חמישים
 לירות״.

ן סעיף 4 2. בסעיף 4(ב) לחוק העזר העיקרי, במקום ״75 אגורות״ יבוא ״3.60 לירות״. קו  תי

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ו— ש !  ן

 1976״.

ר ק ל ק ו ח צ  י
 ראש עירית בת־ים

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 נתאשר.
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976)

 (חמ 8/20)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ופח חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

וסח חדש 7, עמ׳ 173. ת ישראל, נ נ  2 דיני מדי
 3 ק״ת השי״ד, עמ׳ 748; תשב״ה, עמי 1767.
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 פקודת העיריות

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות / מתקינה מועצת עירית
 בת־ים חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ן ה קו  1. בתוספת לחוק עזר לבת־ים (אספקת מים), תשכ״ו-—1966 -; במקום פריטים 1 עד תי
 6 יבוא:

ת ו ר י י ה ב ר ג א ה ף 2 ^ ^ ^ . י ע ת ^ י ט ף ת פ ש ר ף ן ב י ת ״ ך ג 1 א  ״

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 500
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 1,250

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

 עד ״2 215
 למעלה מ־״2 500

45 ( ב)  2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 45

— ( ( ג )  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ר

 לכל מטר מרובע של שטח המגרש 7.60
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים — לכל מטר מרובע של שטח בניה בכל קומה 15.05
 בבנין שאינו למגורים — לכל מטר מעוקב של נפח הבניז 10.20

— (  5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)
 מד־מים שקטרו(כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד־מים) —

 (1) אינו עולה על ״3/4 260
 (2) עולה על ״3/4 ואינו עולה על ״1 360

H 6 9 0  (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״
\ ואינו עולה על ״2 800  (4) עולה על ״\
 (5) עולה על ״2 900

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5(ט)) 45״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (אספקת מים) (תיקון מם׳ 2), תשל״ו— הס•
."1976 

ק ר ל ק ו ח צ  נתאשר. י
 כ״א באדר ב׳ תשל״ו(23 במרס 1976) ראש עירית בת־ים

 (חמ 8/7)

ל א פ ק ר ח צ  י
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
וסח חדש 8, עמ׳ 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

, עמ׳י2410; תשל׳׳ד, עמ׳ 1430; תשל״ה, עט׳ 175.  2 ק״ת 1902, תשכ״ו

ת 3523, ׳״א באייר תשל״ו, 11.5.1976 1583 ו  קובץ התקנ

«...•ví 



 פקודת העיריות

 חוק עזר לחולון בדבר תיעול

, מתקינה מועצת עירית חולון  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1
 חוק עזר זה:

, יבוא:  1. במקום התוספת לחוק עזר לחולון (תיעול), תשכ׳יו—1966 2

 ״הוספת
 (סעיף 4)

 שיעור האגרה

ת ך ר י י  אגרת תיעול - ב

 לכל מטר מרובע של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 3.50

 לכל מטר מרובע משטח בנין 12.50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (תיעול) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ס א י ל ו ן ח נ  נתאשר. פ
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976) ראש עירית חולון

 (וזמ 8/14)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת פ ס ו ת  החלפת ה

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת 1890, תשכ־׳ו, עמי 2159; תשל״ה, עמ׳ 686.

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב~962ן

ת ביוב ר ג ה בדבר א י תנ ק עזר לנ ו  ח

, וסעיפים 37 ו־33  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות1
, מתקינה מועצת עירית נתניה הוק  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 3

 עזר זה:

 1. - בסעיף 1 לחוק עזר לנתניה (אגרת ביוב), תשל׳׳ה—1975 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), בסופו יבוא:

 ״״מפעלי תעשיה״ — כל מפעל ובית מלאכה הנמצאים באזור התעשיה קרית אליעזר
 בגושים 8234, 8235, 8236 ו־8237 ובאזור התעשיה בדרומה של נתניה בגושים

 7945, 7946 ו־7947.״

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 סייח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 631.

ת 3523, י״א באייר תשל״ו, 11.5.1976 ו נ ק ת  1584 קובץ ה



ת פ ס ו ת ת ה פ י ח  2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: ה

 ״תוספת
ת רו ו ״ שיעור האגרה באג ע ת ־ ) 
ב של מיס ק ו ע ל מטר מ כ  י ״ ל

 הנצרכים, למעט
 אגרת ביוב — מיס להשקיית

 למגורים, בתי הארחה, משרדים, עסקים, בתי מלאכה 40

 למפעלי תעשיה 45״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכתביה (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״. השם

ם ח מ נ - ר ׳ ב  בתאשר. א
 ד׳ בניסן תשל׳׳ו(4 באפריל 1976) ראש עירית נתניה

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לצפת בדבר תיקון חוקי עזר

, וסעיף 77(א) לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות 1
, מתקינה מועצת עירית צפת חוק עזר זה:  התעבורה 2

ו חוקי עור קי ׳ תי ר א ו ט ך ב ד צ  1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט ל
 במקום הסכום הגקוב בטור ג׳ יבוא ״חמשת אלפים לירות״:

ר ג׳  טור ב׳ טו

500 16 

 2(ב) 500

 2. להוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (תיקון חוקי עזר) (מם׳ 4), תשל״ו—1976״.

ר א׳  סו

 1. חוק עזר לצפת(העמדת רכב וחנייתו),
 תשל״ג—1973 3

 2. חוק עזר לצפת (רשיונות לאופניים),
 תשי״ג—1953 4

ס א י מ ח ן ג ר ה  א
 ראש עירית צפת

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 3 קי׳ת תשל״ג, עמ׳ 1664.
 4 ק׳׳ת תשי־׳ג, עמ׳ 1271.

 נתאשר.
 כ׳יא באדר ב׳ תשל״ו(23 במרס 1976)

 (חמ 8/150)

ל א פ ק ר ח צ  י
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים

סה חדש 8, עמי 197. ו ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

, ניסח חדש ד, עמ׳ 173. נת יעראל  2 דיני מדי

ת 523נ. ׳״א באייר תשל׳׳ו,־ 11.5.1976 1585 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת העיריות

 חוק עזר לרמלה בדבר פיקוח על כלבים
, מתקינה מועצת עירית 1 2 לפקודת העיריות 5 1 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו

 רמלה חוק עזר זה:

, במקום סעיף קטן ! סעיף 5 1. בסעיף 5 לחוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים), תשל״ה—1975 2  תיקי

 (א) יבוא ״(א) העירית תגבה אגרה של שתים־עשרה לירות בעד רשיון על כל כלב וכן
 אגרה של שלוש לירות בעד כל לוחית מספר.״

 דשם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ו—1976״.

א ר י צ ח ו ב ן א ר ה  נתאשר. א
 ח׳ באדר ב׳ תשל״ו(10 במרס 1976) ראש עירית רמלה

 1,חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ד הדש 8, עמי .197 2 ק׳׳ת תשל׳׳ד., עמי 596. ס ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לחוף־אעוקלע בדבר פיקוח על כלבים
, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המועצה האזורית חוף אשקלון חוק עזר זה:

! סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לחוף אשקלון (פיקוח על כלבים), תשי״ט—1959 2 (להלן — קו  תי

 חוק העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) המועצה תגבה אגרה של שש לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של שתי
 לירות בעד כל לוחית־מספר.״

 החלפת סעיף 9 2. במקום סעיף 9 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״עונשין 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קגס 5000 לירות,

 ואם היתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו
 נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו.״

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־אשקלון (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ו— ש  ה

."1976 

ד ל י ש ט ו ה ר ד ו ה  נתאשר. י
 כ״א באדר ב׳ תשל״ו(23 במרס 1976) ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

 (חמ 8/13)

ל א פ ק ר ח צ  י
 שר הדתות

 ממלא מקום שד הפנים
סח חדש 9, עמ׳ .256 2 ק״ת תשי״ס. עמי 6ל20. ו  1 דיני מד־נח ישראל, נ

11.5.1976 , ת 3523, י״א באייר תשל״ו ו נ ק ת  586 נ קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לנשר בדבר אספקת מים
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות !, מתקינה המועצה

 המקומית נשר חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ י ח : ה א ו ב  1• במקום התוספת לחוק עזר לנשר (אספקת מים), תשכ״ו—966! 2 י

 ״תוספת
רות ^ ^ . האגרה בלי ף 2 י ע ס ת ^ י ע ר ת פ ש ף ף ו ב י ת ח ף ג  ^ א

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 1,400
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה 2,100

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

 עד ״2 210
 למעלה מ־״2 390

70 ( ( ב  2, אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3 (

70 (  3, אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)

־(ג)) —  4, אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לנכס בשטח עד חצי דונם 2,800

 לכל מ״ר נוסף 6
 ונוסף לזה —

 בבני! מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 14
 בבנץ שאינו בנין מגורים לכל מ״ק של נפח הבנין 7

: ( ד)  5. אגדת מד־מים (סעיף 5(
 (א) כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד המים לפי המחיר שבקבע

,  ליצרן על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 3
 בתוספת 20%.

 (ב) כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד מים — לפי חשבון שהגיש
 המנהל.

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5(ט)) 70

) 50״  7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)

 2. • לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

ג ט ר ל ל ק א ר ש  נחאשר. י
 כ״א באדר ב׳ תשל״ו(23 במרס 1976) ראש המועצה המקומית נשר

 (חמ 8/7)

ל א פ ק ר ח צ  י
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
וסח הדש 9, עמי 256. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשבי׳ו, עמי 2424; 3332, תשל״ה, עמי 1644.
 3 סייח תשי׳׳ח, עמ׳ 24; תשל׳־ג, עמ׳ 26: עמ׳ 202.

ת 3523, י״א באייר תשל״ו, 11.5,1976 1587 ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לשלומי בדבר אגרת תעודת אישור

ת/ מתקינה ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
 המועצה המקומית שלומי חוק עזר זה:

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לשלומי (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1974 2, יבוא: פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
 (סעיף 3)

ז י י י י י ג  א. תעודה — ח״ר״

 1. בעניז הנוגע לפטור ממס הכנסה 10

 2. בכל עניו אחר 8

 ב. העתק תעודה 5״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי (אגרת תעודת אישור) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ו—1976״.

ן ז ד ה ו  נתאשר. ד
 ד׳ בניסן תשל״ו(4 באפריל 1976) ראש המועצה המקומית שלומי

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

סח חדש 9, עמ׳ 256. ו נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 185 ו־2517.

11.5.1976 , ת 3523, י״א באייר תשל״ו ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה; ירושלים

1588 
 המחיר 128 אגורות




