רשיוכוות

קובץ התקנות
Juyo

6

בדצמבר 1973
*מוי

*"£

תקגות סדר הדין האורחי )תיקון מסי  ,(2תשל״ו—. 1973

.

.

376

.

צו הפיקוה על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלס פורטלנד אפור( )מסי ) >2תיקון מס׳ ,>2
תשל׳׳ד—1973
צו הטיס )עבירות קנס( ,תעל״ד—1973

.

.

.

•

377

הידעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( )תיקון( ,תשל״ד—1973

.

.

.

380

צו הקניה מס׳ . 758

 .י

צו הקניה מס׳ , 759

,

.

.

.

376

381
.

.

.

.

.

.

.

.
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מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )א( )בית שמש ,תיקון( ,תשל״ד—1973
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה יהודד״ תיקון( ,תשל׳׳ד—1973

382
.

• .

382

חזק גת* המשפע ,תשי״ז957-ז
תקנות סדר הדיו האזרחי
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35א ו־ 46לחוק בתי־המשפט ,תשי״ז—1957
הסמכויות הנתונות לי לפי דין ,אני מתקינה תקנות אלה:
הוספת מקנה *15

ושאר

בתקנות סדר ד׳דיז האזרחי,
.1
תקנה  15יבוא:
15א) .א( תביעה אזרחית כאמור בסעיף 35א לחוק בתי המשפט,
״תגיעה *ירחית
תשי״ז— ,1957תוכתר במלים ״כתב תביעה אזרחית״ ובנוסף לאמור
בתקנה  7יפרט כתב התביעה את מספר תיק בית המשפט שבו הורשע
הנתבע* התובע יצרף לכתב התביעה העתק מפסק הדין שלפיו הורשע
הנתבע והעתק מכתב האישום.
תשכ״ג—1963

2

)להלן — התקנות העיקריות( ,אחדי

)ב( כ ת ב התביעה האזרחית יוגש לבית המשפט כאמור בסעיף
35א לחוק בתי המשפט ,תשי׳יז— ,1957תוף שלושים יום לאחר שפסק־
הדין בפלילים הפך לחלוט.
)ג( תביעה אזרחית שהוגשה כאמור תידון כאילו היחד ,תובענה.״
?*1נה 2ד3ב

אחרי תקנה 372א לתקנות העיקריות יבוא:
.2
372ר .הוראות פרק זד .יחולו אף לגבי עדעור על פסק דין
׳׳מיעייפל
אזרחית כאמור בתקנה  15א.׳
פמגיעד!

בתביעה

אזרחיו!
ההילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

ה»פ

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי)תיקון מסי  ,(2תשל״ד—1973״.

כ״ג בחשון תשל״ד ) 18בנובמבר (1973
)י1מ (70092
1

ם״ח תשי״זDB ,׳  ;148תשל״ג ,עמ׳ .236

2

י ג ול דה מ א י ר
ראש הממשלה ושר המשפטים

קי׳ת תשכ״ג ,עמי  ;1863תשז״ג ,עמ׳  ;1586תשל־ד ,עמי .136

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,חשי״ח1957-
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת מ ח י ר מ ק ס י מ ל י ל מ ל ט פ ו ר ט ל נ ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי׳׳ח—
 1957אני מצווה לאמור:
!!ישוןהתופע*

בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד אפור׳
.1
)מס׳  ,(2תשל״ג— , 1972בטור ב׳ —
) (1במקום ״96.25״ יבוא ״97״ !
) (2במקום ״98.25״ יבוא ״99״ .
) (3במקום ״92.75״ יבוא ״93.50״.
2

הש8

.2

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר מקסימלי למלט פורטלנד

אפור()מסי ) (2תיקון מסי  ,(2תשל״ד—1973״.
כ״ד ,בחשון תשל׳יד ) 20בנובמבר (1973
) ח מ ) ״ ( 7 4

0יזז תעייה,

376

24

• ¡asתי<6״ג ,עגג׳ ;26

2

ח יי ס בר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

ק״ת תשל״ג ,עמי  ,360עמי  ,•440עמי  ;1329תשל״ד ,עמי .166

קובץ ד,תקנות  ,3096י ״ א בכסלו תשל״ד6.12.1973 ,

חוק העיט1927 ,
צו בדבר עבירות קנס
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28ב ו־ 31לחוק הטיס) 1927 ,להלן — החוק( ,זבאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מכריז ומצווה לאמור:
1

)א( כל עבירה על סעיפי החוק שפורטו בחלק א׳ של התוספת הראשונה
.1
בזה כעבירת קנם.

מ ו כ ר ז ח

ענ^״ימנב

)ב( כל עבירה על הוראה שבתקנות או בצו שפורטו בחלק ב׳ ש ל  ,התוספת
הראשונה מוכרזת בזה כעבירת קנס.
על אף האמור בסעיף  1לא תהיה עבירה על החיקוקים המפורטים בתוספת הראשונה
.2
עבירת קנס כאשר כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונה או תקרית כמשמעותן בתקנות
הטיס )ועדות'לחקירת תאונות ותקריות כלי־טים( ,תשכ״ט—,2 !969
.3

 .,שיעור הקנס לכל עבירה על סעיפי החיקוקימ המפורטים בתוספת הראשונה ,יהיה

סייג

שיעורי הק־פ

הסכום שנקבע לצדם.
.4

ההזמנה לענין סעיף 28א)א( לחוק תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה•

)א( המשלם קנס על עבירת קנם לבית המשפט הנקוב בהזמנה ,ימציא עם התשלום
.5
לפקיד בית המשפט את ההזמנה שנמסרה לו לפי סעיף 28א לחוק! פקיד בית המשפט לא
יקבל א ת התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בצו זה
לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה.

" " יי" '"
ס

21

אופז ת ש י ו ה?;0
8

)ב( המשלם את סכום הקנס בבנק הדואר בשיעור שנקבע בצו זה לגבי העבירה
הנזכרת בהזמנה ,וממציא את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בנק הדואר המקבל את התשלום,
יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית המשפט בהתאם לסעיף 28א לחוק.
.6

תחולתו של צו זה מיום ז׳ בטבת תשל״ד ) 1בינואר  (1974עד י״ט בניסן תשל״ה

תוזויה

) 31במרס .(1975
.7

י=

לצו זה ייקרא ״צו הטיס )עבירות קנס( ,תשל״ד—1973״.

ש

תוספת דאשוגה
)סעיף (1
ח ל ק א׳
ד0.עיף בחוק
הטיה1927 ,

לגבי אי נשיאת תעודת כושר
(1)5
טיסה בכלי טיס לא ישראלי
)(3)10א(
)(3)10ב(
3)10א(
*י
)(8)10ב(
)(1)16א(—)ג() ,ה( ו־)ז(
1

2

שיעורי הקנס בלירות
עבירה ראשוני,

100
100
25
100
100
100

עבירה חוזרת

200
200
50
200
200
200

מיקי *״י ,כדר ג׳ עס׳  ;2551ס״ת תשיי ,עמ׳  ;73תשי״ב ,עמי .148
ק״ת תשכ״ט ,עט׳  ;1322תש<״ג ,עמי .368

קובץ התקנות  ,3096י׳׳א בכסלו חשל״ד6.12.1973 ,

377

שיעורי הקבס בלירות

הסעיף בחוק
הסיס1927 ,

עגידו! ת1שזגד,

(2)16

100
100
100
50
50
100

)(1)18א()-ג() ,ה( ו־)ז(
 (2)18למעט לגבי יומן נסיעות
(3)18
 ,(2)27לגבי אי נשיאת תעודה
(5)29

ענירד .חוזרת

200
200
200
100
100
200

חלק כ׳
שיעורי הקנס בלירות
התקנה

עבירה ראשונה

.1

תקנות הטיס )בטיחות בתעופה
אזרחית( ,תשכ״א—1961
20

100

.2

תקנות הטיס )ועדות לחקירת תאונות
ותקריות כלי טיס( ,תשכ״ט—1969
)3א(
)4א(
)4ב(
6

100
100
100
100

 .3תקנות הטיס )מכשירי קשר במטוסים(,
תשל׳׳ב—* 1972
)2א(
0)4

100
50

 .4תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טי,(0
תש מ ״ז—» 1956
90
95
125א

100
100
100

.5

תקנות הטיס )שמידה על הסדר
בשדות תעופה ובמנחתים( ,תשל׳׳ג—
* 1975
 (4) ,(2) ,(1)2עד ),(11) ,(8) ,(6
) (13עד ) (17) ,(15ו־)(18
 >7) ,(5) ,(4) ,(1)3ו־)(9

100
100

,8

צו הטיס )הגבלות ע ל הטיסה ואכרזת
איןור אסור( ,תשל״ב— 1972י
13
14

100
100

גבירה חוזרת

3

ק״ת תשי״ט ,עמי  ¡1496חשל״ג ,ענן׳ .156
* ק ״ת תשל״ר ,עמי .1632
ק״ת חשט״ז ,עמי  ;913תשל״ג ,עמי .156
3

5

378

.200

200
200
200
200

200
100

200
200

200
200

200
200

ק״ת תשל״ג ,ענז׳ .1358
ק׳׳ו! תשל״ב ,עמי .654

קיי•? הזזקנזת ,3696

נבסלו תשל״ד6.12.1973 ,

תוספת שניה
)סעיף (4

צו הטיס)עבירות קנס( ,תשל״ד—1973
הזמנה לדין וכתב אישום
בבית משפט השלום ב.
מדינת ישראל נגד
מען המגוריש או העסק

מסי הזהות או הדרכון
תיאור העובדות המהוות את העבירה :
בשעה.

(בתאריך

במקום.

עבירה על )החיקוק ומספר הסעיף או התקנה(.
שמות עדי התביעה :
1

.3

2

.4

ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו הטיס )עבירות קנם( ,תשל״ד— ,1973לעבירה זו בסכום
לירות תוך חמישה עשר יום מקבלת הזמנה זו בכל סניף בנק הדואר או

של.

בקופת בית המשפט הנ״ל ,אם לא תשלם את ׳הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ״ל כדי להישפט
בשעה

על האשמה האמורה בתאריך

אישור המסירה:
מסירה ביד  :קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום.
חתימת המוסד וונ10דו

חתי»ת7עגקכ<

מסירה בדואר  :מסרתי את ההזמנה וכתב האישום למשלוח בדואר רשום..
חתימת דפוסר וחיתמת הדואר

הערה .1 :בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו .י
 .2תשלום סכום הקנס לאחר שעבת חמישה עשר יונ 1ממסירת הזמנה זו או תשלום שהוא קטן
משיעור הקנס בסכום שצויין לעיל שנקבע לפי סעיף 28ב לוזוק הטיס ,1927 ,אינם משחררים
מהחובה להישפט על העבירה הנ״ל.

כ״ג בחשון תשל״ד) 18בנובמבר (1973
<,
זזמ ( 7 5 5 2 1 5

שמעון פרם
שר התחבורה

אני מסכימה.
גולדה מאי ר
ראש הממשלה ושר המשפטים
קובץ התקנות  ,3096י״א בכסיו תשי״ד6.12.1973 ,
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פקודת מחלות בעלי־חיים1945 ,
הודעה בדבר תשלום פיצויים בעד המתת בהמות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)15לפקודת מחלות בעלי־חיים<• 1945 ,־ ,אני מודיע
לאמור:
י

זיגןי

י ״י״״

בתוספת להודעת מתלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,תשי״ג— , 1957במקום
.1
הקטע המתחיל במלה ״בקר״ והמסתיים במלים ״עגל מקומי)בלאדי( בגיל ש ח י ט ה 600 . . .״
יבוא:
־

שיעור הפיצוייש
בלירות

סוג בעלי החייס

פר רביה מאגודת הזרעה מלאכותית
פר רביה מגזע שרולה טהור
פר רביה מגזע סימנשל טהור
פ ר רביד .מגזעים אחרים
פרת חלב הרשומה בביקרת החלב
פ ר ת חלב שאינה רשומה בביקרת חלב
פרת בשד מוכלאת
פרה מקומית )בלאדי( ו
פ ר מקומי )בלאדי(
שור עבודה
עגלה מעדר חלב
עגלה מעדר חלב בהריון
עגלת מכלוא בהריון
עגלת מכלוא בגיל הרבעה
עגלה מקומית )בלאדי( בגיל הרבעה
עגלה מקומית )בלאדי( בהריון
עגל מעדר החלב או מכלוא
עגל מעדר החלב או מכלוא בגיל שחיטה
י עגל מקומי )בלאדי(
עגל מקומי )בלאדי( בגיל שחיטה
""יי"
זזשפ

8,000
8,000
6,000
5,000
3,000
2,800
1,800
1,200
1,400
1,200
2,200
3,000
1,800
1,300
700
1,200
800
2,800
250
• 1,300״

 . .2תחילתה של הודעה זו מיום ז׳ בכסלו חשל״ד ) 2בדצמבר ,(1973
.3
י 1973״.

להודעה זו ייקרא ״הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( )תיקון( ,תשל״ד-

חיים גב ת י
שר החקלאות

ה׳ בכסלו תשל״ד) 30בנובמבר (1973
<
חמ 0 3 8 2 2

1
2
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ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמי .115
ק״ת תשי״ג ,עמי  ;266תשל״נ ,עם׳ .1602

קובץ ד,ו1ל נווו  ,3096י״א בכסלו תשל״ד6.12.19« ,
י

פקודת המסחר עם הארג1939 ,
צו הקניה מס׳ 758
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ))(1)(9ב( לפקודת המסחר עם האויב
 ,! 1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
צו הקניה מם׳  6מיום  29.4.1940שפורסם בעתון רשמי  ,1940תום׳  2מם׳ ,1006
.1
י עמ׳  ,567בטל במידה שהוא חל על חלקה  34בגוש  10432הרשומה בלשכת רישום
המקרקעין חיפה על שם אדם שםילפוגל מוולר,

קרז׳סטופורםקה ליד פיוטרקוב )מס׳

סידורי .(34
צו הקניה מס׳  106מיום  24.9.1943שפורסם בעתון רשמי  ,1943תום׳  2מם׳ ,1291
.2
עמי  ,884בטל במידה שהוא חל על רכושו של שולים הרץ פרילוקה או פרילוקי מורשה.
תהילתו של צו זד ,היא מיום כ״ד בחשון תשל״ד) 19בנובמבר .(1973

.3^1

כ״דבחשון תשל״ד ) 19בנובמבר (1973
)חמ (72010

1

א׳ חריז
הממונה על רכוש האויב

עייר  ,1939תו5י  ,1ד»׳ .79

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צ 1הקניה מס׳ 759
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ))(1)(9ב( לפקודת המסחר עם האויב
 1939י ,שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
^
9

צו הקניה מס׳  52מיום  24.1.1942שפורסם בעתון רשמי  ,1942תום׳  ,2עמ׳ ,169
.1
בטל במידה שהוא חל על רכוש של ליזי לווה מברלין)מס׳ סידורי .(146
.2 .

תחילתו של צו זה היא מיום כ״ח בחשון תשל״ד) 23בנובמבר .(1973

כ״ח בחשון תשל״ד ) 23בנובמבר (1973
)חמ 2010״

1

ע״ד  ,1939תום׳  ,1עמי .79

קובץ התקניי!  ,3096י׳׳א בנםלז תשל״ד6.12.19« ,

א י ח ר י ׳1
הממונה על רכוש האויב

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה המקומית בית־שמש
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־2
לאמור:
התלפמ פרט )טי(
*תוספי! הראשונה

.1

לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— 1950׳ במקום
3

פרט

)עז( יבוא:
״)עז( המועצה המקומית בית־שמש.
תאריך הקמתה :י״ח בסיון תשי״ג) 1ביוני .(1953
תחום המועצה; השטח המסומן במפת תחום המועצה הערוכה בקנה מידה  1:10,000י
והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב בחשון תשלי׳ד ) 7בנובמבר  (1973ושהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז בירושלים,
ובמשרד המועצה המקומית בית־שמש.״
.2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א()בית־שמש ,תיקון( תשל״ד—1973״.

י״ ב בחשלן תשל׳יד )ד בנובמבר (1973

יוסף בורג
שר הפנים

)חמ (8011
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9השכ״ה ,עמ׳ .256
ק ״ ת תשי״א ,עמי  ;178תשכ״א ,עמ׳ 156
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־

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה המקומית מטה־יהודה
בתוקף סמכותי לפי
לאמור:
תיהוו פרפ )ננ(
במושסת הראשונה

סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—,2 !958
.1
בפרט )נב( ,בהגדרת ״מפה״ ,בסופה ,יבוא :״ולהוציא השטח המסומן באדום במפת שינוי
תחום המועצה האזורית מטה יהודה ,הערובה בקנה מידה  1:50,000והחתומר .ביד שר הפנים
ביום י״ב בחשון תשל״ד ) 7בנובמבר  ,(1973ושהעתקים ממנה מופקדים במקומות
האמורים.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה־יהודה ,תיקון(,
,2
תשל״ד—1973״.
י״ב כחשת תשל״ד ) 7בנובמבר (1973

וסף בורג
שר הפנים

)חמ (8001
1

2

382
המחיר  40אגורות

דיג׳ מדינת ישראל ,ניסח חדק  ,9משכ״ד ,,עסי .256
ק״ת תשי״ח ,עמ׳  ;1256תשכ׳׳ד&» ,׳  ;1444תשכ״ח ,עמי  ;199וזשל״ג ,עמי 1051

קונץ התקנית  ,3096י״א בכסלו תשל״ד6.12,1973 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

