רקגוטות

קובץ התקנות
י״ז בתשרי תשל״ז

3595

 11באוקטובר
עמוד

תקנות סדר־הדין בעניני ירושה )תיקון( ,תשל״ז—. 1976
תקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/440 ,6/240 ,3/140תשל״ז—1976

50
.

50

צו עידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מס׳  14ומס׳ ) (24תיקון( ,תשל״ז—1976
תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3115תשל״ז—. 1976
תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(8004תשל״ז—. 1976
תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון( ,תשל״ז—1976
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים( ,תשל״ז—1976

55

מדוד לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל־יבנה ,תיקון מס׳  ,(2תשל״ז—. 1976

56

51
52
53
54

חוק הירושה /ח ש ב ״ ה  9 6 5 -ן
ת ק נ ו ת סדרי דין
בתוקף סמכותי לפי סעיף  :160לחוק הירושה ,תשכ״ה— 1965י ,ולפי סעיף  46לחוק
בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ושאר םמכויותי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
2

האמור בתקנה  28לתקנות סדר הדין בעניני ירושה ,תשכ״ו—1965
.1
התקנות העיקריות( ,יסומן)א( ואחריה יבוא:

3

)להלן —

״)ב( ניתן צו ירושה או צו קיום לאותו עזבון ,רשאי בית המשפט או הרשם
לפטור מחובת פרסום לפי תקנה זו ,ובלבד שעותק מן הבקשה למינוי מנהל
העזבון הומצא לכל מי שצויין בצו כיורש ולמי שזכאי לזכות על פי הצוואה ן
בית המשפט או הרשם ,דשאי אם ראה את הדבר לנכון ,לפטור גם מהמצאה
ליורשים או לזכאים ,או לאחדים מהם.״
.2

האמור בתקנה  53לתקנות העיקריות יסומן )א( ואחריה יבוא:
״)ב( נתמנה מנהל עזבון ,יומצא עותק מן הבקשה למנהל העזבון ,ודינו
כדין משיב.
)ג( לא נתמנה מנהל עזבון ,יומצא עותק מן הבקשה ככל האפשר לצדדים
הנוגעים בדבר ,ודינם כדין משיבים! אולם רשאי בית המשפט או הרשם,
אם ראה את הדבר לנכון ,לפטור מהמצאה למשיבים או לאחדים מהם.״

3

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין בעניני ירושה )תיקון( ,תשל״ז—1976״.

ד׳ בתשרי תשל״ז ) 28בספטמבר (1976
.

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ח תשב״ה ,עמ׳ .63
 2ס״ח תשי״ז ,עמ׳ .148
 3ק״ת תשכ״ו ,עמי  ;228תש״ל ,עמ׳ .2036

חוק מילווה קצר מועד ,חש״ ך 1 9 6 0 -
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת איגרות ח ו ב ו ת נ א י ה ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך 1960-נ.
אני מתקין תקנות אלה!
.1

ביומ י״ט בתשרי תשל״ז) 13באוקטובר  (1976יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
) (1סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
והיא תסומן  ,3/140ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה 3/140״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״ו1976-־;

ו ס״ח תש׳׳ך ,עמי  ¡48תשל״ב .עמי  ¡17זזשל״ו5 ,מי .25
 2ק׳׳ת תשל׳׳ו ,עמ .832

קובץ התקנות  ,3599י״ז בתשרי תשל״ז11.10.1976 ,

) (2מדדת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
והיא תסומן  ,6/240ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה 6/240״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(6/201תשל״ו!31876-
) (3סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון וחמש מאות אלף
לירות ,והיא תסומן  ,12/440ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה
12/440״ .תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה
קצר מועד )סדרה  ,(12/401תשל״ו.*1976-
 ,2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/440 ,6/240 ,3/140
תשל״ז1976-״.
ט״ז בתשרי תשל״ז) 10באוקטובר (1976
<י׳ >
פ ג״מ

יהושערבינוביץ
שר האוצר

 3ק״ת תשל״ו ,עמ׳ .833
 4ק״ת תשל״ו ,עמי .835

חוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
תשס״ז 956-ן
תיקון צווים בדבר פטור מ מ ס ה כ נ ס ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (3לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממם הכנסה וערבות
למילוות ,תשט״ז 1956- -י  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
 .1י בצו עידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(14תשל״ו— 1976־׳ ,בסעיף ,1
בפסקאות ) (2) ,(1ו־) ,(3ובצו עידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(24תשל״ו—
 1976יי ,בסעיף  1בפסקאות ) (5) ,(3) ,(2) ,(1ו־) ,(6במקום ״4*%״ יבוא בכל מקום ״6%״.
לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מם׳  14ומס׳ ) (24תיקון(,
.2
תשל״ז—1976״.
כ״ט באלול תשל״ו) 24בספטמבר (1976
) ״

מ ?.650ד(

 1ם״ת תשט״ז ,עמ׳  ;52תשל״ו ,עמ׳ .159
 2ק״ת תשל״ו ,ענן׳ .2177
 3ק״ת תשל״ו ,עמ׳ .2434

קובץ התקנות  ,3599י״ז בתשרי תשל״ז11.10.1976 ,

י ה ו ש ע׳ ר ב י נ ו ב י ץ
שר האוצר

תיקו! סעיף 1

יי

שם

חוק מילווה פיתוח ,ח ש ״ ך 1 9 6 0 -
תקנות בדבר הוצאת סדרה  3115של איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 ,5 ,2ו־ 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך—
 , 1960ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

סדרי׳
יי

| ל א י ג

הריבית

ת

ביום י״ז בתשרי תשל״ז ) 11באוקטובר  (1976תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
.1
שוויה הנקוב יהיה מאתיים מיליון לירות ,והיא תסומן במספר  3115ותכונה ״מילווה
פיתוח ,תש״ך— ,1960סדרה 3115״.
.2

איגרות החוב ישאו ריבית של  4.0%לשנה.

הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ביום  11באוקטובר של כל שנה ,החל ביום כ״ט
.3
בתשרי תשל״ח ) 11באוקטובר .(1977
ביום ח׳ בתשרי תשמ״ז ) 11באוקטובר  ,(1986ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשווין
.4
הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון
הפרשי הצמדה.
)א( השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים
.5
למדד המחירים לצדכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצדכן שנתפרסם
לאחרונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן )להלן — המדד החדש(
כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות
חוב )להלן — המדד היסודי( ,תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהן מוגדלות ב־90%
משיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב( בתקנה זו ,״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצדכן
שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחד,
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 לסטטיס
טיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
תקנות

ז א י ג

י

י ת

תקנות  11 ,9 ,7,3 ,2עד  16לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3101תשל״ו—1975
.6
)להלן — התקנות המקוריות( יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

2

.7
בים.

איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים המחויי־

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(3115תשל״ז—1976״.

ט״ז בתשרי תשל״ז) 10באוקטובר(1976

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

 1פ״ח תש״ך ,עמ׳  ;47תשל״ד ,עמ׳  ;38תשל״ה ,עמ׳ .204
 2ק״ת תשל״ו ,עמי .688
קובץ התקנות  ,3599י״ז בתשרי תשל״ז11.10.1976 ,

חוק מילווה פיתוח ,ת ש ״ ך 1 9 6 0 -
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת ס ד ר ה  8004ש ל איגרות חוב ו ת נ א י ה
בתוקף סמכותי לפי מעיפים  12 ,9 ,6 ,5,2ו־ 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך—, 1960
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ן

ביום כ׳ בתשרי תשל״ז ) 14באוקטובר  (1976תוצא סדרה של איגרות

.1

,

,

ח ו ב

ש

ס

ך

^

.

שוויה הנקוב יהיה ארבעים מיליון לירות והיא תסומן במספר  8004ותכונה ״מיל ווה פיתוח,
תש״ך— ,1960סדרה 8004״.
איגרות החוב יימכרו רק למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,ת י ״ ך -
.2
 , 1954לצורך השקעת כספי תכניות חסכון שלגביהן הוצא צו בדבר פטור ממס הכנסה
על סי חוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות ,תשט״ז •, ! 956
ש

הוצאת סדרה
 8004של -.
איגרות

הו

ב

הנפל,״ לבנקים

2

3

איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום י״ח תשרי תשמ״ה ) 14באוקטובר  (1984בתוספת
.3
הריבית המצטברת והפרשי ההצמדה המשתלמים עליהן לפי הברירה כאמור בתקנה , 8
לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(8001תשל״ו— 1976״ )להלן — התקנות המקוריות(.
)א( השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה לפי אפשרות
.4
הפדיון המנויה בתקנה )8ב( לתקנות המקוריות יהיו צמודים למדד המחירים לצדכן
כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע
זמן פדיונן של איגרות החוב )להלן — המדד החדש( כי המדד החדש עלה לעומת המדד
שפורסם לחודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב )להלן — המדד היסודי( ,ישולמו
הקרן והריבית ,כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד
היסודי.

הנפקה לשמונה
ש נ י מ

תנאי הצמדה

)ב( בתקנה זו ,״מדד המחירים לצדכן״ 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 •,אם יבוא מדד אחד ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס
שבינו לבין המדד המוחלף.

.5

תקנות  9,8,5,4 ,2ו־  11עד  15לתקנות המקוריות יחולו גם על איגרות החוב מסדרה

החלת תקנות

זו.
.6

איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות ,בשינויים המחוייבים.

נוסח האיגרות

.7

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(8004תשל״ז—1976״.

השם

י״ז בתשרי תשל״ז) 11באוקטובר (1976
1
2
3
4

ס״ח
ס״ח
ם״ח
ק״ת

תש״ך ,עמי  ;47תשל״ו ,עמי .237
תשי״ד ,עמ׳  ;192תש״ל ,עמ׳ .125
תשט״ז ,עמ׳  ;52תשל״ו ,עמ׳ .159
תשלי׳ ו ,עמ׳  2234ועמי .2394

קובץ התקנות  ,3599י״ז גתשרי תשל״ז11.10.1976 ,

י ה ו ש ע רב י נוב י ץ
שר האוצר

חוק הניסוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,ח ש כ ״ ח 1 9 6 8 -
תקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63א ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח— , 1968ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ן

הוספת תקני12 .
— 12ג

אחרי תקנה  11לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(,
.1
תשט׳׳ז—) 1956להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״נסיבות לצירוף
דרגות נכות

 .12הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת
דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 63א לחוק )להלן — דרגת
הנכות המצטברת( הן אלה:
;

דרכי הקביעה
לעניין סעיף 63א

דרגת נכות
מצטברת

) (1כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבד
דה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח־יד ב־50%
או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום
שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה
האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג׳ החמרה
בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות! בפסקה
זו ,״הכנסה״ — כמשמעותה בסעיף )54ב( לחוק!
) (2צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת
מאלה:
)א( קיצבה במקום מענק!
)ב( דרגת נ מ ת כאמור בתקנה .16

12א .הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה ) 27להלן — הועדה
לערעורים( ,לפי העגין ,תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד
התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה .12
 12ב) .א( הועדה או הועדה לערעורים ,לפי הענין ,תקבע מחדש ,בהתאם
למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה ,את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי
הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לענין צירוף
דרגות הנכות.
)ב(

דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים להלן:
) (1בעד פגיעה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה - -
אחוז הנכות שנקבע כאמור!
) (2בעד פגיעה שנקבע לה אחוז הנכות השני במעלה —
מספר אחוזי הנכות מהכושר המופחת במספר האחוזים שנקבעו|
כאמור בפסקה ); (1
) (3בעד כל פגיעה נוספת שנקבע לה אחוז הנכות השלישי
במעלה — לפי הכלל האמור בפסקה ) ,(2בשינויים המחריבים,
וכן הלאה.

 1ס״ח תשכ״ח ,עמי  ;108ס״ח תשל״ג ,עמי .126
 2ק״ת תשט״ז ,עמ׳  ;864ק״ת תשל״ה ,עמי .2411
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)ג( עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר — לא תוגדל דרגת
נכות כאמור בסעיף 63א לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים
לגבי אותו אבר.
)ד( הוראות סעיף  71לחוק יחולו ,בשינויים המחוייבים.

^

)ה( בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה
לערעורים להחיל הוראות תקנה .15
״בסים לחישוב
הגימלה המצטברת

12ג .קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת נכות על פי תקנה 12ב,
•
,
תחושב הקיצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר!
לענין זה ,״שכר העבודה הרגיל המשוער״ — שכר העבודה הרגיל
ששימש בסיס לחישוב הגימלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו
בחשבון בעת צירוף דרגות הנכות מעבודה ,מוגדל בשיעור שבו הוגדלו
קיצבאות הנכות מעבודה לכלל נכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה
ועד ליום תחולתה של דרגת הנכות המצטברת.״

תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בניסן תשל״ו ) 1באפריל  (1976אן
.2
*יי דרגת הנכות או הגדל תה עקב החמרה לפי סימן ג׳ לתקנות העיקריות ,כאמור בתקנה 12
לתקנות העיקריות ,הכל לפי המאוחר.
ב י ו ט

|4

ק

ב

י

ע

ת

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(
.3
)תיקון( ,תשל״ז—1976״.
כ״ובאלול תשל״ו)21בספטמבר(1976
) ח מ (750301

תחילה

השם

משה ברעם
שר העבודה

חוק הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים ,ת ש י ״ ח  9 5 7 -ו
צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לדגי בקלה קפואים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—• 1957י,
אני מצווה לאמור:
המחיר המקסימלי ,הכולל מם ערך מוסף ,לדגי בקלה קפואים ,מנוקים וללא ראש,
.1
יהיה במכירה כלהלן:
סוג הדג

)א( דגים ארוזים בקרטונים או באריזות אחרות או הנמכרים בכל
דרך אחרת ,כשמשקל הדג הוא —
) 1100 (1גרם או יותר
) (2מ־ 800גרם עד  1099גרם
) (3מ־ 500גרם עד  799גרם
) (4מ־ 350גרם עד  499גדם
) (5מ־ 150גדם עד  349גרם

מחיר

המכירה לקמעונאי
במחסן המוכר
בלירות לק״ג

16.75
15.10
13.90
12.80
11.20

ו ס״ח תשי״ה ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמי .36
 2ק״ת תשל״ו ,עמ׳ .1851
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)ב( דגים ארוזים בשקיות נילון —
כשמשקל הדג באריזה הוא מעל ל־ 150גרם עד  349גרם
)ג(

חצאי דגים או פרוסות דגים —
כשמשקל הדג כולו הוא מעל ל־ 250גרם עד  349גרם

.2

שיטת הקפאה

13.25
14,30

כל דגי הבקלד ,במשקל מ־ 150גרם עד  249גרם חייבים להיות מוקפאים בשיטת

הקפאה בנפרד.i.Q.F.
תח

'י י

.3

י

תחילתו של צו זה ביום ט״ז בתשרי תשל״ז ) 10באוקטובר .(1976

ביטול

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים( )מס׳
.4
 ,(3תשל״ו— — 1976בטל.

השם

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים לדגי בקלה
.5
קפואים( ,תשל״ז—1976״.

2

י״ג בתשרי תשל״ז) 7באוקטובר (1976
)n 62(741

a

אהרן אוזן
שר החקלאות

(

מ ד ו ד ל ש ל ט ו ן מיקומי
נקודת המועצות המקומיות
צו בדבר ה מ ו ע צ ה האזורית חבל־ יבנה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ! ,אני מצווה לאמור:
ת י ק ו י

פ ד ט ) כ

״

ז (

בתוספת הראשונה

ד

י

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
2

בפרט )כ״ז( ,במקום ״קבוצת יבנה״ והגושים המתוארים על ידה בטור ב׳ יבוא:
״קבוצת יבנה
הגושים.3555,3554 :
חלקי הגושים.3553,3551,551,549,548 :
שטח מאדמות בשיט כמסומן במפה באות ״ב״.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל־יבנה ,תיקון מס׳^
.2
 ,(2תשל״ז—1976״.

ש ם

כ׳ בתמוז תשל״ו) 18ביולי (1976
) ח מ (8001

יוסף בורג
שד הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
 2ק״ת תשי״ח ,עמ׳  ;1256תשכ״ח ,עמ׳  ;1533תשל״ו ,עמ׳ .1783
56
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אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

