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חוק בחי המשפגו ,חשי״ז195 7-
ת ק מ ח ס ד ר הדין ה א ז ר ח י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי׳יז—1957
הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

ושאר הסמכויות

בתקנה  254לתקנות סדר הדין האזרחי׳ תשכ״ג—— 2 1963
) (1בתקנת משנה )א( ,אחרי ״לאסור על הנתבע לצאת מן הארץ״ יבוא ״וכן
להורות על הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו״!
)(2

בסופה יבוא:
׳׳)ג( ניתן צו על פי צד אחד כאמור ,ייקבע בצו מועד לבירור הבקשה
במעמד שני הצדדים! מועד הבירור יהיה תוך שבעה ימים מיום מתן
הצו זולת אם קבע בית המשפט תאריך מאוחר יותר מסיבות מיוחדות.״

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס׳  ,(5תשל״ד—1974״.

י׳ באייר' תשל״ד) 2במאי (1974

ח י י ם יי צ ד ו ק

)המ (75092

1
2

שר המשפטים

ס״זז תשי״ז ,עמי .148
ק״ וו  ,1477חשכ״ג ,עמי  ;1&69חשנ״ו ,עמ׳  ;1044חשל״ד ,עם׳ .1018

חוק בנק וזדואר ,תשי״א1951-
,

י

ת ק נ ו ת בדבר השירותים בבנק הדואר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,תשי״א— 1951י ,אני מתקין תקנות
אלה:
ר*׳:־>
ז

בתוספת הראשונה לתקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,תש״ל—1970

.1

2

בחלק א׳ ,בפרט  ,1במקום ״מעל ל־ 2,500,000עסקאות לשנה ,בעד כל עסקה 0.18״ יבוא
״מעל ל־ 2,500,000עסקאות לשנה ,בעד בל עסקה 0.19״.
.2

תחולתה של תקנה  1עד יום י כ׳ בשבט תשל״ה) 1בפברואר .(1975

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( )תיקון מס׳ ,(2

תשל״ד—1974״.
כ״ט בניסן תשל״ד ) 21באפריל (1974
<״» י ״
2

אה ר ון אזז ן
שר התקשורת

60

0״ח תשי״א ,עמי  ;219ס״ח תשט׳׳ו ,עמי .85
* ק״ח תש׳׳ל ,עמי  ¡348וזשל׳׳ב ,עמ׳  ;1691 ,438תשל״ג ,דמי  ;649תשי״ר ,עמי :883
1

קובץ התקנות  ,3170כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

פקודת מחלות בעלי־חיים1945 ,
ת ק נ ו ת בדבר ביעור מ ת ל ת ברוצלוזיס ה ב ק ר
בתוקף סמכותי לפי _םעיפים  18ו־ 20לפקודת מחלוזו בעלי־חיים1945 ,

אני מתקין

תקנות אלה:
בתקנות אלה —

.1

הגדרות

״מחלה״ — מחלת ברוצלוזיס הבקר!
׳׳מפקח״ — מפקח על בהמות כמשמעותו בפקודה}
״מקום נגוע״ — מקום שהוכרז לפי תקנה )6א( כי הוא מקום נגוע!"
״נגוע״ — נגוע במחלה ,לרבות חשוד כנגוע במחלה או מצוי במקום נגוע או בשטח נגוע ן
״שטח נגוע״ — שטחי שהוכרז לפי תקנה  7כי הוא שטח נגוע.
כל אדם המחזיק בקר נגוע או פרה שהפילה חייב להפרידם מכל בקר אחר וכן

 ,חובת הודעה
על מזזלה

' ל א יעביר אדם בקר נגוע י או פרה שהפילה ממקום הימצא ם ולא יגרום ,לאי ירשה
,3
ולא יסייע להעברתם כאמור ,אלא בהיתר בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי ובהתאם
לתנאי ההיתר.

העברת בקד
נגוע

.2

להודיע עליהם לרופא וטרינרי ממשלתי הקרוב למקום מגוריו.

רופא וטרינרי ממשלתי או מפקח רשאים להורות ,בהודעה בכתב ,על עצירה ,תפיסה,
.4
סימון ,בידוד ,העברה ,שחיטה ,השמדה או קבורה של בקר ,על ביצוע בדיקות דם או חלב •
שלהם ,על ניקוי וחיטוי של מקוש או כלי רכב שבו הועברו ,על השמדת מספוא ,זבל
זריפוז ועל כל פעולה.אחרת הדרושה לדעתם להדברת המחלה ,הבל בדרך ובאופן שיורו
בהודעה.
)א( משנתן מפקח הודעה ,בדרך מ ר א י ת לו ,על ביצוע בדיקות בבקר בתחום
, ,5
רשות מקומית או במקום אחר ,חייב המחזיק בבקר באותו מקום להביאם למקום שנקבע
בתודעה ,ביום ובשעה שנקבעו כאמור ,להחזיק בהם ולהגיש לרופא הוטרינרי הממשלתי או׳
למפקח כל עזרה הדרושה לביצוע הבדיקות.

ביצוע בדיקות

)ב( לא .קויימו הוראות תקנת משנת )א( ,כולן או מקצתן ,רשאים רופא וטרינרי
ממשלתי או מפקח לשכור ע ו ב ד ם וכלי רכב על חשבון בעלי הבקר או המחזיקים בהם
ולחייבם בתשלום'ההוצאות שנגרמו על ידיפעולות כאמור.
)א(

,6

רופא וטרינרי ממשלתי רשאי להודיע במכתב לפי טופס א׳ שבתוספת ,לבעל

מקום או בקר ,או למחזיק בהם ,שהוכרז כי המקום נגוע ,מחמת שיש בו ,או שהיה בו תוך

הודעה על מקום
 1ג ת והודאות
לגביו

שלושים יום לפניי תאריך ההודעה ,בקר נגוע ,לדעת הרופא.
)ב(

נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנת )א( יחולו על המקום הנגוע הוראות

אלה:
). (1בעל המקום הנגוע או המחזיק בו יעביר ,תוך יומיים ,לרופא הוטרינרי
הממשלתי ,ביד או בדואר רשום ,הודעה לפי טופס ב׳ שבתוספת על מספר
הבקר שברשותם או בהחזקתם ,לרבות הבקר המצוי בתחום המקום הנגוע,
ויפרטו את סוגיהם ,מינם ,גזעם ומקומות הימצאם!
1

ע׳׳ר  ,1945תוס׳  ,1עמי .155
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1181

) (2לא יוצא בקר מן המקום הנגוע ולא יוכנס לתוכו אלא בהיתר בכתב
מאת הרופא הוטרינרי הממשלתי ולפי תנאי ההיתר ׳,
) (3רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לחייב בעל בקר או את המחזיק בו
להקים מכלאה מגודרת כפי שיורה ,לצורך ביצוע בדיקות בבקר!
) (4רופא וטרינרי ממשלתי רשאי להורות על העברת הבקר או הובלתי
בכלי רכב למקום שייראה לו לצורך ביצוע בדיקה או להסגר!
) (5לא יוצא ולא יועבר מספוא ,קש ,ריפוד או זבל מהמקום הנגוע אלא
על פי היתר בכתב מאת רופא וטרינרי ממשלתי;
 (6).ניקוי וחיטוי המקום הנגוע ייעשו על ידי בעל המקום הנגוע או המחזיק
בו ,בזמן ובאופן שיורה עליהם רופא וטרינרי ממשלתי ז
) (7דשאי רופא וטרינרי ממשלתי להודות על השמדת הזבל ,הריפוד או
• המספוא במקום הנגוע ,בדרך הנראית לו.
)ג( כל אימת שיימצא במקום הנגוע חסר או יתר בבקר בהשוואה למה שהיה בו
בבקורת קודמת ,רואים את בעל המקום הנגוע או בעל הבקר או את המחזיקים בהם
כמי שהוציאו את הבקר החסר מן המקום הנגוע או כמי.שהכניס אליו את הבקר המיותר.
)ד( הודעה על פי תקנה זו תישאר בתקפה עד שתבוטל במכתב לפי טופס ג׳
שבתוספת מאת רופא וטרינרי ממשלתי לבעל המקום הנגוע או למחזיק בו.
סמכויות נוספות
במקופ גגוע

)א( בקר שלא נמסרה עליו הודעה לפי תקנה )6ב() ,(1רשאי רופא וטרינרי ממשלתי
,7
או מפקח לתפסו ולהעבירו למקום הנראה לו לשם ביצוע סימונים ובדיקות* .בעל הבקר
או המחזיק בו ישא בכל הוצאות העברת הבקר והזנתו ושאר הפעולות שנעשו לגביו
כאמור.
)ב( לא קויימו הוראות תקנה )6ב() (5או) ,(6רשאי רופא וטרינרי ממשלתי לשכור
עובדים וכלי רכב לביצוע ההוראות על חשבון בעל הבקר או המחזיק בו ולחייבם בתשלום
ההוצאות.

פרשים נ ד נ ד
שטת ננוע

רופא וטרינרי ממשלתי רשאי לפרסם ,בדרך הנראית לו ,הודעה המכריזה כי תחופ
.8
רשות מקומית או מקום אחר הוא שטח נגוע לענין סעיף (3)17 .לפקודה מחמת שיש בהם,
או היה בהם תוך .שלושים יום שקדמו,לתאריך ההודעה ,בקר נגוע ,לדעת הרופא.

הוראות שיחולו
על שטח גנוע

פרסם רופא וטרינרי ממשלתי הודעה לפי תקנה  8או הכריז מנהל השירותים
.9
הוטרינריים כי שטח פלוני הוא שטח נגוע לענק סעיף  (2)17או ) (3לפקודה ,יחזלו בשטח
האמור הודאות תקנות )6ב( ו־ 7מיום פרסום ההודעה עד ביטולה במכתב לפי טופס ג׳
שבתוספת.

נזניעת פיצויים

.10

מנהל השירותים הוטרינריים רשאי להורות כי אין לשלם פיצויים

לבעל

בקר

בשטח נגוע בעד המתת הבקר ,אם בעל הבקר או המחזיק בו לא קיימו הוראה מהוראות
תקנות אלה.
תחילה

.11

ז;שם

.12

תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
למקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים )ברוצלוזיס הבקר( ,תשל״ד—

1974״.
1182
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התוספת
)תקנה (6
טופס

א׳

לבניי

י-מעז
הנדון:

הודעה על מקום נגוע לפי תקנח )6א( לתקנות
מחלות בעלי חיים )ברוצלוזיס הבקר( ,תשל׳׳ד—1974

להוי ידוע לך כי קיים חשד לקיום מחלת/נתגלתה מחלת* ברוצלוזים ה נ ק י במקום המוחזק בידו
 ,והמקום מוכרז בזד ,כמקום נגוע <

ב

)שם הישוב(

בהתאם לכך חלות תקנות מחלות בעלי-חיים )ברוצלוזים הבקר(',תשל־ד— ,1974על המקום ,המטיפ,
התגרות והמקרקעין שאתה מחזיק בהם והסמוכים למקום הנגוע ועל תכולתם ,החל ביום שהודעה זו
הוכאד ,לידיעתך.
ניתן היום

שנת...

בחודש

19
בכבוד רב,
רופא וטרינרי ממשלתי

* מחק את המיותר.

טופס
י

ב׳

)תקנד)6.ב((

לכבוד

המעו
הנדון:

הודעה על מקום נגוע ופרטים לגביו

בהתאפ לתקנה )6ב(נ (1לתקנות מחלות בעלי־חיים )ברוצלוזיס הבקר( ,תשל״ד— ,1974הנני להודיעך
כי ברשותי ,בתחום הישוב נמצא בקר כמפורט להלן
סוג הבקר

הגזע

מספד הראשים

מקים המצא0

פרות׳
עגלות
עגלים
פרי רביה
בכנוד רב׳

קיבץ התקנות  ,3170כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

נקודת ההקדשות לצדכי צדקה
צו ב ד ב ר ה ת א ג ד ו ת ם ש ל נ א מ נ י ה ה ק ד ש ״ ק ר ן ר מ ה ו ת י א ו ד ו ר פדישאור״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי
לאמור:
ישות להתאגד

שם התאגיד
»טרת התאגיד

6םירת
יין ובשניו

צדקה ,
1

אני מצווה

וול הלנד* עו״ד אליהו פיילס ,דייר בתיה לוין ,מנחם שטיינברג והממונה על לשכת
,1
הסעד העירונית בצפת)להלן — הנאמנים( ,דשאים להתאגד.
לתאגיד זה ייקרא ״קרן רווה ותיאודור פרישאור׳׳.

.2

מטרת התאגיד היא לתת מדי שנה בשנה ,לקראת ראש השנה ,תמיכה כספית לנזקקים
3
 .וחולים מבין תושבי צפת.
הנאמנים חייבים למסור למפקח על ההקדשות באגף האופוטרופוס הכללי דין וחשבון
.4
שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על
רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.
.5
1974״.

לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצדכי צדקה)קרן רוזה־ ותיאודור פרישאור( ,תשל״ד—

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המשפטים

י׳ באייר תשל״ד ) 2במאי (1974
)ח» (78093
1

חוקי א״י ,כרך אי ,עטי .107

חוק הפיקוח על מצדפים ושירותים ,חשי״ח957-ן
צו בדבר סימון מוצרים

1957
תיקון סעיף 2

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
אני מצווה לאמור:

בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון מוצרים( ,תש״י— , 1950במקום
»1
סעיף קטן)ב( יבוא:
2

״)ב( הוראות סעיף קטן )א( אינן חלות על מוצרים המשווקים למוסדות
ולארגונים באריזות שמעל ל־ 5ק״ג.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,דשאי מנהל חטיבת כימית ומזון במ^רד
המסחר והתעשיה להתיר בכתב ,במקרים מיוחדים ובתנאים שקבע בהיתר,
העברתו ,קבלתו והחזקתו של מוצר ללא סימון לפי הוראות צו זה.״
.2

לצו זד• ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון מוצרים( )תיקון מם׳ ,(3

תשל״ד—1974״.
כ״ז בניסן תשל״ד) 19באפריל (1974
)ח(740109 8

חיים ב ר־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

סייח תשי״ח ,עמ׳  ,24תשל״ג ,עכו׳ .26
י ק״ת תש׳י ,עמי  ;529תשכ״ד ,עמי  ;1031תסע״ה ,עמי  ;703תשל״ז־ ,עמי ) ;129תשל״ד ,עמי .725
1
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח957-ן
צו בדבר ק ב י ע ת מחיר מ ק ס י מ ל י ל מ ל ט פורטלנד
 :כתוקף סמכותי לפי סעיפים  6,5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור. :
ב

במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מתיר מקסימלי ל ל

.1

מ

ט

פ ן ר ט

ל

נ ד

אפור()מסי  ,(2תשל״ג— , 1972יבוא:

החלפת
התו90ת

2

״הוספת
)סעיף (2
בתוספת זו ,״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן או
היבואן למחסן הסוחר בהתאם לקבלה.
0ור ב׳

טור א'

בלירות לסונה במכירה סאת —
האריזה
והמשקל

יצרן ,גשהמלט מיוצר על־
ידו או נרכש על־ידו

פוחד ,כשהמסירה לקונה היא
יבואן

ישירות ממחסן
היצרן או מנמל
•היבוא

131,50

231.50

231.50

240.50

249.50
בתוספת הוצאות
הובלה

בשקים :,ככמויות  ..של
טונה אחת עד  10טונות 133.50

233,50

233.50

242,50

251.50
בתוספת הוצאות
הובלה

בשקים ,בכמויות של 10
מתות או יותר

לפי תעודת .
פטור

ללא תעודת
פטור

בשקים ,בכמות של פחות
מטונה אחת
בתפזורת ,ככמות של 17
טונות או יותר

»מ1זהן הסוהר

253.50
בתוספת הוצאות
הובלה
115.50

225.50

225.50

—

~ -״

4

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד
.2
אפור()מס׳ ) (2תיקון מם׳  ,(5תשל״ד—1974״.
ל׳ בניסן תשל״ד) 22באפריל (1974
י
ח פ״

1
2

״

7

(

השם

ח י י ם ב ד־ל ב
שר המסחר והתעשיה

פ״ה תשי״וז ,עמי  ¡24תשל׳׳ג ,עמי .26
ק׳׳ת תשי׳׳ג ,עמ׳  ;260תשל״ד ,עמי  ,166ע»׳ .700
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חזק כגק ישראל ,תשי״ד 954-ו
הוראות בדבר נכסים מילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,תשי״ד— , 1954לאחר התייעצות
1

עם הועדה ובאישור הממשלה ,אני פורה לממור;
תיקו! 0עי1 <1

בסעיף  1להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,תשל״א— 1971י)להלן — ההוראות
.1
העיקריות( ,לאחר הגדרת ״פקדון צמוד״ יבוא:
״ ״פקדון לזמן קצוב״ — פקדון ,אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:
• ) (1במשד תקופת קצובה אין המפקיד רשאי לגבות א ת הפקדון או לקבל
הלוואה כנגדו
) (2הוא אינו פקדון צמוד;
) (3המוסד הבנקאי ל א הקנד ,למפקיד תעודה עובדת למוהר על הפקדזן או
תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת המוסד הבנקאי בלבד.״
בסעיף  6להוראות העיקריות ,במקום פסקאות ) (2ו־) (3יבוא:
״) (2פקדון לזמן קצוב

תיקוןםעי6 1

.2

החלפת
סע ין* 7

במקום סעיף  7להוראות העיקריות יבוא:
.3
״שבירת שקייז  .7אם מוסד בנקאי החזיר פקדון לזמן קצוב לפי סעיף  (2)6לפני תום
תקופתו הקצובה ,יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד

)א( לתקופת קצובת של לפחות שלושה חדשים אד פחות
מארבעה חדשים
)ב( לתקופה קצובה ש ל לפחות ארבעה חדשים אף פחות
מחמישה חדשים
)ג( לתקופה קצובה של לפחות חמישה חדשים אך פחות
מששה חדשים
)ד( לתקופה קצובה של לפחות ששה חדשים

י י מ ו

26%
24%
22%
20%״

? צ י ב

 הפקדון ,מיזם החזרת הפקדון ולפרק זמן השווה לתקופה שבין יצירתהפקדון לבין החזרתו ,אך לא יותר מששה חדשים ,ובשיעור שהוא ההפרש
שבין שיעור הנזילות על פקדון לתקופה הקצובה כאמור בסעיף  (1)6לבין
שיעור הנזילות ע ל פקדון לתקופה הקצובה באמור בסעיף .(2)6״
הוראות מעבר

 .4י בתקופה מיום י״ג באדר תשל״ד) 7במרס  (1974עד יום כ׳יה בניסן תשל״ד) 17באפריל
 (1974יחול סעיף  6להוראות העיקריות בשינויים אלה:
) (1בפסקה ) ,(2במקום ״ארבעה״ יבוא ־בכל מקום ״שלושה״ ובמקום ״30%״
יבוא בכל מקום ״26%״ !
)(2

תחילי.

)א(

.5

בפסקת ) ,(3במקום ״25%״ יבוא בכל מקום ״20%״.

תחילתן של הוראות סעיפים  2 ,1ו־ 3היא ביום כי׳ו בניסן תשל״ד ) 18באפריל

.(1974
)ב( תחילתן של הוראות סעיף  4היא ביום י״ג באדר תשל״ד ) 7במרס .(1974
ךשט

להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון( ,תשל״ד—

.6
."1974

ב״ד באדר תשל״ד ) 18במרס (1974
י
<"> °
15מג7

1
2
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מ ש ה ז נ ב ר
נגיד בנק ישראל

ס״ז! תשי״ד ,עמי .192
ק״ת תשל״* ,עמי  ,660תשל״ג ,עמי  ,843עטי 6י.13
קובץ התקנות  ,3170ב׳ באייר משל״ד12.5.1974 ,

fe

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,חשי׳יט1 959 -
כ ל ל י ם ל ג י ד ו ל י ר ק ו ת ב ע ו נ ת ק י ץ  -ס ת י ו  974ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק ׳של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
בכללים אלה —
.1
״עונה׳׳ — תקופת לגידול ירקות 5
״קיץ—סתיו 1974״ — התקופה שבין ב׳ באב תשל״ד ) 21ביולי  (1974לבין י״ז בטבת
תשל״ה) 31בדצמבר % (1974
״ירקות״ — עגבניות ,מלפפונים וגזר!
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.
.2
כלהלן:

.3

.4

המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת קיץ—סתיו  1974בכל שטחי הארץ הן
מין הירק

השטח בדונמים

 .1עגבניות
 .2מלפפונים
 .3גזר

11,300
11,300
7,125

המועצה רשאית לפצל את עונת קיץ—סתיו  1974לעונות־משנה.
,־ אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
) (1למבקש לגדל עגבניות ,מלפפונים וגזר בעונת קיץ—סתיו  1974תיקבע
מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים .,ככל האפשר ,בשיעור מכסות
הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות מהמינים האלה בעונה המקבילה בשנת
 1973בתוספת  !5%ואם לא גידל בשנת  1973ירקות מהמינים האלה מחמת
מחזור זרעים — תיקבע לו מכסת הגידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול
שנקבעה לו בעונה המקבילה בשנת  1972אף היא בתוספת  ,5%ובלבד
שהמכסה שנקבעה לו כאמור לא תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל בדין
בעונה המקבילה בשנת  ,1973או בשנת  ,1972לפי הענין ן

הגדרות

מיכסות גידול

עונות משנת.
עקרונות לקביעת
מכנזות א י ש י ו ת ' ~

) (2עודף המכסות הכלליות של עגבניות ,מלפפונים וגזר ,בעונת קיץ—סתיו
 ,1974אשר לא הוקצו על ידי ועדת המכסות ,או שהוכח למועצה כי'הוקצו
במכסות אישיות בעונת קיץ—סתיו  1974אך לא בוצעו ,יוקצו למגדלים
שלא גידלו ירקות ממינים אלה בעונת קיץ—סתיו  1973שלא מחמת מחזור
זרעים ,בכל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו אזור? היתר,
יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים אלה
בשיעור יחסי למכסה שאושרה להט בעונת קיץ—<1תיו .1974
לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקת )גידול ירקות בעונת
.5
קיץ—סתיו  ,(1974תשל״ד—1974״.
נתאשד.
י״ג בניסן תשל״ד) 5באפריל (1974

איתן ישראלי
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

)חט (739901

גבתי
חיים
שר החקלאות
1

ח י י ם בר־ל ב
שר המסחר והתעשיה.

סייח תשי׳׳ט ,עמ׳  ;222תשכ״ב ,עמי .31
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מ ד ו ד ל ס ז ל ס י ן כלקדמי
פקודת המועצות המקומיות
צ ו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת שפיר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

«ה<ופת פרש
<»פ( בתוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—- 1958
.1
במקום פרט )מט( יבוא:
2

שפיר
בפרט זה ,׳׳מפה״ — המפה של אזור שפיר הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
וההתומה ביד שר הפנים ביום ט״ז בניסן תשל״ד ) 8באפריל  ,(1974שהעתקים ממנה מופ־
קדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד!
המועצה האזורית שפיר..
טור א׳

»111׳

אבו שמואל

השטח המסומן במפה באות א /

איתן

חלק מגוש  ,1611כמסומן במפה.
השטת המסומן במפר׳ באות בי.

זבדיאל

גוש  1344בשלמותו.
חלקי גושים 1340 :עד  1557,1347,1345,1343עד ,1706 ,1559
 1716,1712 ,1709,1708עד  1722 ,1718עד  ,1724כמסומן במפה.

זרחיה

גוש  1075בשלמותו.
חלקי גושים 1071 :עד  1702 ,1080 ,1079 ,1076 ,1074ו־,1707
כמסומן במפה.

מרכז שפירא

חלקי גושים 1054,1052 :ו־ ,1055כמסומן במפת.

משואות־יצחק

גושים 1045 :עד  1061 ,1057 ,1049 ,1047בשלמותם.
חלקי גושים 1055 ,1054 ,1048 ,1038 ,1036 :ר 1058כמםומן
במפה.•.
.

נעם

השטח המסומן במפה באות גי.

עוזה

חלקי גושים 1835 ,1833 ,1571 ,1570 :ד ,1837כמסומן במפה.

ו

השטח המסומן במפת באות די.
עיךצורים

גושים 1069,1068 :בשלמותם.
חלקי גושים1077 ,1076 ,1071 ,1070 ,1067 ,1066 ,1060 ,1059 :
ו־ ,1078כמםומן במפה.

קוממיות

1
2

1190

גושים 1314,1313 :בשלמותם.
חלקי גושים 1070 :עד  1315,1072עד 1341,1339 ,1330,1318
ע ד  1349 ,1343ר ,1350כמסומן במפה.

דיני מדינת ישראלי ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ ,256
ק״ת תשי׳׳ח ,ע»׳  ;1256חשכ״א ,עמי  ;2397עט׳  ¡1510תשל״ב ,עמי  531ועמי «.14

קונץ התקנות  ,3170כ׳ באייר תשי״י12.5.1974 ,

גושים 1329,1327 :בשלמותם.
חלקי גושים 1315 :עד  1345 ,1333,1330 ,1327,1317עד ,1349
 1554,1551עד  1557ו־ ,1717כמםומן במפה.
השטח המסומן במפה באות הי.

דוחה

שלוה
שפיר

חלקי גושים 1067,1066,1064,1060 :ר 1076עד  ,1079המסומן
:

במפה.

גושים 1087,1081 ,1056 ,1053 ,1051 ,1050 :עד  1105,1095 ,1092עד ,1351 ,1114 ,1107
 1572 ,1569 ,1566עד  1612 ,1610 ,1607 ,1599 ,1598 ,1576 ,1574ר 1634בשלמותם.
חלקי
גושים  1058 ,1055 ,1054 ,1052 ,1048 :עד ,1104 ,1103 ,1096 ,1094 ,1093 ,1086 ,1066 ,1060
 1345 ,1342 ,1193 ,1115 ,1109 ,1108עד  1549 ,1536 ,1535 ,1350עד  1554 ,1552עד
 1600 ,1597,1596 ,1579 ,1578 ,1575 ,1571 ,1570 ,1568 ,1567 ,1565 ,1559עד ,1604
 1611,1609,1608,1606ו־ ,1717כמסומן במפה•
השטחים המסומנים באותיות ר ,ז׳ ד ת  /כמםומן במפה.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר ,תיקון( ,תשל״ד—

^ . 2

השש

.*1974
בורג
יוסף
שר הפנים

ט״ז בניסן תשל״ד ) 8באפריל (1974
)דמ (B001

פקודת העיריות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לחיפה בדבר מלן עסקים
־• בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  3לפקודת י הרשויות
המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זהי:
1

2

בסעיף )2א( לחוק עזר לחיפה )מס עסקים.עירוני( ,תשי״ז— 1956י• )להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,במקום ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה בתוספת של־י40%״ יבוא
״בשיעור שנקבע לשנת הכספים  1972/1973בתוספת של 50%״.
תחילתו של חוק עזר זה היא מיום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל ,(1974

,2

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
 .לשנת הכספים  1974/1975והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,
(אולם כל סכום ששולם לפי.חוק העזר העיקרי בעד שנת הכספים  1974/1975יראו אותו
כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
,4

נתאשר,
)(8/2 on

1

3

הזןילה
הוראות מעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )מס עסקים עירוני( )תיקון( ,תשל״ד—1974״.
יוסף

ט״ז בניסן תשל״ד ) 8באפריל (!974

2

תיקון סעיף 2

אלמוגי

ראש עירית חיפה
בורג
יוסף
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ׳׳ד ,עמ׳ .197
ע״ר  ,1945מסי  ,1עמ׳  ;115פיח תשכ׳׳ו ,עמי 2
ק״וז תשי״ו ,עמי  ;2תשכ״ו ,עמי  ;1330תשל״א ,עמי  ;1445תשל״ב& ,מ׳ .1514

קובץ חתקנות  ,3170כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

1191

פקודת העיריות
חוק עזר לחיפה בדבר ניקוי חצרות ,כניסות לבתים ונמות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית
היפה חוק עזר זה י.
1

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

החלפת התוסעת

בסעיף  1לחוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( ,תשי״ב—1952
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,בהגדרת ״שטח״ אחרי ״שבתוך יחידת״ וכן אחדי ״שהוא
יחסי לשטח״ ,המלים ״הדיור או״ — יימחקו.׳
2

בסעיף' 4לחוק העזר העיקרי ,הקטע ״ובלבד ששיעור זה לא יעלה בשנתי הכספים
 .2־
 1972/1973על  140%משיעור אגרת הניקוי שנקבע לשנת הכספים 1971/1972״ — יימחק.
במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

.3

״הוספת
)סעיף (4
שיעור האגרה בלירות לשנה
בניו ישן
המהויק

.1

בנינים המשמשים למגורים —
לכל חדר ,למעט חדרי שרות,
חדרי כניסה ומדפסות

.2

בנינים אחרים —
לכל שטח של  20מטר מרובע
6.30
12.60

או חלק מהם
תחילה
הוראות מעבר

. .4

12.60

12.60

בנין הדש

הבעל

6.30

ההתויק

12.60

הבעל

12.60

 6 0 Z 1״

תחילתו של חוק עזר זד .היא מיום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל .(1974

הוראות סעיף  4לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
.5
האגרה לשנת הכספים  1974/1975והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה
ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת הכספים ,1974/1975
יראו אותו כאילו שולם על חשבון האגרה לפי חוק עזר זה.
י

\

• •

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( )תיקון(,
.6
תשל׳יד—1974״.
אלמוגי
יוסף
ראש עידית חיפה

נתאשר.
ט״ז בניסן תשל״ד ) 8באפריל (1974
)חמ (8/39

בורג
יוסף
שר הפנים
1

2

1192
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נקודת הע»ו»1ת
חוק עזר לנצרת בדבר שמירת הנקמן ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות י ,מתקינה מועצת עירית נצרת תוק
עזר זה:
בחוק עזר ז ה -
.1
׳*העיריה״ — עידית נצרת ז ,
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהסמיכו ראש״העיריה בכתב לענין חוק עזר זה i
״עינוג״ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,קולנוע ,אסיפות ,חרצאות וכיוצא באלה! •
 .״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג »
״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים אנשים למטרה ציבורית,
־ למעט בית מגורים!
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ,שאריות של גרעינים ,בטנים ,ירקות,
פירות ,נייר ,עטיפות ,מזון ,דברי מאכל וכיוצא באלה ן
| ״ מ פ ק ח ״ — אדם שמינהו בכתב ראש העירית למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק עזר זה.

ז ז ג י י

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים ,כשמתקיים

',2

י

ת

*י76דעישון

בו עינוג לרבים.
.3

לא ימכור אדם במקום ציבורי ולא יפצח בו גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה.

.4

לא יזרוק את* פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

זיטיי
מכירת גרעינים
או פיצוחט

לא יכניס אדם בקבוק זכוכית למקום ציבורי כשמתקיים ב ו עינוג-לרבים ל מ ע

.5
י

י

איסור לנייר

״

״

.

״

•

״

אסיפות והרצאות.

ט

בעל מקום• ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות לעניו חוק

.6
עזר זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן ,וצורתן יקבע ראש העידיה ,או מי שראש העידיה העביד
אליו את סמכויותיו לצורך סעיף זה.
י

)א( המפקח •דשאי בכל עת סבירה להיכנס ,ללא.תשלום ,ל כ ל מקום ציבורי
.7
ולעשות כל מעשה הדרוש'לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זד-

• ווריקת ססוית
איסור
הכנסת בקבוקים
במקום ציבורי
מודעות.

ישותנניסה

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
.קטן)א(.
• .8
.9
."1974

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500ל י מ ת .

עינעין

לחוק עזר זה ייקרא ״•חוק עזר לנצרת )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשל״ד—

השם

סיף אלדין אלזועבי
ראש עידית נצרת

נתאשר,
ט׳ בכסלו תשל״ד ) 4בדצמבר (1973
(8/83 BB).

יוסף בורג
שר הפנים
1
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יי׳

ו

המהיר  80אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

