רשיומות
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 20באפריל 1977
עמוד

תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון מס׳  ,(6תשל״ז—1977
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת הקרנות וההון של מבטח( )תיקון מסי ,(2
תשל״ז—1977
.
תקנות פיקוח על בתי ספר )בקשה לרשיון( )תיקון מם׳  ,(2תשל״ז—. 1977
תקנות־שעת־חירום )שירותי עבודה חיוניים באספקת חשמל( )ביטול( ,תשלי׳ ז—1977
.
צו שירות בטחון )התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות בטחון( ,תשל״ז—1977

1456
1456
1457
1457
1458

מדור לשלטון מקומי
חוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( )תיקון מס׳  ,(3תשל״ז—1977
.
.
.
חוק עזר לרמלה )שחיטת עופות( )תיקון( ,תשל״ז—1977

1461
1462

חוק ההתגוננות האזרחית ,ח ש י ״ א  -ו  9 5ן
ת ק נ ו ת בדבר מ פ ר ט י ם לבניית מ ק ל ט י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב)14 ,ג() (2ו־ 27לחוק ההתגוננות האזרחית,
תשי׳׳א— ,! 1951אני מתקין תקנות אלה:
תיקו! תקני108 ,

בדישה לתקנה 108ג לתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(,
.1
תשל״א— , 1971במקום ״רשות מוסמכת רשאית ,על אף האמור במקום אחר בתקנות
אלה״ יבוא ״בכפוף לתקנה  ,5ועל אף האמור בתקנה אחרת לתקנות אלה ,רשאית
רשות מוסמכת״.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(
.2
)תיקון מס׳  ,(6תשל״ז—1977״.

2

ש מעון פרס
שר הבטחון

י״ט בניסן תשל״ז) 7באפריל (1977
>
< ח מ 73189

 1ס״ח תשי״א ,עמי  ;78תשכ״ט ,עמי .156
 2ק״ת תשל״א ,עמי  ;943תשל״ה ,עמי  ;1859תשל״ז ,עמי  ;698תשל״ז ,עמי .1090

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,תשי״א-ו95ן
ת ק נ ו ת ב ד ב ר דרכי ה ש ק ע ת ה ק ר נ ו ת וההון ש ל מ ב ט ח
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א)א( ו־ 18לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,ת ש י ״ א -
 ,» 1951אני מתקין תקנות אלה:
ת י ק  1ן

ת ק  5ה 1 8

בתקנה  18לתקנות הפיקוח ע ל עסקי ב י ט ו ח ) ד ר כ י השקעת הקרנות וההון של מבטח(,
.1
תשכ״ח , 1967-אחרי ״ ל א בהתאם להוראות תקנות אלה״ יבוא ״והסטיה נובעת אך
מיישום התקנות האמורות״.
2

השט

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח)דרכי השקעת הקרנות וההון של
.2
מבטח()תיקון מס׳  ,(2תשל״ז1977-״.
כ״ה באדר תשל״ז) 15במרס (1977
)חמ 072636

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

 1ס״ח תשי״א ,עמי  ;221תשכ״ג ,עמי .30
 2ק״ת תשכ״ח ,ע»׳  ,350עמי  ;698תשל״א ,עמי  ,40עמי  ;524ו/של״ז ,עמי  470ועמי .927
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קובץ התקנות  ,3699ב׳ באייר תשי״ז20.4.1977 ,

חוק פיקוח על בחי סמר ,תשכ״ט 969-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ב ק ש ה לרשיון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־ 37לחוק פיקוח ע ל בתי מפר ,תשכ״ט— 1969י,
אני מתקין תקנות אלה:
,1

בתוספת לתקנות פיקוח ע ל בתי ספר )בקשה לרשיון( ,תש״ל1970--

2

תיקון מתוספת

-

) (1בטפסים א׳ ו ־ ב ׳ בסעיף  ,1.2אחרי ״מס׳ תעודת הזהות״ יבוא ״תאריך
״.
לידה . . . .שם האב . . . . .המען הקבוע
) (2בטופס ב׳  -בסעיף  ,8.5בסופו ייווסף ״לגבי גן ילדים שהיה קיים ביום
ב׳ באב תשכ״ט ) 17ביולי  ,(1969יצורפו לבקשה תשריטים ברודים הערוכים
בקנה מידה  1:50המשקפים נכונה את בבין גן הילדים וחצרותיו ,אף אם אינם
חתומים ביד״ אדריכל או מהנדס.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיקוח ע ל בתי ס פ ר )בקשה לרשיון( )תיקון מס׳ 2׳,
.2
תשל״ז1977-״.
י״ז באדר תשל״ז) 7במרס (1977

השט

אהרן ידלין
שד החינוך והתרבות

)חמ (735133

 1ס״ח תשכ״ט ,עמי  ;180תשיל ,עמי  ;150תשל״ב ,עמי  ;33תשל״ו ,עמ׳ .48
 2ק״ת תש״ל ,עמי  ;1940תשל״א ,עמי .1210

פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ ח1948-
ב י ט ו ל ת ק נ ו ת ־ ש ע ת ־ ח י ר ו ם ב ד ב ר שירותי ע ב ו ד ה חיוניים
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ג( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ ח— 1948י,
אני מתקין תקנות אלה:
.1
בטלות.

תקנות־שעת־חירום )שירותי עבודה חיוניים באספקת חשמל( ,תשל״ז—— 1977
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום )שירותי עבודה חיוניים באספקת חשמל(
.2
)ביטול( ,תשל״ז—1977״.

י׳ בניסן תשל״ז) 29במרס (1977
) ח מ ( 7 5 1 6 1 3

ביטול

השם

חיים ב ר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

 1ע״ר תש״ח ,תוס׳ אי ,עמי .1
 2ק״ת תשל״ז ,עמ׳ 978ח.

קובץ התקנות  ,3699ב׳ באייר תשל׳׳ז20.4.1977 ,
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חוק שירות בטחון ,תש* ״ס] 1959-נוסה משולב[
,

צ ו ב ד ב ר ה ת י י צ ב ו ת לרישום ,ל ב ד י ק ו ת ו ל ש י ר ו ת ב ט ח ו ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9 ,8 ,7 ,4 ,3ו־ 19לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—1959
]נוסח משולב[ ) ל ה ל ן — החוק( ,אני מצווה לאמור,:
1

הגדרות

.1

בצו זה —

״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אשד — ,למעט אשד• נשואה,
אשד ,הרה ואם לילד — שנולד בין א׳ בניסן תש״ ך ) 29במרס  (1960לבין כ״ט באלול
תש״ ך ) 21בספטמבר  (1960שני התאריכים בכלל:
״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של הפוקד או מטעמו המיועדת אל בר־ רישום או אל
חייב שירות סדיר או אל חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית ,נרשמת בתעודת
ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר;
״חייב בשירות סדיר״ — עולה שהוא אהד מאלה:
) (1גבר שנולד בין א׳ בתשרי תש״ח ) 15בספטמבר  (1947לבין כ״ט באלול
תשי״ט ) 2באוקטובר  (1959שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות סדיר;
) (2אשד ,שנולדה בין א׳ בתשרי תשי״א ) 12בספטמבר  (1950לבין כ״ ט באלול
תש־״ם ) 2באוקטובר  (1959שני התאריכים בכלל ,שטרם שירתה שירות סדיר;
) (3גבר המורשה ,או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
ן נוסח חדש[ ,תשל״ז— ;•• 1976או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
שנולד בין א׳ בתשרי תש״ג ) 12בספטמבר  (1942לבין כ״ט
השיניים1945 ,
באלול תש״ז ) 14בספטמבר  (1947שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות
סדיר;
) (4אשד ,המורשית ,או הזכאית להיות מורשית ,לעסוק ברפואה לפי פקודת
הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל׳יז— ,1976או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת
רופאי השיניים ,1945 ,שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ג ) 12בספטמבר  (1942לבין
כ״ט באלול תש״י ) 11בספטמבר  (1950שני התאריכים בכלל ,שטרם שירתה
שירות סדיר;
״חייב בשירות מילואים״ —
)(1

עולה שהוא אחד מאלה:
)א( גבר שנולד בין ה׳ בטבת תרפ״ה ) 1בינואר  (1925לבין כ״ט באלול
תש״ז ) 14בספטמבר  (1947שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב שירות סדיר;
)ב( גבר המורשה או זכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה לפי פקודת
המתעסקים ברפואה , 1947 ,או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
השיניים ,1945 ,שנולד בין א׳ בתשרי תרפ״ג ) 23בספטמבר  (1922לבין
ד׳ בטבת תרפ״ה ) 31בדצמבר  (1924שני התאריכים בכלל.
2

) (2אשד ,נשואה — למעט אשה הרה ואם לילד — המורשית או זכאית להיות
מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל״ז— ,1976או
לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים , 1945 ,שדרתה לאזרח ישראלי
או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי תש״ י ) 1באוקטובר  (1949לבין יום פרסום צו זה
ברשומות שנולדה בין א׳ בתשרי תש״ג ) 12בספטמבר  (1942לבין כ״ט באלול
3

 1ס״ח תשי״ט ,עמי .286
 2דיני מז־ינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ׳ .594
 3ע״ר  ,1945תום׳  ,1עמי .1
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קובץ התקנות  ,3699ב׳ באייר תשל״ז20.4.1977 ,

תשי״ט ) 2באוקטובר  ,(4959שני התאריכים בכלל ,ואין בידיה תעודה המעידה
שהיא פוטרה משירות בטחון;
״מועמד לשירות״ — אדם שהוא בר־רישום והוא חייב בשירות סדיר או חייב בשירות
מילואים;
״עולה״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אשה — למעט אשד ,נשואה ,אשד,
הרה ואם לילד — שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי תש״י )1
באוקטובר  (1949לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא
פוטר משירות בטחון.
כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה
.2
אישית.

התייצבות
לרישום על פי
הודעה אישית

כל מועמד לשירות ,שלא קיבל עד כ״ט באייר תשל״ז ) 17במאי  (1977הודעה
.3
אישית כאמור בסעיף  ,2נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס איזורית ,כמפורט
בתוספת ,בשעה  8.00בתאריד הקבוע בטבלה שלהלן:

התייצבות
לרישום .שלא על
פי הודעה אישית

תארי ך
בין
ן
(
א
א׳ בניסן תש״ך

לידה
לבין
ב

ט״ו בניסן תש״ד
) 12באפריל (1960
ל׳ בניסן תש״ך
) 27באפריל (1960
ט״ו באייר תש״ד
) 12במאי (1960
א׳ בסיון תש״ד
) 27במאי (1960

) 29במרס (1960
ט״ז בניסן תש״ך
) 13באפריל (1960
א׳ באייר תש״ ר
) 28באפריל (1960
ט״ ז באייר תש״ד
) 13במאי (1960
ב׳ בסיון תש״ך
י״ז בסיון תש״ך
) 12ביוני (1960
) 28במאי (1960
ב׳ בתמוז תש״ד
י״ח בםיון תש״ ך
) 27ביוני (1960
) 13ביוני (1960
י״ז בתמוז תש״ ד
ג׳ בתמוז תש״ר
) 12ביולי (1960
) 28ביוני (1960
ג׳ באב תש״ך
י״ ח בתמוז תש״ך
) 27ביולי (1960
) 13ביולי (1960
י״ט ב א ב תש״ך
ד׳ באב תש״ד
) 12באוגוסט (1960
) 28ביולי (1960
ד׳ באלול תש״ך
כ׳ באב תש״ך
) 13באוגוסט  27) (1960באוגוסט (1960
כ׳ באלול תש״ך
ה׳ באלול תש״ך
) 28באוגוסט  12) (1960בספטמבר (1960
כ״ט באלול תש״ך
כ״א באלול תש״ך
) 13בספטמבר  21) (1960בספטמבר (1960
חייב שירות סדיר או חייב שירות מילואים
קובץ התקנות  ,3699ב׳ באייר תשל״ז20.4.1977 ,

מ ו ע ד ד ,ת י י צ ב ו ת
ן
גברים
1
ג
א׳ בסיון תשל״ז
) 18במאי (1977
ב׳ בםיון תשל״ז
) 19במאי (1977
ז׳ בסיון תשל״ז
) 24במאי (1977
ח׳ בסיון תשל״ז
) 25במאי (1977
ט׳ בסיון תשל״ז
) 26במאי (1977
י״ב בסיון תשל״ז
) 29במאי (1977
י״ ג בסיון תשל״ז
) 30במאי (1977
י״ד בסיון תשל״ז
) 31במאי (1977
ט״ו בסיון תשל״ז
) 1ביוני (1977
ט״ז בסיון תשל״ז
) 2ביוני (1977
י״ט בסיון תשל״ז
) 5ביוני (1977
כ׳ בסיון תשל״ז
) 6ביוני (1977

לרישום
נשים
ד

ב׳ באב תשל״ז
) 17ביולי (1977
ג׳ באב תשל״ז
) 18ביולי (1977
ד׳ באב תשל״ז
) 19ביולי (1977
ה׳ באב תשל״ז
) 20ביולי (1977
1׳ באב תשל״ז
) 21ביולי (1977
ט׳ באב תשל״ז
) 24ביולי (1977
י׳ באב תשל״ז
) 25ביולי (1977
י״א באב תשל״ז
) 26ביולי (1977
י״ ב באב תשל״ז
) 27ביולי (1977
י״ג באב תשל״ז
) 28ביולי (1977
י״ז באב תשל״ז
) 1באוגוסט (1977
י״ח באב תשל״ז
) 2באוגוסט (1977

ט״ז בסיון ת ש ל ״ ז )  2ביוני (1977
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התייצבות
לבדיקות על פי
הודעה אישית

כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות
.4
בטחון ,במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

התייצבות
לבדיקות שלא
על פי הודעה
אישית — גברים

כל מועמד לשירות ,גבר ,שלא קיבל עד י״ד בכסלו תשל״ח ) 24בנובמבר (1977
.5
הודעה אישית כאמור בסעיף  ,4נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות
בטחון ,בלשכת גיוס איזורית כמפורט בתוספת ,בטי־ ו בכסלו תשל׳יה ) 25בנובמבר (1977
בשעה .08.00

התייצבות
לבדיקות שלא
על פי הודעה
אישית — נשים

כל מועמד לשירות ,אשה ,שלא קיבלה עד י״ ט בטבת תשל״ח ) 29בדצמבר (1977
.6
הודעה אישית כאמור בסעיף  ,4נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה
לשירות בטחון ,בלשכת גיוס אמורית כמפורט בתוספת ,בכ׳ בטבת תשל״ח ) 30בדצמבר
 (1977בשעה .08.00

התייצבות
להשלמת בדיקות
על פי הודעה
אישית

כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות בטחון וכושרו
.7
לא נקבע ,נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו ,במקום ובמועד
שהודעו לו בהודעה אישית או בהודעה חתומה בידי יושב ראש הועדה הרפואית או
מטעמו.

התייצבות
להשלמת בדיקות
שלא על פי
הודעה אישית

כל מועמד לשירות כאמור בסעיף  7אשר לא קיבל עד ד׳ בשבט תשל״ח )12
.8
בינואר  (1978הודעה כאמור באותו סעיף ,נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות
לקביעת כושרו לשירות בטחון ,בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ,בה׳ בשבט תשל״ח
) 13בינואר  (1978בשעה .08.00

התייצבות
לשירות סדיר
על פי הודעה
אישית

כל בר־רישום שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי שפוקד רשאי לקראו לשירות
.9
בטחון לפי סעיף  8לחוק ,נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר ,במקום ובזמן שהודעו לו
בהודעה אישית ,אם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל  18בהתאם לשיטת הישוב
הגילים הקבועה בסעיף  2לחוק.

התייצבות
לשירות סדיר שלא
על פי הודעה
אישית — גברים

 .10כל בר־רישום ,גבר ,שלא קיבל עד ז׳ באייר תשל״ח ) 14במאי  (1978הודעה
אישית כאמור בסעיף  ,9נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט
בתוספת ,ביום ח׳ באייר תשל״ח ) 15במאי  ,(1978בשעה .08.00

התייצבות
לשירות סדיר שלא
על פי הודעה
אישית — נשים

 .11כל בר־רישום ,אשה ,שלא קיבלה עד כ״א בתמוז תשל״ח ) 26ביולי  (1978הודעה
אישית כאמור בסעיף  ,9נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית כמפורט
בתוספת ,ביום כ״ ב בתמוז תשל״ח ) 27ביולי  ,(1978בשעה .08.00

התייצבות
לשירות בטחון
על־פי הודעה
אישית

 .12כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי
שפוקד רשאי לקראו לשירות בטחון לפי סעיף  8לחוק ,נקרא להתייצב לשירות בטחון
במקום ובזמן שהח־עו לו בהודעה אישית.

התייצבות
לשירות בטחון
שלא על פי
הודעה אישית

 .13כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים ,אשר לא קיבל עד כ׳ בסיון תשל״ז
) 6ביוני  (1977הודעה אישית ,הכל כאמור בסעיף  ,12נקרא בזה להתייצב לשירות
בטחון ,בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת ביום כ״א בסיון תשל״ז ) 7ביוני .(1977
.14

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

תשל״ז—1977״.
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תוספת

לשכות הגיוס האזוריות:
ירושלים
חיפה
תל־השומר
טבריה
באר־שבע

—
—
—
—
—

רה׳ רש״י ) 103שכונת מקור ברוך(;
רח׳ עומאר אל־כיאם ) 12—14מול העיריה(;
מחנה תל ־השומר )על יד קיראון(;
רח׳ נצרת;
רח׳ יד ושם .22

ח׳ בניסן תשל״ז) 27במרס (1977

ר ו ז ן  ,אל״מ
יצחק
ראש מרכז גיוס
פוקד

)חמ (73021

מדור לשלסוך מקומי
פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל ח י פ ה ב ד ב ר ניקוי ח צ ר ו ת  ,כ נ י ס ו ת ל ב ת י ם וגינות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־  251לפקודת העיריות! ,מתקינה מועצת עירית
חיפה חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( ,ת ש י ״ ב -
.1
 ,21952יבוא:

החלפת התוספת

״תוספת
שיעור האגרה בלירות לשנה
ב ט י ן ישן

.1

.2

.2

בנינים המשמשים למגורים ~ ל כ ל
ח ד ר  ,למעט חדרי שירות ,חדרי
כניסה ומרפסות
בנינים אחרים — לכל שטח של 20
מטר מרובע או חלק מהם

בבנין חדש

המחזיק

הבעל ,

המחזיק

הבעל

31.50

15.50

31.50

31.50

31.50

15.50

31.50

31.50

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן ת ש ל ״ ז )  1באפריל .(1977

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )ניקוי חצרות ,כניסות לבתים וגינות( )תיקון
.3
מס׳  ,(3תשל״ז1977-״.
נתאשר.
כ ״ ו באדר תשל״ז) 16במרס (1977
)חמ (8/3

ירוחם צייזל
ראש עירית חיפה
v
שלמה הלל
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי

קובץ התקנות  ,3699ב׳ באייר תשל״ז20.4.1977 ,

197.

 2לףת תשי״ב ,עמי  ;663תשל״ו ,עמי .1761

1461

פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל ר מ ל ה ב ד ב ר ש ח י ט ת ע ו פ ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,251 ,250ו־ 259לפקודת העיריות! ,מתקינה
מועצת עירית רמלה חוק עזר זה:
החלפת ה ת ו

 0פ ת

.1

במקום התוספת לחוק עזר לרמלה ;שחיטת עופות( ,תשכ״ח— ,2 1967יבוא:

״תוספת

)סעיף (16
שיעור האגרה לראש באגורות
שירותים למעט מריטה

השם

.2

פרגית או תרנגולת

20

ברווז או ברבורי

40

תרנגול הודו או אווז

50״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה )שחיטת עופות( )תיקון( ,תשל״ז—1977׳
אהרן אבוחצירא
ראש עירית רמלה

נתאשר.
ט״ז באדר ת ש ל ״ ז )  6במרס (1977
)חמ (8/23

שלמה הלל
שר הפנים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 2ק״ת תשכ״ח ,עמי  ;29תשל״ו ,עמי .293

1462
המחיר  128אגורות

קובץ התקנות  ,3699ב באייר תשל״ז20.4.1977 ,
,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

