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 חוק מאי חשבון, תשט״ו-1955
 תקנות בדבר אגרות

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי־חשבז־ן, תשט״ו—1955 ג
, אני מתקין תקנות אלה: 2  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) להוק־יסוד: משק המדינה

, יבוא:  החלפת תקנה47 1. במקום תקנה 47 לתקנות רואי־חשבון, תשט״ז—1955 3

 ׳׳אגרוינ 47. (א) ואלה האגרות שיש לשלם:

ת ו ר י  (1) בחינות: ל

 (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בבחינות
/  ביניים חלק א/ ביניים חלק ב׳ וסופיות חלק א
 וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד
 לגשת לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיב

 חן שנית במועד אחר 55
 (ב) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בבחינות
 סופיות חלק בי, וכן בקשה לגשת לבחינה שבה
 הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או

 שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 80

 (ג) בקשה לפטור מבחינה׳ לכל נושא בבחינת
 ביניים או בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳ 30

 ואולם על בקשה לפטור משבעה ־נושאים או
 יותר לא תעלה האגרה על 210 לירות.

 >2) התמחות:
 (א) בקשה להירשם כמתמחה 35

 אולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את -
 התמחותו אצל רואה חשבון אחר, הואיל
 ורואה החשבון הקודם מת או פשט את
 הרגל או הסתלק מן המקצוע או מסיבות
 שלדעת חיושב־ראש אינן מאפשרות לאו־
ה א  תו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל מ
 החשבון הקודם, אין לשלם אגרה נוספת
 עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות

 אצל רואה החשבון האחד.

 (ב) בקשה לשחרור מחובת התמחות 35

 (3) רשיון:רואה חשבון:

 (א) אס המבקש עמד בבחינות מטעם המועצה,
 בכולן או במקצתן 215

 (ב) אם המבקש פוטר מכל הבחינות מטעם
 המועצה 325

 1 ם״ח תשט״ו, עמ׳ 26.
 2 ס״ח תדזל״ה, ממי 206.
 3 ק״ת תש0״ז, עמי 34.
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 (4) אגרה שנתית: ייייי1
 (א) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון שלוש

 שבים ומעלה 400
 (ב) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון פחות

 משלוש שניט 200

 (ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות בשי*
 עור העליה במדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך
 מדד המחירים לצרכן שנתפרסם ליום שלושים ואחד באוגוסט (להלן —
 המדד החדש) כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם ליום שלושים
(להלן — המדד היסודי), תשולם האגרה כשהיא  ואחד באוגוסט שקדם לו
 ) מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

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

 שבינו לבין המדד המוחלף״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון(תיקון), תשל״ו—1976״.

ק ו ד ם ר צ י י  י״ז באלול תשל״ו(12 בספטמבר 1976) ח
) ־ שר המשפטים 7 0 4 6 ° מ ח ) , 

 חוק השיפוט הצבא/ חש?ו״ו-1955
 תקנות בדבר סדרי הדין בבתי־הדין הצבאיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 559 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955 1־, ובהסכמת שר
 המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1 8 ה נ ק ת ן ו ק י  1. בתקנה 18 לתקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי־הדין הצבאיים), תשכ״ח— ת
 21968, בסופה יימחקו המלים ״ויעבירנו למת״ש לשם ביצוע״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השיפוט הצבאי (סדרי הדין בבתי־הדין הצבאיים) השם
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

ס ר ן פ ו ע מ  י״ז באלול תשל״ו(12 בספטמבר 1976) ש
) שר הבטחון 7 3 1 4 מ 9 ה ) 

 אני מסכים.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 1 ם״ח תשט״ו, עמי 171; תשל״ב, עמי 140.
 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 2092.
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 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילווח,
 תשס״ז- 1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ  צו בדבר פטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשטי׳ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של,הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של .הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ הידועה בשם
 ״פקדון ברירה קצר וצמוד — 1973״ שאישר שר האוצר!

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ על־ידי יחיד במסגרת
 התכנית, ואשר עברו שלוש שנים לפחות מיום הפקדתו.

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס שיש
.  לנכות במקור לפי הוראות סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 25), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ח באלול תשל״ו(13 בספטמבר 1976)
 (חמ 72650)

 1 ס״ה חשמ״ז, עמי 52; תשל״ו, עמ׳ 159.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ם״ה חשל״ו, עמי 156.

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילהת,
 תשס״ז-956 ן

ה . ס נ כ ס ה מ ר מ  צו בדבר פטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממם הכנסה וערבות
 למלוות, תשט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו1ה —

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק המזרחי המאוחד בע״מ הידועה בשם ״פקדון צמוד —
 60 חודש״ שאישר שר האוצר!

 ״פקדוך — כסף שהופקד בבנק המזרחי המאוחד בע׳ימ על ידי יחיד במסגרת התכנית ואשר
 עירו שלוש שנים לפחות מיום הפקדתו.

 2. הכנסה מריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס שיש
.  לנכות במקור לפי הוראות סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 3 לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 26), תשל״ו—1976״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ח באלול תשל״ו(13 בספטמבר 1976)
 (חמ 72650)

 1 ס״ה תשט״ז, עמ׳ 52; תשל׳׳ו, עפ׳ 159.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120; ס״ה תשל״ו, עמי 156.

 פטור ממם
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 פקודת ההסגר
 תקנות בדבו־ תעודות חיסון וחיסון בגד מחלת האבעבועות והחולירע

, ובאישורו של שר הבריאות, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת ההסגר ב
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות ההסגר (תעודת חיסון וחיסון נגד מחלת אבעבועות והחולידע), תיקון תקנה 1
 תשכ״ב—21962, בהגדרת ״תעודת חיסון ביךלאומית״, במקום ״בתקנות הסניטריות הבין

 לאומיות״ יבוא ״בתקנות הבריאות הבינלאומיות משנת 1969״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההסגר (תעודות חיסון וחיסון נגד מחלת אבעבועות השם
 והחולירע) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ל י צ נ ב מ ק ע י י פ  י״אבאלול תשל״ו(6בספטמבר1976) פ ר ו
) המנהל הכללי של משרד הבריאות י 7 4 0 מ 0 ז י ) 

 אני מאשר.

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 1 חא׳׳י, כרך ב׳, עמ׳ 1243; ע״ר 1937, תום׳ 1, עמ׳ 251; 1947, תום׳ 1, עמי 246.
 2 ק״ת תשכ־׳ב, עמ׳ 2366.

 פקודת התעבורה

ם י ס ו ב ו ט ו א ת ב רו ל קווי השי ף ש י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 2 לתקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), תשל״ו— תיקוןתקנה2
 31976, יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) התעריף המאושר לגבי קווי שירות כמפורט בתוספת כולל מס ערך
 מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1976 «״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ בתמוז תשל״ו (1 ביולי 1976). חיזילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תעריף של קווי השירות באוטובוסים) השם

 (תיקון), תשלי׳ו—1976״.

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג ד י ע ק ב י
) שר התחבורה ד 5 6 4 ° מ ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 2 ק״ת תשל׳׳ו, עמ׳ 1842.

 3 ס״ח וזשל׳׳ו, עמי 52.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
ה ר ו ב ע רי מוצרי ת ר מחי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אבי מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי מוצרי תעבורה), תשל״ו—

 1976 (להלן — הצו העיקרי), במקום הגדרת ״מחיר מקסימלי״ יבוא:

 ״״מחיר לצרכן״ — המחיר המקסימלי של מוצר תעבורה הכולל את המחיר פ.ו.מ.
 של מוצר תעבורה כשהוא מחושב במטבע ישראלי לפי שער החליפין שקבעה הממשלה
 ביום מכירתו על ידי היבואן כפול מקדם שנקבע בתוספת, או המחיר שקבע היבואן
 למוצר, הכל לפי המחיר הנמוך, ובמוצר תעבורה מתוצרת מקומית - מחיר המוצר

 שאישרה הרשות.״

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, בסוף סעיף קטן(א) יבוא:

 ״המחיר לצרכן יירשם בחשבון בעמודה מיוחדת לכך תחת הכותרת ״המחיר
 לצרכן.״

 תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לצו העיקרי —

״ . ן כ ר צ ל א ״ ו ב ״ י י ל מ י ס ק מ ה ם ״ ו ק מ ן (א) ב ט ף ק י ע ס  ב

ב) יבוא: )  (2) אחרי סעיף קטן
 ״(ג) למחיר לצרכן יווםף מם ערך מוסף בשיעור שנקבע בצו מם ערך מוסף

 (קביעת שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), תשל״ו—1976 י.״

 תיקון סעיף 4 4. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) לא ניתן לקונה חשבון מאת המוכר כאמור בסעיף 2(א) או השתנה
 המחיר לצרכן, יפנה המוכר לרשות בבקשה לאשר בכתב את המחיר לצרכן.״

 תיקון התוספת 5. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, המלה ״ראשונה״ תימחק, והתוספת השניה — בטלה.

 ד,שם 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי מוצרי תעבורה) (תיקון),
 תשל״ו—1976״.

ד י ע ק ב י  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג
 >חמ 741142) שד התחבורה

 1 ס׳׳ח תשי״ח, עמי 24; תשל׳׳ג, עמ׳ 26.
 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 990.

 3 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 1889.

 2758 קובץ התקנות 3593, ב״ט באלול וזשל׳׳ו, 24.9.1976



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן
 צו בזיבר הולכת סיור ברכב פרטי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־יסוד: משק המדינה 2  1957 ג

 מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי), החלפת התוספת
 תש״ד—1960*, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 11)

 1. אגרת רשיון לגבי רכב שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, או אגרה בעד חידוש
 הרשיון, תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בלירות
 כשמספר מקומות הישיבה כשהרשיון ניתן לתקופה

 לנוסעים מלבד הנהג — של שנה

 עד 4 120

 5 עד 7 180

 8 עד 11 215,

 2. אגרת רשיון לגבי רכב המופעל על ידי מנוע דיזל, או אגרה בעד חידוש הרשיון,
 תהיה בשיעורים אלה:

 שתור האגרה בלירות
 כשהרשיון ניתן לתקופה

 ל  ש

 שנה 3 חודשים

 1350 345״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976). תהילה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי) (תיקון), השם

 תשל״ו—1976״.

ד י ע ק ב י  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג
 >זזמ 741121< שר התחבורה

 1 ם״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ם׳׳ח משי״ה. עמי 206.

 3 ק׳׳ת תש׳׳ך, עמי 1063; תשכ״ב, עמ־ 1159; תשכ״ו, עמי 2796.

 ק!בץ התקנית 3593, כי׳ט באלול תשל׳׳ו, 24.9.1976 2759



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
 צו בדבר שכר מקסימלי להסעה במונית

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 / אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. ^ האמור בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במונית),

, יסומן(א) ואחריו יבוא:  תשל״ו—1976 2

 ״(ב) לשכר המקסימלי לפי התוספת ייווסף מס ערך מוסף בשיעור ׳שנקבע
 בצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), תשל״ו—976! 3 ז

 השכר יעוגל לחמש האגורות הקרובות כלפי מטה״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במונית)
 (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

 י״ג באלול תשל׳׳ו(8 בספטמבר 1976)
 (חמ 75633)

 1 ם״וז תשי׳׳ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ־ 26.
 ב ק׳׳ת תשל״ו, עני׳ 896 ועמי 1654.

 3 ק״ת תשל׳׳ו,- עמ׳ 1884.

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ו ת ב כ ר ה ל ייצור רכב ו ח ע ו ק י  צו בדבר פ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיי׳ח—
 1957ן, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) להוק־יםוד: משק המדינה 2,

 אני מצווה לאמוד:

ת 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), תשכ״ז— 9 ס ו ת ה ן ן ק י  ת

, במקום ״50״ יבוא ״70״ ובמקום ״2000״ יבוא ״2600״.  י 1967 3

 תהילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976).

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו) (תיקון
 מם׳ 3), תשל״ו—1976״.

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976)
 (חמ 741157)

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ס׳׳וז תשל׳׳ה, עמ׳ 206.

 3 ק׳׳ת תשכ״ז, עמ׳ 1616; תש׳׳ל, עמ׳ 1569; תשל׳׳ה, עמ׳ 1399; תשל״ו, עמ׳ 740.

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 2760 קובץ התקנות 3593, כ״מ באלול תשל׳׳ז, 24.9.1976



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ר כ ת ש ע י ב ק ם ו ת ק ז ח יות, שירותי א נ ים במו נ ל מו ה ש ב כ ר ה ה ו נ ק ת ר ה ב ד  צו ב

י ל מ י ס ק  מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״^—
 1957/ אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות, תיקי! סעיף 5
, במקום ״125 לירות׳, יבוא  שירותי אחזקתם וקביעת שכר מקסימלי), תשכ״ד—1964 2

 ״135 לירות״ ובמקום ״60 לירות״ יבוא ״65 לירות׳/

ה ל י ח  2. תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ בתמוז תשל״ו(1 ביולי 1976). ת

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות, השם

 שירותי אחזקתם וקביעת שכר מקסימלי) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״.

י ב ק ד י ע  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג
 >חמ 40139ד< שר התחבורה

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשק״׳ג, עמי 26.
 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עמי 570; תשל״ו, עמ־ 1009.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
ב כ ר ע דיזל ב ו נ ת מ ב כ ר  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957!, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוקייםוד: משק המדינה

 אני מצווה לאמור:

״  1. בסעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנוע דיזל ברכב), תשכ״ח— ת
 31967, במקום ״2000״ יבוא ״2160״.

 2. תחילתו של צו זח היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב)

 (תיקון), תשל״ו—1976״.

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976)
 וחמ 75641}

 תחילה

 השם

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ס״ה תשל׳׳ה, עמי 206.

 3 ק׳׳ת תשכ״ה, עמי 93; תש״ל, עמי 110 ועמי 1569; תשל״ד, עמי 1487.

 קובץ התקנות 3593, כ׳׳ט באלול תשל׳׳ו, 24.9.1976 2761



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו
 צו בדבר פיקות על שירותי הובלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני  1957/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה 5

 מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על שירותי הובלה),
, יבוא:  תשל״א—1971 ג

 החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 10)

 האגרה בלירות

 1. בעד מתן כתב הסמכה למנהל מקצועי 55

 2. בעד רשיון למשרד הובלה המפעיל עד 10 משאיות או חידושו, לשנה 55
 3. בעד רשיון למשרד הובלה המפעיל מ־11 משאיות עד 30 משאיות או

 חידושו, לשנה 110

 4. בעד רשיון למשרד הובלה המפעיל 31 משאיות או יותר או חידושו,
 לשנה 165״

 2, תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על שירותי הובלה) (תיקון),

 תשל״ו—1976״.

 תחילה

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976)
 1המ 741182)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ ־26.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת תשל׳׳א, עמ׳ 673; תשל״ג, עמ׳ 1398.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
י ט ר ב פ כ ת ר ר כ ש  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ר38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, 2  11957, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 אני מצווה לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השכרת רכב פרטי), תשי״ט—

 31959, יבוא:

 1 סייח תשי״וז, עמי 24; תשל״ג, ar׳ 26.
 2 סייח תשל״מ, עמי 206.

 3 ק״ת תשי״ט, עמי 1609; תשכ״א, עמי 864; תש׳׳ל, עמי 1520.

 2762 קובץ התקנות 3593, כ״ט באלול תשלי׳ו, 24.9.1976



 ״תוספת
 (סעיף ד)

 אגרה בעד רשיון להשכרת רכב פרטי — למעט אופנוע ולמעט אוטובוס פרטי —
 כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה או לחלק ממנה, תהיה בשיעורים אלה:

 י כשתפוסת גלילי שיעור מאגרת

 המנוע בסמ״ק בלירות

 עד 1000 45

 מ־1001 עד 1750 85

 מ־1751 עד 3000 110

 מ־3001 עד 4000 165

 למעלה מ־4000 325״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ד בתשרי תשל׳יז (1 באוקטובר 1976), תחילי

 ת לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ,ושירותים (השכרת רכב פרטי) (תיקון), השם
 תשל״ו—1976״.

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג ד י ע ק ב י
1 שר התחבורה 7 4 1 1 0 מ 5 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ז
 צו בדבר פיקוח על רכבל

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני 2  1957 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה

 מצווה לאמור:

, תיקון התוספת  1. בתוספת לצו .הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), תשכ״ח—1968 3
 במקום ״1000׳׳ יבוא ״1080״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ד בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976). תחילה

 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל) (תיקון), תשל״ו— השם

."1976 

ד י ע ק ב י  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג
< שר התחבורה י 4 ״ 6 5 * ח ) 

 1 ס״ח ן1שי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ס״ח תשל״ה. עמ׳ 206.

 3 ק׳׳ת תשכ״ה, עמ׳ 1884.׳

 קובץ התקנות 3593, כ״ט באלול תשל״ו, 24.9.1976 2763



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
ת גרורים ר כ ש ה ם ל י ד ר ש ל מ ת ע קו ר פי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים.5 ד38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, 2  1957ג, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 אני מצווה לאמור:

יף9 1. בסעיף 9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת משרד להשכרת גרודים), ןסז  תיקו

, במקום ״150״ יבוא ״165״. .  תשל״ך—1974 3

 תחילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז(1 באוקטובר 1976).

 העמ 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת משרד להשכרת גרורים)
 (תיקון), תשל״ו—1976״.

 י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976)
 (חמ 7411006¡

י ב ק ע ד י  ג
 שר התחבורה

 1 סייח תשי־ח, עמי 24; משל״ג, עמי 26.
 2 ס״ח תשל״ב, עמי 206.

 3 ק״ת תשליד, עמי 1421.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ז
 צו בדבר פיקוח על גרירת רכב וחילוצו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה  1957 ג

 אני מצווה לאמור:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), תשל״ד—

 31974, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 19)

 (1) רשיון לעסק של— ייייי1

 חילוץ או גרירה 55

 חילוץ וגרירה 75

 1 ס״ה תשי־זז, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 סייח תשל״ה, 3מ׳ 206.

 3 ק״ת תשל־׳ד, עמ׳ 972; תשל׳׳ה, עמי 1572; תשל׳׳ו, עמ׳ 741.

 2764 קובז התקנות 3593. כ־ט באלול תשל״ו, 24.9.1976



 ׳ • - ־ לירות

 (2) כתב הסמכה 16

 (3) אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל־פה או בכתב, או בחינה
 מעשית 55

 (4) כפל של כתב הסמכה 10

 (5) כפל של מסמך אחר - מחצית האגרה ששולמה
 בעד המסמך המקורי״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בתשרי תשל״ז (1 באוקטובר 1976). תחילי׳

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) (תיקון השם

 מס׳ 3), תשל״ו—1976״.

ד י ע ק ב י  י״ג באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976) ג
) שר התחבורה 7 4 ״ 8 4 מ ה < 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ן

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לקרפיונים חיים

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

 1. המחיר המקסימלי לקרפיונים חיים יהיה — מתיר מקסימלי

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 11.40 לירות לקילוגרם
 בתוספת מם ערך מוסף;

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי — 14.10 לירות לקילוגרם בתוס־
 פת מס ערך מוסף!

 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים) (תיקון ביטול
 מם׳ 2), תשל״ו—1976 2 — בטל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים השם

 חיים) (מס׳ 3), תשל״ו—1976״.

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת תשל״ו, ז!מ׳ 1343.
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 כ״ה באלול תשל״ו(20 בספטמבר 1976)
 (וזמ 741163)
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ד לסזלטדן מקוגרי  מדו

 חוק איגודי עדים, תשס״ו-955ן
ת ז א ב ת איגודי ערים לשירותי כ מ ק  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 וסעיף 13 לחוק
, אני מצווה לאמור:  שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 2

, בסעיף (ז), הקטע  1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ״א—31961
 ״המועצה המקומית בית יצחק 1״ — יימחק.

 2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976׳׳.

 תיקון זותוספת

 השם

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ד באב תשל״ו(10 באוגוסט 1976)
 (המ 76533)

 1 ס״ח תשס־׳ו, עמ׳ 48.
 2 ס״וז תשי״ט. עמ׳ 199.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1918; תשל״ה, עמ׳ 2421.

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ק עזר ליבנה ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23, 24 לפקודת המועצה המקומיות!, מתקינה המו
 עצה המקומית יבנה חוק עזר וה:

 1. בסעיף 9 לחוק עזר ליבבה (מודעות ושלטים), תשי״ז-1957 2 (להלן - חיק העזר
 העיקרי), במקום ״100 לירות״ יבוא ״500 לידות״.

 2, במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תוספת שניה
« ב ) 8 ־  (סעיפים 3 (א) ו

 שיעור
 האגרה בלירות

20 
6 
2 

ת ו ע ד ו : מ י ק א ל  ח

 מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה -
 סדרה של 25 לוחות מודעות או חלק מהם:

 (א) מודעה גדולה -

 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם
 לכל יום נוסף

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה

.1 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, ממ׳ 256.
, עמי 1857; תסל״ה, ענד 355. ז י  2 ק״ת חעי

 תיקון סעיף 9

 החלפת התוספת
 השניה

י תשל״ו, 24.9.1976 מ א  2766 קובץ התקנות 3593, כ״ט ב



 שיעורי האגרה
 (ב) מודעה בינונית _ 'בלירות

 השם

 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם 10
 לכל יום נוסף 5
 בעד הדבקת כל טופס בוםף של אותה מודעה 1

 (ג) מודעה קטנה -

 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם 6
 לכל יום נוסף 3
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 (ד) מודעה זעירה —
 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מחם 4
 לכל יום נוסף 1.50
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 1

 חלק בי: שלטים

 1. - שלט לכל מטר אורך, ואם הרוחב ארוך יותר - לכל מטר
 רוחב או חלק ממטר, לשנה 15

 2. שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, בעד כל
 מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה 25״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשלי׳ו-1976״.

ת י ר ט ר ש י א  נתאשר. מ
 י״ ד באב תשל״ו(10 באוגוסט 1976) ראש המועצה המקומית יבבה

 (חמ 8/17)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפבים

 פקודת המועצות המקוממת
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

 חוק עזר לגבעת־ שמואל בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב-21962, מתקינה המועצה המקומית גבעת-שמואל חוק עזר זה:

 1, במקום התוספת לחוק עזר לגבעת שמואל (ביוב), תשל״א-31970, יבוא: החלפתהתוספת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. •
 2 ס״ח תשב״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק׳׳ת תשל״א, עמ׳ 148; תשל״ה, עמי 1419.

 קובץ התקנות 3593, כ״ט באלדל תשל״ו, 24.9.1976 2767
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 ״תוספת
 (סעיפים 2, 3 ו־4)

 היטל ביוב — האגרה בלירות

 א. ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע נכולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 1.40

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים, בכל קומותיו
 של הבנין לפי.מידות חוץ 16

 ב. ביב מאסף (כולל מיתקנים) -

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 1
 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים, בכל קומותיו

 לפי מידות חוץ 12״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ׳׳חוק עזר לגבעת־שמואל (ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

י ק ס נ ו מ ס י ב ו ק ע  נתאשר. י
 י״ד באב תשל״ו נ10 באוגוסט 1976) ראש המועצה המקומית גבעת שמואל

 (וזמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 הודעה על החלטת המועצה המקומית תל־מונד בדבר קנס פנורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 (א)(ג) לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945*, החליטה המועצה המקומית תל־מונד,
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ייווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוזים על כל סכום המגיע למועצה, בעד ארנונה, היטל, אגרה, מס עסקים מקומי ואגרת

 מים, או תשלום חובה אחר, שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטת המועצה המקומית תל־מונד בדבר קנס פיגורים, שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 1333 , תשכ״ב, עמי 2235 , בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ה ש ם מ ו ח  ט׳ באדר א׳ תשל״ו(10 בפברואר 1976) נ
 >וזמ8/1< ראש המועצה המקומית תל־מובד

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 9, עמ׳ 256.
 2 עייר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 2768 קובץ התקנות 3593, בייט ב«לול תשל״ו, 24.9.1976
 המחיר 138 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




