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 נקודנז עונד9 הצי3וד (עזיגוי תא1*0), 1940

ם י ר ל ש ם ש י ד א נ י ו ו נ ר שי ב ד ה ב ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לסי סעיף 3 לפקודת עובדי הציבור (שינוי תארים), 1940 •׳•;
ר:  אני מודיע לאמו

 1־ בתוספת לפקודה —־

א: בו . שר היונים״ י . . ה ר ט ש מ  (1) מתחת לשורה ״שד ה

. שר העבוח; והרווחה״. . . ד ע ס  ״שר ה

א: בו . שוי האנרגיה והתשתית״ י . . ח ו ת י פ  (2) מעל לשורה ״שר ה
. ;עד העבודה והרווחה״. . . ה ד ו ב ע  ״שר ה

 2 תחילתה של הודעה זו מיומ י״ב בחשון תשל״ח (24 באוקטובר 1977).

 3 להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר עובדי הציבור (שינוי תארים), תשל״ח•—1977״.

 תיקו! החוסמת

 תחילה

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 כ״א בחשון תשל״ח (2 בנובמבר 1977)
 (חפ 78494)

 נ ע״ר 1940, תוס׳ 1, «מ׳ 40; י׳׳פ השל״א, עט׳ 534.

 tnípñ נוס ה3גסה
ת מסויימות ו א צ ו :דכר וימי ה ׳  תקנות.

 בתוקף סמכותי לפי םזניפימ 31 ד243 לפקודת מס הכנסה 1, ובאישור ועדת הכספים
: ה ל  של הכנסת, אני מתקין תקנות א

,  תיקון תקנח 2 1־ בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מטויימות), תשל״ב—•1972 2

ט ״35״ יבוא ״42״ ובמקום ״20״ יבוא ״25״.  בפסקה (3), במקום ״15״ יבוא ״18״, נמקו

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ב׳יוט י״ז asa תשל״ז (1 באוגוסט 1977).

ות תח הכנסה (ניבוי הוצאות מםויימות) (תיקון),  ד,שם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 תשל״ח—1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  י״ג בחשון תשל״ח (25באוקטובר 1977) ש
s שר האוצר (723137 n ) 

 1 דיני מדינת ישרז!ל, נוסח חדש 6, «8׳ 120; 8״ת תשל״ו, ע«׳ 236.
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1337; תשל׳׳ז, עמי 858.
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 פקודת התעבורה

ות בדבר תעריף שכר הסעה בקווי שירות של אוטובוסים ציבוריים  תקנ

, ולפי תקנות 1 ו־384 לתקנות הת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה׳
ן - תקנות התעבורה), אני מתקין תקנות אלה: להל ) 2  עבורה, תשכ״א-1961

 1, לכל מונח כתקנות אלה יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה.

 2. (א) התעריף המאושר לגבי קווי שירות המופעלים בידי בעלי רשיונות קו שניתנו
 לפי חלק ה׳ לתקנות התעבורה והשינויים בו יהיו כמפורט בתוספת.

 (ב) התעריף המאושר לגבי קווי שידות כמפורט בתוספת כולל מם ערך מוסף לפי
 חוק מם ערך מוסף, תשל״ו—1976 ג.

 3. תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), תשל״ז-1977 * - בטלות.

- ח ״ ל ש  4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות), ת
 1977״.

 תומפת

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן(לעומת
 התעריף שחל לפני י״ז באב תשל״ז(1 באוגוסט 1977) (להלן - התעריף הקודם).

 2. מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים, לבני נוער, לגברים בני 65 ומעלה ולנשים בנות
 60 ומעלה, יהיו כמפורט להלן:

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנה בכל הקווים עד לתעריף של
 3.50 לירות יהיו בהנחה של 53.3%.

 (2) מחירי הכרטיסיות לבני גוער שגילם מעל 18 שנה, שהם תלמידי בית ספר
 תיכון עד כיתה י״ב בכל הקווים עד לתעריף של 3.50 לירות יהיו בהנחה של 53.3%
 ממחיר הנסיעה, ובלבד שתלמיד בית ספר תיכון מעל לגיל 18 היה זכאי להנחה כאמור

 על פי תעודת תלמיד שניתנה לו מאת בעל רשיון הקו.

 (3) גברים בני 65 ומעלה ונשים בנות 60 ומעלה זכאים לרכוש כרטיסיות נסיעה
 בכל הקווים, עד למחיר של 3.50 לירות לנסיעה בודדת, בהנחה של 35%.

 (4) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בסעיפים קטנים (1) ו-2) יהיו זכאים להנחה
 של 53.3% במחיר כרטיס העולה על 3.50 לירות בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום
 בתי הספר שבהם הם לומדים ובחזרה על פי תעודה שניתנה להם מאת בעל רשיון

 הקו.

 3. נוסע אשר בידו כרטיסיות הנחה קודמות מכל סוג שהוא, יורשה להמשיך להשתמש
7 באוגוסט 1977) ועד בכלל; אחרי המועד האמור רשאי )  בהן עד ליום כ״ג באב תשל״ז
 הנוסע, לפי בחירתו, להמשיך להשתמש בכרטיסיה בתוספת תשלום ההפרש בין התעריף

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 2 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425.

 ג ס״ח השל״ו, עמי 52.
 » ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1114.

 הגדרות

 שינויים בתעריף
 המאושר

 ביטול

 השם
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 הקודם לבין התעריף החדש, או להחזיר את הכרטיסיה שבידו לבעל רשיון הקו ולקבל את
 החזר ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה.

 4. כל ההנחות בכרטימיש ובהרטיסיות שלא נזכרו בתוספת ושניתנו לגוטעים לפי התעריף
 הקודם לא יבוטלו ולא ישונו $&ל?& באישור בכתב מאת המפקח הארצי על התעבורה(להלן -
 המפקח); ההנחות לפי תקנות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל רשיון קו שירות הסעה

 בקי•
 5. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

- ן להל  6 . התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ (
 אגד) -

 (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של אגד, למעט התעריפים המפורטים בפסקה

:  (ב) להלן, יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור א׳

 טור א׳ טור ב׳ סור גוי טור ב׳ טוד sí׳ טור נ:׳
 בלירות בלירות בלירות בלירות בלירות בלירות

46.00 37.00 14.00 11.00 1.40 1.10 
48.00 38.00 14.00 11.50 2.00 1.60 
51.00 41.00 15.00 12.00 2.20 1.70 
54.00 43.00 16.00 13.00 2.20 1.80 
55.00 44.00 17.00 14.00 2.20 1.90 
59.00 47.00 17.00 14.50 2.20 2.00 
60.00 48.00 19.00 15.00 2.80 2.20 
62.00 49.00 20.00 , 16.00 3.00 2.30 
62.00 50.00 20.00 17.00 3.00 2,40 
66.00 53.00 22.00 18.00 3.00 2.50 
67.00 54.00 . 24.00 19.00 3.50 3.00 
69.00 55.00 25.00 20.00 4.50 3.50 
70.00 56.00 27.00 22.00 5.00 4.00 
74.00 59.00 29.00 23.00 5.50 4.50 
75.00 60.00 30.00 24.00 6.50 5.00 
 5.50 7.00 26.00 י 32.00 61.00 76.00
80.00 64.00 35.00 28.00 7.50 6.00 
80.00 65.00 36.00 29.00 8.00 6.50 
82.00 66.00 37,00 30.00 9.00 7.00 
81.00 67.00 39.00 31.00 10.00 8.00 
87.00 70.00 40.00 32.00 11.00 8.50 
90.00 72.00 42.00 34.00 11.00 9.00 
91.00 73.00 44.00 35.00 12.00 9.50 
92.00 74.00 45.00 36.00 12.00 10.00 

 מחיר נסיעה בקווי שירות של אגד שלא פורטו בפסקה זו ובפסקה (ב) יועלו ב־י25%
גול ל־10 אגורות הקרובות.  עט עי

 (ב) בקווי השירות של אגד ובמקומות המפורטים להלן יהיו תעריפים אלה:
ק יהיה 16.00 לירות. ק ד שבע לעין מ מ ף הנסיעה מ  (1) תערי

ף הנסיעה מאילת למוזיאון הימי ולאוניברסיטה יהיה 1.40 ליידות.  (2) תערי

 300 קובץ התקנות 3783, ו׳ בכסלו תשל״ח, 16.11,1977



 (ג) מחירי כרטיסיות הנחה באגד יהיו כמפורט להלן:

 כרטיסיות קשישים
 20 נטיעות בכרטיסיה

 כרטיסיות נועד
 20 נטיעות בכרטיסיה

 מהיר קודם תעריף נסיעה מחיר חדש מחיר קוד0 תעריף נסיעה מחיר חדש
 בלירות בודדת בלירות בלירות בלירות בודדת גלידות בלירות

18.20 1.40 14.30 13.00 1.40 10.20 
26.00 2.00 20.80 19.00 2.00 15.00 
28.60 2.20 22.10 20.50 2.20 15.80 
28.60 2,20 24.70 20.50 2.20 16.80 
37.00 2.80 28.60 20.50 2.20 17.80 
39.00 3.00 29.90 26.00 2.80 20.50 
39.00 3.00 32.50 28.00 3.00 21.50 
46.00 3.50 39.00 28.00 3.00 22.40 

28.00 3.00 23.40 
33.00 3.50 28.00 

 כרטיסיות חדשיות
 כרטיסיות רגילות 50 נסיעות בכרטיסיה

 מחיר חדש,
 בלירות

 תעריף נסיעה
 בודדת בלירות

 מחיר קודם
 בלירות

 מחיר חדש
 בלירות

 תעריף נסיעה
 בודדת בלירות

 תעדיף
 נסיעות

 מתיר קודם
 בלירות

52.00 1.40 41.20 9.00 1.40 10 7.10 
75.00 2.00 60.00 28.00 1.40 25 17.60 
83.00 2.20 63.70 40.00 2.00 23 28.00 
83.00 2.20 71.30 44.00 2.20 23 29.70 

105.00 2.80 82.50 44.00 2.20 23 35.00 
56.00 2.80 23 38.50 
60.00 3.00 23 40.20 
60.00 3.00 23 43.80 
70.00 3.50 23 52.50 
90.00 4.50 23 61.20 

 7, התעריפים בקווי השירות של ״דן״ — אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 (להלן — דן) ובקווי השידות של קו אוטובוסים תל״ליטווינסקי (1963) בע״מ (להלן -

 ליטווינםקי):

 (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של דן ושל ליטווינסקי יהיו במפורט בטור ב׳
 לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור אי:

 טור ב׳
 בלירות

1.40 
2.20 
2,20 
3,00 

 טוראי
 בלירות

1.10 
1.80 
2.00 
2.40 
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 (ב) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 400 יהיה בשיעור כלהלן:

 תעריף הנסיעה
 סוג הכרטיס בלירות

 רגיל 17.00

 הלוך ושוב 30.00

 לנכה או סטודנט 15.00

 לילד מגיל 5 עד 10 שנים
 או לתלמיד 14.00

 לעיוור 8.50

 תעריף הנסיעה בקטעי הביניים של קו מס׳ 400 יהיו בשיעור תעריפי הנסיעה בקטעי
 הביניים בקו מס׳ 401.

 (ג) מחירי כרטיסיות לפי מספר נסיעות יהיו כמפורט להלן:

 מחיר נסיעה מחיר הכרטיסיה
 סוג הכרטיסיה בודדת בלירות בלירות

 23 נסיעות 1.40 28.00
44.00 2.20 
60,00 3.00 

 50 נסיעות 1.40 52.00
83,00 2.20 

113.00 3.00 

 26 נסיעות לסטודנט 1.40 29.00
46.00 2.20 
62.00 3.00 

 26 נסיעות לנוער 1.40 17.00
27.00 2.20 
36.00 3.00 

 25 נסיעות לקשישים 1.40 23.00
36.00 2.20 
49.00 3.00 

 23 נסיעות לעיוור 1.40 16.00
25.00 2.20 
34.00 3.00 

 8. (א) התעריף בקוד השידות של בעלי רשיון קו המפורטים כאמור בסעיף 6 (א)
 לתוספת:

 חברת שירות אוטובוסים מאוחדים נצרת בע״מ
 חברת האוטובוסים נצרת ומחוזותיהן בע״מ

 חברת האוטובוסים בית־שאן בע״מ
 חברת אוטובוסים טרנספורט הגליל בע״מ.
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 (ב) מחירי כרטיסיות הנחה של בעלי רשיון הקו המפורטים להלן בסעיף קטן(א)
 יהיו;

 מחיר כרטיסיה
 לתלמידים ונוער

 בלירות
 מחיר כרטיסיה

 לקשישים בלירות
 מחיר כרטיסיה
 רגילה בלירות

 מחיר נסיעה
 בודדת בלירות

13.00 18.20 22.40 1.40 
18.50 26.00 35.00 2.00 
20.50 28.60 38.40 2.20 
26.00 37.00 49.00 2.80 
28.00 39.00 52.50 3.00 
32.50 46.00 — 3.50 

 (ג) התעריף בקו השירות של החברה המאוחדת לתיירות בע״מ מרחוב הירקון
 בתל־אביב לבתי מלון בהרצליה יהיה 7.00 לירות.

־ שבע בע״מ: ר א  9, התעריפים בקווי השירות של שירותי תחבורה ציבורית ב

 טור ב׳
 תעריף חדש

 בלירות

 טור א׳
 תעריף קודש

 סוג כרטיס בלירות

 (א) רגיל 1.10 1.40

 (ב) כרטיסיות:

 תעריף חדש
 בלימת

28.00 
13.00 
18.20 
22.40 
14.00 
22.40 

 תעריף קודם
 בלירות

19.00 
10.20 
14.30 
17.30 
11.00 
17.60 

 מספר הנסיעות

23 
20 
20 
20 
20 
20 

 סוג הכרטיסיה

 רגילה
 לגוער ,
 לקשיש

 לנכה
 לעיוור

 לסטודנט

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התחבורה

 י״ד בחשון תשל״ח (26 באוקטובר 1977)
 (חמ 75640)
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 פקודת הדרכים ומסילות הבחל (המה ופיתוח), 1943
לת הפקודה ו בדבר תחו  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון צו תשל״ה 1. בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך יגור— צומת אחיהוד) (עוקף

 קרית אתא ממזרח), תשל״ה—2197.5, במקום התוספת האמורה בסעיף 1 לצו תבוא
 תוספת זו:

 ״תוספת
 הגושים החלקות

.1 11161 

.3 ,1 11154 

.2 ,1 11131 

.3 ,2 ,1 11130 

.1 11126 

.28 ,27 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 11127 

.5 ,3 10395 
.24 ,23 10386 

.22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 10380 

.7 ,6 ,2 ,1 10378 

.53 ,41 ,38 ,36 ,17 10292 

.31 ,28 ,26 ,25 ,24 ,22 ,21 ,17 ,16 ,15 10294 

".27 ,26 10265 

 לצו זד, ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)
 אחיהוד)(עוקף קרית אתא ממזרח)(תיקון), תשל״ח—•1977״.

ת ן פ ו ע ד  כ׳״ג בחשון תשל״ח (4 בנובמבר 1977) ג
) שר הבינוי והשיכון 7 5 0 5 ° מ ח < 

 1 ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח תשכ״ג, עמי 144.
ת תשל׳׳ה, עמ׳ 1760. # 2 

ל (הגנה ופיתוח), 1943 ח נ  פקודת הדרכים ומסילות ה
לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 ג,
 אני מצווה לאמור:

 תיקמצותשל״ז 1. בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך עוקפת — אגם צלמון), תשל״ז—

 21977, במקום התוספת האמורה בסעיף 1 לצו תבוא תוספת זו:

 1 ע״ר 1943, ת1ם׳ 1, עמ׳ 40; ם״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1996.
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 ״תוספת
 הגושים החלקות

.2 15421 

.25 ,24 ,23-,22 ,19 ,18 (.15 15614 

.18,17,16,15,13,10,4,3,2 15613 

.8 ,57 ,10 ,9 ,7 ,5 15612 

.14 ,13 ,11 ,9 ,8 15611 

.2 ,1 15592 
,59 ,57 ,54 ,53 ,52 ,38 ,37 ,36 ,35 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 15604 

.67 ,66 ,64 ,63 ,60 

.73,57 15589 

.28,27,26,13,12,11,10,8,7 15590 

.2 ,1 15532 

.66 ,55 ,54 ,47 ,45 ,44 ,40 ,39 ,37 ,36 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 15529 

.2 13617 

.12 ,11 ,3 ,2 13615 

.13,11 ,9,7,6,5,3,2,1 15530 

.1 15531 

".15 ,13 ,10 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 13616 

 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך עוקפת — אגם השם
 צלמון)(תיקון), תשל״ח—1977״.

ן פ ת ו ע ד  כ״ג בחשון חשל״ח (4 בנובמבר 1977) ג
) שר הבינוי והשיכון ד 5 0 5 מ 0 ח ) 

 פקודת הבנקאות, 1941
 צו בדבר הגבלות על ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941 ולאחר התייעצות עם
 הועדה, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 8 לצו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות), השל״ה— תיקון סעיף 8
(להלן — הצו העיקרי), אחרי ״במטבע ישראלי״ יבוא, בכל מקום, ״ובמטבע חוץ״. 2 1975 

 2. (א) בסעיף זה — הוראות מעבר

 ״היום הקובע״ — י״ט בחשון תשל״ח (31 באוקטובר 1977) !

 1 עייר 1941, תוס׳ 1, עמי 85; סייח תשל״ו, עמי 248.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 2496; תשל״ו, עמי 381; תשל״ז, עמי 956, עמ׳ 1923.
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 ״הפרש מוכר שלילי״ — הסכום שבו קטנים 110 אחוזים מיתרת הערבויות להבטחת
 אשראי האמורות בסעיף 8 לצו העיקרי שהיתה למוסד בנקאי ביום הקובע מסכום

 תקרת המוסד אילו הוראות צו זה היו בתוקף ביום הקובע;

 ״הפרש מוכר חיובי״ — הסכום שבו עולים 110 אחוזים מיתרת הערבויות להבטחת אשראי
 האמורות בסעיף 8 לצו העיקרי שהיתה למוסד בנקאי ביום הקובע על סכום תקרת

 המוסד אילו הוראות צו זה היו בתוקף ביום הקובע; ,

 (ב) היה למוסד בנקאי הפרש מוכר חיובי, יווםף סכומו לתקרה שנקבעה לו לפי
 סעיף 8 לצו העיקרי, בכפוף לאמור בסעיף־קטן(ד).

 (ג) היה למוסד בנקאי הפרש מוכר שלילי, ינוכה סכומו מהתקרה שנקבעה לו לפי
 סעיף 8 לצו העיקרי, בכפוף לאמור בסעיף־קטן(ד).

 (ד) הפרש מוכר חיובי או שלילי יקטן לאפם, ב־12 שיעורים שווים ביום הראשון
 של כל חודש, החל מיום 1 בפברואר 1978.

 (ה) שיעוד התשלום לפי סעיף 9(ב) לצו העיקרי בשל הפרות של סעיף 8 לצו
 העיקרי בחודש נובמבר 1977 יהיה 0.416 אחוז.

 (0 הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי, עד סוף חודש ינואר 1979, להתיר למוסד
 בנקאי להוציא מסכום ערבויותיו להבטחת אשראי, לענין סעיף 8 לצו העיקרי, ערבות

 מסויימת או סוג מסויים של ערבויות.

ם 3. לצו זה ייקרא ״צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות)  ייש
 (תיקון), תשל״ח—1977״.

י נ פ ן ג ו נ ר  ג׳ בכסלו תשל״ח (13 בנובמבר 1977) א
) נגיד בנק ישראל י 2 2 1 0 מ 6 ח ) 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-959 ן
ו 1977 י ת ס - ץ י ם לגידול ירקות בעונת ק א ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 י׳גיייי! 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״קיץ־סתיו 1977״ — התקופה שבין י׳ באלול תשל״ז(24 באוגוסט 1977) לבין כ״א בטבת
 תשל״ח (31 בדצמבר 1977)

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר !

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 1 סייח תשי״ס, עמ׳ 222; תשל״ו, עמ׳ 129.
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 המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת קיץ־םתיו 1977 בכל שטחי הארץ הם כלהלן; ככסות גידול

 מיו הירק השטח בדונמים

.2 

 עגבניות 7,800

 מלפפונים 11,200

 גזר 4,950

י י נ ש ת מ ו נ ו  3. המועצה רשאית לפצל את עונת קיץ־םתיו 1977 לעונות משנה. ע

ת עקימות לקביעת ו ג ו ר ק  4. המכסות האישיות ייקבעו לפי ע
 מכסות אישיות

 (1) למבקש לגדל עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת קיץ־םתיו 1977 תיקבע
 מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים, ככל האפשר, בשיעור מכסות
 הגידול שנקבעו לו לגידול. ירקות ממינים אלה בעונה המקבילה ב־1976,
 ו ואם לא גידל ב־1976 ירקות אלה מחמת מחזור זרעים, ייקבעו לו מכסות
 הגידול, ככל האפשר, בשיעור מכסות הגידול שגקבעו לו בעונה המקבילה
 ב־1975, בשני המקרים בהפחתה של כ־31% לגבי עגבניות, בכ־1% לגבי
 מלפפונים ובכ־32% לגבי גזר, ובלבד שהמכסות שנקבעו לו כאמור, לא יעלו
 על שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה ב־1976, או ב־1975,

 לפי העגין.

 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר, בעונת קיץ־סתיו
 1977, אשר לא הוקצו בידי־ ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו
 במכסות אישיות בעוגת קיץ־סתיו 1977 אך לא בוצעו, יוקצה למגדלים שלא
 גידלו ירקות ממינים אלה בעונת קיץ־סתיו 1976 שלא מחמת מחזור זרעים,
 ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור! היתד. יתרה —
 תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים אלה בשיעור יחסי

 למכסה שאושרה להם בעוגת קיץ־סתיו 1977.

ש°  5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונת י!
 קיץ־סתיו 1977), תשל״ח—1977״.

י ר ו ח  י ה ל ו מ ה ש
 יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

ץ י ב ר ו ל ה א ג  י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 נתאשר.
 י״ד בחשון תשל״ח (26 באוקטובר 1977)

 (חמ 739901)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, חשי״ט-959 ן

 כללים לגידול תפוחי אדמה בעונת סתיו 1977

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 הגדרות 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי־אדמה;

 ״סתיו 1977״ — התקופה שבין כ׳ בתשרי תשל״ח (2 באוקטובר 1977) לבין ה׳ בכסלו
 תשל״ח (15 בנובמבר 1977) !

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגיזןול תפוחי־ז$דמה

 מכפות גידול 2. המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1977, בכל שטחי הארץ, חיא

 30,000 דונם.

 3. המועצה רשאית לפצל את עונת סתיו 1977 לעונות משנה.

 4. המכסות האישיות ייקבעו לפי עקרונות אלה:

 (1) למבקש לגדל תפוחי אדמה בעונת סתיו 1977 תיקבע מכסת גידול
 בהתאם למכסה שהוא מבקש <

 (2) עלה סך המכסות המבוקשות לגידול תפוחי אדמה בעונת סתיו 1977 על
 המכסה הכללית, תופחת המכסה האישית של כל מגדל באופן יחסי להפרש

 שבין המכסה הכללית לבין כלל המכסות המבוקשות;

 (3) עודף המכסה הכללית של תפוחי אדמה בעונת סתיו 1977, שהוכח
 למועצה כי הוקצה כמכסה אישית בעוגת סתיו 1977 אך לא בוצע, יוקצה

 למגדלים שיבקשו זאת, בשיעור יחסי לבקשותיהם.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי אדמה
 בעונת סתיו 1977), תשל״ח—1977״.

 עקרונות לקביעת
 מכסות אישיות

י ר ו ח  י ה ל ו מ ה ש
 יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 נתאשר.
 י״ד בחשון תשל״ח (26 באוקטובר 1977)

 (חמ 739901)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 222; תשכ״ג, עמי 31; תשל״ו, עמי 129.
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ן םקופלי ד לשלטו  מדו

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ן

 חוק עזר לאשקלון בדבר היטל סעד ונופש

, וסעיף 2 לחוק הרשויות 1 סעיף 250 לפקודת העיריות .  בתוקף סמכותה לפי
, מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. חוק עזר לאשקלון (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 3 — בטל.

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון(היטל סעד ונופש)(ביטול), תשלי׳ח—1977״.

 נתאשד.
 ל׳ בתשרי תשל״ח (12 באוקטובר 1977)

 (חמ 8/15)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

׳ . ׳ , ־ ' • ' י  1 דיני מדינת ישראל, נופח.חדש 8, עמי 197.׳!•'.׳ ; י : •
 2 ס״ת תשי״ט, עמי 215.

; י .;. • • , • . ׳ .  3 ק״ת תש״ך, עמ׳ 1862• י .

 פקודת העיריות
 חוק עזר לצפת בדבר רוכלים

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו׳254•י לפקודת העיריות
 עירית צפת חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לצפת (רוכלים), תשכ״ה—1965 ־, בסעיף 14 במקום ״שלוש לידות״ תיקון פעי!׳ 14
 יבוא ״עשר לירות״, ובמקום ״לירה וחצי״ יבוא ״חמש לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (רוכלים) (תיקון), תשל״ח—1977״. השם

 נתאשר.
 כ״ח בתשרי תשלי׳ח (10 באוקטובר 1977)

 (חמ 8/28)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני טרינת ישראל, נופת חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 1320.

 ביטול

 תחילה

 השם

י ב י י ן ח ר ה  א
 ראש עירית אשקלון

ס א י מ ח ן נ ר ה  א
 ראש עירית צפת
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 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ו

 חוק עזר לצפת בדבר היטל סעד ונופש

, וחוק הרשויות המקומיות (היטל  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
, מתקינה עירית צפת חוק עזר זה:  סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 1. חוק עזר לצפת (היטל סעד ונופש), תש״ד—1960 3 — בטל.

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום כ׳ בתשרי תשל״ח (2 באוקטובר 1977).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל״ח—1977״.

ס א י מ ח נ ן ד ה  נתאשר. א
 ל׳ בתשרי תשלי׳ח (12 באוקטובר 1977) ראש עידית צפת

 (חמ 8/15)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 215.
 3 ק״ת תש׳׳ד, עמי 1276.

 פקודת העיריות
 פקודת התענורה

 חוק עזר לרחובות בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־256 לפקודת העיריות׳, וסעיף 77(א)(4)
, מתקינה מועצת עירית רחובות חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

, במקום  1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לרחובות (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1953 3
 ״שתי לירות״ יבוא ״חמש לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ח—
 1977״.

 תיקה סעיף 4

ן מ ט כ ל ר א ו מ  ש
 ראש עירית רחובות

 אני מסכים.

ן י ג ם ב ח נ  מ
 שר התחבורה

 נתאשר.
 ל׳ בתשרי תשל״ח (12 באוקטובר 1977)

 (חמ 8/20)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 3 ק׳׳ת תשי׳׳ד, עמי 214; תשכ״ה, עמ׳ 1925¡ תשכ״ז, עמ׳ 394; תשל״ה, עמי 207.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם ת ר י ג ס ק ו ס ־ ע י ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ר לריינה ב ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
 המקומית דיינה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דיינה.;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
 חוק עזר זה, כולן אז מקצתן 5

 ״בית עסק״ — לרבות קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו עוסקים במסחר, למעט חנות
 למכירת בשר, בית אוכל, בית מרקחת, מלון או פנסיון ו

 ״בית אוכל״ — לרבות בית קפה, מסעדה, מחלבה, מקום למכירת גלידה ומוצרי חלב,
 מקום הארחה שעליו ניתן או יש לקבל רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2,

 למעט מלון או פנסיון«

 ״בעל״ — לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק, לבית אוכל, לבית מרקחת
 או לחנות למכירת בשר :

t ״קיץ״ — התקופה שמיום 1 באפריל עד 30 בספטמבר 

 ״חורף״ — התקופה שמיום 1 באוקטובר עד 31 במרס :

 ״חג״ — יום מנוחה כאמור בפסקה (2) להודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים י•.

 2. ביום ראשון של שבוע שאינו חל בערב חג לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח
 בית עסק.

 3. בימים שאינם יום ראשון של שבוע לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח — סגירת בתי עסק
 בימים אחרים

 (1) מסגריה, פתחיה, נגריה, םנדלריה או מקום תעשיה — בשעות שבין
 18.00 ובין 07.00 למחרת;

 (2) חנות למכירת בדים, גלנטריה, כלי בית, נעליים או חייטות — בשעות
 שבין 19.00 ובין 07.00 למחרת ובשעות שבין 13.00 ובין 15.00 בקיץ, ושבין

 12.00 ובין 13.30 בחורף:

 (3) חנות מכולת, חנות למכירת ירקות או בשר — בשעות שבין 20.00 ובין
 05.00 למחרת ובשעות שבין 12.00 ובין 15.00, בקיץ, ובשעות שבין 19.00

ן 12.00 ובין 15.00, בחורף.  ובין 06.00 למחרת ובשעות שבי

 4. (א) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת — פתיחת
 בתי מרקחת

 (1) ביום ראשון של השבוע;

 סגירת בתי עסק
 גיום ראשון

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ם״ח תשכ״ח, עמי 204,- תשל״ב, עמ׳ 154; תשל״ג, עמי 5¡ חשל״ד, עמי 100.

 3 יי׳ פ תשי׳׳ד, עמי 1284.
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 (2) בימים אחרים —

 (א) בחורף בין השעות 20.00 ובין 08.00 למחרת;

 (ב) בקיץ בשעות שבין 21.00 ובין 08.00 למחרת.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו לפי
 סדר תורנות בתי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוקחים *, ואם
 לא נקבע סדר תורנות כאמור, לפי תורנות בתי מרקחת בתחום המועצה, לימים ולשעות

 שבהם בתי מרקחת סגורים במהלך פעילותם הרגילה.

 תהולד, 5. הוראות סעיפים 2 ו־4(א)(1) לא יחולו על בית עסק או בית מרקחת אשר בעליהם

 הם כולם מוסלמים הסוגרים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

 עונשין 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דיגו — קנס 2,000 לירות, ובמקרה של

 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 השם 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לריינה (פתיחת בתי־עסק וסגירתם), תשל״ח—1977״.

 נתאשר. ת א ו פ י ק מ ו ח מ ד ב ס ו ל
 ל׳ באב תשל״ז(14 באוגוסט 1977) ראש המועצה המקומית דיינה

 (חמ 8/10) • , • - •

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 4- חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1102; ס״וז תשכ״ד, עמ׳ 104; תשל״ח, עמי 60.

 תיקון טעות דפוס

 בצו מם הכנסה (הקלד, ממסי כפל)'(תיקון) תשל׳׳ח—1977, שפורסם בקובץ התקנות 3767,

 תשל״ח, עמ׳ 69, סעיף 1, במקום ״תשכ״ד—1964״ צ״ל ״תשכ״ד—1963״.

 קובץ התקנות 3783, ו׳ בכסלו תשל״וז, 16.11.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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