רשזמות

קובץ התקנות
ה״ד באלול תשל״ך

.
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3226

ןמוד

תקנות שמאי מקרקעין )תיקון מס׳  ,(3תשל״ד—1974
תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה( )תיקון מס׳  ,(3תשל״ד—1974

1920
.

.

- .

תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( )תיקון מסי  ,(2תשל״ד—1974
תקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/ 436 ,6/236 ,3/136תשל״ד—. 1974
תיקוני טעות

.

.

.

1920
1921
 1922יי
1922

חוק שמאי מקרקעין ,תשכ״ב1962-
-.. .

־  .תקנות שמאי מקרקעין _

בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק שמאי מקרקעין ,תשכ״ב— , 1962אני מתקין
תקנות אלה:
ג

י ז י ? י ו

.1

ת ז  :ה 4 6

בתקנה  46לתקנות שמאי מקרקעין ,תשכ״ג—— 1963
2

)(1
)(2

בפסקה ) ,(1במקום ״100״ יבוא ״200״ !
בפסקה ) ,(2במקום ״20״ יבוא ״40״ 5

)(3

בפסקה ) ,(3במקום ״20״ יבוא ״30״ !

)(4

בפסקה ) ,(4במקום ״20״ יבוא ״30״ ו

(5),

בפסקה ) ,(5במקום ״10״ יבוא ״15״;

)(6

בפסקה) ,(6במקום ״20״ יבוא ״30״!

) (7אחרי פסקה ) (6יבוא:
״) (7אגדה שנתית לשמאי מקרקעין שהוא בעל רשיון — 100״.
ד  ,ש ש

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שמאי מקרקעין )תיקון מם׳  ,(3תשל״ד—1974״.
חייפ י׳ צדו ק
שר המשפטים

ט״ז באלול תשל״ד ) 3בספטמבר (1974
) ח מ 0 2 5 3 0

1
2

.72
ש״ו> תשכ״ב,
ק״ת תשג״ג ,עמי  ;1443תש׳״ז ,גני׳  ;1242ועפ׳ .1534

חוק הניסוח הלאומ* ]נוסה משולב[ ,תשב״ח~1968
תקנות בדבר ביטוח אבטלה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127ו)א( ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח— , 1968ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תי?י !?:״־«,
ז

.1

 .ב ת ק נ ה  6לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה( ,תשל״ג—1972
)(1

2

—

במקום תקנות משנה )א( ו־)ב( יבוא:
״)א( רואים אדם רשום בלשכת העבודה כמחוסר עבודה ,לעניו סעיף
127ו)א( לחוק ,אם נרשם בה כדורש עבודה בהתאם לתקנון שירות ד,תע־
סוקה והתייצב לרישום כמחוסר עבודה בלשכת העבודה בימים ובשעות
שקבעה לשכת העבודה למתן סידורי עבודה באותו מדור שבו שובץ
ושהודעד ,עליהם פורסמה על לוח המודעות של אותה לשכת עבודה.״!

1
2

1920

0״וז תשכ״ח ,עמי  ;!08ת*ל<״ד ,עמי .74
ק׳׳ת תשי״ג ,ע»׳  ,369ע5׳  492ועמי .1484

קובץ מתקנות  ,3226כ׳׳ד באלול תשל״ד11.9.1974 ,

) .(2תקנות משנה )ג( ר ) ד ( יסומנו )ב( י ר ) ג ( כסדרן /יכהן במקום ״בתקנת
משנה )ג(״ יבוא ״בתקנת משנה )א(.״־
תהילתן של תקנות אלה ביום השלושים מיום פרסומן.

.2

ת ה י ל

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה( )תיקון מסי ,(3
,3
תשל״ד—1974״.
כ״ד באב תשלי׳ד ) 12באוגוסט (1974

י׳»

משה ברעם
שר העבודה

)הצי (750372

חוק ההתגוננות האזרחית ,חשי״א1951-
תקנות בדבר מפרטים לבניית מקלטימ
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב)14 ,ג() (2ו־ 27לחוק ההתגוננות האזרחית,
תשי״א— ,! 1951אני מתקין תקנות אלה:
אחרי תקנה 108
.1
תשל״א— ,* 1971יבוא:
^™*™* .
י,ת?נים

לתקנות

ההתגוננות

האזרחית

)מפרטים

לבניית

מקלטים(,

ד,ופפת
מקנה 108זז

108א .הפריטים המנויים להלן יהיו מסומנים בסימן המעיד על השגחת
מבון התקנים ,לפי סעיף 12ב לחוק התקנים ,תשי״ג—: 1953
3

) (1דלת גז ,ד ל ת הדף ,דלת מבודדת רעש ,דלת רסיסים t
) (2צינורות פלדה וחלונות כאמור בתקנה  ,43צינורות
פלדה כאמור בתקנות )61א()63 ,ד( ו*)ה(»
)(3
.2

משקוף כאמור

בתקנות )61נ()(2

ו־)63ט(.״

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ת בטבת תשלי׳ה ) 1בינואר . .(1975

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(
.3
)תיקון מסי  ,(2תשל״ד—1974״.
י״א באלול תשל״ד ) 29באוגוסט (1974
)חט (73189

1
2
3

™^
השם

פרס
שמעון
שר הבטחון

ס״ח תשי׳־א ,עצי  ;78תסכ״ד ,עט׳  ;126תשכ״ס ,עפ׳ .156
ק״ת ,תשל״א ,עמי  ;943וזשל״י ,עמי 575נ,
ם״1ז תשי״ג ,עג׳  ;30יזשל״א ,עמי .22

קובץ התקנות  ,3226כיד באייל תשל״ד11.9.1974 ,

1921

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ך960-ו
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת ס ד ר ו ת איגרות חוב ותנאיהן
.בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוקו מילתה קצר מועד׳ חש׳׳ך— 1960י.
אני מתקין תקנות אלה:
י  ,ו « מ סי־ייי!
ו1י1רוז! חוב

ביום כ׳׳ד באלול תשל״ד ) 11בספטמבר  (1974יוצאו סדרות אמרות חוב אלה:

.1

,

,

) (1סדרת איגרות הוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות
והיא תסומן  ,3/136ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 3/136״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(3/142תשכ״ט—! 1969
) (2סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון לירות
והיא תסומן  ,6/236ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ד— ,1960סדרה 6/236״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה (6/342׳ תשב״ט—! 1969
) (3סדרת איגרות חוב שסד כל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון לירות והיא
תסומן  ,12/436ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תשייר— ,1960סדרה 12/436״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
) .סדרה  ,(12/542תשכ״ט—.* 1969
2

3

י״

־ם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/436 ,6/236 ,3/136
.2
תשל״ד—1974״.
כ״ב באלול תשל״ד )9בספטמבר (1974

1
2

יהושע ר בי נו בי ץ
שר האוצר

0יח  ,310תש״ד ,עטי  ¡48ס״ח  ,554תשל״ב ,ענ״ ל.1
ק״ו!  ,2346תשכ״ם ,עמי .872

י ק־ת  ,2346תשכים ,עט׳ ¬873
* ק׳׳ת « ,234תשכים ,עמי .875

תיקון עע1ת
ב צ ו  ,המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר ,תיקון( ,תשל״ד—,1974
אשר פורסם בקובץ התקנות  ,3170תשל״ד ,עמי  ,1190ליד שם הישוב רוחה ,ב ״ ח ל ק /
גושים׳״ צריך למחוק ״1327״.
כ׳ באב תשל״ד ) 8באוגוסט (1974
<
חמ

שלמה הלל
שד הפנים

B

>

001

חיקון טעות
בצו העיריות

)עבירות קנס(

)תיקון{,

תשל׳׳ד—,1974

שפורסם

בקובץ

התקנות ,3193

עמ׳  ,1426במקום סעיף  1צ ״ ל :
״תיקיו
ח

י

ק ב

'

.1

בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס( ,תשל״א—) 1971להלן —
2

התוספת הראשונה( ,בחלק בי ,בסוף פרט  ,2בטור ב׳ יבוא ״3״ ולצידו בטור ג׳
יבוא ״50״.״

1922

? raíהתקנות  ,3226נייד באלול תשל״ד11.9.1974 ,
נדפס ב ד פ ו  0הממשלה ,ירושלים

