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 חוק ההוצאה לפועל, תשכ׳יז-1967

ה לפועל א צ ו ה ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967 !, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקני•! 1. בתקנה 1 לתקנות ההוצאה לפועל, תשכי׳ח—1968 2 (להלן — התקנות העיקריות),

 אחרי הגדרת ״החוק״ יבוא:

 ״ ״כתב בי־דין״ — כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה,
 לרבות אזהרה, צו או הודעה,-״ .

״ 2. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא: , י ןתקנ קו  תי

 ״נספחים 11. (א) לבקשת ביצוע יצורפו —
 לבקשת ביצוע

 ותחייפיהם (1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, במספר

 עתקים מספיק ללשכה ולכל החייבים או, במקום עותק כאמור
 הנועד לחייב — אישור על המצאתו, אם הומצא לפני כן

 על ידי בית המשפט
 (2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין — יפוי הכוח של
 עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט
 ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים! היה
 הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא
 ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם צירף העתק של יפוי הכוח,

 מאושר על ידי עורך דין.

 (ב) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה
 שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח.״

ה ד! 3. בתקנה 17 (ב) לתקנות העיקריות, אחרי ״אל הלשכה המעבירה״ יבוא ״וכן לזוכה״. נ ק  תיקון ת

 תיקון תקנה 22 4. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, במקום הכותרת יבוא ״המצאת כתבי בי־דין״.

 הוספת תקנה 22א 5• אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הודעה על 22א. מי שנמסר לו כתב בי־דין וכן הזוכה יודיע ללשכה על כל שינוי

ז במענו למסירת מסמכים מיד לאחר שינוי המען! לא הודיע כאמור, רואים ע * מ י ע  ש

 כל הודעה שנשלחה בדואר לפי המען אשר לפיו נמסר לו כתב הבי־דין
 לפני השינוי או שמסר עליו הזוכה ללשכה לפני השינוי, לפי הענין,
 כאילו הגיעה לידיו, אפילו הוחזרה בפועל על ידי הדואר בגלל שינוי

 המען.״

 1• ס״ה תשכ״ן, עמ׳ 116.
 2 ק״ת תשכ״וז, עמי 1896; תשל״ו, עמ׳ 1606; תשל״ז, עמי 1468.
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 6. בתקנה 86 לתקנות העיקריות _^ מיקון מקנה 86

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) מקום שבעל המשכנתא מיוצג על ידי עורך דין — יפוי הכוח של
 עורך הדין׳ זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט ועורך הדין

 הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים!

 (5) היה בעל המשכנתא מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי —
 יצא ידי חובתו לפי פסקה (4) גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי

 עורך דין.״!

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם
 בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח.״

 7. בתקנה 88ג לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 88!

 (1) במקום הכותרת יבוא ״נספחים לבקשת ביצוע שטר ותחליפיהם״ •

 (2) בתקנת משנה (א), במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) מקום שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין — יפוי הכוח של עודך הדין,
 זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט ועורך הדין הורשה בו

 להוצאה לפועל ולגביית כספים;

 (5) היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו
 לפי פסקה (4) גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין״.

 (3) האמור בתקנת משנה (ב) יסומן(ג) ולפניו יבוא:

 ״(ב) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם
 בית המשפט ומספד התיק שבו הופקד יפוי הכוח.״

 8. האמור בתקנה 88ח לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון תקני, 88ח

 ״(ב) בית משפט שהועברה אליו בקשה להארכת מועד כאמור בתקנת משנה
 (א) רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לעכב את הליכי ההוצאה לפועל או

 חלק מהם, אם הוגשה לו בקשה על כך.״

 9. תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן. תחילה

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), תשל׳י׳ח—1978״.

 א׳ בשבט תשל״ח (9 בינואר 1978) ש מ ו א ל ת מ י ר
 שר המשפטים

 קובץ התקנות 3807, י״וו בשבט תשל״זו, 26.1.1978 583



 מזק בתי הדין לעמדה* חשב"ט-1969

ם לנציגי ציבור ת בדבר תשלו ו נ  תק

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודד״ תשב״ט—1969 ג
 התייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. לנציג 38יבור בבית הדין הארצי ישולמו 200 לירות בעד כל יום שבו השתתף
 בישיבות בית הדין.

 2. לנציג ציבור בבית דין אזורי ישולמו 150 לירות בעד כל יום שבו השתתף
 בישיבות בית הדין.

 3. לנציג ציבור בבית הדין הארצי שמקום מגוריו אינו בירושלים ולנציג ציבור בבית
 דין אזורי שמקום מגוריו אינו מקום מושבו של בית הדין ישולמו בנוסף לסכום הנקוב
 בתקנות 1 או 2, הוצאות נסיעה כאמור בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי,

.  תשכ״ג—1963 2

 4. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל״ז—1977 3 — בטלות.

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978).

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל״ח—
 1978״.

 שכר השתתפות
 בישיבות בית

 הדין הארצי

 שכר השתתפות
 בישיבות בית

 דין אזורי

 הוצאות נסיעה
 ודמי לינה

 ביטול

 תחילה

 השם

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

 ח׳ בשבט תשל״ח (16 בינואר 1978)
 (ח« 77834)

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 ק״ת תשכ״ג, עמי 1853.

 3 ק״ת תש״ל, עמ׳ 144; תשל״א, עמ׳ 418; תשל״ד, עמי 1265; תשל״ז, עמ׳ 1492.

 פקודת המכס

בוא ת הי ר ד ס  צו בדבר ה

, אני מצווה לאמוד:.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לפקודת המכס ג

, אחרי פסקה (10) יבוא: ף 1 1. בסעיף 1 לצו המכס (הסדרת היבוא), תשכ״ז—1967 2 י ע ז ס י ק י  ת

 ״(11) טובין שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לענין
 זה קבעו שהם בגדר סכנה לשלום הציבור או עלולים להוות סכנה כאמור״.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו המכס (הסדרת היבוא)(תיקון), תשל״ח—1978״. ש ,  י

ך י ל ר ה א ח מ  כ״הבטבת תשל״ח (4בינואר 1978) ש
) שר האוצר 3 ־ 2 מ 1 ח < 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1191.
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 חוק אמוד חובה, תש״ט-949ן

ת בדבר רישום לגני ילדים ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ולאחר היוועצות
 בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה תהא לכל מונח המשמעות הנודעת לו בתקנות לימוד חובה וחינוך : פרשנית
 ממלכתי (רישום), תשי״ט—1959 2 (להלן — תקנות הרישום).

 2. לא יאוחר מיום כ״ג באדר א׳ תשל״ח (2 במרס 1978) תשלח רשות החינוך המקומית, העברת טופס
ך רישום להורי! ף ש ק ^ מ פ י ם מ ש ו ש י ס ד פ ן ׳ ט ה ט ו פ י ס ש ו ח ת ר ב ר ג ש  בדואר, להוריו של ילד בגיל 5 א

 החינוך והתרבות לפי תקנה 14(א) לתקנות הרישום, לאחר שמילא׳בו, כולם או מקצתם,
 פרטים שנועדו למילוי במעמד הרישום, למעט משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות

 הרישום.

 3. (א) בבוא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ולפי תקנות אלה, רישום
 יביא עמו את טופס הרישום שקיבל לפי תקנה 2 וימסרנו לידי הרשם.

 (ב) ראה הרשם כי טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת משנה (א) נושא הערה.
 סימן או רישום אחר כלשהו לענין משאלת ההורים לפי תקנה 15 לתקנות הרישום, יפסול
 את טופס הרישום, ורשאי הוא לפסול את טופס הרישום אם היה הרישום כאמור שלא לענין
 משאלת ההורים או אם נמסר לו טופס רישום מושחת! פסל הרשם את טופס הרישום לפי

 . תקנת משגה זו, ירשום את הילד על גבי טופס רישום חדש, לפי תקנות הרישום.

 (ג) לא פסל הרשם את טופס הרישום שנמסר לידיו לפי תקנת־משגה (א), ירשום
 את הילד לגן ילדים על גבי טופס הרישום האמור, לאחר שמילא בו את הפרטים שלא מולאו
 לפי תקנה 2, לאחר שתיקן פרטים שהם טעונים תיקון, ולאחר ששמע את משאלות הרושם

 בדבר החינוך הרצוי לו ובדבר גן הילדים המבוקש.

 4. בא הורה לרשום ילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום ואין עמו טופס רישום לפי הור,-
י מ ל ע י א  תקנה 2, ירשום את הילד לגן ילדים לפי תקנות הרישום. ש

 טופס רישום

 .5. הוראות תקנות הרישום ימשיכו לחול אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה. שמירת דינים

 6. העושה על גבי טופס רישום הערה, סימן או רישום אחר בניגוד לתקנות אלה, עונשין
 דינו — מאסר חודש או קנס 500 לירות.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה (רישום לגני ילדים) (הוראת שעה), -שם
 תשל״ח—1978״.

ר מ ן ה ו ל ו ב  כ׳ בטבת תשל״ח (30 בדצמבר 1977) ז
) שר החינוך והתרבות 3 ~ 3 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח תש״ט, עמי 287; תשל״ו, עמי 99.
 2 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1160; תשל״ז, עמי 1032.
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 פקודת התעבורה

ם ציבוריים סי בו טו ה בקווי שירות של או ע ס ת בדבר תעריף שכר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לפקודת התעבורה!, ולפי תקנות 1 ד־384 לתקנות התע־
 בורה, תשכ״א-21961 (להלן - תקנות התעבורה), אני מתקין תקנות אלה:

 ץ. לכל מונח בתקנות 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 שירות כמפורט בתוספת כולל מס ערך מוסף לפי
 חוק מס ערך מוסף, תשל׳יו-1976 3.

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

 4. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ט בחשון תשל״ח (10 בנובמבר 1977).

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (שינויים בתעריף של קווי השירות)(תיקון),
 תשל״ח—1978״.

 שינויים בתעריף
 המאושר

 ביטול

 תחילת

 ת1ספת

 1. השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת
 התעריף שפורסם ביום ו׳ בכסלו תשל״ח (16 בנובמבר 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
 5.00 לירות יהיו בהנחה של 53.3%.

 (2) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם מעל 18 שנה, שהם תלמידי בית ספר
 תיכון עד כיתה יי׳כ בכל הקווים עד לתעריף של 5.00 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 5.00 לירות לנסיעה בודדת, בהנחה של 35%.

 (4) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בסעיפים קטנים (1) ו־י(2) יהיו זכאים להנחה
 של 53.3% במחיר כרטיס העולה על 5.00 לירות כנסיעה 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
 בהן ללא תוספת מחיר עד ליום ם׳ בכסלו תשל״ח(19 בנובמבר 1977); אחרי המועד האמור
 רשאי הנוסע, לפי בחירתו, להמשיך להשתמש בכרטיסיה בתוספת תשלום ההפרש בין

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

 3 ס״וו תשל״ו, עמי 52.
 4 ק״ת ׳תשל״ח, עמי 299.
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 התעריף הקודם לבין התעריף החדש, או להחזיר את הכרטיסיה שבידו לבעל רשיון הקו
 ולקבל את החזר ערך הנסיעות שלא נוצלו בכרטיסיה.

 4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלא נזכרו בתוספת ושניתנו לנוסעים לפי התעריף
 הקודם לא יבוטלו ולא ישונו אלא באישור בכתב מאת המפקח הארצי על התעבורה(להלן -
 המפקח); ההנחות לפי תקנות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל רשיון קו שירות הסעה

 בקו.

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

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

 (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של אגד, למעט התעריפים המפורטים
 בפסקה (ב) להלן, יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור אי:

׳  טור א׳ טור ב׳ טור א׳ גזור׳ ב׳ טור א׳ טור נ
 בלירות בלירות בלירות בלירות בלירות בלירות

53.00 46.00 18.00 16.00 1.60 1.40 
55.00 48.00 19.50 17.00 2.30 2.00 
59.00 51.00 22.00 19.00 2.50 2.20 
62.00 54.00 23.00 20.00 3.30 2.80 
63.00 55.00 25.00 22.00 3.50 3.00 
68.00 59.00 27.00 24.00 4.00 3.50 
69.00 60.00 29.00 25.00 5.00 4.50 
70.00 62.00 31.00 27.00 5.50 5.00 
76.00 66.00 33.00 29.00 6.50 5.50 
77.00 67.00 35.00 30.00 7.00 6.50 
79.00 69.00 37.00 32.00 8.00 7.00 
80.00 70.00 40.00 35.00 8.50 7.50 
85.00 74.00 41.00 36.00 9.00 8.00 
86.00 75.00 43.00 37.00 10.00 9.00 
87.00 76.00 45.00 39.00 11.50 10.00 
92.00 80.00 46.00 40.00 12.50 11.00 
94,00 82.00 48.00 42.00 14.00 12.00 
95.00 84.00 51.00 44.00 16.00 14.00 

51.00 45.00 17.00 15.00 

 נכים וסטודנטים בעלי תעודות מתאימות זכאים לקבל הנחה של 10% בכל הקוים
 ובלבד שהמחיר לאחר ההנחה לא יהיה נמוך מ־1.60 לירות.

 עיוור בעל תעודה מתאימה ומלווהו של העיוור זכאים להנחה של 50% בכל הקדם
 ובלבד שהמחיר לאחר ההנחה לא יהיה נמוך מ־1.60 לירות.

 מחיר נסיעה בקווי שירות של אגד שלא פורטו בפסקה זו ובפסקה (ב) יועלו ב־15%
 עם עיגול ללירה הקרובה.

 (כ) בקוי השירות של אגד וכמקומות המפורטים להלן יהיו תעריפים אלה5
 (1) בקוים המעויינים להלן יהיו תעריפי הנסיעה לפי התנאים שנקבעו

 ברשיונותיהם:
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 (2) תעריף הנסיעה מירושלים לקרית ארבע יהיה 10.00 לירות.

 (3) תעריף הנסיעה מירושלים למסעף גוש עציון יהיה 7.00 לירות.

 (4) תעריף הנסיעה מירושלים לגוש עציון יהיה 7.00 לירות.

 (5) תעריף הנסיעה מירושלים למבשרת ירושלים, למרכז קליטה ולמעה
 ציון יהיה 2.30 לירות.

 (6) תעריף הנסיעה מבאר שבע לשדה בוקר יהיה 12.50 לירות.

 (7) תעריפי הנסיעה בקו ירושלים-תל־אביב ובקו 400 יהיו כדלקמן:
 מחיר כרטיס מעבר יהיה 20 לירות;

 לנכה, לסטודנט שבידם תעודה מתאימה - 17.50 לירות.

 (ג) מחירי כרטיסיות הנחה באגד יהיו כמפורט לדלן:

 כרטיסיות נוער כרטיסיות קשישים
 20 נסיעות בכרטיסיה 20 נסיעות בכרטיסיה

 מתיר קודם תעריף נסיעת מתיר חדש מתיר קוד0 תעריף נסיעה מחיר חדש
 בלירות בודדת בלירות בלירות בלירות בודדת בלירות בלירות

21.00 1.60 18.20 15.00 1.60 13.00 
30.00 2.30 26.00 21.50 2.30 19.00 
32.50 2.50 28.60 23.50 2.50 20.50 
43.00 3.30 37.00 30.00 3.30 26.00 
45.50 3.50 39.00 32.50 3.50 28.00 
52.00 4.00 46.00 37.50 4.00 33.00 
65.00 5.00 46.50 5.00 

 כרטיסיות חדשיות
 כרטיסיות רגילות 50 נסיעות בכרטיסיה

 מהיר קודס מספר תעריף נסיעה מחיר חדש מחיר קודש תעריף נטיעה מחיר חדש
 בלירות נסיעות בודדת בלירות בלירות בלירות בודדת בלירות בלירות

60.00 1.60 52.00 10.30 1.60 10 9.00 
86.00 2.30 75.00 32.00 1.60 25 28.00 
94.00 2.50 83.00 46.00 2.30 23 40.00 

124.00 3.30 105.00 50.00 2.50 23 44.00 
66.00 3.30 23 56.00 
70.00 3.50 23 60.00 
80.00 4.00 23 70.00 

100.00 5.00 23 90.00 

 7. התעריפים בקווי השירות של ״דך׳ - אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ
 (להלן - דן) ובקווי השירות של קו אוטובוסים תל־ליטוינםקי (1963) כע״מ (להלן -

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

 טור א׳ טור ב׳
 בלידות בלירות

1.60 1.40 
2.50 2.20 
3.50 3.00 

 (ב) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 400 יהיה בשיעור כלהלן:
 תעריף הנסיעה

 סוגהברטיס בלירות

 רגיל 19.50
 הלוך ושוב 35.00
 לנכה או סטודנט 17.50

 לילד מגיל 5 עד 10 שנים
 או לתלמיד 16.00
 לעיוור 10.00

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

 סוגהכרטיסיה בודדת בלירות בלירות

 23 נסיעות 1.60 32.00
50.00 2.50 
70.00 3.50 
 50 נסיעות 1.60 60.00
94.00 2.50 

131.00 3.50 
 26 נסיעות לסטודנט 1.60 33.50
52.00 2.50 
73.00 3.50 
 26 נסיעות לנוער 1.60 19.50
30.50 2.50 
42.00 3.50 
 25 נסיעות לקשישים 1.60 26.00
41.00 2.50 
57.00 3.50 
 23 נסיעות לעיוור 1.60 18.50
28.50 2.50 
40.00 3.50 

 8. (א) התעריף בקווי השירות של בעלי רשיון קו המפורטים להלן, •היו כאמור
 בסעיף 6 (א) לתוספת:

 חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ, נצרת
 חברת האוטובוסים בית שאן בע״מ

 הגליל, חכרת אוטובוסים ותיירות, נצרת בע׳ימ
 חכרת הנסיעות והתיירות נצרת בע״מ, נצרת.
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 (ב) מחירי כרטיסיות הנחה של בעלי רשיון הקו המפורטים להלן בסעיף קטן(א)
 יהיו:

 כרטיסיות רגילות (בלירות)
 מחיר מספר תעריף נסיעה

 קיים נסיעות בודדת מחיר חדש

25.60 1.60 20 22.40 

40.20 2.00 20 35.00 

43.70 2.20 20 38.40 

57.70 3.30 20 49.00 

61.20 3.50 20 52.50 

69.50 4.00 20 — 

87.00 5.00 20 — 

 כרטיסיות נוער (בלירות) כרטיסיות קשישים (בלירות)
 מחיר מספר תעריף נסיעה מחיר מספר תעריף נסיעה

 קיים נסיעות בודדת מחיר חדש קיים נסיעות בודדת מתיר חדש

20.80 1.60 20 18.20 15.00 1.60 20 13.00 

32.00 2.30 20 26.00 21.50 2.00 20 18.50 
32.50 2.50 20 28.60 23.30 2.50 20 20.50 

43.00 3.30 20 — 30.80 3.30 20 26.00 

45.50 3.50 20 39.00 32.70 3.50 20 28.00 

52.00 4.00 20 46.00 37.30 4.00 20 32.50 
65.00 5.00 20 — 46.70 5.00 20 42.00 

51.30 5.50 20 46.50 
60.70 6.50 20 51.00 
79.30 8.50 20 70.00 
93.30 10.00 20 84.00 

107.30 11.50 20 93.00 
116.70 12.50 20 102.00 

 (ג) התעריף כקו השירות של החברה המאוחדת לתיירות בע״מ, מרחוב הירקון
 בתל־אביב לבתי מלון בהרצליה, יהיה 8.00 לירות.

 י. התעריפים בקווי השירות של שירותי תחבורה ציבורית באר־שבע בע״מ:

 טור א׳ טור ב׳

 תעריף חדש
 בלירות

 תעריף קודם
 סוג כרטיס בלירות

 (א) רגיל 1.40 1.60
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 (ב) כרטיסיות:
 תעריף קודם תעריף חדש

 סוג הגרטיסיה מספר הנסיעות בלירות בלירות

 רגילה 23 28.00 32.00
 לנוער 20 13.00 15.00
 לקשיש 20 18.20 20.80
 לנכה 20 22.40 25.60
 לעיוור 20 , 14.00 16.00
 לסטודנט 20 22.40 25.60

 כ״ה בטבת תשל״ח (4 בינואר 1978) מ א י ר ע מ י ת
-3) שר התחבורה 4 מ 0  >ח

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-954ן
ם נזילים  הוראות בדבר נכסי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 •י, לאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 4 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971, במקום פסקה (4) תיקון סעיף 4
 יבוא:

 ״(4) איגרות חוב או שטרי חוב שהוציא מוסד בנקאי באישור נגיד בנק ישראל
 או מי שהסמיך לכך, מהסוגים כדלקמן:

 (א) שטרי חוב אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהם היא לפחות
 חמש שנים מיום הוצאתם והזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם
 של כל נושיו האחרים של המוסד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים

 כאמור!
 י (ב) שטרי חוב הניתנים להמרה במניות של המוסד הבנקאי אשר הזכויות
 לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של המוסד הבנקאי

 שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור:
 (ג) איגרות חוב המובטחות בשעבוד צף על נכסי. המוסד הבנקאי אשר

 התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהן היא לפחות חמש שנים.״

 2. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978). תחילה

 3. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 4), השם
 תשל״ח—1978״.

י נ פ ן ג ו נ ר  ח׳ בשבט תשל״ח (16 בינואר 1978) א
) נגיד בנק ישראל 3 ־" 1 0 מ 6 ז י ) 

 1 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 192; תשל״ח, עמ׳ 36.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 690; תשל״ח, עמ׳ 400.
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 חוק מימון מפלגות, חשל״ג-973ו

ה ע י נות של ס ות בדבר ניהול מערכת חשבו  הנחי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־9 לחוק מימון מפלגות, תשל״ג—1973 1 (להלן —
 החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע הנחיות אלה:

 1. סיעה תנהל מערכת חשבונות בצורה שתאפשר, בדרכי בקורת מקובלות, לזהות
 בבירור, לאמת ולסכם את הוצאותיה לבחירות ואת הוצאותיה השוטפות בנפרד אלה

 מאלה, ולזהות את הכנסותיה על מקורותיהן,

 2. מערכת החשבונות של סיעה תנוהל בהתאם לעקרונות מקובלים של החשבונאות
 וברמה מקצועית נאותה.

 3. הרישום בחשבונות ייערך באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות
 שבוצעו.

^ ! סד נ הכ  4. כל הוצאה והכנסה שבוצעה תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה ו
 שטרם נתקבלה, אך קיימת התחייבות לגביה.

 5. סיעה תשקף בחשבונותיו; בנפרד, בצורה שתאפשר בדרכי בקורת מקובלות, לזהות
 בבירור, לאמת ולסכם, סכומים שהיא קיבלה על פי החלטת ההסתדרות הכללית של
 העובדים בארץ ישראל כאמור בסעיף 17 (ב) לחוק, ותרשום באותה צורה את הפעולות

 המהוות הוצאת סכומים כאלה. :4

 6. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ד), תשלם סיעה את הוצאותיה רק בשיקים,
 לחובת חשבון בנק המתנהל על שמה.

 (ב) הוצאות בחירות ישולמו רק מתוך חשבון בנק נפרד, המתנהל על שם הסיעה
 במיוחד לצורך זה.

 (ג) סיעה תודיע למבקר המדינה על כל חשבון בנק שלה ועל מספרו ועל סגירת
 כל חשבון כזה.

 (ד) סיעה רשאית לשלם הוצאה במזומנים, אם סכומה הכולל אינו עולה על
 סכום שייקבע מפעם לפעם על ידי מבקר המדינה ויובא על ידו לידיעת הסיעות; הסיעה

 # תנהל רישום שוטף של תשלומים כאמור, עם ציון מקבלי התשלום ופרטי ההוצאה.
 7. (א) הוצאות והכנסות של סניף של סיעה ישולבו במערכת החשבונות של מרכז

 הסיעה, שתהיה אחראית לרישומן המלא והמפורט.
 (ב) מרכז הסיעה יקבל מכל סניף דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו, בצירוף
 אסמכתאות; הדין וחשבון יוגש למרכז הסיעה אחת לחודש, ובאישור מבקר המדינה לגבי

 סניפים קטנים — בתדירות נמוכה יותר.
1 

 8. (א) סיעה תערוך קבלה לגבי כל תרומה, מתוך פנקסי קבלות ממוספרות מראש
 לתרומות.

 הנחיה כללית

 רמת הניהול

 רישום שוטף

 שלמות הרישום

 רישום נפרד

 חשבונות בנק

 תרומות

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 53,
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 (ב) סיעה תנהל רישום של פנקסי הקבלות האמורים בסעיף קטן (א) ותפרט בו
 שמותיהם ומעניהם של מחזיקי הפנקסים.

 (ג) בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה ופרטים שיאפשרו
 זיהוי. התורם לצורכי בקורת.

 (ד) תנוהל רשימה שוטפת של טובין ושירותים שנתקבלו בעין כתרומות, וקבלתם
 איננה משתקפת בחשבונות.

 9. כל הזמנה או התקשרות אחרת, שסכומה הכולל עולה על סכום שייקבע מפעם הזמנות
ה והתקשרויות ו ב מ ש ד י י ב ו ת כ  לפעם על ידי מבקר המדינה ויובא על ידו לידיעת הסיעות, תיעשה ב

 , אחרות
 פרטים שיש בהם להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה.

 10. כל רישום במערכת החשבונות יפנה לאסמכתא, המעידה על מהימנותו ושלמותו אסמכתאות
 של הרישום והמאפשרת לעמוד על פרטי הפעולה הנוגעת; על הרישום לאפשר איתור

 ^^האסמכתא בתיקי הסיעה.

 11. (א) ספרי החשבונות והאסמכתאות של סיעה לתקופה פלונית, וכן עותק מכל שמירת מסמכים
 פרסום שלה מאותה תקופה, יישמרו בידי הסיעה במשך שנתיים, או זמן ארוך מזה לפי
 דרישת מבקר המדינה, מיום מסירת הדין וחשבון של מבקר המדינה לאותה תקופה לפי

 סעיף 10 לחוק.

 בסעיף זה, ׳׳פרסום״ — חומר תעמולה או הסברה בדפוס או בסרט, לרבות מודעות
 ^ בעתונים ועל לוחות מודעות וחומר הנמסר מיד ליד, סרטי קולנוע וטלוויזיה, סרטי

 הקלטה, וכיוצא באלה.

 (ב) סעיף קטן (א) אינו גורע מהחובה לשמור מסמכים על פי חיקוק אחר.

ך דו׳׳ז! כספי ת ע  12. בתום תקופת בחירות ובתום כל שנה, כמשמעותה בסעיף 10 (ג) לחוק, ת
 סיעה דין וחשבון כספי על הכנסותיה והוצאותיה לסוגיהן בתקופה האמורה והיתדות

 בחשבונות הנכסים וההתחייבויות לסוף אותה תקופה.

, הנחיות מימון מפלגות ביטוי  13. הנחיות מימון מפלגות (חשבונות סיעה), תשל״ג—1973 2
 (הוצאות בחירות), תשל״ג—1973 י, והנחיות מימון מפלגות (רישום נפרד), תשל״ג—

1 * — בטלות. 9 7 3 ^ 

 14. להנחיות אלה ייקרא ״הנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), תשל״ח— השם
. ״ 1 9 7 8 

ק נ ב נ צ ל ח צ  א׳ בשבט תשל״ח (9 בינואר 1978) י
 מבקר המדינה

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 845.
 3 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1678; תשל״ז, עמי 773.

 4 ק״ת תשל״ג, עמי 1752.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ו

ד ונופש ע ל ס ט י ק עזר לנהריה בדבר ה  חו

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

י 1. חוק עזר לנהריה (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 3 — בטל. י ט י  ב

חייי״ 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל׳יח (1 באוקטובר 1977).  ת

ם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהריה (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל״ח—1978״.ן ש ,  ד

ר י ר ם ש י ר פ  נתאשר. א
 ד׳ בשבט תשל״ח (12 ביגואר 1978) ראש עירית נהריה

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשי״ט, עמי 215.
 3 ק״ת תש׳׳ך, עמ׳ 1326.

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

ן בדבר אגרת ביוב ק עזר לקרית מוצקי  חי

, וחוק הרשויות המקומיות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות1
 מ״יוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה מועצת עירית קרית מוצקין חוק עזר זה:

, יבוא:  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית מוצקין (אגרת ביוב), תשל״ו—1975 3

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה באגורות
 לכל מטר מעוקב של מים

 הנצרכים, למעט מים
 אגרת ביוב להשקייה ובניה

 מגורים, משרדים, עסקים, או מפעלי תעשיה ומלאכה 55״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 328; תשל״ו, עמי 2497.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית מוצקין(אגרת ביוב)(תיקון)׳ תשל״ח—1978״. השם

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 ד׳ בניסן תשל״ז(23 במרס 1977) ראש עירית קרית מוצקין

 1,חמ 18—8) ..1*1

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ו

ם י ק ס ס ע זרעאל בדבר מ ק עזר לי  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית יזרעאל חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר ליזרעאל (מם עסקים מקומי), תשי״ח—1958 3 (להלן — חוק תיקון סעיף 2
 העזר העיקרי), במקום ״בשיעור הקבוע בתוספת״ יבוא ״בשיעור הנקוב בתוספת, ובתוספת

- ל  ש
 (1) 35% אם השיעור כאמור היה עד אלף לירות!

 (2) 50% אם השיעור כאמור עלה על אלף לירות אך לא עלה על חמשת
 אלפים לירות«

 (3) 100% אם השיעור כאמור עלה על חמשת אלפים לירות!

 ובלבד שסכום המס לא יעלה על עשרים אלף לירות״.

 תיקון התוספת

 4000״

 בסוף התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תחנה למכירת דלק

.2 

 3. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל 1977). תחייה

ר ב ע מ ת 1 א ר י  4. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1977/78 והוא ה
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם לשנת
 1977/78 על פי חוק העזר העיקרי יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשלי׳ח—1978״. השם

ן י ק ד ר ל פ א ר ש  י
 ראש המועצה האזורית יזרעאל

 נתאשר.
 י׳ בטבת תשל״ה (20 בדצמבר 1977)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1751; תשכ״ח, עמ׳ 1875; תשל״ו, עמי 777.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס פיגורים נ ת אור־יהודה בדבר ק י מ ו ה המק צ ע ו מ ת ה ט ל ח דעה על ה  הו

, וסעיף  מודיעיט בזה כי בהתאם לסעיף 20(א)(ג) לפקודת המועצות המקומיות1
, החליטה המועצה המקומית אור־  5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 יהודה 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 אור־יהודה בדבר קנם פיגורים, שהודעה עליה פורסמה
 בקובץ התקנות 1594, תשכ״ד, עמי 1429, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

ק י ח צ ה י ש נ  כ״ד בטבת תשל״ח (3 בינואר 1978) י מ
 (חמ •3-33) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמ׳ 256.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115.

 תיקון סעויות דפוס

 בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) (תיקון), תשל״ח—1977, שפורסם בקובץ התקנות 3773,
 תשל״ח, עמ׳ 153, בתקנה 1, במקום ״ו־(4א)״ צ״ל ״ו־4(א)״.

 בצו בדבר מחירים מקסימליים שפורסם בקובץ התקנות 3799, תשל״ח, עמ׳ 790, סעיף 2 ייקרא
 ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון וגפרורים) (מם׳ 3) (תיקון מס׳ 4),

 תשל״ח—1978״, ולא כפי שפורסם.
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים.
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 הממיר 4 לירות




