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1 9 6 0 - ך ״ ש  חוק מילווה קצר מועד, ת

 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצו׳ מועד, תש״ך—1960 י,
ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1. ביום י״ד בחשון תשל״ח (26 באוקטובר 1977) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא
 תםומן 3/125, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—i960, סדרה 3/125״.
 תנאי הסדרה ונוסד. איגרות החוב יהיו כמפורש בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 3/101), תשל״ז—1977 2

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/325, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ד—1960, סדרה 6/325״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—1977 3 ;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/525, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/525״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות ההוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 12/501), תשל״ז—1977 4

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/125, 6/325, 12/525),
 תשל״ח—1977״.

 הוצאת םדיות
 איגרות חוב

 ד,שם

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

(30 באוגוסט 1977)  ט״ז באלול תשל״ז
(72U2 וזמ) 

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 48; תשל״ו, עמ׳ 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
 4 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1627.

 פקודת המכס

 תקנות המכס

ן תקנות אלה: , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68, 70 ו־232 לפקודת המכס 1

, בסעיף ב(2), במקום  1. בחלק א׳ לתוספת השביעית לתקנות המכס, תשכ״ו—1965 2
 ״500 מ״ר״ יבוא ״200 מ״ר״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (תיקון), תשל״ה—1977״.

 תיקון התוספת
 השביעית

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר הבינוי והשיכון

 ממלא מקום שר האוצר

 ט׳ בתשרי תשל״ח (21 בספטמבר 1977)
 וחמ 72800)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 3, עמי 39; ם״ח תשל״ו, עמי 294.
 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 274; תשל״ז, עמי 904.

 68 קובץ התקנות 3767, כ״ד. בתשרי תשל״ח, 7.10.1977



ס הכנסה  פקודת מ

ל פ י כ ס מ ה מ ל ק  צו בדבר ה

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 214 לפקודת מם הכנסה!
 הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק יסוד: משק המדינה ־, אני מצווה לאמור:

 1, בצו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), תשכ״ד—1964 3, סעיף 2 יסומן 3 ולפניו יבוא: הוספת סעיף 2
 ״הקלה במם 2. תושב ישראל שהיתה לו הכנסה שמקורה בחוץ לארץ ממכירת נכס

תי הון שם, והתחייב במס על רווח ההון בחוץ לארץ, וכן חייב במס על ההכנסה  מי
 בישראל על־פי חלק ה׳ לפקודה, ואותו תושב אינו זכאי להנות מהקלה
 ממסי כפל על־פי צו לפי סעיף 196 לפקודה, יהיה זכאי לקבל זיכוי ממס
 בשל המס ששולם בחוץ לארץ על רווח ההון, בסכום שלא יעלה על המס
 שהיה חל על הכנסת רווחי ההון אילו ודתה הכנסתו היחידה, ולפני כל

 זיכוי ממס.״

 2, לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (הקלה ממסי כפל)(תיקון), תשל״ח-דד19״. השפ

ת ן פ ו ע ד  כ״ט באלול תשל״ז(12 בספטמבר 1977) ג
 (חמ 723100) שר הבינוי והשיכון

 ממלא מקום שר האוצר
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ס״ח תשל״ו, עמי 230.

 2 סייח תשל״ה, עמי 206.
 3 ק״ת חשכי׳ד, עמ׳ 152.

 סמכות להטיל
 ולגבות ארנונה

 עקרונות להטלת
 ארנונה ושיעורה

 מועדי תשלום

 הארנונה

 השש

ו 9 4 9 - ט ״ ש  חוק לימוד חובה, ת

ת י מ ו ק ת חינוך מ ו ש ל ידי ר נה ע ו ת ארנ ל ט  צו בדבר ה

, ולאחד התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד הוכה, תש״ט-1949 נ
 שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 .[, דשות החינוך המקומית בשטח בית הספר החקלאי עיינות 2 מוסמכת להטיל על תושבי
 שטח בית הספר (להלן - התושבים) ולגבות מהם ארנונה, לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי

 החובות המוטלות עליה לפי החוק.

 2, כל אדם שהיה תושב בן 18 ומעלה, בתקופה המתחילה ביום י״ח באלול תשל״ז (1
 בספטמבר 1977) והמסתיימת ביום כ״ח באב תשל״ח (31 באוגוסט 1978), ישלם ארנונה
 לתקופה האמורה בשיעור של 1.3% מההכנסה החייבת שלו כמשמעותה בפקודת מס הכנסה 3.

 3, מועד תשלום הארנונה ייקבע בידי רשות החינוך המקומית.

- ח ״ ל ש  4, 'לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה) (בית הספר החקלאי עיינות), ת
 1977״.

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

(6 בספטמבר 1977)  כ״ג באלול תשל״ז
 (חמ 73503)

 1 ס״זז תש״ט, עמי 287; תש״י, עמי 126 ועמי 314; תשל״ו, עמ׳ 90.
 2 י״פ תשל״ז, עמי 231.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0, עמי 120; סייח תשל״ג, עמי 100.

 קובץ התקנות 3767, כ״ה בתשרי תשל״ח, 7.10.1977 69



1 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, ת

י לשירותים בגני ילדים ל מ י ס ק ר מ י ה ו בדבר קביעת מ  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א)(3) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 !, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1, בסעיף 2 (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר מקסי־
 מלי), תשל״ו—1976 2, בפסקה (2), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

ו עולה בשנת הלימודים תשל״ח על 39, מ  ׳-׳(ב) מספר הילדים בהל כיתה שבו א
 ובכל שנת לימודים שלאחריה — על 35;״.

1 בספטמבר 1977). ) ז ״ ל ש  תחילה 2, תחילתו של צו זה ביוט י״ח באלול ת

 ר מקסי (מחי ם) י לד  השם 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שירותים בגן י
 מלי) (תיקון), תשל״ח-־1977״.

ר מ ן ה ו ל ו ב (11 בספטמבר 1977) ז ז  כ״ח באלול תשל״
 (ח« 740030) שר החינוך והתרבות

 rro 1 תשי״ח, עמי 24; חשי״ט, עמי 92; תשל״ב, עמי 97; תשל״ג, עמי 26.
 2 ק״ית תשל״ו, עמי 2239; תשל״ז, עמי 230, עמי 426, עמי 1498 ועמי 2534.

1 9 7 6 - ז ״ ל ש  הרופאים, ת

ו  צ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9 (ג) לתקנות הרופאים, תשל״ז—1976 !, אני מצווה לאמור:

רג״ אלא אם הוא בעל תואר מומחה, רו ש 1. לא ישתמש רופא בהגדר ״מנתח״ או ״כי ו מ י ר ש ו ס י  א

 נ ע ד ״מנתח״ כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל״ג—1973 2, באחד ה י מ  ג
 פים המפורטים בתוספת.

 תחילת תוקף 2, תחילתו של צו זה שלושים יום מיוט פרסומו.

ו הדופאיס (שימוש בהגדר ״מנתח״), תשל״ח—1977״. צ מ 3. לצו זה ייקרא ״ ש ,  ד

 תוספת
 כירורגיה כללית

 נוירוכירורגיה

 כירורגיה אורולוגית

ב מ נ צ י ל ק ע 9 בספטמבר 1977) י ) ז ״ ל ש  כ״ו באלול ת
 (חמ 77303) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק״ת תעל״ז, עמי 518.
 2 ק״ת תשל׳יג, עמי 1924; תשל״ד, עמי 1620; תשל״ז, עמי 2513.

 ,70 קובץ התקנות 3767, כ״ה בתשרי תשל״ח, 7.10.1977



 חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

 הוראות בדבר נכסים נזילים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד-1954 !, לאחר התיי־^
 עצות עם הועדה ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

 1, בסעיף 7 (ב) להוראות בנק ישראל(נכסים נזילים), תשל״א-1971 ־(להלן - הוראות תיקון סעיף 7
 העיקריות), בטבלה, לפני השורה הראשונה, יבוא:

. 49%״  ״לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים . .

 2. במקום הפרק השלישי להוראות העיקריות יבוא: ההלפמ הפיק
 השלישי

 ״פרק שלישי: חסכונות

 שיעור נזילות 11. מוסד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע

 ישראל במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ־75% מסכום הפלך•
 דונות? הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע

 בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

 12. (א) הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם
 שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי מוסד בנקאי יהיה דשאי, להפחית
 מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים

 אלה:
 (1) ניירות ערך;

 (2) פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;
 (3) .פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר! ...

 (4) הלוואות.

 (ב) בקביעה לפי סעיף־קטן(א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך
 לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים

 כבר־הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות המוסד הבנקאי בנכסים אלה.

 13. מוסד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום
 השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר

 הפחתתו כאמור בסעיף 12.״

 3. (א) תחילתו של סעיף 1 ביום י״ז בתשרי תשל״ח (29 י בספטמבר 1977). תחילה

 (ב) תחילתו של סעיף 2 ביום ל׳ בסיון תשל״ז(16 ביוני 1977),.

, ם ש  4, להוראות אלה ייקרא ״הודאות בנק ישראל (נכסים נזילים)(תיקון), תשל״ח־-1977׳/ ה

ר פ ר ש ז ע י ל (5 בספטמבר 1977) א  כ״ב באלול תשל״ז
 (חמ 72215) משנה לנגיד בנק ישראל

 1 ס״ת תשי״ד, עמי 192; תש״ל, עמ׳ 125.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 690; תשל״ז, עמי 309.

 הפחתה מחובת
 נזילות

 העברה לפרק
 השני

 קובץ התקנות 3767, כ״ה בתשרי תשל״ה, 7.10.1977 71



מי  מדוד לסזלטון מקו

 פקודת העיריות
ן ר העישו סו אי ן ו ו ת הנקי ר י מ ה בדבר ש י ר ב ט ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית טבריה
 חוק עזר זה?

 תיקון הטיף 4 ן. בחוק עזר לטבריה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח־-1957 2 (להלן - חוק
 העזר העיקרי), בסוף סעיף 4 יבוא ״וכן לא יזרוק ולא יניח אדם בקבוק ריק או מלא במקום

 ציבורי״.

 תיקון סעיף ל 2. בסעיף 7 לחוק העזר העיקרי, במקום ״100 לירות״ יבוא ״500 לירות״,

ט 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון), ש !  י

 תשל״ח—1977״.

ר ח ׳ צ  נתאשר. מ
(5 בספטמבר 1977) ראש עירית טבריה  כ״ב באלול תשל״ז

 (חג> 8/83)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשי״ה, עמי 131; תשכ״ד, עמי 159.

 פקודת המועצות המקומיות

9 ן 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ח

 חוק עזר לגבעת שמואל בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וחדק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962 2, מתקינה המועצה המקומית גבעת שמואל חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לגבעת שמואל (אגרת ביוב), תשל״ב-31971, יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 פ״ח תשכיב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.
 3 ק״ת תשל״ב, עמי 175; תשל״ו, עמי 398.

 72 קובץ התקנות 3767, כ״ה בתשרי תשל׳׳ה, 7.10.1977



 שיעור האגרה באגודות לכל
 מטר מעוקב של מים

 הנצרכים בנכס, למעט מיפ
 להשקיה

55 
 100״

 ״תוספת

 אגרת ביוב המשתלמת מאת המחזיק -
 בנכם המשמש למגורים

 בנכם המשמש לכל מטרה אחרת

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת שמואל (אגרת ביוב)(תיקון), תשל״ח-1977״ השם

י ק ם נ ו מ ס י ב ו ק ע  י
 ראש המועצה המקומית גבעת שמואל

 נתאשר.
 ט׳ באלול תשל״ז(23 באוגוסט 1977)

 (חמ 8/18)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

1 9 6 2 - ג ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת

ת ביוב ר ג י בדבר א כ א ל ת מ י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, ולפי סעיפים 37, 38
, מתקינה המועצה המקומית קרית  ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכי׳ב—1962 2

 מלאכי חוק עזר זה:

, יבוא: החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית מלאכי (אגרת ביוב), תשלי׳ו—1976 3

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה באגורות
 לכל מטר מעוקב של מים

 הנצרכים, למעט מים
 אגרת ביוב להשקיה

 מגורים, מוסדות, בתי מרחץ ציבוריים, בריכת שחיה,
 משרדים ומתקני בטחון 65

 מפעלי תעשיה 100.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית מלאכי(אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ח—1977״. השם

ב צ ה ק ש  נתאשר. מ
 ט׳ באלול תשל״ז(23 באוגוסט 1977) ראש הנזועצה המקומית קרית מלאכי

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 1808.
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 פקודת העיריות

נה ת שמו י ר ם על־ ידי עירית ק י ט ל ק ת מ ק ז ח גמה בדבר א ק עזר לדו ו  אימוץ ח

 בהתאם לסעיף 262 (א) לפקודת העיריות!, אני מודיע כיי מועצת עירית קרית־
 שמונה אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (אחזקת מקלטים), תשל״ו-1975 2.

 ב׳ באלול תשל״ז(16 באוגוסט 1977) י ו ס ף ב ו ר ג
 (חמ 765017) שר הפנים

 1 דיני מדינת ישדאל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 "•' 2 ק״ת תשל׳יו, עמי 453. •

 קובץ התקנות 3767, כ״ה בתשרי חשל״ח, 7.10,1977

 המחיר 2 לירות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




