רש־ןמות

קובץ התקנות
י״ד באדר תשל״ה

 25בפברואר 1975

3298

 .עמוד
.

.

1000

ת ק נ ו ת מ ס הכנסה )ניכוי הוצאות ״״!״׳-׳יי^ )תיקון( ,תשל״ה—1975

.

.

.

.

1001

.

ת ס נ ו ת ה מ ת הדייר ותשלום בעד שירותים( )תיקון( ,תשל״ה—1975

.

.

ת ק נ ו ת ה ה ע נ ק ו ת לחיילים ולבני משפחותיהם )תיקון( ,תשל״ה—1975

.

.

.

.

1001

ת ק נ ו ת מילויה ק צ ר מועד )סדרות  ,(12/518 ,6/318 ,3/118תשל״ה—. 1975

.

.

.

1002

ת ק נ ו ת מילויה פיתוח )סדרה  ,(3019תשל״ה—1975

.

.

.

.

.

.

.

1003

ת ק נ ו ת מילווה פיתוח )סדרה  ,(3020תשל״ה—1975

.

.

.

.

.

.

.

1004

ת ק נ ו ת מילווה פיתוח )סדרה  ,(5011תשל״ה—1975

.

.

.

.

.

.

.

1005

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד אפור( )מם׳ ) (2תיקון מם׳ ,(4
תשל״ה—1975

.

.

.

.

.

.

.

י

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון מוצרים( )תיקון( ,תשל״ה—. 1975
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים לסיגריות( )מם׳  ,(2תשל״ה—1975
צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן לימן( ,תשל״ה—1975
צו הקניה מס׳ 772

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

1006

.

.

.

1007

.

1008

.

1009

.

1009

.
.

.

.
.

.

.
.

מדור לשלטת מקומי
ח ו ק עזר להוד־השרון )אספקת מים( )תיקון מם׳  ,(2תי&ל״ה—1973

1010

חוק ה מ ת הדייר ]נוסח משולב[ ,תשל״ב972-ו
ת ק נ ו ת בדבר ת ש ל ו מ י ם ב ע ד שירותים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )63ג( ו־)160א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב!,
תשל״ב— , 1972אני מתקין תקנות אלה:
נ

החלפת התוספת

.1
יבוא:

במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( ,תשל״ג—, 1973
2

״תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בעד שירותים לפי סעיף )63א( לחוק ,בלידות:
.1

דירות ,לחדר לחודש:
ניקוי

מאור

הרקת בור שופכין

6.40

0.30

1.45

•

 .2בתי עסק ,לחודש:
שטח בית העסק במטרים מרובעים

עד 16
עולה על  16ואינו עולה על 24
עולה על  24ואינו עולה על 32
עולה על  32ואינו עולה על 40
עולה על  40ואינו עולה על 48
עולה על  48ואינו עולה על 56
עולה על  56ואינו עולה על 64
עולה על  64ואינו עולה על 88
עולה על  88ואינו עולה על 112
עולה על  112ואינו עולה על 136
עולה על  136ואינו עולה על 160
עולה על — 160

תחילה

.2
1
2

.1

בתי עסק שאינם בתי מלון

.2

בתי מלון

ניקוי

מאור

הרקת בור שופכין

9.70
14.55
19.40
24.25
29.10
33.95
38.80
48.50
58.20
67.90
77.60

0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

2.15
3.25
4.30
5.40
6.50
7.55
8.65
10.80
12.95
15.10
17.30

77.60
4.00
17.30
77.60
4.00
17.30
ולגבי כל  24מטרים מרובעים או הלק
מהם נוספים על  160המטרים המרובעים
הראשונים ,תוספת של השיעורים שנק־
בעו לבית עסק ששטחו עד  16מטרים
מרובעים.

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט באדר תשל״ה ) 2במרס .(1975

ס״ח תשל״ב ,עמי .176
ק״ת תשל״ג ,עמ׳ .1475

»

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים(
.3
תשל״ה—1975״.
כ״ב בשבט תשל״ה ) 3בפברואר (1975
) ח מ

(70225

)תיקון(,

השפ

אברהם עופר
שר השיכון

פקודת מס הכנסה
ת ק נ ו ת בדבר ניכוי ה ו צ א ו ת מ ס ו י י מ ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו־ 243לפקודת מס הכנסה י ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תשל״ב—;•• 1972

אחרי תקנה  2לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(,
.1
יבוא:
״אי־התרת מס
2א .לא יותר ניכוי הוצאה בשל מס על רכב ,המשתלם לפי חוק מס
ע י רכב
מימון רכש )הוראת שעה( ,תשל״ד—v 1974

הוספתתקנה!

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( )תיקון(,
.2
תשל״ה—1975״.
ו׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר (1975
)חמ (723137
1
2
3

יהושע רבינוביז
שד האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״דו תשל״ה ,עמ׳ .42
ק״ת תשל״ב ,עמ׳ .1337
ס״ח תשל״ד ,עמי .118

חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש״ט949-ן
ת ק נ ו ת בדבר מ ת ן ה ע נ ק ו ת לחיילים ולבני מ ש פ ת ו ת י ה ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף )40ב (2)(1לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,
תש״ט— 1949י ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  2לתקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם ,תש״ל—1970
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
״הזכאים להענקה

.2
״שיעורי

 .2חייל או בן משפחה זכאים להענקה בעד ילדם השלישי ובעד כל
ילד נוסף כל זמן שיש להם עוד שני ילדים בכירים מהם.״

במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
 .4שיעורי ההענקה לילד )להלן  - -בר הענקה( ,יהיו כלהלן:
ההענקה
הילד

 .1השלישי
 .2הרביעי
 .3בעד כל ילד נוסף
1
2

2

החלפת תקנה 2

החלפת תקנה  4י

לירות לחודש

25
75
50״

ס״ח תש״ט ,עמי  ;13תש״ל ,עמי .121
ק״ת תש״ל ,עמי  ¡2180תשל״ד ,עמי .1420 ,832

קובץ התקנות  ,3298י״ד באדר תשל״ה25.2.1975 ,

1001

תיקון תקנה 7

.3

בתקנה )7ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״\ ביולי״ יבוא ״ 1באפריל״ .־

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלד; ביום ט״ז בחשון תשל״ה ) 1בנובמבר .(1974

השם

לתקנות אלד ,ייקרא ״תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם )תיקון(
.5
תשל״ה—1975״.
כ״ח בשבט תשל״ה ) 9בפברואר (1975
)וו מ (72704

משה ברעם
שר העבודה

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ך1960-
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת איגרות חוב ו ת נ א י ה ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך—,! 1960
אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת םדרות
איגרות חוב

.1

ביום ט״ו באדר תשל״ה ) 26בפברואר  (1975יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
) (1סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שלושים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,3/118ותכונה ״מילתה קצר מועד ,תש׳יך ,1960-סדרה 3/118״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״ה!2 1974-
) (2סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,6/318ותכונה ״מילויה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/318״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(6/301תשל״ה;31974--
) (3סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/518ותכונה ״מילויה קצר מועד ,תש״ך-־ ,1960סדרה 12/518״.
תנאי הסדרה ינימח איגרית החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)מדרה  ,(12/501תשל״ה—1974

 .2לתקנות אלה ייקרא ״תקנית מילויה קצר מיעד )סדרות ,(12/518 ,6/318 ,3/118
תשל״ה1975-״.
י״ד באדר תשל״ה ) 25בפברואר (1975
)חמ (740510

 1ס״דו
 2ק״ת
 3ק״ח
« קית

1002

יהושע רביניביץ
שר האוצר

תשיך ,ע ט ׳  ;48וושל״ב ,ע מ ׳ .17
חשל״ ,-עמי .151
תשל-ה ,ע מ ׳ .152
תשל״ה ,עמי .153

קובץ התקנות  ,3298י״ד באדר תשל״ה25.2.1975 ,

חוק מילווה פיתוח ,תש״ך״1960
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת ס ד ר ה  3019ש ל איגרות ח ו ב ו ת נ א י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 ,5 ,2ו־ 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך— 1960י,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ביום י״ז באדר תשל״ה ) 28בפברואר  (.1975תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
.1
שווייה הנקוב יהיה מאה מיליון לירות והיא תסומן במספר  3019ותכונה ״מילווה פיתוח,
תש״ך— ,1960סדרה 3019״.
איגרות החוב ישאו ריבית של  4%לשנה.

.2

הוצאת סדרה
 3019שקי
איגרות חוב

שיעור הריבית

הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ,ביום  28בפברואר של כל שנה ,החל ביום
.3
כ״ז באדר תשל״ו) 28בפברואר .(1976

מועדי תשלום
הריבית

ביום ז׳ באדר תשמי׳ה ) 28בפברואר  ,(1985ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
.4
הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון
הפרשי הצמדה.

פדיון

)א( השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
.5
המחירים לצרכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאח־
רונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן)להלן — המדד החדש( כי המדד
החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
המדד היסודי( ,תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהן מוגדלות באופן יחסי
)להלן
לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב( בתקנה זו ,״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו :או אם יבוא מדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את
היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
תקנות  12 ,10 ,8 ,7 ,3 ,2עד  17לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3003תשל״ד—
.6
) 1974להלן — התקנות המקוריות( יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

החלת תקנות

2

איגרות החוב יהיו בנוסח
.7
המחריבים.
.8

המפורט

בתוספת

לתקנות

המקוריות

בשינויים

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3019תשל״ה—1975״.

י״ד באדר תשל״ה ) 25בפברואר (1975
)דומ (7247

1

ס״ח תש״ך ,עמ׳  ¡47תשל״ד ,עמ׳ .38

2

ק״ת תשל״ד ,עמי .763

יהושע רבינובי ץ
שר האוצר

נוסח האיגרות

חוק מילווה פיתוח ,תש״ך960-ן
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת ס ד ר ה  3020ש ל איגרות חוב ו ת נ א י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 ,5 ,2ו־ 13לחוק מילווה פיתוח ,ת ש ״ ך -
 ,!1960ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת פדרה
 3020של איגרות
חוב

 .1ביום י״ט באדר תשל׳׳ה ) 2במרס  (1975תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
שוויה הנקוב יהיה מאה וחמישים מיליון לירות והיא תסומן במספר  3020ותכונה ״מילווה
פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה 3020״.
איגרות החוב ישאו ריבית של  4%לשנה.

שיעור הריבית

,2

מועדי תשלום
הריבית

 .3הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ,ביום  2במרס של כל שנה ,החל ביום ל׳
באדר תשל״ו) 2במרס .(1976

פדיון

 .4ביום ט׳ באדר תשמ״ה ) 2במרס  ,(1985ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון
הפרשי הצמדה.

£

) .5א( השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
המחירים לצרכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה
לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן )להלן  -המדד החדש( כי המדד
החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
)להלן  -המדד היסודי( ,תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהן מוגדלות באופן יחסי
לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב( בתקנה זו ,״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו; או אם יבוא מדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את
היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
החלת תקנות

 .6תקנות  12 ,10 ,8 ,7 ,3 ,2עד  17לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3003ת ש ל ״ ד -
) 21974להלן  -התקנות המקוריות( יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

נוסח האיגרות

.7

איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים המחוייבים.

השם

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3020תשל״ה1975-״.

י״ד באדר תשל״ה) 25בפברואר (1975
)חמ (7247

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

 1פ״ח תש״ך ,עמי  ;47תשל״ד ,עמי .38
ק״ת תשל״ד ,עמי .763
2

1 nn,t

סוב׳י התפנות 3298״ י׳׳דיבאדר תשל״ה25.2.1975 .

^

חוק מילווה פיתוח ,חש״ך1960-
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ו צ א ת ס ד ר ה  5011ש ל א י ג ר ו ת ח ו ב ו ת נ א י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 , ,52ו־ 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך—,! 960i
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ביום ט״ז באדר תשל״ה ) 27בפברואר  (1975תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
.1
שוויה הנקוב יהיה שנים עשר מיליון לירות והיא תסומן במספר  5011ותכונה ״מילווה
פיתוח ,תש״ך— ,1960סדרה 5011״.
.2

איגרות החוב ישאו ריבית של  6%לשנה.

הוצאת פדרה
 5011של
איגרוון חו3

שיעור הריכית

הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום  27בפברואר וביום  27באוגוסט של
.3
כל שנה ,החל ביום כ׳ באלול תשל״ה ) 27באוגוסט .(1975

טועדי תשלופ
הריבית

איגרות החוב ייפדו ב־ 12שיעורים שנתיים רצופים ב־ 27בפברואר של כל שנה,
.4
החל ביום כ״ג באדר תשמ״א ) 27בפברואר  ! (1981בשנים  1981עד  1990ייפדה כל שנה
 8%מסכום איגרות החוב ,בשנת  1991ייפדה  10%מסכום איגרות החוב ובשנת 1992
תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

מועדי פדיון
איגרות החוב

)א( השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
.5
המחירים לצרכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה
לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן )להלן — המדד החדש( כי המדד
החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
)להלן — המדד היסודי( ,תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהן מוגדלות באופן יחסי
לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

מנאי ההצמדה

)ב( בתקנה זו ,״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלחי אחר ,לרבות
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו! אם יבוא מדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס
שבינו לבין המדד המוחלף.
תקנות  9 ,7 ,3 ,2ו־ 11עד  15לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(5001תשל״ד—1974
.6
)להלן — התקנות המקוריות( ,יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.
איגרות החוב יהיו
.7
המחריבים.
.8

בנוסח המפורט

2

בשינויים

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(5011תשל״ה—1975״.

י״ג באדר תשל״ה ) 24בפברואר (1975

1

בתוספת

לתקנות

המקוריות,

ס״ח תש׳׳ד ,עמ׳  ,47תשל״ד ,עמי .38
ק״ת  ,3158תשל״ד ,עמ׳ .966

2

יהושע רבי נוביץ
שר האוצר

ההיון ?*1נות

נופח האיגרות

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים /חשי״ח—1957
צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי למלט פורטלנד
בתוקף סמכותי לפי׳ סעיפים  6 ,5ר 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,1 1957אני מצווה לאמור:
במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד
.1
אפור( )מסי  ,(2תשל״ג— , 1972יבוא:
2

״תוספת
)סעיף (2
בתוספת זו ,״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן או
היבואן למחסן הסוחר בהתאם לקבלה.
טור א׳

טור ב׳
בלירות לטונה במכירה על ידי

האריזה
והמשקל

יצרן שייצר או רכש את המלט
לפי תעודת
פטור

השם

ללא תעודת
פטור

סוהר ,כשהמסירה לקונה היא
יבואן

ישירות ממחסן
היצרן או מנמל
היבוא

ממחסן הסוחר

בשקים ,בכמויות של
 10טונות או יותר

215.85

315.85

315.85

324.85

 333,85בתוספת
הוצאות הובלה

בשקים ,בכמויות של
טונה אחת עד  10טון

217.85

317.85

317.85

326,85

 335.85בתוספת
הוצאות הובלה

בשקים ,בכמות של
פחות מטונה אחת

—

—

—

 337,85בתוספת
הוצאות הובלה

בתפזורת ,בכמות של
 17טונות או יותר

—199.

—299.

״299.-

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד
.2
אפור( )מס׳ ) (2תיקון מס׳  ,(4תשל״ה• 1975-״.

) ח מ

כ״ט בשבט תשל״ה ) 10בפברואר (1975
ש
m

1
2

פ״ח תשי״ח ,עמ׳  ¡24תשל״ג ,עמ׳  ,26עמ׳ .202
ק״ת תשל״ג ,עמ׳  ,260עמ׳  :329תשל״ה ,עם׳  ,174עמ׳ .680

חיים בר־לב
ר המסחר והתעשיה
)74

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
צו ב ד ב ר ס י מ ו ן מ ו צ ר י ם

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— 1957אני מצווה לאמוד:
בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון מוצרים( ,תש״י—•? 1950
.1
)להלן — הצו העיקרי( ,סעיף קטן )ב( — בטל! ובמקום סעיף קטן )ג( יבוא ״)ב( על
אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה ,להתיר
בתנאים שקבע בהיתר ,העברתו של מוצר שנועד להיות מוגש בבית הארחה כחלק
מארוחה וכן את קבלתו והחזקתו של מוצר כאמור ,ללא סימון לפי צו זה״.

.2

בתוספת השניה לצו העיקרי ,אחרי סעיף 6א יבוא:

״סימון מוצר
מיובא לאירוע
מיוחד

תיקו! סעיף 2

תיקון התוספת
השניה

6ב .מנהל חטיבת המזון במשרד המסחר והתעשיה רשאי לפטור יבואן
מחובת הסימון בעברית לפי הוראות תוספת זו ,אם המוצר המיובא
נועד לשיווק בתערוכה או באירוע .מיוחד אחר והוא נושא תווית
בעברית ,ברוחב  2.5ם״מ ובאורך  3.5ס״מ לפחות ,אשר עליה צוינו
שם ותאריך האירוע ושם מארגן האירוע ,ובלבד שמתקיימים תנאים
נוספים אלה:
) (1שיווקו של המוצר במסגרת האירוע מוגבל לחודש
ימים ומרוכז במקום אחד ,לפי בחירת המארגן בהודעה
מוקדמת ,בערים ירושלים ,תל־אביב ,חיפה ובאר־שבע ,אי
בחלק מהן!
) (2המוצר מסומן בלועזית והסימון הלועזי מכיל את
הפרטים הנדרשים לפי תוספת זו או לפי ה־"Codex
"."Alimentarius

.3

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון מוצרים( )תיקון(,

השם

תשל״ה—1975״.

ז׳ בשבט תשל״ה ) 19בינואר (1975
)חמ (740109

1

סייח תשי״ח ,עמ׳ .24

2

ק״ת תש״י ,עמי  ;529תשכ״ד ,עמי  ;1031תשכ״ח ,עמי  ;703תשל״ד ,עמ׳ .1291

קובץ התקנות  ,3298י״ד באדר תשל״ה25.2.1975 ,

חיים בד־לב
שר המסחר והתעשיה

1007

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי׳יח 957-ו
צו ב ד ב ר מ ת י ר י ם מ ק ס י מ ל י י ם ל ס י ג ר י ו ת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־16ב)א( להוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ה— 1957י ,אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה —

״סיגריות״ — סיגריות מתוצרת הארץ המפורטות בטור א׳ לתוספת ,בתפיסות בנות 20
סיגריות;
״המועד הקובע״ ,לענין מחיר יציב — י״ד באדר תשל״ה ) 25בפברואר .(1975
מחיר סיגריות

ב

י יי
ט

השם

המחיר המקסימלי לסיגריות הוא כמפורט בטור ב׳ לתוספת ,ובלבד שלא ימכור אדם
.2
סיגריות במחיר העולה על המחיר היציב הנקוב על חבק חפיסת הסיגריות ,אם אותו מחיר
הוא גמור מהמחיר המקסימלי.
.3

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מהירים לסיגריות( ,תשל״ה— — 1974בטל.
2

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים לסיגריות( )מסי ,(2
.4
תשל״ה—1975״

תוספת
)סעיף (2
טור א׳
סוג הסיגריות

סור ב׳
המחיר לצרכן
בלירות

מ ז ר ח י ו ת:
אילון ,נדיב
דגל ,סילון
אל־־על ,כנסת 6
דובק 10
דובק פילטר ,פולריס ,מונטבראן ,עדן ,אסקוט
רויאל ,טלםטר ,כנסת פילטר ,אסקוט 80
םבוי

0.85
0.95
1.05
1.35
1.90
2.30
2.60

ו י ר ג ׳ י ג י ה:
קירונט ,נלסון ,נובלס פילטר
שרתון ,נלסון פילטר
טיים ,אירופה
ברודווי  ,100טייס 100
י״ג באדר תשל״ה ) 24בפברואר (1975
<חמ (741115

1
2

1008

2.30
2.60
2.70
3.20
חיים בר־ל ב
שר המסחר והתעשיה

ם״ח תשי״ח ,עמי  ;24תשל״ג ,עמ׳ .26
ק״ת תשל״ה עמ׳ .276

קובץ התקנות  ,3298י״ד באדר תשל״ה25.2.1975 ,

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו בדבר ה ת א ג ד ו ת ם ש ל נאמני ה ה ק ד ש ״קרן לימן״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה! ,אני מצווה לאמור.׳
אוקטויו )יום־טוב( לימן ,דליה שפירא ,פדופ׳ יובל נאמן ,אברהם הדמן ,עו״ד
.1
מיכאל פירון ,פדופ׳ ברוך פדה ,ד״ר מרדכי שני ,חה״כ עדי יפה ,סלים ג׳ובראן ,אביעזר
שלוש והנרי מישור )להלן — הנאמנים( ,רשאים להתאגד.
לתאגיד זה ייקרא ״קרן לימן״.

.2

רקות להתאגד

שם התאגיד

מטרת התאגיד היא לסייע ,לקדם ,לפתח ולתרום לטיפול במתן הגנה ,בקידום,
.3
בפיתוח ובשיקום של ילדים מפגרים בבריאותם ובשכלם ,ילדים מוכי גורל עד גיל 14
ועד בכלל וזאת ללא מבחן של מעמד ,גזע ,דת ,לאום ואזרחות.

מטרת התאגיד

הנאמנים יהיו חייבים למסור למפקח על ההקדשות באגף האפוטרופוס הכללי דין
.4
וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים
נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.

מסירת דין וחשבון

.5

לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן לימן( ,תשל״ה—1975״.

כ״ה בשבט תשל׳יה ) 9בפברואר (1975

1

חיים י׳ צדוק
שד המשפטים

חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .107

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו ה ק נ י ה מ ס ׳ 772
בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף ))(1)(9ב( לפקודת המסחר עם
האויב> 1939 .־ ,שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
צו הקניה מס׳  38מיום  20.6.1941שפורסם בעתון רשמי  ,1941תוס׳  ,2עמ׳ ,843
בטל במידה שהוא חל על רכושו של מוניש גמשייביץ )מם׳ סידורי .(10
תחילתו של צו זה מיום כ״ד בשבט תשל״ה ) 5בפברואר .(1975
כ״ד בשבט תשל״ה ) 5בפברואר (1975
)חמ (72010

1

ע״ר  ,1939תום׳  ,1עמ׳ .79

עמרם בלום
הממונה על רכוש האויב

השם

פקודת המועצות המקוממת
ח ו ק עזר להוד־ השרון בדבר א ס פ ק ת מ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות י ,מתקינה
המועצה המקומית הוד־השרון חוק עזר זה:
תיקיז התוספת

בתוספת לחוק עזר להוד־השרון )אספקת מים( ,תשכ״ו) - 1965- -להלן —• חוק
.1
העזר העיקרי( —
) (1בפריט  ,3במקום ״130״ יבוא ״150״ !
) (2בפריט  ,(4)5במקום ״ 75מ״ק״ יבוא ״ 7.5מ״ק״ ,במקום ״ 12מ״ק״
יבוא ״ 10מ״ק״ ובמקום ״למעלה מ־ 75מ״ק״ יבוא ״למעלה מ־ 7.5מ״ק״•,
) (3בפריט )7א( ,במקום ״ 12מ״ק״ יבוא ״ 10מ״ק״.

תחייה

השם

.2

תחילתו של חוק עזר זה מיום כ״ד בכסלו תשל״ה ) 8בדצמבר .(1974

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרון )אספקת מים( )תיקון מס׳ ,(2
.3
תשל״ה—1975״.
משה ינובי ץ
ראש המועצה המקומית הוד־השרון

נתאשר.
ה׳ בשבט תשל״ה ) 17בינואר (1975
)חמ (8/7

יוסף בורג
• שר הפנים
1
2

1010
המחיר  ! * 06ו ר ו ת

דיני מדינת ישראי ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת תשכ״ו ,עמי  :164תשל״ב ,עמ׳  ;339תשי׳׳ה ,עמי .428

קובץ התקנות  ,3298י״ד באדר תשי״ה25.2.1975 ,
ודחה

דדהורז

ודמויימלול.

יייומזיייין

