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 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 16.
 2 ט״ח תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת חשכ׳׳ח, עמי ד130.

ל דלק-־ חשי י׳ ח -958 ן א ע ג  חוק ה

רות ת בדבר אג ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958-י, ובאישור
, אני מתקין י  ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) להוק־יסח־: משק המדינה י

:  תקנות אלה

 1. בתקנה 3 לתקנות הבלו על דלק, תש י׳ ך—1960 3 (להלן — התקנות העיקריות),
 במקום ״6,000״ יבוא ״7,500״ ; במקום ״15,000״ יבוא ״20,000״ ; במקום ״600״ יבוא

 ״750״ ; במקום ״4,000״ יבוא ״5,000״ ובמקום ״100״ יבוא ״125״.

 תיקון סעיף 2

ו 9 7 6 - ו ״ ל ש  חוק שיפוט בתביעות קטנות, ת
ת ו נ ט ת ק ו ע י ב ת ט ל פ ש ת מ י ב ם כ ו ט של פ ש ת מ י ת ב כ מ ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל״ו—11976י, אני
 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בית משפט שלום), תשל״ז—1976 2
 במקום ״י״א בטבת תשל״ז (1 בינואר 1977)״ יבוא ״י״ג בשבט תשל״ז (1 בפברואר

 1977)״.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו שיפוט בתביעות קטנות (הסמכת בית משפט שלום) (תיקון), ש  ה

 תשל״ז—1976״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ז׳ בטבת תשל״ז(28 בדצמבר 1976) ח
) שר המשפטים 7 0 0 5 1 9 »"< 

 1 ם״ח תשל״ו, עמי 247.

 2 ק״ה תשל׳׳ז, עמ׳ 445.

 חוק סוכני המכס, תשכ״ה- 1964

ק ו ת ת לביצוע ה ו נ ק  ת

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31 ו־32 לחוק סוכני המכס, תשכ״ה—1964: נ
 ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה -, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקו! תקנות 1. בתקנות 41 ו־42 לתקנות סוכני המכס, תשכ״ה—1964 •י, במקום ״150״ יבוא

 בכל מקום ״500״, ובמקום ״50״ יבוא בכל מקום ״150״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סוכני המכס (תיקון), תשל״ז—1976״.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  ח׳ בטבת תשל״ז(29 בדצמבר 1976) י
 (המ 740522) שר האוויר

 41 ו־42

קה תקנה 3  תי

 1 ס״ה תשי״ח, עמי 160.
 2 סייח תשק״יה, עמי 206.
 3 ק״ת תש״ך, עמ׳ 618.
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 2. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקני, 6

 ״אגרת השגתי. 6. בעד השגחה הדרושה במקום ייצורו של דלק מחוץ לשעות שקבע
. .  בשעות נוספות , , , .

 המנהל כשעות עבודה רגילות, ישלם יצרן אגרה של 40 לירות לשעה
 לכל פקיד.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבלו על דלק (תיקון), תשל״ז—1976״. יישם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ח׳ בטבת תשל״ז(29 בדצמבר 1976) י
) שר האוצר 7 2 3 8 0 מ 5 ח ) 

 פקודת המכס

רות ר אג ב ד ת ב ו נ ק  ת

/ ובאישור ועדת הכספים ס כ מ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת ה
, אני מתקין תקנות אלה: 2  של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה

 1. בתקנה 16 לתקנות המכס, תשכ״ו—965! 3 _ תיקו! תקני, 16
 במקום ״7,500״ יבוא בכל מקום ״22,500״ ;

 במקום ״15,000״ יבוא ״45,000״ ;
 במקום ״2,000״ יבוא בכל מקום ״6,000״ ;

 במקום ״1,000״ יבוא ״3,000״ ;
 ובמקום ״4,000״ יבוא ״12,000״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (תיקון מס׳ 4), תשל״ז—1976״. השם

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ח׳ בטבת תשל״ז(29 בדצמבר 1976) י
ף צ ן א ז ף ן  (חמ 72800) ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי .206 3 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 274.

 פקודת הטבק

ת רשיון רו ר אג ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת הטבק / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
, אני מצווה לאמור:  לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה 2

 1. בסעיף 1 לצו הטבק (אגרות רשיון), תש״ל—1970 3 — תיקון סעיף 1
 (1) בפסקה (2), במקום ״3,000״ יבוא ״3,500״ ;

 (2) בפסקה (3), במקום ״15,000״ יבוא ״20,000״; במקום ״3,000״ יבוא
 M ״4,000״ ; במקום ״15״ יבוא ״20״ ;

 ^ (3) בפסקה (4), במקום ״4,500״ יבוא ״5,500״ ; במקום ״600״ יבוא ״750״ ;
 ובמקום ״75״ יבוא ״100״.

ם  2. לצו זה ייקרא ״צו הטבק (אגרות רשיון)(תיקון), תשל״ז—1976״. י-ש

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  v ח׳ בטבת תשל״ז(29 בדצמבר 1976) י

' שר האוצר 7 2 0 2  >"מ י
 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 5, עמי 100; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 105.

 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ .206 3 ק״ת תש״ל, עמי 1304.
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ז 9 6 0 - ו ״ ש  חוק מיאוה פיתוח, ח
ה י א נ ת ב ו גרות חו ל אי ה 3202 ש ר ד ת ס א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 12 ו־13 לחוק מ־לווה פיתוח, תש״ד—1960 !
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום י״ג בטבת תשל״ז (3 בינואר 1977) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה מאה מיליון לירות, והיא תסומן במספר 3202 ותכונה ״מילווה פיתוח,

 תשי׳ך—960i, 3202מדרה ״.

 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4.0% לשנה.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ביום 3 בינואר של כל שנה, החל ביום כ״ד
 בטבת תשל״ח (3 בינואר 1978).

 הוצאת סדרה
 3202 של איגרות

 חוב

 שיעור הריבית

 מועדי תשלום
 הריבית

 4. ביום ב׳ בטבת תשמ״ז (3 ביגואר 1987), ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשווין
 הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים
 למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם
 לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן (להלן — המדד החדש),
 כי 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 ב־80%

 משיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

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

 טיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 3, 7, 9, 11 עד 16 לתקנות מילווה פיתוח (סדרה 3101), תשל״ו—
 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 3202), תשל״ז—1976״.

 פדיון

 החלת תקנות

 נופח האיגרות

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ז׳ בטבת תשל״ז(28 בדצמבר 1976)
 ו,המ 7247)

 1 ס״ת תש״ך, עמ׳ 47; תשל״ד, עמי 38¡ תשל״ה, עמי 204.
 2 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 688.
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 ח1ק מס שנח מקרקעין
ס ת מ פ ס ו ת ר מ ר פטו ב ד ה ב נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־115 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג—1963 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ם תיקון תקני, 13 ו ק מ , ב  1. בתקנה 3! (ד) לתקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס), תשל״ה—1974 2
 ״י׳ בטבת תשל״ז(31 בדצמבר 1976)״ יבוא ״כ״א בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977)״.

— השם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (תיקון), תשל״ז
 1976״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ו׳ בטבת תשל״ז(27 בדצמבר 1976)
 (חמ/723000)

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 156; תשל״ה, עט׳ 159,
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 140.

ו 9 5 ו - א ״ י ש  חוק בנק הדואר, ת

ו ם ותנאי י פ ל ר ת׳׳ י א ן עתי ו כ ס ן ח ר חשבו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—11951, אני מתקין
 תקנות אלד.:

 1. בתקנות אלה —

 ״חשבון עתיר ח״י אלפים״ — חשבון חסכון בהתאם לתכנית חסכון עתיר ח״י אלפים
 שאושרה לפי חוק לעידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט״ז—

(להלן — התכנית)! 2 1956 

 ״יחידת חסכתי׳ — הפקדות בחשבון עתיר ח״י אלפים שנעשו בתוך חודש קלנדרי אחד;

 ״מועד סיום התכנית״ — א׳ בטבת תשל׳׳ט (31 בדצמבר 1978) או מועד אחר שקבע
 שר התקשורת בהודעה ברשומות >

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר),
 תשל״ה—1974 3,

 חשבון עתיר
 וז״י אלפים

 בקשה לפתוח.
 חשבון עתיר

 ח״י אלפים

 2. חשבון עתיר ח״י אלפים יבול שיתנהל על שם אהד מאלה:
 (1) בגיר!

 (2) קטין?
 (3) נאמן, ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבון(להלן —

 חשבון נאמנות).

 3. (א) המבקש לפתוח חשבון עתיר ח״י אלפים על שמו, יפרט בבקשתו —
 (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלו!

 1 ס״ח ,תשי״א, עמי 219; תשט״ו, עפ׳ 85; תשנ״ו, עמי 2.
 2 ס״ח תשט״ז, עמי 52; תשל״ד, עמ׳ 56.

 3 ק״ת תשל״ה, עט׳ 15, 747, 1321.
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 (2) אם החשבון הוא נאמנות — את שמו, ומספר הזהות של הזכאי( ואם
 הזכאי הוא קטין — יצויין גם תאריך לידתו; ואם הזכאי פסול דין, או חסוי

 שאינו פסול דין, תצויץ גם סיבת הפסלות או החיסוי!

 (3) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ב) בקשה לפתוח חשבון עתיר ח״י אלפים שיתנהל על שם קטין, תוגש בידי
 הקטין בצירוף אישור בכתב של• נציגו, או על ידי נציגו או על ידי אדם אחר, ובה יפרט

 המבקש —
 (1) את שם הקטין ומענו!

ת תאריך לידתן.  (2) א

 (3) את שמו ומענו של הנציג!
 (4) כל פרט הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג) המבקש לפתוח חשבון עתיר ה״י אלפים על שמו, יצרף לבקשתו את דוגמת
; אם החשבון הוא חשבון נאמנות — יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי!  חתימתו
 ואם הזכאי קטין או חסוי — יצרף את דוגמת החתימה של נציגו, זולת אם דרש המנהל
 שדוגמת חתימתו של הזכאי או של נציגו בחשבון נאמנות תומצא בשעת הוצאת כספים

 מהחשבון.

ת 4. (א) הפקדות בחשבון עתיר ח״י אלפים ייעשו באחת הדרכים האלה: ו י ק פ ,  ד

 (1) הכנסת כל סכום שלא יפחת מ־500 לירות והמתחלק בשלמותו ל־10
 לירות, במזומנים או בשיקים (להלן — מסלול אי) עד מועד סיום התכנית;
 (2) הכנסת סכום קבוע שלא יפחת מ־50 לירות ולא יעלה על 250 לירות
 והמתחלק בשלימותו ל־10 לירות במזומנים או בשיקים, מדי חודש בחודשו

 (להלן — מסלול בי)
 (3) העברת סכום כאמור בפיםק^ז (1) או בפיסקה (2) מחשבון אחר בבנק

 הדואר.

 (ב) המבקש לפתוח חשבון עתיר ח״י אלפים יגיש למנהל בקשה לפתיחת חשבון
 לא יאוחר ממועד סיום התכנית! עם הגשת הבקשה יודיע המבקש למנהל באיזה מסלול

 בחר מבין המסלולים האמורים בתקנת משנה (א).

 5. הסכום שבעל חשבון עתיר ח׳יי אלפים (להלן — בעל חשבון) דשאי להפקיד בחשבונו
 לא יעלה על 18,000 לירות.

 6. בעל חשבון דשאי לחסוך בו־זמנית בשני המסלולים האמורים בתקנה 4(א), פסקאות
 (1) ו־(2) בהגבלות אלה:

 (א) אם הוא חוסך במסלול אי, יופחת הסכום המירבי של ההפקדות החדשיות
/ ב־•-?/׳ מהסכום שהפקיד במסלול א׳.  שהוא רשאי להפקיד במסלול ב

 (ב) אם הוא חוסך במסלול בי, יופחת הסכום שהוא רשאי להפקיד במסלול א׳
 בסכום הכולל שהתחייב להפקיד במסלול ב׳ משך כל תקופת החסכון.

 חישוב החשבות 7. ההטבות על פקמן בחשבון עתיר ח״י אלפים יחושבו לפי לוח א׳ או לוח ב׳

 שבתוספת לפי הסכום הגבוה יותר.

 סכום חסכון
 מירבי

 הפקדות
 בשני מסלולים
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 8. (א) כל יחידת חסכון תישא ריבית לפי התוספת החל ביום ה־16 בחודש החל חישוב הריבית
 מיד אחרי תאריך ההפקדות באותה יחידת חסכון — לגבי הפקדות שהופקדו עד ה־15
 בחודש, והחל ביום האחרון של החודש לגבי ההפקדות שהופקדו ב־16 לחודש או לאחריו.

 (ב) כל יחידת חסכון תישא ריבית לפי התוספת עד ליום האחרון של החודש
 שקדם לחודש שבו הוצא הפקדת — לגבי הכספים שהוצאו עד ה־15 בחודש, ועד ה־16

 בחודש שבו הוצאו הכספים אם הם הוצאו ב־16 לאותו חודש או לאחריו.

 9. (א) בתקנה זו _ הפרשי הצמדה

 ״מדד״ — כמשמעותו בסעיף 13(2) לחוק מילווה בטחון, תשי״ז—1956 *;

 ״המדד היסודי״ — המדד המתייחם לחודש שבו הופקדה יחידת חסכון לזכות
 ־חשבון;

 ״המדד הסופי״ — המדד האחרון שהתפרסם לפני הוצאת הכספים ¡

 (ב) ההפרש בין המדד היסודי לבין המדד הסופי ישמש בסים לחישוב הפרשי
 ההצמדה האמורים בלוח ב׳ בתוספת.

 (ג) חישוב הפרשי ההצמדה לפי התוספת ייעשה בנפרד לגבי כל יחידת חסכון.

 10. (א) חשבון עתיר ח״י אלפים יזוכה, נוסף על ההטבות שבתוספת בהטבה הטבה מיוחדת
 מיוחדת —

 (1) במסלול א׳ — מענק של 10% מסף כל הפקדה!

 (2) במסלול ב׳ — מענק של 5% מםך כל הפקדה.

 (ב) ההטבה המיוחדת האמורה בתקנת־משנה (א) תישא ריבית כאמור בתקנה 8
 ותהיה צמודה למדד כאמור בתקנה 9 החל מיום ההפקדה של יחידת החסכון שבעדה

 ניתנה ההטבה.

 (ג) הוציא בעל חשבון במסלול א׳ יחידת חסכון לפני תום שש שנים מיום
 הפקדתה, או הוציא בעל חשבון במסלול ב׳ את סכום ההפקדה לפני תום שש שנים מיום
 פתיחת החשבון, יבוטל למפרע זיכוי החשבון בהטבה המיוחדת ויתרת הסכומים שבה

 זוכה בעל החשבון תקוזז מהסכומים העומדים לרשותו.

 11. פיגר בעל חשבון במסלול ב׳ בשלוש הפקדות חדשיות רצופות, לא יהיה בעל פיגור בהפקדות
 החשבון רשאי להפקיד כספים נוספים לזכות חשבונו, אך ההטבות האמורות בתקנות 8,

 9 ו־10 ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו על ידי בעל החשבון.

 12. (א) בעל חשבון אינו רשאי להוציא כספים מיחידת חסכון לפני תום שנתיים הוצאת כספיפ
 מיום הפקדתה במסלול א׳ ולפני תום שנתיים מיום פתיחת החשבון במסלול ב׳.

 (ב) בתום השנתיים האמורות בתקנת משנה (א), רשאי בעל חשבון במסלול א׳
 להוציא את יחידת החסכון וכן רשאי בעל חשבון במסלול ב׳ להוציא את כל הכספים
 שנצטברו בחשבונו ולסגור את החשבון, אך הוא אינו רשאי למשוך הלק מכספי יחידת
 החסכון במסלול א׳ או הלק מסכום הפקדון במסלול ב׳ לפני תום שש שנים האמורות

 בתקנה 13.

 4 ס׳׳ח תשי״ז, עמ׳ 8.
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 (ג) הוצאת כספים מחשבון עתיר ח׳׳י אלפים תהיה בפניה למנהל בטופס בקשה
 והמנהל ימציא את הסכום המבוקש לזכות בעל החשבון בתום שלושים יום מיום קבלת

 הפניה.

 (ד) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 והזכאי,׳ היה הזכאי קטין או חסוי, תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.

 תקופת החסכון של חשבון במסלול א׳ לא תעלה על שש שנים —

 (1) מיום ד.־16 בחודש שבו הופקדה יחידת החסכון — אם היא הופקדה
 עד היום ה־ 15. לאותו חודש;

 (2) מהיום האחרון לחודש שבו הופקדה יחידת החסכון — אם היא הופקדה
 ביום ה־16 לאותו חודש או לאחריו.

 תקופת החסכון של חשבון במסלול ב׳ לא תעלה על שש שנים —

 (1) מיום ה־16 בחודש שבו נפתה החשבון — אם הוא נפתח עד היום
 ה־15 לאותו חודש!

 (2) מהיום האחרון לחודש שבו נפתה החשבון — אם הוא נפתח ביום
 ה־16 לאותו חודש או לאחריו.

 צולם אגרה בעד עסקאות בחשבון עתיר ח״י אלפים.

 ית אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר ח״י אלפים), תשל״ז—
 1976״.

 התוספת
 (תקנה 7)

׳ ח א ו  ל

 ריבית
 תקופת החסכון

 ריבית
 מסלול א׳ מסלול ב׳

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השגה הוחזר החסכון תוך השגה
 השלישית השלישית 6% ריבית מצטברת לשנה

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השגה הוחזר החסכון תור השנה
 הרביעית הרביעית 7% ריבית מצטברת לשנה

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השגה הוחזר החסכון תור השנה
 החמישית החמישית 8% ריבית מצטברת לשנה

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הוחזר החסכון תור השגה
 השישית השישית 9% ריבית מצטברת לשנה

 13. (א)

 (ב)

 תקופת מקסימום
 חסכון

 אגרות 14. לא ת?

 השם 15. לתקנו
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׳ ח ב ו  ל
 תקופת החסכון

 מסלול א׳ מסלול ב׳ ריבית

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הוחזר החסכון תוך השגה 3% ריבית מצטברת לשנה ועוד

 השלישית השלישית הפרשי הצמדה על 50% של כל

 אחת מיחידות החסכון

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הוחזר החסכון תוך השגה 3% ריבית מצטברת לשנה ועוד

 הרביעית הרביעית הפרשי הצמדה על 75% של כל

 אחת מיחידות החסכון

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השגה הוחזר החסכון תוך השנה 3% ריבית מצטברת לשנה ועוד

 החמישית החמישית 100% הפרשי הצמדה על כל

 אחת מיחידות החסכון

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השגה הוחזר החסכון תוך השגה 3% ריבית מצטברת לשנה ועוד

 השישית השישית 100% הפרשי הצמדה על כל

 אחת מיחידות החסכון

ן ז ו ן א ר  ה׳ בטבת תשל״ז(26 בדצמבר 1976) א ה
 שר התקשורת

ו 9 5 ו - א ״ י ש  חוק בנק הדואר, ת

ו אי ר 18000 ותנ ן עתי ו כ ס ן ח ר חשבו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 ג
 תקנות אלה:

 1. בתקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר 18,000), תשלי׳ ו—1976 2 (להלן — תיקמ תקנת,
 התקנות העיקריות), בתקנה 4(ב), במקום ״כ״א בטבת תשל״ח (31 בדצמבר 1977)״ יבוא

 ״כ׳ בכסלו תשל״ז(12 בדצמבר 1976)״.

 הוספת
 תקנה 4א

 2. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

. ׳ ת 4א. על אף האמור בתקנות אלה לא יתקבלו הפקדות נוספות במסלול א י ^ ק

י * ה ' 
 במסלול א׳

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עתיר 18,000) (תיקון), השם
 תשלי׳ז—1976״.

ן ז ו ן א ר ה  ה׳ בטבת תשל״ז(26 בדצמבר 1976) א
 שר התקשורת

 1 ס״ת תשי״א, עמ׳ 219; תשט״ו, עט׳ 85; ונשכ״ו, ««׳ 2.
 2 ק״ת תשל״ו, ««׳ 1325.
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה), 1939

חד ו א רשיון מי ל ת ל ו ר ו ח ר יצוא ס ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לפקודת הסמכויות בעניין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939 אני מצווה לאמור:

 בתוספת הראשונה לצו יצוא חפשי, תשל״ה—1974 2 —
/ במקום ״או קנדה״ יבוא ״קנדה, אנגליה או אירלנד״;  (1) בפרט 20.06, בטור ב

 (2) אחרי פרט 20.06 יבוא:

.1 

 טור ב׳

 פרט או פרק תיאור הסחורות
 בתעריף המכס

 מיצי תפוחי זהב או אשכוליות, עם תוספת סוכר ״פרט 20.07
 או בלעדיה, לאנגליה או לאירלנד — למעט
 בבקבוקי זכוכית או בכלי קיבול אחרים המכילים

 כל אחד 5 קילוגרם או יותר״.

 תחילתו של צו זה היא ביום י״ב בטבת תשל״ז (2 בינואר 1977).

 לצו זה ייקרא ״צו יצוא חפשי(תיקון מס׳ 5), תשל״ז—1976״.

.2 

.3 

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ז בכסלו תשל״ז(19 בדצמבר 1976)
 (חמ 740507)

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 137.
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 376; תשל״ו, עמי 592 , 836, 843, 1353.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תווילה

 השט

, חשלי׳ז-1976  חוק התכנון והבניה (הוראת שעה)

י מ ו ק ן מ ו ב תכנ ח ר מ ת ב י ז ו ח עדה מ ל ו ה ש ת ו כ מ ת ס פ ו ק ת ת כ ר א ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק התכנון והבניה (הוראת שעה), תשל״ז—1976 !
 אני מצווה לאמור:

 1. כל שטח במחוז שאיננו מרחב תכנון מקומי לפי סימן ג׳ בפרק ב׳ לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965 2 (להלן — החוק), או מרחב תכנון מיוחד לפי סימן ד׳ בפרק ב׳
 לחוק ואשר היה כלול בתחום רשות מקומית לפני• יום ט״ז בשבט תשל״א (11 בפברואר
 1971), יוסיף להיות מרחב תכנון מקומי לפי סעיף 12 (א) לחוק עד יום ז׳ באדר תשמ״א
 (11 בפברואר 1981) ולועדד. המחוזית של המחוז יהיו באותו שטח כל הסמכויות שהיו

 לועדה המקומית אילו הוכרז השטח מרחב תכנון מקומי.

 2. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (הארכת תקופת סמכותה של ועדה מחוזית
 במרחב תכנון מקומי), תשל״ז—1976״.

 הארכת תקופה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ז בכסלו תשל״ז(19 בדצמבר 1976)
 (חמ 765800)

 1 ס״ח תשל״ז, עמ׳ 21.
 2 ס״ת תשכ״ה, עמ׳ 307.

 674 קובץ התקנות 3645, י׳ בטבת תשל״ז, 31.12.1976



מי ד לסזלבזון מקו  מדו

 פקודת המועצות המקומיות

ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה לאמור:

קה התוספת  1. בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 י, בסעיף 2(א), תי
ת י ע י ב ר  במקום ״1000״ יבוא ״5000״. ה

 2. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו. תחילי

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 2), תשל״ז—1976״. השם

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ט״ז בכסלו תשל״ז(8 בדצמבר 1976)
 (חמ 8011)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 256.
 2 ק״ת תשי״א, עמי 178; תשל״ז, עמי 65.

 תיקון מעיף 2

 תחילה

 הוראות מעבר

 ן פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב פ י ח ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
 המקומיות (מס עסקים), 1945 2 (להלן — הפקודה), מתקינה מועצת עירית היפה חוק

 עזר זה:

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לחיפה (מס עסקים עירוני), תשל״ה—1975 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), אחרי ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה בתוספת של 50%״ יבוא:

 ״בתוספת אחוזים לכל סכום שחויב בו העוסק עד ליום י״ א בחשון תשל״ז (4
 ,# בנובמבר 1976) כמפורט להלן:

 (1) לסכום מס עד 1000 לירות — 35% ;
 (2) לסכום מס למעלה מאלף ועד חמשת אלפים לירות — 50% :

 (3) לסכום מס למעלה מחמשת אלפים לירות — ,100% ;
 ובלבד שסכום המס לא יעלה על עשרים אלף לירות״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 . 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1976/77
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1976/77 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם

 ^ לפי חוק עזר זה.

, נוסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל נ י ד  1 דיני מ
 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשל״ד, עמ׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

. 1 2 3 8 a ק״ת תשל״ה, ענ?׳ 64 ועמי ..! 
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 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ז—1976״.

ם צ י י ז ל ח ו ר  נתאשר. י
 כ״ ט בכסלו תש ל״ ז(21 בדצמבר 1976) ראש עירית היפה

 (וזמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע א בדבר מ ב ק עזר לכפר־ ס ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
 המקומיות (מס עסקים), 1945 ־, מתקינה מועצת עירית כפר־סבא חוק עזר זה:

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לכפר־סבא (מס עסקים מקומי), השכ״ג—3.1963 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), אחרי ״בשיעור שנקבע בתוספת״ יבוא :

 ״ובנוסף לכך תוספת של:
 (1) לסכום מס עד 1,000 לירות — 35% ;

 (2) לסכום מס למעלה מ־1,000 לירות עד 5,000 לירות — ,50% ;

 (3) לסכום מס למעלה מ־5,000 לירות — ,100% ;

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על 20,000 לירות״.

 2. תהילתו של חוק עזר זה היא מיום א׳ בניסן תשל״ו (1 באפריל 1976).

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1976/77 תוך
 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על חשבון המס
 בשנת 1976/77 לפי חוק עזר זה ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשלי׳ז—
 1976״.

 תיקון סעיף 2

 תחילה

 הוראות העבר

ד ל ב ג א  ז
 ראש עירית כפר־סבא

 נתאשר.
 כ״ט בכסלו תשל׳יז(21 בדצמבר 1976)

 (תמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115; ם״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1186; תשכ״ה, עמ׳ 166; תשכ״ז, עמי 1749; תשכ״ט, עמ׳ 766; תשל״ה, עמ׳ 348.
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 המחיר 192 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




