
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״ט באדר ב׳ תשל״ח 3830 28 במרס 1978

 1מוד

966 . . ת מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה), תשל״ח—1978 . ו  תקנ

, תשל״ח—1978 . . 966 ( ן קו ל)(תי ת הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגי ו  תקנ

ן מם׳ 2), תשל״ח—1978 967 קו (תי ת מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) ראו הו ) מי ת הביטוח הלאו ו  תקנ

 כללי מס הכנסה (ניכוייח מםויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת) (תיקון),

969 . . . . . . . .  חשל״ןז—78ע1 .

ן והבניה (בקשה להיתר׳ תנאיו ואגרות) (!תיקון), תשל״ח—1978 . . 970 ת התכנו ו  תקנ

ל היתרים כלליים), תשל״ח—1978 975 (ביטו ם)  הוראת ההגנה (כספי

 הוראת ההגנה (כספים) ביטול היתרים), תשל״ח—1978 976

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר למצות וקמח מצה כשרים לפיסח תשל״ח), תשל״ח—1978 976

 צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון) (מס׳ 2), תשל״ח—1978 . 977



 נקודת מם הכנסה

ה מ ד ק ם מ ו ל ש ת ם ב י מ י ד ק מ ה ל ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 181א ו־243 לפקודת מס הכנסה!
ן תקנות אלה:  הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. יחיד שעד 9 ביוני של שנת המם 1978 שילם את כל המקדמה שהוא חייב לשלם
 על חשבון המס לאותה שנה על פי סעיף 175 לפקודה, יהא זכאי להנחה של ;10% מסכום

 אותה מקדמה ואת סכום ההנחה כאמור יראו בחישוב המס לאותה שנה כאילו שולם.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה),
 תשל״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ  ג׳ באדר ב׳ תשל״ח (12 במרס1978) ש
) שר האוצר 3 ־ ־ 3 4 מ 9 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח תשל״ז, •עמי 318.

ו 9 6 8 - ח ״ כ ש  חוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב], ת

ל י ה הרג ד ו ב ע ר ה כ ב ש ו ש י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 56 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ות אלה: ן תקנ  תשכ״ח—1968 •י, אני מתקי

 תיקון תקנה 2 .1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי״ז—1956 2

א: בו  (להלן — התקנות העיקריות), אחרי פסקה (4) י

 ״(5) לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כאמור בתקנה
י פגיעה בעבודה),  25(1) ו־(2)(א) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ

— כאמור בתקנה 6א״. 3 י 1 9 5 4 — ד ״ י ש  ת

 הוספת תקנה 6א 2. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

; 6א. שכר העבודה הרגיל לגבי מי שמצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום י ד י ^ י

י י ^ ה ' 

 שמצוי בהכשר״ מקצועי כאמור בתקנה 2(5) הוא פעמיים סכום הכנסת המינימום לחודש

, הנקוב בפרט 1 שבלוח י״א לחוק, כפול 3 ומחולק ב־90.״ ע ו

ו

צ ק  בש^״ם מ

 תחייה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) (תיקון),
 תשל״ח—1978״.

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 ל׳ באדר א׳ תשל״ח (9 במרס 1978)
 (חמ 340—3)

 1 פ״ה תשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 596.

 3 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 650; תשל״ג, עמ׳ 944.
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9 ז 6 8 - יסוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ ח  חוק הנ
ם י ד ח ו י ם מ י ר ק מ ח ב ו ט י י ב מ ם ד ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבן,
:  תשכ׳יח—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה

 1. האמור בתקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוהדות בדבר תשלום דמי תיקו! תקנה ד
א: בו  ביטוח), תשל״א—1971 = (להלן — התקנות העיקריות) יסומן (א), ואחריו י

 ״(ב) בתקנה זו, ״יום״ — יום עבודה שבו הועסק העובד בהתאם להסכם
 העבודה הנוהג לגביו״.

 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 8
 (1) בתקנת משנה (א) —

 (1) המלים ״לפי כללים אלה: ״ — יימחקו, ובמקום פסקה (1) יבוא
; ״ ן ה  ״90 אגורות על כל אחד מהסכומים של 10 לירות או על חלק מ

 (2) פסקה (2) — בטלה!

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״50 אגורות משכרו של עובד על כל 2 לירות״
 יבוא ״25 אגורות משכרו של עובד על כל לירה״.

 (3) בתקנת משנה (ג), פסקאות (1) ו־(2) — בטלות ובמקומן יבוא ״25 אגורות
 על כל אחד מהסכומים של 10 לירות או הלק מהן״.

א: בו ה (ג) י  (4) אחרי תקנת משנ

 ״(ד) על אף האמור בתקנה זו לא ישלם מעביד דמי ביטוח אם סך כל דמי
 הביטוח אינו עולה על 9 לירות״.

א: תיקו! תקנה 13 בו  3. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות י

1 13. (א) מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח ^ ! " " ^ 
 עצמאי לשנת כספים לפי שיעור דמי הביטוח החל על עובד עצמאי, מהכנסה

 שאינה עולה על ההפרש בין שכרו כעובד באותה שנה ובין המקסימום
 שנקבע לעובד עצמאי לפי סעיף 167ב לחוק.

 ו:ב) (1) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יגיש למוסד דין וחשבון
 על שכרו החדשי כעובד בטופס שקבע המוסד, תוך חודש ימים
 מיום היותו גם לעובד וגם לעובד עצמאי וכן ב־15 באפריל

ת כספים.  בכל שנ

 (2) את הסכום שהוצהר עליו בדין וחשבון יראו כשכרו החדשי
ת הכספים שבה הוגש הדין וחשבון.  המשוער לכל שנ

 (3) חל שינוי בשכרו של מבוטח, יודיע על כך המבוטח למוסד,
 והסכום ששונה יהיה שכרו החדשי המשוער של המבוטח לאותה

 שנת הכספים.

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 1458; תשל״ח, עמי 256.
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 (4) הוגדל המקסימום לפי סעיף 167 ב (!:) לחוק יהיה המוסד
 רשאי לדחות את המועד לתשלום הפרשי דמי הביטוח הנובעים

 מהגדלת המקסימום עד הגשת האישורים כאמור בפסקה (5).

ת כספים ימציא המבוטח  (5) תוך ששה חדשים מתום כל שנ
 למוסד אישורים מהמעבידים שאצלם עבד באותה שנה על
 שכרו כעובד לתקופות מ־1 באפריל ועד 30 בספטמבר ומ־1

ת כספים.  באוקטובר ועד 31 במרס של אותה שנ

 (ג) העלה החישוב הסופי של דמי הביטוח שקיימת יתרה לטובת
 המבוטח יחזיר המוסד את היתרה שלושה חדשים לאחר הגשת האישורים
ם; קיימת יתרה לטובת המוסד ישלם המבוטח למוסד את הסכום  האמורי
 המגיע תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה מאת המוסד או תוך תקופה

 העולה על שלושים יום, כפי שקבע אותה המוסד בהודעה.

 (ד) נשאר המבוטח חייב דמי ביטוח, רשאי המוסד לקזז מהחוב
 המגיע לו את הסכום שהוא חייב בהחזרתו, כולו או מקצתו, והסכום שקוזז

 ייזקף על חשבון פיגוריו של המבוטח.״
 / י

א: בו  הוספת תקנה 9!א 4. אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות י

 ״דמי ביטוח ^ 19א. (א) בתקנה זו —
 מי שמצוי בהכשרה

 מקצועית ״הכשרה מקצועית״ — כמשמעותה בתקנה 25(1) ו־(2)(א) לתקנות הביטוח

 הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 3 !

 ״מעביד״ — מי שרואים אותו כמעביד על פי תקנה 26(1) לתקנות הביטוח
.  הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 3

 (ב) (1) המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד כל מי שמצוי
 בהכשרה מקצועית.

 (2) שיעורי דמי הביטוח בעד מי שמצוי בהכשרה מקצועית
: ם  ה

 (א) בשיעור של 0.4% מסכום המינימום לפי פרט 1
 בלוח י״א, כפול שניים לענף נפגעי עבודה•,

 (ב) בשיעור המשתלם על ידי מי שאינו עובד ואינו
 עובד עצמאי מסכום המינימום לפי פרט 3 שבלוח י״א׳
 מחולק ב־12 בעד מי שמבוטח על פי פרק בי, לכל

 הענפים האחרים.

 (ג) המעביד יגבה ממי שמצוי בהכשרה מקצועית את סכום דמי
 הביטוח שהוא חייב בתשלומם על פי תקנת משנה (ב)(2)(ב) בלבד•

 (ד) (1) תקופת תשלום דמי ביטוח בעד מי שמצוי בהכשרה
 מקצועית היא חודש קלנדרי אחד.

 (2) מי שמצוי בהכשרה מקצועית חלק מחודש יראו אותו
 לעניין תשלום דמי ביטוח כאילו היה מצוי בהכשרה מקצועית

 חודש מלא.

 3 ק״ת תשי״ד, עמי 650; תשכ״ח, עמי 1880; וגשל״ג, עמי 944; תשכ״ד, עמי 669.
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 תיקון התוספת

 ביטול

 תחילה

 (ה) תשלום דמי ביטוח על ידי מעביד של מי שמצוי בהכשרה
 מקצועית ייעשה לא יאוחר מה־15 לחודש בעד החודש שחלף, וההודעה

 על התשלום תהיה בטופס שיקבע לכך המוסד.

ד למוסד את שמות  (ו) במועדים האמורים להלן ידווח המעבי
 המבוטחים שבעדם שילם דמי ביטוח ויפרט את פרטי זהותם, תקופת
 שהותם במקום ההכשרה המקצועית או השיקום המקצועי על גבי טופס

: סד  שיקבע לכך המו

 15 באפריל — בעד החדשים יגואר, פברואר ומרס!
ני; ו י  15 ביולי — בעד החדשים אפריל, מאי ו

 15 באוקטובר — בעד החדשים יולי, אוגוסט וספטמבר!
 15 בינואר — בעד החדשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר.״

בוא:  בסוף התוספת לתקנות העיקריות י
גננות ב״אוהלו״, טבריה.  ״52. בית המדרש הממלכתי למורים ו

 53. הרשות לחינוך והכשרה ימיים, חיפה״.

.5 

 6. תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון)׳
 תשל״ח—1977 4 — בטלות.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח)(תיקון מס׳ 2), תשל״ח—1978״.

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 ל׳ באדר א׳ תשל״ח (9 במרס 1978)
 (חמ 338—3)

 4 ק״ת תשל״ח, עמי

 פקודת מס הכנסה

ת נ ג ו ת מ ו ר י כ ש ם ב י ר כ ש ו מ ם ה י ת י ב ל ע ב ם ל י מ י י ו ס ים מ י כו י ר נ ב ד ם ב י ל ל  כ

, ובאישור ועדת הכספים של 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מס ה
:  הכנסת, אני קובע כללים אלה

 1. בסעיפים 1, 2 ו־3 לכללי מם הכנסה (ניכויים מסוימים לבעלי בתים המושכרים תיקה סעיפים
, במקום ״דירה״ יבוא בכל מקום ״מושכר״ והצורות  בשכירות מוגנת), תשל׳־ח—1977 2

 הדקדוקיות שבעקבות המונח יתוקנו לפי זה.
 1, 2 ו־3

 2. תחולתם של כללים אלה משנת המם 1975 ואילך. תחולה
 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי מס הכנסה (ניכויים מסוימים לבעלי בתים המושכרים השם

, תשל״ח—1978״. ( ן קו גנת)(תי  בשכירות מו

ך י ל ר ה א ח מ  ג׳ באדר ב׳ תשל״ח (12 במרס 1978) ש
) שר האוצר 3 ~ 2 " מ ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 87.
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9 ן 6 5 -  חוק התכנון והבניה, חשכ״ ה

ת ו ר ג א ו ו י א נ , ת ר ת י ה ה ל ש ק ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר התייע
י מתקין תקנות אלה: ן ולבניה, אנ  צות עם המועצה הארצית לתכנו

 תיקון התוספת 1, בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—
 השלישית 1970 2, בסימן די, במקום לוח 1 ולוח 2 ייבוא:

 ״לוח 1 — מנינים חדשים
 שיעור האגרה בלירות

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 1.34.0 בנינים ציבוריים המשמשים כמוסדות
־  דת, צדקה, חינוך, תרבות או בריאות; בתי
 מרחצאות ציבוריים ובתי מחסה, שאינם מיועדים

 להפקת רווחים, לכל מ״ר 3.20 2.60 1.60

 1.35.0 בנינים המיועדים לפולחן דתי פטורים
 מתשלום אגרה.

 1.36.0 בנינים חקלאיים המשמשים הרפתות,
 אורוות, לולים: מחסנים ובתי מלאכה למטרות

 חקלאיות! מדידת נפח לכל מ״ק 1.30 1.00 0.60

 1.37.0 חממה: השטח לפי מידות חוץ, לכל מ״ ר 0.30 0.30 0.30

 1.38.0 דירה ששטחה -
 (1) עד 45 מ״ר, לכל מ״ר 12.80 9.60 6.40
ר 19.20 14.40 9.60  (2) למעלה מ־45 מ״ר עד 65 מ״ר, לכל מ״

 (3) למעלה מ־65 מ״ר עד 90 מייד, לכל מי׳ר 25.60 19.20 12.80
ר 32.00 24.00 16.00 ר עד 100 מ״ר, לכל מ״  (4) למעלה מ־90 מ״
 (5) למעלה מ־100 מ״ ר, לכל מ״ ר 48.00 44.00 40.00

 1.39.0 חדר או אולם או מטבח או חדרי שירות,
 כתוספת לבנין קיים, לכל מ״ר 38.50 29.00 21.00

 1.40.0 חדר מדרגות לבנין מגורים ולבנין
 כאמור בסעיפים 1.42.0 (ב), 1.43.0, לכל מ״ר 19.20 6.40 4.80

ן כאמור ן מגורים ולבני י  1.41.0 בנין עזר לבנ
 בסעיפים 1.42.0 (ב), 1.43.0, לכל מ״ ר 9.60 6.40 4.80

 1.42.0 (א) בניני תעשיה, מלאכה, החסנה,
 אריזה, לרבות מגדלי אוורור, קירור וארובות,
ני י  מוסכים לתיקון ולסיכה של כלי רכב, בנ
ו  חניה, ולמעט אלה הבנויים על מגרש שעלי

 תחנת דלק, לכל מ״ק 3.20 2.60 1.60

 1 סייח תשג״ה, עמי 307.
 2 ק״ת תש״ל, עמי 1847; תשל״א, עמי 102, 526, 609, 838, 1039 ו־1498; תשל״ד, עמי 1268; תשל״ז,

 עמי 59, 534 ו־1371.

 970 קובץ התקנות 3830, י״ט באדר ב׳ תשל״ח, 28.3.1978



 שיעור האגרה בלירות
: טור ג׳ ׳  א׳ טור ב

ו תחנת דלק,  (ב) בנין על מגרש שעלי
 לכל מ״ר 57.50 36.00 16.00

ו תחנת דלק מסחרית,  (ג) מגרש שעלי
ן ית צל מבטו  לרבות עמודים ועליהם פטרי
 מזויין או מחומר אחר, או צורה אחרת, וכן
 משאבות דלק, מים ואוויר על יסודותיהם,
למעט בנינים אחרים הבנויים על אותו המגרש  ו

ים, לכל מ״ר 3.20 2.60 1.60  ומכלי דלק תת־קרקעי

ו תחנת דלק לשירות  (ד) מגרש שעלי
 עצמי של הבעלים, לרבות עמודים ומשאבות,
ים, הכל למעט בנינים ומכלי דלק תת־קרקעי  ו

, לכל מ״ר 1.60 1.30 0.80 ( ג ) ן  כאמור בסעיף קט

 (ה) מכלי דלק, לכל מ״ק 12.80 9.60 6.40

 (ו) מכלי דלק בחברות נפט ומפעלי
ה -  תעשי

 (1) לכל מכל עד 1,000 מ״ק,
 לכל מי׳ק 2.90 2.60 1.90

 (2) לכל מכל מעל 1,000 מ״ק,
 לכל מ״ק 1.60 1.30 1.00

, בית ן  1.43.0 בית עסק, בית קפה, בית מלו
 מרגוע, בית הבראה, פנסיון, מסעדה או משרד,

 לכל מ״ר 64.00 48.00 32.00

, אולם קונצרטים ובנין ציבורי ן  1.44.0 תיאטרו
ועד להפקת רווחים, לכל מקום ישיבה באולם  המי

 וביציע 32.00 24.00 16.00

ד. יעו  בעד שטח נוסף בבנין — לפי הי

 1.45.0 בית קולנוע, לכל מקום ישיבה באולם
 וביציע 83.00 48.00 32.00

ד. יעו  בעד שטח נוסף בבנין — לפי הי

 1.46.0 מגדל מים, בור מים, בריכת מים;
דת הנפח לפי סעיף 1.00.8, לכל מ״ק 3.20 2.60 1.60  מדי

ועדת להפקת רווחים,  1.47:0 בריכת שחיה המי
ע ו  והבנינים המשמשים אותה, לרבות אלה המי
 דים להחסנת המכונות הדרושות להחלפת מיס
 ולניקוי הבריכה; מדידת הנפח לפי סעיף 1.00.8,

 לכל מ״ק 9.60 7.40 4.80

 1.48.0 בריכת שחיה ובנינים כאמור בסעיף
ועדים להפקת רווחים, לכל נם מי  1.47.0 שאי

ה 3.80 3.20 2.20 ד  ג

 *׳?ובז התקנות 3830, י׳<« באדר ג! תשלי״ח, 28.34978 971



 שיעור האגרה בלירות
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

ן או בית קולנוע ללא גג, ובתי ו  1.49.0 איצטדי
 ו נוג אחרים במיתקנים פתוחים ללא גג, המי  עי
 עדים להפקת רווחים, לכל 50 מקומות ישיבה

 או חלק מהם 384.00 288.00 192.00

ן או במיתקן — לפי  בעד שטח נוסף כבני
יעוד.  הי

 ו י  1.50.0 מגרשי ספורט ומשחקים שאיגמ מ
 עדים להפקת רווחים - פטורים מתשלום אגרה.

 לוח 2 — עבודות אחרות המתבצעות כנפרד

ים בבגין קיים, לכל  1.60.0 הקמת קירות פנימי

ר של הקיר 3.80 2.90 1.90  מ״

 1.61.0 פתיחת פתח בקיר קיים, הרחבתו או
 סתימתו, לכל פתח 38.00 29.00 19.00

 1.62.0 כל עבודה נפרדת בקיר חוצץ או בקיר
ן, ברצפה, בתקרה, בגג או ביסוד של בנין  חיצו
 קיים, למעט עבודה כאמור בסעיף 1.61.0, לכל

 עבודה 77.00 58.00 38.00

ל קירות קיימים, וכן  1.63.0 יציקת תקרה ע
 בניית גג משופע, על קירות קיימים או על בנין
 קיים! המדידה תיעשה לפי ההשלכה האפקית
 ולכל אחת מהעבודות המפורטות בסעיף זה

 בנפרד, לכל מ״ר 19.00 16.00 13.00

 1.64.0 התקנת חלון או מרפסת או כבש בולטים,
ר הבולט מחוץ לקו הבנין הקיים 26.00 22.00 19.00  לכל מ״

 1.65.0 התקנת חלון או מרפסת או כבש בולטים
ר הבולט מעל  מעל לדרך ציבורית, לכל מ״

 הדרך הציבורית י 64.00 48.00 32.00

 תוספת לאגרה שנקבעה בסעיף 1.64.0.

 1.66.0 התקנת אמבט, אסלה, בידה, כיור,
 משטף וכיוצא באלה, בבנין קיים, לכל התקנה 10.00 7.50 5.00

ית או  1.67.0 התקנת אינסטלציה להסקה מרכז
ן קיים! האגרה בהתאם לאורך י ויר כבנ זוג או  למי
 הצנרת או התעלות! המדידה כוללת תאים,
 מיתקנים ואבזרים, חפירה, חציבה, מילוי,
א של  הריסות, תיקונים ובניה מחדש, לכל מ״

 צינור או תעלה 3.20 2.60 1.90

 קונץ התקנות 3830, י״ס נאדר 3׳ תשל״ח, 28,3,1978



 שיעור האגרה גלידות
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

160.00 260.00 320.00 

3.20 5.00 6.50 

32.00 50.00 65.00 

8.00 12.00 16.00 

38.00 45.00 51.00 

64.00 83.00 96.00 

38.00 58.00 77.00 

0.40 0.60 0.80 

0.20 0.25 0.30 

0.30 0.50 0.65 

0.30 0.50 0.65 

160.00 240.00 320.00 

38.00 45.00 51.00 

38.00 58.00 77.00 

ן קיים, לכל מעלית י  1.68.0 התקנת מעלית כבנ

ן קיים, למעט ע בבני צי  1.69.0 (א) הוספת י
 בית עסק, לכל מ״ר

ר ע בבית־עסק, לכל מ״ צי  (ב) הוספת י

 1.70.0 סגירת מרפסת, מרפסת מטבח או מרפסת
ר ן קיים, לכל מ״ י  גן כבנ

יה של יסודות למכונות - י  1.71.0 יציקה או בנ

 (1) נפח היחידה עד 5 מ״ק, לכל
 יחידה

 (2) נפח היחידה מעל 5 מ״ק, לכל
 יחידה

ן, בור רקב, בור  1.72.0 התקנת בור שופכי
 חלחול, בור חמצון וכיוצא באלה, לכל התקנה

 1.73.0 בניית קיר גבול או גדר למגרש המשמש
 לצרכי מגורים, מסחר, תעשיה או מלאכה, פרט

א של הקיר או הגדר  לגדר בטחון, לכל מ״

 1.74.0 בניית גדר סביב שטח המשמש למטרות
 חקלאיות פרט לגדר בטחון, לכל מ״א של הגדר

 1.75.0 בניית גדר בטחון — פטורה מתשלום
 אגרה.

 1.76.0 בניית קיר מגן או קיר תומך, לכל מ״א
 של הקיר

 1.77.0 סלילת דרך או מדרכה פרטית או הרח
 בתן, למעט סלילה לצרכי חניה בנכס, לכל מ״ר

 1.78.0 סלילה לצרכי חניה בנכס — פטור
 מתשלום אגרה.

ית באר, קידוחה או העמקתה או  1.79.0 כרי
 סתימתה

ית גשר או גשרון, למעט כאלה י  1.80.0 בנ
, לכל מ״א שלהם ן י  המשמשים כניסה לבנ

 1.81.0 בניית גשר או גשרון המשמש כניסה
 לבנין — פטורה מתשלום אגרה.

 1.82.0 התקנת תורן, לכל התקנה

 קובץ התקנות 3830״ י״ט באדי ב׳ תש?"׳ח,;»28,3497



 שיעור האגרה בלירות
 טוו־ א׳ טור ב׳ טור ג׳

0.40 0.50 0.65 

190.00 260.00 320.00 

0.50 0.70 0.70 

0.80 1.20 1.20 

1.60 2.40 2.40 

0.50 0.70 0.70 

0.30 0.50 0.50 

0.20 0.30 0.30 

0.60 1.00 1.00 

0.50 0.70 0,70 

0.50 0.70 0.70 

0.80 1.20 1.20 

1.60 2.40 2.40 

 1.83.0 עבודות עפר — חפירה, חציבה או
 מילוי, לכל מ״ק

 1.84.0 עבודות הריסה, לכל העבודה הכלולה
 בהיתר

 1.85.0 הנחת צנרת לאספקת מים: מדידת האורך
 כוללת כל סוגי התאים וכן חציבה, חפירה

 ומילוי —
 (1) בקוטר עד ״4, לכל מ״א של

 צינור

״4 עד ״10 , לכל מ״א  (2) בקוטר מ־
 צינור

 (3) בקוטר מעל ״10, לכל מ״א
נור  של צי

ועד לאיגום מים נו מי  1.86.0 בניית סכר שאי
 דרך קבע —

 (1) כנפח עד 20,000 מ״ק, לכל
 מ״ק של סוללה

ד  (2) בנפח מ־20,000 מ״ק ע
 100,000 מ״ק, לכל מ״ק של סוללה

 (3) בנפח מעל 100,000 מ״ק, לכל
 מ״ק של סוללה

 1.87.0 התקנת תעלת ניקוז! מדידת האורך
 כוללת מעבירי מים, מגלשים וכיוצא באלה,
 וכן חציבה, חפירה ומילוי! לכל מ״א של התעלה

 1.88.0 התקנת תעלת ביוב או צנרת ביוב בכל
 קוטר שהוא! מדידת האורך כוללת תאי בקרה

 ומפלים, מכל הסוגים, וכן חציבה, חפירה ומילוי!
נור  לכל מ״א של התעלה או הצי

 1.89.0 התקנת צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא
 באלה! מדידת האורך כוללת תאים ומכלים מכל

 הסוגים, וכן חציבה, חפירה ומילוי —

 (1) כקוטר עד ״4, לכל מ״א של
נור  הצי

ד ״10, לכל ״4 ע  (2) בקוטר מ־
נור  מ״א של הצי

 (3) בקוטר מעל ״10, לכל מ״א
נור  של הצי

ט גאדר ג׳ ח׳זי״ח, 28.3.1978  קובץ התקנות 3830, ״



 שיעור האגרה בלירות
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

״ 1 התקנת צנרת עילית או מתיחת כבלים  ״
 3°?4; מדידת האורך כוללת תמיכות,
י או י נ י א באלה, לכל מ״א של צ צ י  ^ ^ ל

י 0.70 0.70 0.50 ם י י ר ז ב » . 
ל ב  כ

נה היתר שלא נקבעה  1.91.0 כל עבודה הטעו
 לה אגרה בתוספת זו 130.00 130.00 130.00״

ד באדר ב׳ תשל״ח (2 באפריל 1978). תחילה ״  2. , תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ

׳ עד לתחילתן של תקנות אלה, הוראת מעבר  3. מי ששילם פקדון כאמור בפסקה 1.16.0 לסימן ג
 ובקשתו להיתר אושרה במוסד התכנון בתוך שלושים יום לאחר תחילתן של התקנות, ישלם
צע בו  בעד ההיתר את האגרה שהיתה ערב תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהתשלום י

 בתוך ארבעים וחמישה יום מיום תחילתן.

ו ואגרות) (תיקון), השם  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (כקשה להיתר, תנאי
 תשל״ח—1978״.

ר מ ן ה ו ל ו ב  ה׳ באדר ב׳ תשלי׳ ח (14 במרס 1978) ז
 (ח« 3-347) שר החינוך והתרבות

 ממלא מקום שר הפנים

 תקנות ההגנה (כספים), 1941

 הוראה בדבר ביטול היתרים כלליים

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 3, .4׳ 4א, 4גא, 4ד, 4ה, 5, 6, 6א, 7, 7א, 7ב, 8א, 10 ה,
ר:  11ב ו־12א לתקנות ההגנה (כספים), 11941 (להלן — התקנות), אני מורה לאמו

 1. (א) כל היתר, רשיון, הסכמה, פטור, רשות, הרשאה, הוראה, אישור, שחרור, הסמכה ביטול
 או מינוי שניתנו על־פי אה ת או יותר מן התקנות הנזכרות בדישה של הוראה זו, ופורסמו
 ברשומות (להלן — היתרים כלליים), יהיו בטלים מיום כ״ב באדר ב׳ תשל״ח (31 במרס

 1978) (להלן — יום הביטול).

(א) כל תנאי בהיתרים כלליים וכל חובה, הוראה או  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 דרישה, לרבות דרישה לדינים וחשבונות ודרישה למסור למפקח הודעה בדבר מילוי חובה

 או הוראה, יש למלא אחריהם גם לאחר יום הביטול.

 .2. להוראה זו ייקרא ״הוראת ההגנה (כספים)(ביטול היתרים כלליים), תשל״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ ר ב׳ תשל״ח (21 במרס 1978) ש ד א ב ב ״  י
< שר האוצר • 3 ־ 2 5 מ 3 ח ) 

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 1380; 1943, תוס׳ 2, עמי 661.
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 תקנות ההגנה (כספים), 1941

 הודאה בדבר ביטול היתרים

׳ 4ה, 5, 6, 6א, 7, 7א, דב׳ 8א, 10ה, , 4ד א ג ת 2, 3׳ 4, 4א, 4 ו נ ק  בתוקף סמכותי לפי ת
ר:  1 נב ו־12א, לתקנות ההגנה (כספים), 11941 (להלן — התקנות), אני מורה לאמו

 1. (א) כל היתר, רשיון, הסכמה, פטור, רשות, תעודה, הרשאה, הוראה, אישור, שחרור,
- היתר) שניתנו על־פי אחת או יותר מן התקנות הנזכרות בדישה  הסמכה או מינוי (להלן •
 של הוראה זו לפני יום כ׳ באדר ב׳ תשל״ח (29 במרס 1978) יהיו בטלים מיום כ״ה בסיון

 תשל״ח (30 ביוני 1978) (להלן — יום הביטול).

א) לא יחול על היתר שפורסם ברשומות. )  (ב) סעיף קטן

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) כל תנאי בהיתר לפי תקנה 2(2) לתקנות, וכל
 חובה, הוראה, קביעה או דרישה, לרבות דרישת דינים וחשבונות, או אשורי המרה, דרישה
 למסור הודעה למפקח בדבר מילוי חובה או הוראה, ודרישה למסור ידיעה למפקח, בין שהם

 כלולים בהיתר ובין שנקבעו במסמך נפרד — יש למלא אחריהם גם לאחר יום הביטול.

 2. (א) כל אדם רשאי להגיש בקשה להיתר הדש במקום ההיתר שבוטל.

 (ב) הבקשה תוגש למפקח על מטבע חוץ, רחוב קפלן׳ קרית בן גוריון, ירושלים,
 ואליה יצורפו ארבעה העתקים צילומיים של ההיתר שבוטל.

 3. שום דבר האמור בהוראה זו לא יחייב את המפקח לתת היתר חדש.

 4. להודעה זו ייקרא ״הוראת ההגנה (כספים) (ביטול היתרים), תשל״ח—1978״.

 ביטול

 בקשה להיתר
 חדש

 סמכות שלא
 להתיר

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר'

 י״ב באדר ב׳ תשלי׳ח (21 במרס 1978)
 (חמ 253—3)

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמי 1380; »19, תוס׳ 2, עמ׳ 661.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיי׳ח-1957

ת ו צ ת מ מ ק ת ו ו צ מ ם ל י ר י ח ת מ ע י ב ר ק ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 !, אני מצווה לאמו

 1. בצו זהי—
 ״מצרך״ — מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת! ^
 ״מצות״ — מצות כשרות לפסח תשל״ח! 9

 ״קמח מצה״'— קמח מצה כשר לפסח תשל״ח!
 ״המועד הקובע״ — פרק זמן שבין כ״א באדר ב׳ תשל״ח (30 במרס 1978) לבין ז׳ באייר

 תשל״ח (4 במאי 1978) !
 ״יצרן״, ״סיטונאי״ ו״קמעונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור של מצרך או

 מסחר סיטוני או קמעוני בו, לפי הענין ז ^
 ״ייצור״ — לרבות אריזת מצרך •,

.  ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 2

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל׳׳ג, עמ׳ 26; תשל״ח, עמי 84.
 2 ס״ת תשל״ו, עמי 52,
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 קביעת מחיר
 מקסימלי

 איסור העלאת
 טחירימ

 השם

 2. המחיר המקסימלי למצרך באריזה ובכמויות כנקוב בטורים ב׳ וג׳ לתוספת הוא
 כנקוב בטור ד׳ לצידו של המצרך.

 3. (א) לא ימכור יצרן, סיטונאי או קמעונאי מצרך אשר הוראות סעיף 2 אי גן חלות
 עליו במחיר העולה על המחיר היציב במועד הקובע ועל המחיר הנמוך מבין המחירים

 שבהם מכר אותו מצרך במועד הקובע, אלא לפי היתר לפי פרק שני 1 לחוק.
 (ב) היה מקובל במועד הקובע מתן הנחה במחיר מצרך, דרך כלל או בתנאים
 מסויימים, לא ימכור יצרן, סיטונאי או קמעונאי אותו מצרך, דרך כלל או בתנאים כאמור,

 הכל לפי הענין, במחיר העולה על המחיר היציב לאחר מתן הנחה כאמור.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר למצות וקמח מצה כשרים
 לפסח תשל״ח), תשל״ח—8ל19״.

 טור ד׳
 המחיר בלירות במכירה

 תוספת
 (סעיף 2)

 טור ג׳ לקמעונאי לצרכן
 טור ב׳ הכמות ללא ללא כולל
 האריזה בקילוגרמים מע״מ מע׳׳מ מע״מ

 חבילה 2.50 11.80 13.00 14.55

 שקית 1 5.22 5.75 6.45

 טור א׳
 המצרך

 מצות

 קמח מצה

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

׳ באדר בי׳ תשל״ח (17 במרס 1978) ח * 

 חוק שידות בטחון, תשי״ס - 1959 [נוסח משולב]

ן ו ח ט ת ב ו ר י ש ל ת ו ו ק י ד ב ם, ל שו ת לרי ו ב צ י י ת ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 3, 4, 7, 8, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959.
ר: ן — החוק), אני מצווה לאמו ל ה ל )  [נוסח משולב] 1

 1. בצו זה — הגדרות

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשד• — למעט אשה נשואה, אשד.
- שנולד בין א׳ בניסן תשכ״א (18 במרס 1961) לבין כ״ט באלול  הרה ואם לילד -

 תשכ״א (10 בספטמבר 1961) שני התאריכים בכלל!

ועדת אל בר־רישום או אל  ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המי
 חייב שירות סדיר או אל חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת

 ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר!

 ״חייב בשירות סדיר״ — עולה שהוא אחד מאלה:
 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי תש״ט (4 באוקטובר 1948) לבין כ״ם באלול תש״כ

ר!  (21 בספטמבר 1960) שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדי
 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בתשרי תשי״ב (1 באוקטובר 1951) לבין כ״ט באלול תש״כ

ר!  (21 בספטמבר i960) שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדי
 ג ס״ה תשי״ט, עמ׳ 286.
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 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  (נוסח חדש), תשל״ז—1976 2
, שנולד בין א׳ בתשרי תש״ד (30 בספטמבר 1943) לבין כ״ט  השיניים, 1945 3
 באלול תש״ח (3 באוקטובר 1948). שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות

ר!  סדי

 (4) אשה המורשית, או הזכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי  (נוסח חדש), תשל״ז—1976 2
, שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ד (30 בספטמבר 1943) לבין  השיניים, 1945 3
 כ״ט באלול השי״א (30 בספטמבר 1951) שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה

 שירות סדיר.

 ״חייב בשירות מילואים״ —

:  (1) עולה שהוא אחד מאלה

 (א) גבר שנולד בין כ״ז בטבת תרפ״ז (1 בינואר 1927) לבין כ״ט באלול
רו י  תש״ח (3 באוקטובר 1948) שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סד

 (ב) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת ן
, או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת"  הרופאים (נוסח חדש), תשל״ז—1976 2

, שנולד בין א׳ בתשרי תרפ״ד (11 בספטמבר 1923)  רופאי השיניים, 1945 3
 לבין כ״ו בטבת תרפ״ז(31 בדצמבר 1926) שני התאריכים בכלל.

 (2) אשד. נשואה — למעט אש ה הרה ואם לילד — המורשית או זכאית להיות
^ , א  מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח הדש), תשל״ז—1976 2

, שהיתה לאזרח ישראלי  לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, 1945 3
 או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה
 ברשומות שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ד (30 בספטמבר 1943) לבין כ״ט באלול תש״כ
 (21 בספטמבר 1960) שני התאריכים בכלל, ואין בידיה תעודה המעידה שהיא

 פוטרה משירות בטחון.

 ״מועמד לשירות״ — אדם שהוא בר רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות
 מילואים 1.

 ״עולה״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשר. — למעט אשת נשואה, אשד. הרה
(1 באוקטובר - ואם לילד — שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי תש״י
 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא פוטר משירות

 בטחון.

 2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה
 אישית.

 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד י״ד באייר תשל״ח (21 במאי 1978) הודעה אישית
^ ספת,  כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס איזורית, כמפורט בתו

: ן  בשעה 08.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהל

 התייצבות לרישום
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות לרישום
 שלא על פי

 הודעה אישית

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.
 3 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 1.
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 תאריך לידה מועד התייצבות לרישום
 ביו לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 א׳ בניסן תשכ׳יא ט״ז בניסן תשכ״א ט״ו באייר תשל״ח י״ג בםיון תשלי׳ח
 (18 במרס 1961) (2 באפריל 1961) (22 במאי 1978) (18 ביוני 1978)

 י״ז בניסן תשכ״א א׳ באייר תשכ״א ט״ז באייר תשל״ח י״ד בסיון תשל״׳ח
 (3 באפריל 1961) (17 באפריל 1961) (23 במאי 1978) (19 ביוני 1978)

 ב׳ באייר תשכ״א ט׳יז באייר תשכי׳א י״ז באייר תשל״ו! ט״ו בסיון תשל״ח
 (18 באפריל 1961) (2 במאי 1961) (24 במאי 1978) (20 ביוני 1978)

 י״ז באייר תשכ״א ב׳ בסיון תשכ״א י״ח באייר תשל״ח טי׳ז בסיון תשלי׳ח
 (3 במאי 1961) (17 במאי 1961) (25 במאי 1978) (21 ביוני 1978)

 ג׳ בסיון תשכ״א י״ח בסיון תשכ״א כ״א באייר תשלי׳ח י״ז במיון תשל״ח
 (18 במאי 1961) (2 ביוני 1961) (28 במאי 1978) (22 ביוני 1978)

 י״ט בסיון תשכ׳יא ג׳ בתמוז תשכ״א כ״ב באייר תשל״ח כ׳ בםיון תשל״ח
 (3 ביוני 1961) (17 ביוני 1961) (29 במאי 1978) (25 ביוני 1978)

 ד׳ בתמוז תשכ״א י״ח בתמוז תשכי׳א כ״ג באייר תשל״ח כ״א בסיון תשלי׳ח
 (18 ביוני 1961) (2 ביולי 1961) (30 במאי 1978) (26 ביוני 1978)

 י״ט בתמוז תשכ״א ד׳ באב תשכ״א כ״ד באייר תשל״ח כ״ב במיון תשל״ח
 (3 ביולי 1961) (17 ביולי 1961) (31 במאי 1978) (27 ביוני 1978)

 ה׳ באב תשכ״א כ׳ באב תשכי׳א כ״ה באייר תשל״ח כ״ג במיון תשל״ח
 (18 ביולי 1961) (2 באוגוסט 1961) (1 ביוני 1978) (28 ביוני 1978)

 כ״א באב תשכ״א ה׳ באלול תשכ׳יא כ׳יח באייר תשלי׳ח כ״ד במיון תשל״ח ׳
 (3 באוגוסט 1961) (17 באוגוסט 1961) (4 ביוני 1978) (29 ביוני 1978)

 ו׳ באלול תשכ״א כי׳ט באלול תשכ״א כ״ט באייר השל״ח כי׳ז במיון תשל״ח
 (18 באוגוסט 1961) (10 בספטמבר 1961) (5 ביוני 1978) (2 ביולי 1978)

 חייב שירות סדיר או חייב שירות מילואים ט״ז במיון תשל״ה (21 ביולי 1978)

י • 

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות התייצבות
 בטחון, במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית. יבדיקיתעלפי
 הודעה אישית

 5. כל מועמד לשירות, גבר, שלא קיבל עד. ל׳ בחשון תשל״ט (30 בנובמבר 978!) התייצבות
 לבדיקות שלא
 הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם . קביעת כושרו לשירות על פי הודעה

ם י ר ב ג - ת י ש י  בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ב־א׳ בכסלו תשל״ט (1 בדצמבר 978!) א
 בשעה 08.00.

 6. כל מועמד לשירות, אשה, שלא קיבלה עד כ״ח בכסלו תשל״ט (28 בדצמבר 1978) התייצבות
ת לבדיקות שלא ו ר י ש מ ל ך ש ו  ^ הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כ
 ^ על פי הודעה

 בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ב־כ״ט בכסלו תשלי׳ט (29 בדצמבר 1978) אישית - נשים
 בשעה 08.00.
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 7. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון וכושרו
 לא גקבע׳ נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו׳ במקום ובמועד
 שהורעו לו בהודעה אישית או בהודעה חתומה ביד יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

 תייצנות
 להשלמת בדיקות

 על פי הודעה
 אישית

 8, כל מועמד לשירות כאמור בסעיף 7 אשר לא קיבל עד י״ט בטבת תשל״ט (18 בינואר
 1979) הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו
 לשירות בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ב־כ׳ בטבת תשל״ט (19 בינואר

 1979) בשעה 08.00.

 9. כל בר־רישום שנמצא כשר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון
 לפי סעיף 8 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה
 אישית, אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה

 בסעיף 2 לחוק.

 התייצבות
 להשלמת בדיקות

 שלא על פי
 ודעה אישית

 התייצבות
 לשירות פדיר
 על פי הודעה

 אישית

 10. כל בר רישום, גבר, שלא קיבל עד י״ז באייר תשל״ט (14 במאי 1979) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת,

 ביום י״ח באייר תשל״ט (15 במאי 1979) בשעה 08.00.

 11. כל בר רישום, אשה, שלא קיבלה עד ה׳ באב תשלי׳ט (29 ביולי 1979) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 9, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת,

 ביום ו׳ באב תשל״ט (30 ביולי 1979) בשעה 08.00.

 12. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות, לרבות מי
 שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון לפי סעיף 8 לחוק, נקרא להתייצב לשירות בטחון

 במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

ת מילואים, אשר לא קיבל עד כ׳ בסיון תשל״ט דו  13. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שי
 (15 ביוני 1979) הודעה אישית, הכל כאמור בסעיף 12, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום כ״ב בסיון תשל״ט (17 ביוני 1979) בשעה 08.00.

 התייצבות
 לשירות הדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית

 — גברים

 התייצבות
 לשירות סדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית

 — נשים

 התייצבות
 לשירות בטחו!

 על פי הודעה
 אישית

 התייצבות
 לשירות בטחון

 שלא על פי
 הודעה אישית

 14. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון)
 (מס׳ 2), תשל״ח—1978״.

 תוספת

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)!
 רח׳ עומר אל כיאם 14—12 (מול העיריה);

ד קיראון)!  מחנה תל־השומר (על י
צרת;  רח׳ נ

 רח׳ יד ושם 22.

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים

 חיפה —
 תל־השומר —
 טבריה —

-  באד־שבע -

, אל״מ ר ג ר ק ב ח צ  י
 ראש מרכז גיוס

 פוקד

 קובץ התקנות 3830, י״מ באדר ב׳ תשל״ח, 28.3.1978

 ה׳ באדר א׳ תשל״ח(12 בפברואר 1978)
 (חמ 241—3)
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