רקמסות

קובץ התקנות
2034

י״ח בניסן תשכ״ז

 28באפריל 1967
עמוד

ת ק נ ו ת מ ס הבולים ע ל מסמכים )סימנים שונים שישמשו כבולים( ,תשכ״ז—. . 1967

.

2282

ת ק נ ו ת הביטוח הלאומי )קיצבת ילדי עובדים( )עובדים חלקיים ודורשי עבודה( )תיקון(׳
תשכ״ז—. 1967

,

י

2284

ת ק נ ו ת הביטוח ה ל א ו מ י ) ק י צ ב ת ילדי עובדים()תיקון( ,תשכ״ז—1967

. .

.

ת ק נ ו ת ב ת י ה ד ו א ר ) ש י ר ו ת י ם ב ב נ ק ה ד ו א ר ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ז—. 1967

•.

ת ק נ ו ת ה ח ש מ ל )עבודה במיתקנים חשמליים חיים ב מ ת ח נמוך( ,תשכ״ז—1967

.

ת ק נ ו ת ה ת כ נ ו ן והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,תשכ״ז—1967

.

2285

.

2287

.

.

.

2289

ת ק נ ו ת ה ת כ נ ו ן והבניה )עבודה ושימוש הטעונים היתר( ,תשכ״ז—1967

.

.

.

2291

צו ההקדשות לצרכי צ ד ק ה ) ק ר ן לעידוד ספורטאים( ,תשכ״ז—. 1967

.

.

.

2292

.

.

2292

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרר ,ב ש נ ת התיירות הבינלאומית( ,תשכ׳׳ז—. 1967

.

2293

צו שירות ב ט ח ו ן ) ה ת י י צ ב ו ת לשירות בטחון( ,תש^ז—. . . . . . 1967

.

.

.

2293

צו ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) ה ת י י צ ב ו ת לבדיקות ו ל ש י ר ו ת בטחון( ,תשכ״ז—1967

.

צ ו מ ס ה כ נ ס ה )פטור ממסי כ פ ל ( )קנדה( ,תשכ״ז—. 1967

.

.

2285

.

.

.

.

2294

צ ו ש י ר ו ת ב ט ח ו ן ) ה ת י י צ ב ו ת לרישום ,ל ב ד י ק ו ת ולשירות בטחון( ,תשכ״ז—. 1967

.

2296

צו שירות ב ט ח ו ן ) ה ת י י צ ב ו ת לרישום ,ל ב ד י ק ו ת ולשירות :בטחון()עולים( ,תשכ״ז—1967

.

2298

תיקון ט ע ו ת דפוס

2299

חוס מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ס י מ נ י ם ש י ש מ ש ו כ ב ו ל י ם לציון מם ה ב ו ל י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 8לחוק מם הבולים על מסמכים ,תשכ״א—• 1961י ,אני
מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:
הסימנים בצורות שלהלן ישמשו כבול לציון המס על המסמכים המפורטים בתוספת
.1
א׳ לחוק שיש חובה או דשות לביילם בבול מוטבע המספרים והתאריכים ניתנים כדוגמה.

ב 51מוטבע

2

22.11.67

A

- 0,0 0 0.0 0
האוצר

£8 47ז

2

§§
3288

3 4 7 23
ת י א ו ר הבו?
המוטבע וצבעו

.2

בבול כאמור בתקנה — 1
) (1הצורה מימין תודפס בצבע אדום ובפינה השמאלית התחתונה יודפס מספר
שישמש כזיהוי למכונה!
)(2

הצורה משמאל תודפס בגוון סגול ומשמאל לסמל המדינה יודפס מספר

שישמש כזיהוי למכונה!
)(3

יודפס בכל מקרה הערך הנקוב של המס ,מספר סודר ותאריך הביול.

א י ג ר ת חוב
ב ס י ר ה ושטר
מ נ י ה ?מויכ״ז

הסימן שבצורה להלן ישמש כבול לציון המס על איגרת חוב בסדרה באמור בסעיף 5
.3
לתוספת א׳ לחוק וכן על שטר מניה למוכ״ז כאמור בסעיף  11לאותה תוספת ,הכל אם הרשה
המנהל לביילם בסימן ז ה ! כל סימן ישא במרכזו ערך נקוב.

מסמר כאמור

הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול לציון המס על מסמך כאמור בסעיף  17לתוספת א׳

ל״^,

?

״

.4
ו

ס

לחוק ,אם הדשה המנהל לביילו בסימן זה.
מס הבולים
שולם
לאוצר
אישור מ ס /
1
2

2282

ס״ח  ,334׳תשכ״א ,עט׳ .64
סייח  ,334תשכ״א ,עט׳ ? : 64״ת  ,1863תשכ״ו ,עט׳ .1701
קוב״ן התקנות  ,2034י״ח בניסן תשב״ז28.4.1967 ,

.5

הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול לציון המם על מסמך כאמור בסעיף  18לתוספת א׳

לחוק ,אם הרשה המנהללביילו בסימן זדי•

מ ס פ ד כאמור
?תויםפת^׳

י ן ז ו ק

האוצר
מם חשבונות שולם
מס׳ האישור

.6

'..

הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול'לציון המס על מסמכים המפורטים בתוספת א׳ לחוק

אם לתשלומו ניתנה ,להנחת דעתו של המנהל ,ערובה ל י י ן ,
ע

פ

ד

ו כ ן

י

ש

מ

ש

 ^,ן
ציו

ה

מ

ס

ע

^

מסמכים
טסויימימ

מסמכים כאמור הפטורים ממס בתנאים מסויימים ,הכל אם הרשה המנהל לביילם בסימן זה.
האוצר
מס הבולים
אישור מס׳.
.7

בול כאמור בתקנות  5או  6ישא את מספד האישור שניתן להדפסתו.

פרטים נוספים
בבולים לפי
תקנות  5או 6

.8

הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול לציון המם על המסמכים המפורטים בתוספת א׳

כל המסמכים

לחוק ,למעט שיק וחשבון ,אם הרשה המנהל לביילם בסימן זה

מספר האישור

ו ם י מ

ו

ה ז י ה ו י

׳

והשבח

י ק

כמבואר בתקנה  ,9ניתנים כדוגמה.

.9

)א(

בבול כאמור בתקנה  8יודפסו —
)(1

הערך הנקוב של המס!

פרטים
נוספים בכו?
לפי תקנה 8

) (2בפינה הימנית התחתונה מספר האישור שניחן על ידי המנהל ובפינה
השמאלית התחתונה אות עברית לזיהוי דגם המכונה ,כפי שיורה המנהל!
)(3

משמאל לצורה שמו של מי שהורשה על ידי המנהל להדפסת הבול ,המספר

הסודר של ההדפסה ותאריך הביול.
)ב( הבול יודפס בצבע אדום.
)ג( לא יודפס כל דבר נוסף בבול ,למעט מענו של מי שהורשה להדפסתו ,אלא
באישורו המוקדם של המנהל.
קובץ התקנות  ,2034י״ח בנים! תשכ״ו28,4.1967 ,

2283

ביטולים

.10

בטלים
)!( צו מס הבולים על מסמכים )קביעת סימן לציון מס הבולים( ,תשכ״א—
! 1961
3

תחי?ה
השט

.11

)(2

צו מס הבולים )קביעת סימן לשמש כבול( ,תשי״ג—5 1953

)(3

צו מס הבולים )קביעת סימן לשמש כבול( ,תשט״ז—! 1955

)(4

צו מס הבולים )קביעת סימן לשמש כבול( ,תשכ״א—. 1960

4

5

6

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ב בניסן תשכ״ז) 2במאי .(1967

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים על מסמכים )סימנים שונים שישמשו כבו
,12
לים( ,תשכ״ז—1967״.
ז׳ בניסן תשכ״ז) 17באפריל(1967
) ח מ

פנחס

ספיר

שר האוצר

( 7 2 3 0 0

י ק״ת  ,378תשי״ג ,עמ׳ .1281
ק״ת > ,556תשט״ז ,עטי .64
ק׳׳ת  ,1072תשכ״א ,עט׳ .375
1

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ב י ט ו ח ילדי ע ו ב ד י ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31יא ו־ 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—, 1953
ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

מיסיז •חסנה 2

בתקנה  2לתקנות הביטוח הלאומי )קיצבת ילדי עובדים( )עובדים חלקיים ודורשי

.1

עבודה( ,תשכ״ה— , 1965אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
2

״)ג( עבד הזכאי פחות מחודש עבודה מלא אצל ,אותו מעביד או באותו מקום
עבודה מחמת צמצום זמני בהיקף העבודה ,שנעשה בהסכמת ועד העובדים או
ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים במפעל ,יהיה זכאי לקיצבה גם בעד ימי
העבודה האחרים שבאותו חודש ,בהם ל א עבד כאמור או בכל עבודה אתרת<
אולם הוראה זו לא תחול לגבי שבוע שבו עבד הזכאי פחות משלושה ימים.״
י׳׳

08

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)קיצבת ילדי עובדים( )עובדים חלקיים

.2

ודורשי עבודה( )תיקון( ,תשכ׳״ז—1967״.
ז׳ בניסן תשכ*ז) 17באפריל (1967
( 7 5 0 3 2 5

) ״ מ

1

2

2284

יגאל אלון
שר העבודה

סיידו  ,137תשכ״ד ,עט׳  : 6ס״ח  ,466תשכ״ה ,עט׳ .289
ק״ת  ,1768תשכ׳׳וו! ,עט׳ .2660

הוב׳ו התגןנוו!  ,2034י״ח בניסז תשכ׳׳ז28.4.1967 ,

חוק הביטוח הלאומי ,תשי׳יד—1953
תקנות בדבר ביטוח ילדי עמבדים׳
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31ח31 ,ט׳ 31יב31 ,טז 68 ,ו־ 115לחוק הביטוח ;הלאומי,
תשי״ד— p-1953אני מתקין תקנות אלה:

.1

במקום תקנה  2לתקנות הביטוח הלאומי)קיצבת גלדי עובדים( ,תשכ״ה— 1965יבוא:
2

,

״תשלום יק
לאם "™un

,

,

החלפת
תקנה 2

)א( בכל אחת מהנסיבות הבאות תשולם הקיצבה רק לאם המבו־
.2
טחת אף כשהאב מבוטה־
) (1ההורים חיים בנפרד ונתקיים אחד מאלה:
)א( הילד נמצא ע מ ה ;
)ב( הילד נמצא במקום אחר מטעמה ופרנסתו עליה 5
)(2

נקבע בהסכם שנערך בכתב בין שני ההורים או בפסק

דץ של בית משפט או של בית דין כי הקיצבה תשולם לה
בלבד.
)ב( הקיצבה לפי תקנה זו תשולם החל מהיום הראשון לחודש שבו
הוגשה הבקשה למתן אישור לפי תקנה )8ב( ,אולם אם הגיעה לאם קיצבה
בעד תקופה שלפני היום האמור ,והאב לא קיבל קיצבה בעד אותה תקופה,
כולה או מקצתה ,ישלם המוסד לאם א ת הקיצבה בעד התקופה שהאב לא
קיבל בעדה כאמור.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי)קיצבת ילדי עובדים( )תיקון( ,תשכ״ז—

.2

השם

1967״.
ז׳ בניסן תשכ״ז) 17באפריל (1967
<חט (750325
1

2

יגאל אלון
שר העבודה

ס״ח  ,137תשכ״ד ,עט׳  : 6ם״ח  ,466תשכ״ה ,עט׳ .289
ק״ת  ,1759תשכ״ה ,עט׳ .2566

חוק בנק הדואר ,תשי״א—1951
ת ק נ ו ת בדבר השירותים בבנק הדואר
אני מתקין תקנות

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

.1

בתקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,תשי״ד—1953

2

)להלן — התקנות

שינוי ם ו נ ח

העיקריות( ,פמקום ״סניף החשבון״ יבוא בכל מקום ״בנק הדואר״.

.2

בתקנה )3א( לתקנות העיריות ,פסקה ) — (2בטלה.

תיקו! תקנה 3

.3

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,תקנת משנה )ב( — בטלה.

ת י ק ״ תקנה 8

1

2

ס״ח  ,79תשב״א ,עט׳  ; 219ס״ת  ,206׳תשט״ז ,עט׳ .85
ק״ו ,4001ח ש י ״ ה עט׳  ; 118ק״ת  ,1859תשכ״ו ,עט׳ .1634

קובץ התקנות  ,2034י״ח בניםן תשכ״ז28.4.1967 ,

2285

תיקו; תהנה•22

.4

ביטול תקנה 23

.5

תקנה  23לתקנות העיקריות — בטלה.

תיקו! תקנה 27

.6

בתקנה  27לתקנות העיקריות במקום תקנת משנה )א( יבוא:

בתקנה  22לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב( ) (1היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון חסכון מעל ללירה אחת,
תישלח לאחר סוף שנת הכספים הודעה לבעל חשבון החסכון בה יצויין
סכום הריבית! הסכום הנקוב בהודעה כאמור ניתן — לפי בחירת בעל
חשבון החסכון — לפדיון במזומן או להפקדה בחשבונו בכפוף להוראות
תקנה .20
) (2היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון חסכון עד לירה אחת ,לא
תישלח הודעה על סכום הריבית לבעל חשבון החסכון ,אלא על פי
דרישתו.
) (3בתום כל שנת כספים רביעית מיום פרסום תקנות בנק הדואר
)שירותים בבנק הדואר( )תיקון( ,תשכ״ז— ,1967תישלח לבעל חשבון
חסכון הודעה הכוללת את כל סכומי הריבית שלא עלו על לירה אחת בכל
אחת מארבע השנים שקדמו ,אשר הצטברו תוך התקופה האמורה.״

״)א( המעביר יכניס במוסד דואר את הסכום המיועד להעברה ויקבל כנגדו
המחאה.״
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —

תיקון התוספת
הראשונה

)(1

בחלק א׳ —
)א( סעיף  — 2בטל
)ב( בסעיף  , 5במקום ״0.25״ יבוא ״0.75״
3

)(2

בחלק ב׳ —
)א( סעיף  — 1בטל!
)ב( בסעיף  — 2במקום ״0.20״ יבוא ״0.50״

!

)(3

בחלק ג׳ —
)א( העסקאות המפורטות בחלק זה יסומנו בסעיפים  2,1ד ! 3
)ב( אחרי סעיף  3יבוא:
״ .4אגרת חקירה 0.50״.

)(4

בחלק ד׳ ,סעיפים  1ו־ — 4בטלים.
4

תחילה

.8

תחילתה של תקנה  4היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 1באפריל .(1967

השט

•.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( )תיקון( ,תשכ״ז—

1967׳
י ש ר א ל ישעיה ו־שרע ב י

כ״ט באדר ב׳ תשכ״ז) 10באפריל (1967
)חט (76012

שר הדואר

ק״ת  ,918תשי׳׳ט ,עמי  ; 1534ק״ת  ,1.381תשכ״ג ,עמ׳ .188
ק״ת  ,479תשט״ו ,עמי .50

2286

קירי! התקנות  ,2034י״ח בניס! תשכ״ז28.4.1967 ,

חוק החשמל ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת כ ד ב ר עבודה במיתקנים חשמליים חיים כ מ ת ח נמוך
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,תשי״ד— , 1954אני מתקין תקנות אלה:
ג

1
בתקנות אלה—
.1
״חי״ — מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני או השראתי או
כשהוא טעון חשמל 5
״חשוף״ — מצב של גוף כשהוא בלי בידוד או מעטה;
״חשמלאי״ — אדה בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודת חשמל ,על פי החוק והתקנות שהותקנו
לפיו !

הגדרות

״מוליך״ — גוף המיועד להעברת זרם חשמלי!
״מבודד — מופרד מסביבתו מבחינה חשמלית על ידי חומר בידוד בהתאם לתקן ן
״מת״ — מצב של מוליך כשהוא מנותק מכל מקור של מתח חשמלי וחפשי מכל טעינה
חשמלית!
״מתח נמוך״ — מתח ששיעורו בפעולה עולה על  50וולט ,אולם אינו עולה על אלף וולט בין
המוליכים!
״עבודה במיתקן חי״ — כל עבודה כמוליכים חיים חשופים או מבודדים או כמוליכים העלולים
ליהפך לחיים בשעת ביצוע העבודה במיתקן ,לרבות כל עבודה במרחק קטן מ־ 40סנטימטר
ממוליכים חייט חשופים במתח נמוך ,ולמעט ביצוע מדידה חשמלית במיתקן!
״תקן״ — תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים ,תשי״ג— , 1953ובהעדר תקן ישראלי — תקן
או מיפדט כפי שהודה המנהל בכל מקדה או סוג של מקרים.
,,

2

לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם קיים צורך לבצע עבודה במיתקן והפסקת הזינה
.2
למיתקן עלולה לגרום לאחת מאלה:
) (1סכנה לחיי אדם או לבריאותו!
)(2
)(3

ביצוע עבודה
במיתקן חי

הפרעה בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רצופה•,
הפרעה בקיום שירותים חיוניים לציבור•,

) (4הפרעה באספקת חשמל כללית לציבור ,המסופקת ממערכת אספקת החשמל
למתח נמוך של חברות החשמל לאספקה ציבורית.
על אף האמור בתקנה  ,2לא תבוצע עבודה במיתקן חי כלשהו בשעת ב ר ק י
.3
במקומות רוויי אדים או גאזים דליקים או נפיצים ,וכן לא תבוצע עבודה במיתקן חי המותקן
תחת כיפת השמים ,בשעת גשם.
ם

ו ס ו פ ו ת

א ו

)א( לא תבוצע עבודה במיתקן הי אלא אם ננקטו אמצעי הבטיחות הבאים כולם או
.4
חלקם ,בהתאם לתנאי המקום ,ולמניעת פגיעה על ידי הלם חשמלי או קשת חשמלית:
)(1

איסור •ביצוע
במיתקן חי
בתנאים
מםויימיס
נקיטת אמצעי
בטיחות

בידוד חלקי המיתקן באופן המונע נגיעה במוליך חי•,

) (2בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע פגיעה על ידי הלם
חשמלי או קשת חשמלית!
) (3שימוש בכלים וציוד המתאימים לאותה עבודה ,כשהם מבודדים ובדוקים
למתח העבודה של המיתקן!
1
2

ם״ח  ,164תשי״ר ,ע»׳ .190
ם״ח  ,116תש י״ ג ,עמ׳  ; 30ם״ח  ,236תשי״ח ,עמי .2
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) (4שימוש במלבוש והנעלה מחומר מבדד תקני ן
) (5שימוש בכובע מחומר מבדד תקני ?
) (6שימוש במשקפי מגן:
) (7הפרדה של מיתקן חי ממיתקן אחד כלשהו הנמצא בקרבת מקום העבודה
.באמצעות מחיצה או אמצעי א ח ד !
ובלבד שלא תבוצע עבודה במיתקן חי ללא כפפות מחומר מבדד תקני.
)ב( עבודה במיתקן חי ברשות הרבים תבוצע כאשד הסביבה שמבצעים ב ה את
העבודה גדורה באופן המונע גישה של אדם זר למקום ביצוע העבודה ,או יותקנו בה שלטים
המזהירים את העובדים ושבים בדבר הסכנה שבהתקרבות למקום שמבוצעת בו העבודה ,הכל
לפי הצורר.
מורשה ?ביצוע
עבודה
במיתה! חי

.5

)א(

לא יבצע אדם עבודה במיתקן יחי אלא אם הוא בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודת

חשמל מסוג חשמלאי־מםוייג או חשמלאי־מוםמך לפחות ,והוכשר במיוחד לעבודה זו בפיקוחו
של בעל רשיון מסוג חשמלאי־מהנדם.
)ב( עבודה במיתקן חי תבוצע על ידי קבוצה של לא פחות משני חשמלאים ,בעלי
רשיונות כאמור בתקנת משנה )א( ,שאחד מהם ימונה כמשגיח על ביצוע העבודה.
)ג( עבודה במיתקן חי תבוצע בהתאם להוראותיו של חשמלאי בעל רשיון מסוג
חשמלאי־מהנדס אשד יינתנו בכתב ויחולו על מיתקן חי מסויים או על סוג של מיתקנים חיים.

החזיות צ י ו ד
חשמלי

.6

)א(

הציוד והכלים הדרושים לעבודה במיתקן חי ,הבידוד המשמש להגנה בפני

פגיעה על ידי הלם חשמלי או קשת חשמלית וכל מלבוש של החשמלאי המבצע עבודה במיתקן
חי יהיו לפני העבודה ובשעת העבודה במצב תקין ׳ ,נתגלה ליקוי בציוד ,בבלים ,בבידוד
ובמלבוש כאמור ,אין לבצע בהם עבודה במיתקן חי עד לתיקונם ולהתאמתם לעבודה.
)ב( הציוד ,הכלים ,הבידוד והמלבוש מחומר מבדד ייבדקו על ידי בעל רשיון חש־
מלאי־מהנדם אחת לששה חדשים לפחות ,לשם הבטחת התאמתם לעבודה במיתקן חי.

תאורה

.7

לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם הוא מואר באוד יום או במאוד מלאכותי באופן

המאפשר ראיה ברורה ונוחה של כל חלקי המיתקן החי.
אחריות
בעל המיתקן
או מחזיקו

.8

חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על נותן ההוראה לביצוע עבודה.

במיתקן חי ,על מבצע עבודה כאמור ועל בעל המיתקן החי או מחזיקו ,הכל לפי הענין ,והוא
כשאין כוונה אחרת משתמעת.

תחולה

.9

תקנות אלה יחולו על עבודה במיתקן חי במתח נמוך בלבד.

ביטול

.10

תקנות החשמל )עבודה במיתקנים חשמליים חיים במתח נמוך( ,תשכ״ז—— 1966

בטלות .
3

השמ

.11

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החשמל )עבודה במיתקנים חשמליים חיים במתח נמוך(,

תשכ״ז—1967״.
כ״ט באדר ב׳ תשכ״ז) 10באפריל (1967
)חמ (786005

משה קול
שר הפיתוח

ק״ת  ,1948תשב״ז ,עמי!
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קיבץ התקנות  ,2034י״ת בניסן תשכ״ז28.4.1967 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
תקנות בדבר סטיה ניכרת מתכנית
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 151ב( ו־ 265לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
סטיה ניכרת מתכנית לענין סעיף  151לחוק היא אחת מאלה:

.1

)(1

בניה שיש ב ה שינוי מהייעוד שנקבע בתבנית והיא משנה את האופי של

הסביבה הקרובה!
)(2

שימוש בבנין או בקרקע שיש בו שינוי מהייעוד שנקבע בתבנית והוא

משנה את אופיה של הסביבה הקרובה-,
)(3
)(4

הוספת בנין במגרש על מספד הבנינים המותר לפי התבנית <
בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בחזית הבנין ,למעט —
)א( גזוזטראות הנמצאות לפחות  2.50מטרים מעל מפלס המדרכה ושאינן
בולטות מעבר לקו האמור יותר מאשר  2מטרים או  40%מהמרווח הקדמי
של המגרש ,הכל לפי הבליטה הקטנה!
)ב( בניה בהתאם לקו בנין קודם שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו רחוב!

)(5

בניית קיר עם,פתחים ,לרבות בליטות או גזוזטראות ליד פתחים ,החורגת

ב־ 10%או יותר מהמרווח הצדדי מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול ל,בניה בצדי
הבנין *
)(6

בניית קיר שאין בו פתחים ,החורגת מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול

,לבניה בצדי הבנין ,והמשאירה מרחק של פחות מ־ 2.70מטר מהגבול הצדדי של
המגרש!
)(7

בניית קיר עם פתחים ,החורגת ב־ 10%או יותר מהמדוות האחורי מעבר

לקו שנקבע בתכנית בגבול לבניה בצדו האחורי של המגרש ,למעט גזוזטראות
הנמצאות לפחות  2.50מטרים מעל לקרקע ושאינן בולטות מעבר לקו האמור יותר
מאשר  2מטרים או  40%מהמרווח האחורי של המגרש ,הכל לפי הבליטה הקטנה.
)(8

בניית קיר שאין ב ו פתחים ,החורגת ב־ 30%או יותר מהמרווח האחורי

מעבר לקו שנקבע בתבנית כגבול לבניה בצדו האחורי של המגרש!
)(9

הוספת יותר מקומה מפולשת אחת ועוד שתי קומות מעל למספר הקומות

המותר לפי התכנית ,למעט קומה הנבנית מתחת לקומת קרקע שאינה מכסה
יותר משני שלישים משטח הבנין אס שיפוע המגרש בירידה מהרחוב אינו עולה,
ע ל ! 25%
 (10), .הוספת קומה לרבות קומה מפולשת ,מעל למותר לפי התכנית ,כשהםטיה
באחוזי הבניה מהווה םטיה ניכרת!
) (11הגדלת שטח הרצפה הכולל המותר לפי התכנית ,באחוזים משטח המגרש,
העולה על  6%בתוספת —
5%

4

— אם נבנית קומה מפולשת בנוסף למספד הקומות המותר לפי
התכנית!

 — 2.5%לכל קומה בנוסף למספד הקומות המותר לפי התכנית i
5%
1

שבץ

2034

— אם מספר הקומות בבנין מחייב התקנת מעלית!

ס״ח  ,467תשב״ה ,עמ׳ .307
 , n u f a f l iי״ח בניס! תש:״!28.4.1967 ,

) (12אי־בניית מקלט או בור מים במקום שהתכנית מחייבת את בנייתם!
) (13חריגה מתנאי התכנית בדבר התקנת מיתקני תברואה או מיתקנים אחרים <
) (14בניה שלא בהתאם לדרישות הארכיטקטוניות המפורטות בתכנית ,לרבות
ץ.
דרישות הנוגעות ק ! י
ח כ ר

ה ב נ

) (15חריגה מהוראות התכנית למניעת מטרדים הנגרמים על ידי רעש ,ריח או
עשן•,
) (16בניה בניגוד להוראות התכנית הבאות למנוע השחתת ערכי דת ,היסטוריה
ונוף!
) (17חריגה מהוראות התכנית בדבר מקומות חניה לכלי רכב
) (18חריגה מהוראות התכנית הבאות למנוע הפרעה לתנועה או הגבלת שדה
הראיה של נוהג בכלי רכב בדרך.
;

פטיה ניכרת
באזורים
חקלאיים

על אף האמור בתקנה  .1באזור שייעודו בתכנית הוא חקלאי לא תיחשב כםטיה ניכרת
.2
אחת מאלה:
) (1הוספה במגרש אחד של יחידת דיור אחת בבנין נפרד ,אם לפי התכנית
מותר בנין מגורים אהד בלבד על אותו מגרש •,
) (2הגדלת שטחם של מבני המשק עד  100%מהשטח המותר לפי התכנית!
) (3בניית שני בנינים צמידים על שגי מגרשים גובלים בהסכמת הבעלים,
ובלבד שהקירות של שני הבנינים הבנויים על הגבול המשותף יהיו חופפים.

הגרלת סטיה

)א( כאשר ניתנה הקלה המהירה בניה על מגרש ששטחו קטן מהשטח המינימלי
.3
המותר לפי תכנית ,תוגדל הסטיה המפורטת בפסקה ) (11של תקנה  1ביחס שבו קטן שטחו
של המגרש מהשטח המינימלי האמור ,ובתנאי שהסטיה המוגדלת לא תעלה על  1.2במכפלת
הםטיה המפורטת בפסקה ) (11של תקנה .1
)ב( אם רחבו של מגרש פלוני בקו מקביל לחזיתו של המגרש קטן יותר מאשר
הרוחב הרגיל של המגרשים בסביבה ,תוגדל החריגה המפורטת בפסקה ) (5של תקנה ,1
באחוזים שבהם קטן רוחב המגרש בקו המקביל האמור מהרוחב הרגיל של המגרשים בסביבתו,
ובלבד שהמרווח הצדדי לא יהיה פחות משמונה עשריות מהמרווח הצדדי שנקבע בתכנית.
)ג( אם רחבו של מגרש פלוני בקו מקביל לחזיתו של המגרש קטן יותר מאשר
הרוחב הרגיל של המגרשים בסביבה ,תוגדל החריגה המפורטת בפסקה ) (6של תקנה ,1
באחוזים שבהם קטן רוחב המגרש בקו המקביל האמור מהרוחב הרגיל של המגרשים בסבי־
בתו ,ובלבד ש ב צ ד אחד של המגרש לא יהיה המרחק מהגבול הצדדי של המגרש פחות מ־2.70
מטרים.

עבודה או

שימוש בהתאם
לתכנית
מפורטת
מופקדת
שמירת
סמכי״מת
הועדה
המחוזית
השם

על אף האמור בתקנות  1עד  ,3עבודה או שימוש בקרקע התואמים את הוראותיה של
.4
תכנית מפורטת שהופקדה לפני יום כ״ ב בשבט תשכ״ו ) 12בפברואר  (1966וטרם אושרה לא
ייחשבו כםטיה ניכרת.
שום דבר בתקנות אלד ,לא יתפרש כאילו חייבת הועדה המחוזית לאשר מ ת ן היתר
.5
לשימוש חורג או מתן הקלה מתכנית .אם אין בהם םטיה ניכרת מהוראות התכנית.
.6

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה )םטיה ניכרת מתכנית( ,תשכ״ז—1967״.

י״ט באדר ב׳ תשכ״ז) 31במרס (1967
)חמ (76586

2290

חיים משה שפירא
שד הפנים
קובץ התקנות  ,2034י״ח בניסן תשכ״ז28.4.1967 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ע ב ו ד ה או שימוש ה ט ע ו נ י ם ה י ת ר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 145א( ) (3ר .265לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—/ 1965
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
אלה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים היתר לפי פרק ה׳ לחוק כדי
.1
להבטיח ביצוע כל תכנית:
) (1שימוש חורג!
) (2כל חציבה ,חפירה ,כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע ,יציבותה או
בטיחותה ,למעט —

עבודה או
שימוש
המעונים היתר

)א( עבודות המבוצעות בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על קידוחי מים ,י
תשט״ו— , 1955בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות ,תשי״ח—, 1957
בחוק המים ,תשי״ט— 1959יי ,או בחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ״ב—! 1962
3

2

5

)ב( עבודה הנעשית בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הכוללת הוראות
בדבר ביצוע עבודות החפירה ,המילוי או היישור ,לפי הענין!
)ג( עבודה המבוצעת על ידי רשות ציבורית או בעלי זכיון למתן שירד
תים ציבוריים לצורך שירותי חשמל ,רדיו ,טלגרף או טלפון ,שניתנה עליה
הודעה לועדה המקומית ,לפחות  15יום לפני התחלת ביצוע העבודה !

)(3
.2

)ד(
)ה(

עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי!
הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי!

)ו(
)ז(

עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים!
עבודת חציבה או כרייה בהתאם לרשיון שניתן לפי פקודת המכרות !
6

סגירת מרפסת בתריסים.

האמור בתקנה  (2)1אינו בא לשחרר פעולות חציבה או כרייה שיש עליהן רשיון לפי
<

_!

<..

פקודת המכרות מקבלת היתר ()ם עבודת החציבה או הברייה אינה מותרת במקום ביצועה על
פי כל תכנית.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון

.3

חציבה
שהיא שימוש
ח

,ף _
ג

טעונה היתר

והבניה

)עבודה

ושימוש ,הטעונים היתר( > ,השט

תשכ״ז1967--״.
כ״ג באדר ב׳ תשכ״ז) 4באפריל (1967
)ח& (76589
1
2
3
4
5
6

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

ם״ח  ,476תשכ״ה ,עמי .307
ם״ח  ,182תשט״ו ,עטי .84
פ״ח  ,236תשי״ח ,עמי .4
ס״ח  ,288תשי״ט ,עמי .166
ם״ח  ,376תשכ״ב ,עמי .96
חוקי א״י ,כרד אי ,פרק צ״ר ,עט׳ .903

קובץ התקנות  ,2034י״ח בניט! תשכ״ז28.4.1967 ,׳

2291

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו בדבר התאגדותם של נאמני ״קרן לעידוד ספורטאים'״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה  ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948י  ,אני מצווה לאמור:
1

2

רשות
?מתאגד

משה זנדברג ,צפורה שנידמן ,עשהאל בן דוד ,חיים גלובינסקי ,מנחם הלר ,שמואל
.1
וינוגרד ,יצחק כספי ויוסף ע נ ב ר ) ל ה ל ן — הנאמנים( דשאים להתאגד.

ש 0ה ת א ג י ד

.2

שם התאגיד יהיה ״קרן לעידוד ספורטאים״.

מטרת
התאגיד

.3

מטרת התאגיד היא מתן תמיכה כספית לספורטאים נבחרים בישראל.

שסירת דיו
וחשבו!
וידיעות

הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרי
.4
שת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.

השם

לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן לעידוד ספורטאים( ,תשכ״ז—1967״.

.5

ב׳ בניסן תשכ׳יז) 12באפריל (1967

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

)חמ (78093

1

2

חוקי א״י ,כרד א׳ פרס י״ד ,עטי .107
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טסי  ,2עט׳ .1

פקודת מס הכנסה
צו בדבר הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת קנדה לפטור ממסי כפל
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 196א( לפקודת מס הכנסה
מת! תוק*1

?הפכם

׳

.1

אני מודיע ומצווה לאמור:

ביום י״ז בכסלו תשכ״ז ) 30בנובמבר  (1966נעשה הסכם עם ממשלת קנדה בדבר,

פטור גומלין מכפל מסים על הכנסה המתקבלת מהפעלת כלי שיט או כלי טיס  ,ומן המועיל
2

שהסכם זה יהיה בד תוקף החל משנת המם המתחילה ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה ) 1באפריל
 (1965ואילה
השש

לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה )פטור ממסי כפל( )קנדה( ,תשכ״ז—1967״.

.2

זד בניסן תשכ״ז) 18באפריל (1967

פנחס

)חט (723100

1

2

2292

ספיד

שד האוצר

דיני מ ד י נ ת ישרא? ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי  : 120ס״ח  ,476תשכ״ו ,עט׳
כתבי אמנה  ,637כרד  ,16עמ׳ .563

ק1בץ התקנות  ,2034י״ח בנים( תשכ״ז28.4.1967 ,

חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—1952
צו בדבר,פטור מאשרה לשנת התיירות הבינלאומית
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17ב( לחוק מכניסה לישראל ,תשי״ב— ,!1952ואחרי
התייעצות עט ועדת הפנים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

.1

אזרח בעל דרכון של מדינה ששמה נקוב בטור א׳ לתוספת פטור מהוראות ןןןץןק

ב

ד

ב

ר

פטור מאשרח

אשרה ורשיון לישיבת מעבר או ביקור לתקופה הנקובה בטור ב׳ לצד שם המדינה.

.2

תחולתו של צו זה הוא עד יום כ״ט בכסלו תשכ״ח) 31בדצמבר .(1967

.3

לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה בשנת התיירות הבינלאומית(,

תחילה
ה ש פ

תשכ״ז—1967״.

תופפת
ט ו ר א׳

טור ב׳

הודו
יוגוסלביה

שבעה ימים
שלושה חדשים

י״ח באדר ב׳ תשכ״ז) 30במרס (1967

חיים מ ש ה שפיר:

)חט (76624

שד הפנים

פ״ח  ,111תשכ״ב ,עט׳  ; 354ס״ח  ,479תשכ״ו ,עט׳ .52

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו בדבר התייצבות לשירות בטחון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משול,ב[
)להלן — החוק( ,אני מצווה לאמור:

1

בצו זה —
.1
״בר רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אשה ,למעט אשה נשואה ,אשד .הרה ואם
לילד ,שנולד בין אי בניסן תש״ט ) 31במרס  (1949לביןכ״ט באלול תש״ט ) 23בספטמבר
 ,(1949שני התאריכים בכללן

!,וגדרות

״הודעה אישית״— הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר רישום פלוני והנמסרת
לו אישית ,נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר.
כ ל בר רישום ,פרט למי שנמצא בלתי בשד לשירות וקיבל ,על כך הודעה מאת יושב
.2
ראש ועדה רפואית ,מצטווה בזה להתיישב לשירות סדיר במקום ובזמן שהוךען ל
ר

אישית.
1

ב ה ו ך ע ה

התייצבות
?שירות ס ד י ר
ע ל פי הודעה

אישית

ס״ח  ,296תשי״ט ,עט׳ ו

קובץ התקנות  ,2034י״ח בנים! תשכ״ז28.4,1967 ,

2293

התייצבות,
2 ^ ^1
הודעה אישית

י י י

ר

י

כל בר רישום כאמור בסעיף 2׳ אשר לא קיבל עד למועד המפורט להלן הודעה אישית
.3
כאמור בסעיף  ,2מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת
במועד כדלקמן:
גברינו

כ׳ באייר תשכ״ז
) 30במאי (1967
בשעה 08.00
.4

השפ

ד׳ בםיון תשכ״ז
) 12ביוני (1967
בשעה 08.00

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)התייצבות לשירות בטחון( ,תשכ״ז—1967״

תופפת
לשכות הגיוס האזוריות:

73021

ירושלים

רה׳ רש״י ) 103שכונת מקור ברוד(.

תל־אביב־יפו

רח׳ פוריה ) 1ע״י קולנוע ״נגה״(.

חיפה

דה׳ עומר־אל־כיאם ) 12—14ע״י קולנוע ״מאי״(.

פתח־תקוה

שיכון עירוני פגיה.

טבריה

רח׳ נצרת.

באר־שבע

רח׳ יד־ושם .22

ח׳ בניסן תשכ״ז) 18באפריל (1967
(
m

מ׳ א ר ז  ,סגן־אלוף
פוקד

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו ב ד ב ר ה ת י י צ ב ו ת ל ב ד י ק ו ת ו ל ש י ר ו ת ב ט ח ו ן
בתוקף סמכויות לפי סעיפים  7 ,4ו־ 9לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח
,

משולב[ ) ל ה ל ן — החוק( ,אני מצווה לאמור:
1

הגדרות

בצו זה —

.1

״בר רישום״ — אזרח ישראלי א ו תושב קבוע ,גבר או אשה ,ל מ ע ט נשואה ,אשד ,הרה ואם
לילד ,שנולד בין א׳ בתשרי תש״י) 24בספטמבר  (1949לבין כ״ט באדר תש״י) 18במרס
 ,(1950שני התאריכים בכלל !
 ,״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר רישום פלוני והנמסרת
לו אישית ,נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר.

1

2294

סייח  ,296תשי״ט ,עמי .286
קובץ התקנות  ,2034י״ח בנים! תשכ״ז28.4.1967 ,

.2

כ ל בר רישום מצטווה בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום
,

ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.
.3

•

כל בר רישום שלא קיבל עד המועד המפורט להלן בסעיף זה הודעה אישית כאמור
,

,

התייצבות

.

,

,

לבדיקות על פי
ה י ד ע ה

%

ש י ת

התייצבות
לבדיקות שלא

על פי הודעה

בסעיף  ,2מצטווה בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית
כמפורט בתוספת ובמועד כדלקמן:

א

"

 ! 5י ת

נשים

ג׳ באלול תשכ״ז

י׳ באלול תשכ״ז

) 8בספטמבר (1967

) 15בספטמבר (1967

בשעה 08.00

בשעה 08.00

כל בר רישום׳ פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות וקיבל ל י
.4
ראש ועדה רפואית ,מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר ,לאחר הגיעו לגיל  18בהתאם לשיטת
חישוב הגילים הקבועה בסעיף  2לחוק ,במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.
ע

.5

כ

ה

ו

ד

ע

ה

מ

א

ת

י

ו

ש

ב

כל ב ר רישום כאמור בסעיף  4אשר לא קיבל עד המועד המפורט להלן בסעיף זה

הודעה אישית כאמור בסעיף  ,4מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית
כמפורט בתוספת במועד כ ד ל ק מ ן

צבי

התייצבות"י;
שלאעלפי

ייי

הודעה אישית

:

גברים

.6

לשיר ס:
על פי הודעה י
אישית
י

נשים

כ״ט בשבט תשכ״ח

כ״א בטבת תשכ״ח

) 28בפברואר (1968

) 22בינואר (1968

בשעה 08.00

בשעה 08.00

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון )התייצבות לבדיקות ולשירות בטחון( ,תשכ״ז—

השם

1967״.

תוםפת
לשכות הגיוס האזוריות:
ירושלים

רח׳ רש״י ) 103שכונת מקור בדוד(.

תל־אביב־יפו

רה׳ פוריה ) 1ע״י קולנוע ״נגה״(.

חיפה

רה׳ עומר־אל־כיאם ) 12—14ע״י קולנוע ״ימאי״(.

פתח־תקוה

שיכון עירוני פג׳ה.

טבריה

רח׳ נצרת.

באר־שבע

דחי מ י ו ש ם .22

ה׳ בניסן תשכ״ז) 18באפריל (1967
)חמ (73021

לויביו התקנות  ,2034י״ח בנים! תשכ״ז28.4.1967 ,

מ׳  .א ר ז  ,סגךאלוף.
פ

ףקך

2295

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו בדבר התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות בטחון
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  7 ,4 ,3ו־ 9לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח
משולב[ ) ל ה ל ן — מחוק( ,אני מצווח לאמוד:
1

הגדרות

.1

בצד .ז ה —

״בר רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אשה ,למעט אשד• נשואה ,אשד• הרה
ואם לילד ,שנולד בין א׳ בניסן תש״י ) 19במרס  (1950לבין כ״ט באלול תש״י )11
בספטמבר  ,(1950שני התאריכים בכלל ?
״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל ב ר רישום פלוני והנמ
סרת לו אישית ,נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר.

התייצבות
?ריש01על 0י,
הודעה א י ש י ת

.2

התייצבות
?רישום שלא
» ? פ י הודעה
אישית

כל בד רישום שלא קיבל עד כ״ד בסיון תשב״ז ) 2ביולי  (1967הודעה אישית כאמור
.3
בסעיף  ,2מצטווה בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ,בשעה 08.00
בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן לצד האות הראשונה של •שם משפחתו:

בל בר רישום מצטווה בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

האות הראשונה
ש? שם המשפחה

א׳
ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ט׳
י׳
כ׳
ל׳
מ׳
נ׳
ם׳
ע׳
פ׳
צ׳
ק׳
ד׳

ש׳
ת׳
1

2296

נש י מ

נ ב ר י ם

כ״ה בסיון תשכ״ז) 3ביולי (1967
כ״ז בסיון תשכ״ז) 5ביולי (1967
ב״ח בסיון תשכ״ז) 6ביולי (1967
א׳ בתמוז תשכ״ז) 9ביולי (1967
ב׳ בתמוז תשב״ז) 10ביולי (1967
ג׳ בתמוז תשכ״ז) 11ביולי (1967
ג׳ בתמוז תשכ״ז) 11ביולי (1967
ד׳ בתמוז תשכ״ז) 12ביולי (1967
ד׳ בתמוז תשב״ז) 12ביולי (1967
ה׳ בתמוז תשכ״ז) 13ביולי (1967
ח׳ בתמוז תשכ״ז) 16ביולי (1967
ט׳ בתמוז תשכ״ז) 17ביולי (1967
י׳ בתמוז תשכ״ז) 18ביולי (1967
י״א בתמוז תשב״ז) 19ביולי (1967
ט״ו בתמוז תשכ״ז) 23ביולי (1967
ט״ז בתמוז תשב״ז) 24ביולי (1967
י״ז בתמוז תשכ״ז) 25ביולי (1967
י״ז בתמוז תשב״ז) 25ביולי (1967
י״ט בתמוז תשכ״ז) 27ביולי (1967
ב״ב בתמוז תשכ״ז) 30ביולי (1967
כ״ג בתמוז תשכ״ז) 31ביולי (1967
כ״ד בתמוז תשב״ז) 1באוגוסט (1967

כ״ה בתמוז תשכ״ז) 2באוגוסט (1967
כ״ט בתמוז תשכ״ז) 6באוגוסט (1967
א׳ באב תשב״ז) 7באוגוסט (1967
ג׳ באב תשב״ז) 9באוגוסט (1967
ג׳ באב תשכ״ז) 9באוגוסט (1967
ג׳ באב תשכ״ז) 9באוגוסט (1967
ד׳ באב תשכ״ז) 10באוגוסט (1967
ד׳ באב תשב״ז) 10באוגוסט (1967
ז׳ באב תשכ״ז) 13באוגוסט (1967
ז׳ באב תשכ״ז) 13באוגוסט (1967
ח׳ באב תשכ״ז) 14באוגוסט (1967
י׳ באב תשכ״ז) 16באוגוסט (1967
י״א באב תשב״ז) 17באוגוסט (1967
י״ד באב תשכ״ז) 20באוגוסט (1967
י״ד באב תשכ״ז) 20באוגוסט (1967
ט״ו באב תשכ״ז) 21באוגוסט (1967
ט״ז באפ תשכ״ז) 22באוגוסט (1967
ט״ז באב תשב״ז) 22באוגוסט (1967
י״ז באב תשכ״ז) 23באוגוסט (1967
י״ח באב תשכ״ז) 24באוגוסט (1967
ב״א באב תשב״ז) 27באוגוסט (1967
ב״ב באב תשב״ז) 28באוגוסט (1967

פ״ח  ,296תשי״ט ,עמ׳ .286
שובץ התלונות  ,2034י״ח בנים! תשב״ז28.4,1967 ,

.4

כל בד רישום מצטווה מ ה להתייצב לבדיקות לשם קביעת בשרו לשירות בטחון במקום
_

״ .

ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

.5

הודעה אישית

כל בר רישום שלא קיבל עד למועד המפורט להלן בםעיף זד .הודעה אישית כאמול

בסעיף  ,4מצטווה בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשבת ג י י אזורית
0

כמפורט בתוספת במועד כדלקמן:

התייצבות
עלי״פי״ה״ר^!
א

גב ר י פ

י׳

8

! ( י ת

נ ש י ם

יי׳ח בטבת תשכ״ת

כ״ה בטבת תשכ״ת
) 26בינואר (1968
בשעה 08.00

) 19בינואר (1968
בשעה 08.00

בל ב ר דישו* פרט למי שנמצא בלתי בשר לשירות * ^ ^ י
.6
ראש ועדה רפואית ,מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר ,לאחר הגיעו לגיל  18בהתאם לשיטת
חישוב הגילים הקבועה בסעיף  2לחוק ,במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.
ף

י ג

ב

ד  ,ו ד ע ה מ

א

ת

י ו ש ב

׳
בל בר רישום כאמור בסעיף  6אשר לא קיבל עד למועד המפורט ליילז
.7
כאמור בסעיף  6מצטווה בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת
במועד כדלקמן:
מ ו ד ע ד

גב ר י p

) ב מ א י 1968

התייצבות
לבדיקות על פי

א י ש י ת

?שידות ס ד י ר
ע? פי הודעה
א מ ( י ת

?שירות  5ד י ר

ש?א על פי
י
ה

ד ע ה א י ש י ת

נ ש י ם

ב״א באייר תשכ״ח
( 1 9
בשעה 08.00

כ״ג בניסן תשכ״ח
) 21באפריל (1968
בשעה 08.00

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון )התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות בטחון(,
.8
תשכ״ז—1967׳׳.

) ! ש ם

תוםהת
לשכות הגיוס האזוריות:
ירושלים

רה׳ דש״י ) 103שבונת מקור ברוך(.

תל־אביב־יפו

דה׳ פוריה ) 1ע״י קולנוע ״נגה״(.

חיפה

רח׳ עומד־אל־ביאם ) 12—14ע״י קולנוע ״מאי״(.

פתח־תקוה

שיכון עירוני פג׳ה.

טבריה

רח׳ נצרת.

באר־שבע

רח׳ יד־ושם ,22

ח׳ בניסן תשב״ז) 18באפריל (1967
)חמ (73021

קובץ התמנות  ,2034י״זז בניפו תשכ״ו28.4.1967 ,

מ׳ א ר ז  ,סגן־אלוף
פוקד
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חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו ב ד ב ר ה ת י י צ ב ו ת עולים לרישום ,ל ב ד י ק ו ת ולשירות בטחון
בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 3׳  9 , 7 , 4ו״ 19לחוק שירות בטחון ,חשי״ט—] 1959נוסח
משולב[ ) ל ה ל ן — החוק( ,אני מצווה לאמור:
1

יי ייי
נ

A

ת

בצו זה —

״בר רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אשה ,למעט אשד ,נשואה ,אשד ,הרה
ואם לילד ,שהגיע למדינת ישראל כעולה אי רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי תש״י
) 1באוקטובר  (1949לבין יוט פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודד׳ המעידה שהוא
פוטר משירות בטחון ?
״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר רישום פלוני והנמסרת
לו אישית ,נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר!
״חייב שירות מדיר״ — בר רישום שהוא א ח ד מ א ל ה :
)(1

גבר שנולד בין א׳ בתשרי תרצ״ח ) 6בספטמבר  (1937לבין כ״ט באלול תש״ט
) 23בספטמבר  ,(1949שני התאריכים בכלל ,שטרם שידת שירות סדיר! י

) (2אשד ,שנולדה בין א׳ בתשרי תשיב ) 22בספטמבר  (1941לבין כ״ט באלול תש״ט י
) 23בספטמבר  ,(1949שגי התאריכים בכלל ,שטרם שירתה שירות סדיר!
) (3גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
ברפואה , 1947 ,שנולד בין א׳ בתשרי תירצ״ד ) 21בספטמבר  (1933לבין כ״ט באלול
תרצ״ז) 5בספטמבר  ,(1937שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות סדיר,
2

) (4אשה המורשה או זכאית להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
ברפואה ,1947 ,שנולדה בין א׳ בתשרי תרצ״ד ) 21בספטמבר  (1933לבין כ״ט באלול
תש״א ) 21בספטמבר  ,(1941שגי התאריכים בכלל• ,שטרם שידתה שירות סדיר!
״חייב שירות מילואים״ — בר רישום ,גבר ,שנולד בין א׳ בניסן תרע״ט ) 1באפריל (1919
לבין כ״ט באלול תרצ״ז ) 5בספטמבר  ,(1937שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב שירות
סדיר.
התייצבות
]^Z

כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות

.2

לשם קביעה כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

n

עפ״י הודעה
אישית

התייצבות

.3

ולבדיקות
׳* ע ״י

) 1ביוני  (1967הודעה אישית כאמור בסעיף  ,2מצטווה יזה להתייצב לרישום ולבדיקות
לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשבת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום כ״ג באייר תשכ״ז

5א

פ

הורעה אישית

לשיר" "
בטח ח עפ״י
הודעה אישי״
1

כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד כ״ב באייר תשכ״ז

) 2ביוני  (1967בשעה .08.00
כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים ,סרט למי שנמצא בלתי כשד לשירות
.4
וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית ,נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון
במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

2
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ם״ח  ,296תשי״ט ,עמי .286
עייר  ,1947תום׳  1מם׳  ,1637עמי .262
קובי! התקנות  ,2034י״ח בנים! תשכ״ז28.4.1967 ,

.5

כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים ,כאמור בסעיף;  ,4אשר לא קיבל עד

כ״א בסיון תשכ״ז ) 29ביוני  (1967הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו לשירות
בטחון ,מצטווה בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום כ״ב
בםיון תשב״ז) 30ביוני .(1967
.6

לצו זד ,ייקרא ״צו שירות בטחון )התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות בטןןןן(

)עולים( ,תשכ״ז—1967״.

תוספת
לשכות הגיוס האזוריות:
ירושלים

דח׳ רש״י  103רח׳ רש״י ) 103שכונת מקור ברוך(.

תל־אביב־יפו

דח׳ פוריה ) 1ע״י קולנוע ״נגה״(.

חיפה

רח׳ עומריאל־כיאם ) 12—14ע״י קולנוע ״ימאי״(.

פתח־תקוה

שיכון עירוני פגיה.

טבריה

רח׳ נצרת.

באד־שבע

רח׳ יד־ושם .22
מ׳ א ר ז  ,םגן־אלוף

ח׳ בניסן תשכ״ז) 18באפריל (1967
)חמ (73021

פוקד

תיקון טעות דפופ
בתקנות מם הכנסה )פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי
פיתוח( )תיקון( ,תשב״ז— ,1967שפורסמו בקובץ התקנות  ,2027תשכ״ז ,עמ׳  ,2038בסעיף'
 ,(3) 1במקום ״)רב־און(״ צ״ל ״)דם־און(״.

קובי,־ ה ת מ ו ת  ,2034י״ח בניסן תשב״ו28.4.1967 ,

התייצבות
?שירות
בםחון ש5א
עפ״י!הודעה
אישית

ה׳עם

המחיר  60א ג ו ר ו ת

הודפס ע״י המדפיס ה מ מ ש ל ת י  ,ירושלים

