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 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951
 תקנות בדבר ציוד מפעלים ומוסדות ובדבר ציוד ואימון עובדי מפעלים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951 *׳ אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״מפעל״ — בית מלאכה, בית חרושת, משרד וכל מקום עבודה או מקום עסק אחר!

 ״מפעל גדול״ — מפעל המעסיק עשרה עובדים או יותר!
 ״מפעל רגיש״—מפעל המעסיק פחות מעשרה עובדים והנמנה עם סוג ששר הבטחון, בהתחשב
 בסוג החמרים או הציוד המוחזקים בו, בסוג הפעולות המתנהלות בו או בסוג המבנים שבו

 הוא מתנהל, הכריז עליו בצו כעל סוג מפעלים רגישים!

 ״מוסד״ — מפעל, מוסד או מקום אחר שדרכם של בני אדם להתקהל בהם, למעט מפעל גדול
 ומפעל רגיש;

 ״בעל מפעל״ או ״בעל מוסד״ — לרבות מי שמחזיק במפעל או במוסד!

 ״מפקד הגא מחוזי״ — לרבות אךס שהוסמך על ידיו!

 ״שנה״ — שנת כספים;
 ״שירות מילואים״ — שידות מילואים כאמור בפרק רביעי לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959

.  [נוסח משולב] 2

 2. (א) כל בעל מפעל גדול ובעל מפעל רגיש ימנה מבין עובדי מפעלו מפקד אחד או
ו(להלן — מפקד), וכן יבטל מינוי  יותר לעניני התגוננות אזרחית במפעלו או בכל חלק ממנ

 של מפקד וימנה אחר במקומו, הכל בהתאם להוראות מפקד הגא מחוזי.
 (ב) לא יתמנה למפקד אדם החייב בשירות מילואים אלא אס הוא נמנה עפ יחידת

 הגא או עם יחידת ריתוק משקי.

 3, (א) מפקד הגא מחוזי רשאי לקרוא מפקד, שאינו חייב בשירות מילואים, לאימונים
 לצרכי התגוננות אזרחית לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום לשנה. תקופת האימונים
 תהיה רצופה, אולם מפקד הגא מחוזי רשאי להודות כי תקופת האימונים תחולק לשנים או

 ליותר משנים.
 (ב) משרת המפקד את. שירות המילואים, שהוא חייב בו, ביחידת הגא או ביחידת

 ריתוק משקי, ייקרא לאימונים כאמור במסגרת שירות מילואים.

 4, (א) כל עובד של מפעל גדול או של מפעל רגיש יאומן בעניני התגוננות אזרחית על
 ידי המפקד, או על ידי מדריך שייקבע לצורך זה מסעפ מפקד הגא מחוזי.

 (ב) האימונים שכל עובד חייב בהפ לא יעלו על שתי שעות רצופות לחודש.

 (ג) האימונים לפי תקנה זו יהיו בתחום המפעל או בשטח הסמוך לו.

 (ד) העובדים יאומנו קבוצות קבוצות, כדי למנוע, ככל האפשר, •הפסקה ברציפות

 תהליכי העבודה במפעל.

 הגדרות

 מינוי מפסד

 אימוני מפקד

 אימוני עובדיט
 ב0פע5 גדול

 ובמפע? רניש

 1 פ״ח 71, תשי״א, עמי 78 ; פ״ח 429, יתשכ״ר, עט׳ 126.

 2 ט״ח 296, תשי״ט, עמ׳ 286.
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 אש ועזרח
 ראשונה

׳  5. מפקד הגא מחוזי רשאי להורות בכתב לאמן באופן חד־פעמי עובד פלוני של מפעל אימי
י מ ע י 5  גדול או של מפעל רגיש בעניני התגוננות אזרחית במשך תקופה שלא תעלה על שלושה ימים ח

 רצופים, אם הוא סבור כי הדבר דרוש להכשרת אותו עובד למילוי תפקידיו בהתגוננות
 האזרחית במפעל וההגבלות שבתקנה 4 לא יחולו על אימונו.

5 כדין תקופת עבודה במפעל, לכל דבר. די! תקופת  6. דין תקופת האימונים לפי תקנות 3(א), 4 ר
 האימונים

 7. (א) כל בעל מפעל גדול או רגיש חייב לצייד בקסדה את עובדיו הנמנים׳ עם אחת ציור עובדים
ה ד ס ק  מיחידות הגא אלה שבמפעל: הצלה, כיבוי אש, עזרה ראשונה, פקחות או קשר. ב

 (ב) הצבת, העובדים׳ ליחידות האמורות בתקנת משנה (א) תיעשה על ידי המפקד
 באישור מפקד הגא מחוזי.

 (ג) קסדה תהיה מסוג הנהוג בהגא והמאושר על ידי ראש הגא.

 8. (א) כל בעל מפעל או בעל מוסד,יתקין בו נקודת כיבוי אש שתכלול את הציוד נקוות כיבוי
 המפורט בתוספת הראשונה ונקודת עזרה ראשונה שתכלול את הציוד המפורט בתוספת

 השניה.

 (ב) מפקד הגא מחוזי רשאי להורות, אם הוא סבור שצרכי ההתגוננות האזרחית
 מצדיקים זאת, כי נקודת כיבוי אש או נקודת עזרה ראשונה תכלול ציוד אחר, בין בנוסף
 לציוד המפורט בתוספת הראשונה או השניה, כולו או חלק ממנו, ובין במקומו, הכל בהתאם

 לסוג המפעל או המוסד.

 (ג) בחצר המפעל או המוסד תותקן נקודת כיבוי אש ובכל קומה של בנין המפעל או
 המוסד יותקנו נקודת כיבוי אש ונקודת עזרה ראשונה.

 (ד) מפקד הגא מחוזי רשאי להודות, כי בקומה פלונית של בנין המפעל או המוסד
 יותקנו שתי נקודות כיבוי אש או שתי נקודות עזרה ראשונה, או יותר, הכל לפי שטח הקומה,

 מספר החדרים שבה ולפי מידת הקשר שבין חדד לחדר.

 (ה) נקודות כיבוי אש ועזרה ראשונה יותקנו במקום הנראה לעין, שהגישה אליו
 נוחה.

 (ו) בעל המפעל ובעל המוסד יסמנו, בדרך שיורה עליה המפקד, ליד כל נקודת כיבוי

 אש ונקודת עזרה ראשונה את המטרה שלה נועדה הנקודה.

 9. מפקד הגא מחוזי רשאי להודות לבעל מפעל או לבעל מוסד להתקין במפעל או במוסד
 צופר, או מכשיר אזעקה אחר, ולחברו לרשת המפעילה אותו.

 10. תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים וציוד עובדים ואימונם), תשי״ד—31954—
 בטלות.

 11. לתקנות אלת ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות, ציוד
 עובדיהם ואימונם), תשכ״ה—1965״.

 צופר

 בימי?

 השם

 3 ק״ת 442, תשי״ד, עמ׳ 666 ; י!״ת 1444, תשכ״ג, עמי 1418.
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נה ת ראשו פ פ ו  ת

( א)  (תקנה 8 (

 ציוד נקודת כיבוי־אש
 סוג הציוד מספר היחידות

 ברז שריפה (הידדנט) ״2 לרבות 2 זרנוקים כ״א
 באורך 15 מטר ומזנק 1
 מטפה אבקה 6 ק״ג י 1
 חבית מים (200 מטר) 1
 דלי מיס - 2
 דלי חול 2
 מחבט 1
 וו הריסה 1
 מכוש או גרזן 1
 את 1

ה י ת שנ פ פ ו  ת

 תקנה 8 (א)

 ציוד נקודת עזרה ראשונה
 סוג הציוד מספר היחידות

 תרמיל או ארגז עזרה ראשונה הכולל 1
 אגד ״3 5

 משולש 10
 סד דשת או עץ, 30 ס״מ 4
 תחבושת אישית קטנה 8
 תחבושת אישית גדולה 2

 סיכת בטחון 12
 מספריים לעזרה ראשונה 1
 עפרון 1
 פנקס 1
 גזה סטירילית, 1 ירד 2
 חוסם עורקים — גומי 1
 חוסם עורקים — גומי, 1,8 מ׳ 1
 אלונקה 1
 שמיכה 2
 פנס רוח 1

ל ו כ ש י א ו  ב׳ בתמוז תשכ״ה (2 ביולי 1965) ל
 >חט 3173״ שר הבטחון
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 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר תעריפים של שירות• הדואר להוץ־לאוץ

ותאלה: , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנ  לפי סעיף 3 לפקודת.בתי הדואר ג

 לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדואר האוויר לחדן־לארץ), תשכ״ד—1964 ־ _

 בתוקף סמכותי

 תיקוז התוספת 1. בתוספת

 ד, ש י ר ו ת

ה ב ק ״ ג ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ
ץ ר א ץ ה ר א  ה

 למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה י מעלה למעלה למעלה למעלד. למעלה למעלה למעלה
 עד \ מ־1 מ־1 מי*1 מי2 מ־*2 מ־3 מ־3£ מ־4 מ־ן4 מ־5 מ־ן5 מ־6 מ־!6 מ־a 7־7i מ־8 מ־ן8 מ־9 . מ־!9
9 עד 10 i 8 עד 9 עדi 7 עד 8 עדè 6 1עד 7 עדi 5 עד 6 עדi 2 עד 3 עד *3 עד 4 עד *4 עד 5 עדÍ עד 2 עד H עד 1 עד 

זרות לירות לירות לירות לירות לירות לירות  לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות ׳
 (1) במקום הפרט ״איטליה״

 יבוא: ״איטליה(א) 3.97 5.34 7.50 8.87 10.24 11.61 14.26 15.63 17.00 18.38 22.69 24.06 25.43 26.80 28.18 29.55 30.92 32.29 33.67 35.04"
 (2) במקום הפרט ״אינדונסיה״

 יבוא: ״אינדונסיה 8.72 14.60 21.27 27.15 33.03 38.91 46.06 51.94 57.82 63.70
 (3) במקום הפרט ״ארצות הברית״

 יבוא: ״ארצות הברית(ב) 7.15 12.84 19.01 24.70 30.38 36.07 42.73 48.42 54.10 59.78 66.94 72.62 78.31 83.99 89.68 95.36 101.05 106.73 112.41 118.10״
 (4) במקום הפרט ״בוליביה״

 יבוא: ״בוליביה 115.9á 108.25 100.51 92.76 82.08 74.34 66.60 58.85 49.84 4X09 34.35 26.61 18.08 10.34 123.73 131.48 139.22 146.96 154.70 162.45״
 (5) במקום הפרט ״בורמה"

 יבוא: ״בורמה 7.84 12.59 18.13 22.88 27.64 32.39 38.42 43.17 47.93 52.68 60.37 65.13 69.88 74.63 79.39 84.14 88.89 93.65 98.40 103.15"
 (6) בפרט ״ברזיל״ במקום הקטע

 מס׳ 2 יבוא: ״2. ברזיל(ג) 9.90 16.22 23.33 29.65 35.97 42.29 49.89 56.21 62.53 68.85 78.11 84.43 90.75 97.08 103.40 109.72 116.04 122.36 128.68 135.00״
 (ל) במקום הפרט ״הונג קונג׳׳

 יבוא: ״הונג קונג 6.22 10.39 15.24 19.41 23.57 27.74 33.08 37.24 41.41 45.57 52.19 56.35 60.52 64.68 68.85 73.02 77.18 81.35 85.51 89.68"
 (8) במקום הפרט הונדורס הבריטית״

 יבוא: ״הונדורס הבריטית 8.23 14.11 20.78 26.66 32.54 38.42 45.57 51.45 57.33 63.21 72.04 77.92 83.80 89.68 95.56 101.44 107.32 113.20 119.08 124.96"
 (9) במקום הפרט ״ונצואלה"

 יבוא: ״ונצואלה
 לעיר קרקאס בלבד 8.77 14.26 20.63 26.12 31.61 37.10 43.56 49.05 54.54 60.03 67.97 73.46 78.94 84.43 89.92 95.41 100.90 106.39 111.88 117.36

 לשאר המקומות 9.36 14.85 21.81 27.30 33.37 38.86 45.92 51.40 57.48 62.97 71.50 76.98 83.06 88.55 94.63 100.11 106.19 111.68 117.76 123.24"
 במקום הפרט ״טנגנייקה״

 יבוא: ״טנזניה
(10) 

 1. טנגנייקה 6.03 9.31 13.72 17.00 20.29 23.57 28.42 31.71 34.99 38.27 43.91 47.19 50.47 53.76 57.04 60.32 63.61 66.89 10.17 73.46
 2. זנזיבר(ד) 5.93 9.56 14.11 17.74 21.37 24.99 29.99 33.62 37.24 40.87 46.80 50.42 54.05 57.68 61.30 64.93 68.56 72.18 75.81 79.43"

 (11) במקום הפרט ״רודםיה הצפונית״
 74.53 79.14 83.75 88.35 92.96 97.57 102.17״

- - • 

 יבוא: ״זמביה(ה) 7.15 11.76 17.74 22.35 26.95 31.56 38.52 43.12 47.73 52.34 60.72 65.32 69.93
 (12) במקום הפרט ״מאלאווי״

 יבוא: ״מאלאוזי 7.11 11.66 17.59 22.15 26.71 31.26 38.17 42.73 47.29 51.85 60.18 64.73 69.29 73.83 78.41 82.96 87.52 92.08 96.64 101.19"

 חוקי א״י, כרד בי, פרק קט״ו, עט׳ 1155 ; ם״ח־387,•תשב״נ, עמי 44.
 2 ס״ת 1539, תשכ״ד, עמ׳ 700 ; ק״ת 1634, תשכ״ה, עמ׳ 143 : ק״ת 1685, תשכ״ה, עמ׳ 1387.

 (א) כולל סךמרינו.
 (ב) כולל ודירג׳ין של ארה׳׳ב ופורטו ריקו

.Sao Paulo, Campo Grande, Conimba, Curtiba, Glarianapolis, Pelotas, Porto Alegre, :(ג) למקומות הבאים בלבד 
 (ד) כולל פמבה.

 (ה) כולל קזנגולה וקסאן

TWv—2356 15.7.1965 ,קובץ התקנות 1745, ט״ו בתמוז תשכ״ה 



 ה ש ,י ר ו ת

ג ״ ק ׳ ה ב ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ

 למעלה

 עד 10

 למעלה
 מ־9

9 i עד 

 למעלה
 מ־ן8
 עד 9

 למעלה
 מ־8

8i עד 

 למעלה
 מ־71
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד *7

 למעלה
 מ־6£
 עד 7

 ?מעלה
 מ־6

 עד 61

 למעלה
 מ־*5
 עד 6

 למעל!
 מ־5

>i עד 

 למעלה
 מ־§4
 עד 5

 למעלה
 מ־4

4J עד 

 למעלה
 מ־*3
 עד 4

 למעלה
 מי3

3i עד 

 למעלה
2 ת  נ
 עד 3

 למעלה
 מ־2

2i עד 

 למעלה
 מ־14
 עד 2

 למעלה
 מ־1

1i עד 

 למעלה
 מ־1
 עד 1

i עד 

ץ ר א  ה

 לירות

"114.77 

 לירות

109.38 

 לירות

103.99 

 לירות

98.60 

 לירות

93.20 

 לירות

87.81 

 לירות

82.42 

 לירות

77.03 

 לירות

71.64 

 לירות

66.25 

 לירות

58.31 

 לירות

52.92 

 לירות

47.53 

 לירות

42.14 

 לירות

35.48 

 לירות

30.09 

 לירות

24.70 

 לירות

19.31 

 לירות

13.13 

 לירות

7.74 
 (13) במקום הפרט ״מדגסקר

 יבוא: ״מדגסקר«)

V 6.91 11.56 17.00 21.66 26.31 30.97 37.00 41.65 46.31 50.96 — — — — — — — — — ״ 
 (14) במקום הפרט ״מאלזיה״

 יבוא: ״מאלזיה

 6.76 10.34 14.80 18.38 21.95 25.53 30.53 34.11 37.68 41.26 47.34 50.91 54.49 58.07 61.65 65.22 68.80 72.38 75.96 79.53׳־
 (14א) במקום הפרט ״ניגריה״

 יבוא: ״ניגריה

"VI18.83 V113.25 V 107.66 V102.07 V96.49 V90.90 V85.32 V79.73 V74.14 3 268.56 260.52 254.93 *49.35 2 43.76 37.00 31.41 25.82 20.24 13.97 8.38 
 (15) במקום הפרט ״סין(טייפה)"

 יבוא: ״סין הלאומנית (ז)

76.54 
"88.30 

73.06 
84.24 

69.59 
80.17 

66.11 
76.10 

62.63 
72.04 

59.15 
67.97 

55.67 
63.90 

5X19 
59.83 

48.71 
55.77 

45.23 
51.70 

39.20 
45.08 

35.72 
41.02 

32.24 
36.95 

28.77 
32.88 

24.01 
27.54 

20.53 
23.47 

17.05 
19.41 

13.57 
15.34 

9.31 
10.49 

5.83 
6.42 

 (16) במקום הפרט ״סנגל״
 יבוא: ״סנגל לדקארבלבד

 לשאר המקומות

"104.87 100.11 95.07 90.31 85.27 80.51 75.47 70.71 65.66 60.91 53.90 49.15 44.10 39.35 32.83 28.08 23.03 18.28 12.25 7.50 
 (17) במקום הפרט ״פיליפינים"

 יבוא: ״פיליפינים (זז<

"162.45 154.70 146.96 139.22 131.48 123.73 115.99 108.25 100.51 92.76 82.08 74.34 66.60 58.85 49.84 4X09 34.35 26.61 18.08 10.34 
 (18) במקום הפרט ״פראגוזאי״

 יבוא: ״פראגוזאי

"167.84 159.85 151.86 143.87 135.89 127.90 119.91 111.92 103.94 95.95 85.02 77.03 69.05 61.06 51.80 43.81 35.82 27.83 19.06 11.07 
 (19) במקום הפרט ״צ׳ילי״

 יבוא: ״צ׳ילי

 5Z92 48.02 43.12 38.22 32.15 27.25 2235 17.45 11.86 60.27 65.17 70.08 74.98 79.88 84.78 89.68 94.58 99.48 104.38״

 (20) בפרט קונגו(ליאופלדוזיל) במקום
 הקטע ״לקטנגה פרט לאלברטח־יל

 וקונגולו״ יבוא: ״לקטנגה פרט
 לאלברטוויל וקונגולו 6.96

 10.73 16.02 20-39 24.75 29.11 35.14 39.50 43.86 48.22 55.37 59.74 64.10 68.46 72.82 77.18 81.54 85.90 90.26 94.63׳׳
 (21) במקום הפרט ״רודסיה הדרומית״

 יבוא: ״רודפיה 6.37

"108.30 103.20 98.11 93.01 87.91 82.82 77.72 7Z62 67.53 62.43 54.88 49.79 44.69 39.59 33.32 28.23 23.13 18.03 12.25 7.15 
 (22) אחרי הפרט ״אתיופיה׳׳
 . יבוא: ״בהאמה(איים)

 6.37 10.39 15.19 19.21 23.23 27.25 32.54 36.56 40.57 44.59 51.55 55.57 59.59 63.61 67.62 71.64 75.66 79.68 83.70 87.72״
 (23) אחרי הפרט ״בוליביה״

 יבוא: ״בורונדי(ממלכה)

106.63 
"105.26 

101.88 
100.51 

97.13 
95.75 

92.37 
91.00 

87.62 
86.25 

82.87 
81.49 

78.11 
76.74 

73.36 
71.99 

68.61 
67.23 

63.85 
62.48 

54.49 
53.95 

49.74 
49.20 

44.99 
44.45 

40.23 
39.69 

32.83 
32.64 

28.08 
27.88 

23.33 
23.13 

18.57 
18.38 

11.86 
1Z01 

7.11 
7.25 

 (24) אחרי הפרט ״בלגיה״
 יבוא: בסוטולגדנט)
 בצ׳ואנלנד(ט)

"108.25 103.15 98.06 92.96 87.86 82.77 77.67 72.57 67.48 62.38 55.37 50.28 45.18 40.08 33.62 28.52 23.42 18.33 12.54 7.45 
 (25) אחרי הפרט ״ברית המועצות״

 יבוא: ״ברמודה(איים)

"54.88 52.43 49.98 47.53 45.08 42.63 4018 37.73 35.28 32.83 28.42 25.97 23.52 21.07 17.64 15.19 12.74 10.29 6.86 4.41 
 (26) אחרי הפרט ״גויאנה הצרפתית״

 יבוא: ״גיברלטר

.Baguio, Caloocan (Rizal), Cebú, Davao, Iloilo, Mandaluyong (Rizal)¡ 

2357—2358 

 (0 כולל איי קומורס.
ת ל־ Matsu יועברו מ־ Formosa בדרך הימ. ו ל י ב ח ה ) , Quemoy, Matsu .Formosa (Taiwan) Penghu (Pescadores :האיים . 0 ) 1 

.Quemoy2. חבילות העולות במשקלן על 3 ק״ג אינן מתקבלות ל־ 
.Matsu3. חבילות העולות במשקלן על 5 ק״ג אינן מתקבלות ל־ 

Taolaban, Zamboanga, )San Juan (Rizal, )Manila, Quezon City, Rizal City (Rizal :הבאים בלבד , ) ח  ק״ג מתקבלות למקומות5חבילות העולות במשקלן על )
 (ט) בדרך היבשה מדרום אפריקה.

 קוביז התקנות 1745, ט״ו בתמוז תמב״ה, 15.7.1965



ת ו ר י ש  ה

ג ״ ק ה ב ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ה ו ל ש  מ
ץ . . i - י ר א ץ ה ר א  ה

 למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה . למעלה למעלה למעלה ( למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה
 עד i מ־1 מ־1 מ־1£ מ־2 מ־*2 מ־3 מ־*3 מ־4 מ־!4 מ־5 מ־*5 מ־6 | מ־61 מ־7 מ־7$' • מ־8 מ־!8 מ־9 מ־ן9

 ו עד 7 עד \י עד 8 עד *8 עד 9 עד *9 עד 10
1 

1 עד 2 עד *2 עד 3 עד *3 עד 4 עד !4 עד 5 עד *5 עד 6 עד |6  עד 1 עד \

ת ו ר י ת לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות 1' .לירות לירות לירות לירות לירות:: לירות ל ו ר י  ל
 (27) אחרי הפרט ״גרמניה״ [

"77.67 74.09 ,- 70.52 66.94 63.36 59.78 56.21 1 

] 
5X63 49.05 45.48 39.59 36.02 3X44 28.86 24.16 20.58 17.00 13.43 9.21 5.64 יבוא: ״גרינלנד 

 יבוא: ״מערב אפריקה (י) 7.60 12.84 20.04 25.29 30.53 35.77 43.66 48.91 54.15 59.39 _ (28) אחדי הפרט ״דרוס אפריקה"
 (29) אחרי הפרט ״וולטה עילית״

 יבוא: ״ויטנם הדרומית 6.66 10.73 15.58 19.65 23.72 27.79 33.13 37.19 41.26 45.33 52.34 56.40 60.47 { 64.54 68.61 72.67 76.74 80.81 84.87 88.94"
 (30) בפרט ״יפן״ ייוזסף

 ״יפן — איי ריו קיו 7.89 13.48 19.75 25.33 30.92 36.51 43.27 48.86 54.44 60.03 68.07 73.65 79.24 84.83 90.41 96.00 101.58 107.17 112.76 118.34׳
 ואחריו יבוא: ״לאוט 7.45 12.30 17.94 22.79 27.64 32.49 38.61 43.47 48.32 53.17 60.96 65.81 70.66 75.51 80.37 85.22 90.07 94.92 99.77 104.62׳

 (31) אחרי הפרט ״מאוריטניה רפוב׳״
 יבוא: מאוריציוס (יא) 8.62 15.19 22.44 29.01 35.58 42.14 50.13 56.70 63.26 69.83 78.60 85.17 91.73 : 98.30 104.87 111.43 118.00 124.57 131.13 137.70׳

 (32) אחרי הפרט ״מלאיה״
 יבוא: ״מלטה 3.82 5.34 7.55 9.07 10.58 12.10 14.80 16.32 17.84 19.36 23.33 24.84 26.36 . 27.88 29.40 30.92 32.44 33.96 35.48 36.70"

 (33) אחרי הפרט ״ניו־זילנד"
־ — — ״  יבוא: ״נפאל (יב) 5.15 7.79 11.76 14.41 17.05 19.70 24.16 26.80 29.45 — — •

 (34) אחרי הפרט ״ניקרגואה״
106.63 101.88 97.13 9237 87.62 82.87 78.11 1 73.36 68.61 63.85 54.49 49.74 44.99 40.23 3X83 28.08 23.33 18.57 11.86 7.11 יבוא: ״סח־אזילנד 

 (35) אחרי הפרט ״סומליה הצרפתית״
 יבוא: ״סורינם 7.74 13.43 19.80 25.48 31.17 36.85 43.71 49.40 55.08 60.76 68.90 74.58 80.27 ! 85.95 91.64 97.32 103.01 108.69 114.37 120.06

 (36) אחרי הפרט ״סין הלאומנית"
105.85 101.00 96.15 91.29 86.44 81.59 76.74 71.89 67.04 62.19 53.90 49.05 44.20 39.35 3X78 27.93 23.08 18.23 12.15 7.30 יבוא: ״סין העממית 

 (37) אחרי הפרט ״צ׳אד״
"88.94 84.87 80.81 76.74 72.67 68.61 64.54 < 60.47 56.40 5X34 45.82 41.75 37.68 33.62 27.83 23.77 19.70 15.63 10.73 6.66 יבוא: ״ציילון 

 (38) אחרי הפרט ״קוםטה ריקה״
111.48 106.24 101.00 95.75 90.51 85.27 80.02 : 74.78 69.54 64.29 56.60 51.36 46.11 40.87 34.45 29.21 23.96 18.72 1X79 7.55 יבוא: ״קוריאה הדרומית 

 (39) אחרי הפרט ״קולומביה״
 יבוא: ״קמבודיה 8X08 78.16 74.24 70.32 66.40 62.48 1 58.56 54.64 50.72 43.86 39.94 36.02 3X10 26.90 22.98 19.06 15.14 10.44 6.52 86.00״

 (40) אחרי הפרט ״רומניה״

 יבוא: ״רואנדה (רפ.) 6.47 10.58 15.49 19.60 23.72 27.83 33.22 37.34 41.46 45.57 52.63 56.75 60.86 י 64.98 69.10 73.21 77.33 81.44 85.56 89.68"

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

 (41) בפרט ״גרמניה״ בקטע ״רפובליקה דמוקרטית״ תחת הכותרת ״מ־|9 עד 10״ במקוש ״36.69" יבוא: ״39.69״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ לארץ)(תיקון מם׳ 3), תשכ״ה—1965״

 כ״א בםיון תשכ״ה(21 בימי 1965)
 >חמ 76005)

 השם

 (י) בדרך היבשה מוינדהוק וקיטמנסהופ.
 (יא) כולל רודריגז.

 (יב) את החבילות יש ליעד לשגרירות ההודית בקטמנדו, עבור הנמעניפ.

 קובץ התקנות 1745, ט״ו בתמוז תשכ״ה, 15.7.1965 2360—2359



 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955

 תקנות בדבר תנאי הסכם מיוחד
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62ג לחוק שידות המדינה (גימלאות), תשט״ו—11955

 (להלן — החוק), ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה:

 1. מותר להתקשר עם ארגון ציבורי בהסכם מיוחד לפי סעיף 62א לחוק אם נתמלאו באדם
 ששמו נקוב בהסכם אחד מן התנאים האלה:

 (1) האדמ היה עובד מדינה שפוטר או התפטר מן השירות, בין במישרין ובין
 בעקיפין, עקב צמצומימ בשירות המדינה, ארגון מחדש של יחידה בשירות

 המדינה, סיבות בריאות או אי־השתלבות בתפקידו במסגרת המשרד בו עבד ן

 (2) האדם התפטר מן השידות כדי לעבור לארגון ציבורי ונציב שירות המדינה,
 או מי שהוסמך לכך על ידיו, סבור כי שירותו של האדם באותו ארגון ציבורי

 חיוני הן לשירות המדינה והן לאותו ארגון ציבורי ?
 (3) האךם עובר מארגון ציבורי לשירות המדינה בתפקיד שנציב שירות המדי
 נה או מי שהוסמך לכך על ידיו אישר כי הוא תפקיד חיוני והאדם מתנה את

 עבודתו בשירות המדינה בשמירת רציפות זכויותיו לגימלד.;
 (4) האדמ עובר משירות המדינה לארגון ציבורי או מארגון ציבורי לשירות
 המדינה עקב העברת תפקידיו, כולם או חלקם, של ארגון ציבורי למדינה או של

 המדינה לארגון ציבורי.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תנאים להסכם מיוחד),
 תשכ״ה—1965״.

 ל׳ בםיון תשכ״ה(30 ביוני 1965) פ נ ח ם ס פ י ד
 >חמ 720614) שר האוצר

 1 ס״ח 188, תשט״ו, עמי 135 : ס״ח 454, תשכ״ה, עמ׳ 120. ,

 חוק שירות מילואים(תגמולים), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 תקנות בדבר סכומי המקסימום והמינימום לחישוב התגמול

 בתוקף סמכותי לפי הםעיפיפ 10 ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט—1959
, לאחד התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין  [נוסח משולב] ג

 תקנות אלה:

 1. שכר העבודה הרגיל המקסימלי לענין סעיף 8 לחו?1 וההכנסה הממוצעת המקסימלית
 לענין סעיף 9 לחוק יהיה 650 לירות לחודש.

 2. שכר העבודה הרגיל המינימלי לענין סעיף 8 לחוק יהיה 260ילירות לחודש.

 * ם״ח 298, תשי״ט, עמי 306 ; ס״ח 398, תשכ״ג, עמ׳ 113.

 קיבץ התקנות 1745, ט״ו בתמוז תשכ״ה, 15.7.1965



 הוראות מעבר 3. תקנות אלה יחולו על מי שהיה בשירות במילואים ביום תחילתן אף לגבי תקופת
 השירות הרצופה שקדמה לאותו יום.

 ביטו? 4. תקנות שירות מילואים (תגמולים) (סכומי מקסימום ומינימום לחישוב התגמול),
— בעולות.  תשכ״ד—1964 2

 השט 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים) (סכומי מקסימום ומינימום
 לחישוב התגמול), תשכ״ה—1965״.

 ד׳ בתמוז תשכ״ה (4 ביולי 1965)
ן ו ל ל א א ג  וחמ 75125) י

 שר העבודה

 2 ק״ת 1582, ת׳עכ״ד, עמי 1282.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר דמי קבורה

, וב־  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 אישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיסו! תקנת 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי קבורה), תשט״ו—1955 2 —

 (1) בתקנת משנה (א) —

 (א) בפסקה (1), במקום ״20 לירות״ יבוא ״21 לירות״!

 (ב) בפסקה (2), במקום ״25 לירות״ יבוא ״26 לידות״ ז

 (ג) בפסקה (3), במקום ״50 לירות״ יבוא ״52 לירות״.

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״60 לירות״ יבוא ״62 לירות״ ובמקום ״125 לירות״
 יבוא ״130 לירות״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ט בניסן תשכ״ה (1 במאי 1965) .

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(דמי קבורה) (תיקון),תשכ״ה—1965״.

 ז׳ בסיון תשכ״ה(7 ביוני 1965)
 >חמ 75039) י ג א ל א ל ו ן

 שר העבודה

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 528, ׳תשט״ו, ע0׳ 3.108 ! ק״ת 1569, תשכ׳׳ד, עמי 1098.

 2362 קובץ התקנות 1745, ט״ו בתמוז תשכ״ה, 15.7.1965



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943

 צו גדבר הטלת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדדכים ומסילות חברזל (חגגד. ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה)/ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון וחמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודמ תחול על חלקות רישום קרקע המפורטות בתוספת כמםומן בצבע אדום תחי?ת
ן הפיוודה ן י ס ט ב ״ ם כ ן י ה ג ר ו ב ח 1 ן ה ף 1 ד ש י ט ב ו ת ח ן ו  בתשריט מם׳ 115/ק/4, הערוד בקנה מידה 1:2,500 ו

 תשכ״ה (29 ביוני 1965).

 2. העתק מהתשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מהלשכות הפשרת
 האלה:

{  (1) אגף רישום׳ והסדר הקרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים

i (2) לשכת רישום הקרקעות, חיפה 

t (3) מינהל המחוז, חיפה 

 (4) לשכת המהנדס הראשי, רכבת ישראל, חיפה.

פ ע  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל — מס׳ 25)׳ ה
 תשכ״ה—1965״.

 תופפת
 מספר הגוש מספר החלקה

6 

6 ,3 ,2 

12,11,10,8,7,6,5,4,3 

,30 ,29 ,28 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,14 ,13 ,9 S ,4 
.35 ,34,33,32 ,31 

10527 

10696 

10697 

10704 

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 כ״ט בסיון תשכ״ה (29 ביוני 1965)

 1 ע״ד 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עט׳ 40.

 2 ע״ר ח׳ע״ח, תום׳ א׳ מם' 2, עמי 1.
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 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 חוק עזר בדבר אגרות הובלה ותשלוכדם,שונים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 *, אני מתקין
 חוק עזר זה:

 תיי!הםעי31 1. האמור בסעיף 3 לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות הובלה ותשלומים
, יסומן סעיף קטן(א) ואחריו יבוא:  שונים), תשכ״ה—1965 2

 ״(ב) לענין סעיף קטן(א) —
 ״שלוחת רבבת״ — קו מסילת ברזל המיועד לטעינה או פריקה של משא שלא בתחנת רכבת 5

 ״תחנה מפקחת״ — תחנת הרכבת שעובדיה מפעילים את תנועת הרכבות אל תוך השלוחה
 וממנה ז

 ״אורך השלוחה״ — אורך מסילת הברזל מציר התחנה המפקחת עד קצה השלוחה או עד קצה
 המסילה הארוכה ביותר שבה״.

 השם 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות הובלה ותשלומים
 שונים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ק י  נתאשד. א׳ צ ו ו
 כ״ט בסיון תשכ״ה (29 ביוני 1965) המנהל הכללי של מסילות הברזל

 >חמ 75622< הממשלתיות
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 395, עמ׳ 169.

 2 ק״ת 1693, תשכ״ה, עט׳ 1470•

 חוק לשכת עורכי־הדיו, תשכ״א—1961

 כללים בדבר תעריף מינימלי לשירות עורך־דין

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 הנדרות 1, בכללים אלה —

!  ״אזור פיתוח״ — כפי שייקבע מזמן לזמן בתקנות לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה 2
 ״ישיבה״ — ישיבה בה מתקיים דיון בפני בית־משפט או כל רשות שופטת אחרת הנזכרת

 בתוספת ן
 ״ישיבה נוספת״ — ישיבה שלאחד שתי הישיבות הראשונות, אלא אם נאמד אחרת בכללים

 אלה?
 ״שכר* — תמורה לשירות של עורך־דין בכסף או בשווה כסף ו

 1 ם״ח 347, תשכ״א, עט׳ 178.

י מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ  2 די
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 ״שכר מינימלי״ — השכר הנקוב בתוספת!
 ״תביעה, בקשה או צו״ — לרבות הגנה או התנגדות לתביעה, בקשה או צו ?

 ״התוספת״ — התוספת לכלליה אלה.

 2. לא יתנה עודך־דין ולא יקבל שכר הנמוך מן השכר המינימלי, אלא אם נקבע אחרת ׳»״־
, , • מינימלי , 

 בכללימ אלה.

 3. (א) ועד מחוזי רשאי להתיר לעורך־דין לקבל שכר־טרחה נמוך מן השכר המינימלי, היתר לקבלת
 על פי בקשה בכתב של עורך־הדין שתישלח אל הועד בדואר רשום•

V המינימלי p •  (ב) החלטה ליתן היתר או לסרב לתיתו תהיה מנומקת, תינתן בכתב, ותישלח ^
 בדואר רשום.

 (ג) ההיתר יכול שיהא בתנאים או ללא תנאי.
 (ד) לא השיב הועד המחוזי על הבקשה תוך שבועיים מיום קבלתה — ייחשב הדבר

 כרשות שניתנה לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961.

 4. (א) רשאי עורך־דין להתנות או לקבל, שכד נמוך מן השכר המינימלי — למעט שכר שבר שנתי
 על ניהול משפטיפ — על בסי6 של תשלום שנתי, ובלבד שהתקופה שבגינה הותנה או נתקבל

 השכר לא תפחת משנה אחת.

 (ב) רשאי עורך־דין להתנות או לקבל שכד נמוך מן השכר המינימלי על ניהול
 משפטים, על בסיס של תשלום שנתי, ובלבד שהתקופה שבגינה הותנה או נתקבל השכר לא
 תפחת משנה אחת, והשכר לא יפחת מ־75% של השכר המינימלי על ניהול משפטים אלה.

 5. עורך דין שטרם מלאו שלוש שנים מיום קבלתו כחבר הלשכה, רשאי להתנות או לקבל שכר מינימלי
" " " , 3 ה ד מ ע ו ה י י ״ ד י י ^ * י ת י ר ש ו מ א ! ז י י י ד ה ר י ׳ ע ד י  שכר שלא יפחת מ־70% מן השכר המינימלי, אלא אט ה

 שמלאו שלוש שנים מיום קבלתו כחבר הלשכה. הראשונות

 6. עודך־דין המקיים משרד באזור פיתוח, רשאי להתנות או ליטול שכד־טרחה בשיעור שכר לשירות
 של 70% מן השכר המינימלי בעד שירות הניתן על ידיו לתושב באזור הפיתוח. הניתן לתו׳פב
 באזור פיתוח

 7. (א) עורך־הדין של צד לסכסוך שהתפשרו בו אחר הגשת התביעה ולפני תחילת שכר בני!

ר שהתפשרו בו כ ש י ה 5 מ 0 ל % ר ש כ ש י ^ א כ ׳ ז ו י נ ע , י ד פ ^ ל ה , ׳ ד ו י ו ר ' ' י ב נ פ ל ר ו י ע ר ע , ת ד ש ג ד ה ח ו א  בירורי?׳ א
 המינימלי.

 (ב) הוחל בבירור התביעה או הערעור אולם לא הגיע שלב הסיכומי, יהיה שכר 70%
 מן השכר המינימלי בתוספת השכר המלא בעד כל ישיבה נוספת.

 8. על אף האמור בתוספת, יהא עורך־דין דשאי להתנות או לקבל שכר כולל על ניהול שכר כולל
 משפט עד לסיומו בערכאה אחת, מבלי להתנות או לקבל שכר על ישיבות נוספות, אך לא

 יפחת שכרו זה מהשכר המינימלי בצירוף של לא פחות מ־25% מהשכר המינימלי.

- שכר על א י צ ו  9. הופנה אדם לעורך־דין על ידי לשכת סעד ממשלתית או על ידי מחלקה לעזרה ס
 . , , , מתז םעד

 לית של רשות מקומית, לשם קבלת שירות שאיננו בבחינת סעד משפטי חינם, רשאי עורך״ משפטי
 הדין להתנות או לקבל שכר נמוך מן השכר המינימלי.

ם ע ׳  10. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין (התעריף המינימלי), תשכ״ה—1965״. ה
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ת פ ם ו ת  ה

 השכר

 15% מסכום התביעה.
 10 ל״י.

 %{12 מסכום התביעה.
 20 ל״י.

 %|7 מדמי המפתח עד 20,000 ל״י.
 5% מדמי המפתח מכל סכום העולה על 20,000 ל״י.

j%7 מההפרש בין ערכו של הנכס כשהוא פנוי וכשהוא 
 תפוס, עד 20,000 ל״י.

 5% מההפרש האמור, כשהוא עולה על 20,000 ל״י.

 %{7 מהשווי.

 %{3 מחלק השווי העולה על 20,000 ל״י.

 2% מחלק השווי העולה על 50,000 ל״י.

 150 ל״י.
 30 ל״י.

 75 ל״י. .

 30 ל״י.

 75 ל׳יי.

 25 ל״י.

 75 ל״י.

 125 ל״י.

 40 ל״י.

 500 ל״י.

 75 ל״י.

 40,ל*י.

 השירות

 1. בבית משפט השלום — לרבות בית־משפט עירוני
 ובית־משפט לתעבורה.

 (א) ענינים אזרחיים:
 (1) תביעה כספית —

 (אא) תביעה עד 500 ל״י
 ישיבה נוספת

 ישיבה נוספת

 (בב) תביעה העולה על 500 ל״י

 (2) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד,
 לגבי נכסי דלא ניידי —

 (אא) בדירה או בבית עסק

 (בב) במקרקעין אחרים

 (3) תביעה לחלוקת נכסי דלא ניידי ~
 י (אא) שווי חלקו של הלקוח בנכסים העומדים

 לחלוקה אינו עולה על 20,000 ל״י

 (בב) השווי האמור עולה על 20,000 ל״י אך
 איננו עולה על 50,000 ל״י

 (גג) השוזי האמור עולה על 50,000 ל״י

 (4) תביעה לפסק־דין הצהרתי או תביעה אחרת
 שנשואה לא ניתן להערכה בכסף

 ישיבה נוספת 1

 (5) בקשה בענין עיקול זמני

 ישיבה נוספת

 (6) בקשה לקביעת גיל וישיבה אחת של בית־המשפט

 ישיבה נוספת אחדי הראשונה

 (ב) ענינים פליליים :

 (1) אישום בחטא

 (2) אישום בעתן או בעבירה אחרת

 ישיבה נוספת

 (3) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (4) שחרור בערבות, בעד ישיבה נפרדת שנועדה
 לשם כך

 . ־ י ישיבה נוספת
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 השכר

 300 ל״י ועוד 10% מחלק הסכום העולה על 3,000 ל״

 50 ל״י.

 6% מסכום התביעה אך לא פחות מ־500 ל״י.

 75 ל״י.

 5% מסכום התביעה, אך לא פחות מ־1,250 ל״י.

 125 ל״י.

 4% מסכום התביעה, אך לא פחות מ־2,500 ל״י.

 125 ל״י.

 3% מסכום התביעה, אך לא פחות מ־4,000 ל״י.

 250 ל״י.

 50 ל״י.

 כמפורט בפסקה(1) לעיל, לפי הסכום.

 150 ל״י.

 50 ל״י.

/ 
 כמפורט בפסקה (1) לעיל, לפי הסכום.

 100 ל״י.

 150 ל״י.

 200 ל׳׳י.
 50 ל״י.

 השירות

 2. בבית המשפט המחוזי.

 (א) ענינים אזרחיים :

 (1) תביעה כספית —

 (אא) תביעה עד 5,000 ל״י

 ישיבה נוספת

 (בב) תביעה העולה על 5,000 ל״י אר איננה
 עולה על 20,000 ל״י

 ישיבה נוספת

 (גג) תביעה העולה על 20,000 אך איננה עולה

 על 50,000 ל״י

 ישיבה נוספת

 (דד) תביעה העולה על 50,000 ל׳יי אך איננה

 עולה על 100,000 ל״י

 ישיבה נוספת

 (הה) תביעה העולה על 100,000 ל״י

 (2) תביעה לפםק־דין הצהרתי או תביעה אחרת

 שנשואה לא ניתן להערכה בכסף

 ישיבה נוספת

 אם התברר הערר האמיתי של התביעה במהלר הדיון

 . (3) בקשה בענין עיקול זמני

 ישיבה נוספת

 (4) תביעת נזיקין

: ה ר ע  ה
: ״גימלה״ — כל תשלום על־פי חוק, ו  בהערה ז
 שיש בו כדי להקטין את סכום דמי הנזיקין שיפסוק

 בית־המשפט.
 היה הניזוק זכאי לגימלה, ינוכה סכום הגימלה
 המהוון מסכום התביעה, והסכום הנותר יהיה סכום

 התביעה לצורך חישוב השכר.

 (5) מינוי כונס נכסים

 (אא) שווי הנכסים נשוא הבקשה הוא עד
 3000 ל׳׳י

 (בב) השווי האמור עולה על 3000 ל״י אך איננו
 עולה על 10,000 ל״י

 (גג) השווי האמור עולה על 10,000 ל״י
 ישיבה נוספת
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 { מהשכר על תביעה כספית, אילו הוגשה בענין נשוא
 הפסק.

 ! מהשכר כנ״ל.

 ! מהשכר כנ״ל.

 50% מהשכר הקבוע לגבי פסקת־משנה (בב).

 1% משווי העזבון עד 100,000 ל״י.
 %í מהשווי, אם העזבון עולה על 100,000 ל״י אך איננו

 עולה על 500,000 ל״י.

 %{, מהשווי, אם העזבון עולה על 500,000 ל״י.

 כמפורט בפסקת משנה (אא) לעיל.

 כמפורט בפסקת משנה (בב) לעיל.

 200 ל״י.

 300 ל״י.

 50 ל״י.
 כמפורט בפסקה (1) לעיל, אך לא פחות מ־100 ל״י.

. מסכום המם השנוי במחלוקת i % 7 

 150 ל״י ועוד %{7 מהסכום שנגבה

 200 ל״י.

 השירות
 (6) אישור פסק של בורר

 (אא) בקשה לאישור, בלי התנגדות

 (בב) בקשה לאישור, בהתנגדות

 (גג) בקשה לביטול הפסק

 (7) קיום צוזאה, או צו המכריז על ירושה או מינוי
 מנהל עזבון. י—

 (אא) בקשה לקיום צוואה או צו המכריז על
 ירושה, בלי התנגדות

 (בב) בקשה כאמור, בהתנגדות

: ה ר ע  ה
 (I) ״בקשה״ בסעיף־משנה זה — רבות הטיפול

 המינהלי במס עזבון, ולרבות רשום במשרד
 ספדי האחוזה! אולם למעט טיפול במס עזבון

 בביוךמשפט או לפני ועדה.

 (II) לצורך קביעה אם בקשה היא בהתנגדות או בלי

 התנגדות, ייראה שווי החלקים של יורשים שאינם
 מתנגדים — כבקשה בלי התנגדות, ושווי שאר

 החלקים — כבקשה בהתנגדות.

 (גג) בקשה למינוי מנהל עזבון, בהעדר צוואה,
 בלי התנגדות

 (דד) בקשה למינוי כאמור, בהתנגדות

 (8) קטינים — אפוטרופסות או אימוץ
 (אא) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס, בלי

 התנגדות

 (בב) בקשה כאמור, בהתנגדות
 ישיבה נוספת

 (9) מזונות

: ה ר ע  ה
 סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום

 המזונות הנדרש בתביעה לתקופה של שנה אחת.

 (10) ערעורי מס הכנסה.

 (11) פשיטת רגל, פירוק חברה — ייצוג נושה בכל
 שלבי הבקשה, למעט הליכים נגד הנאמן או המפרק

 (12) ערעורים אזרחיים
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 השכר

 300 ל״י.

 50 ל״י.

 100 ל״י.

 200 ל״י.

ר שבערכאה הראשונה, אך לא פחות מ־300 ל״י. כ ש ה / 

 100 ל״י.

 300 ל״י.

 100 ל״י.

 150 ל״י.

 50 ל״י.

 75 ל״י.

 כמפורט בפסקאות (א) או (ב), לפי העגין.

 200 ל״י,

 100 ל״י.

 חינם.

 50 ל״י לדירה בת חדר אחה ועוד 25 ל״י לכל חדר
 בדירה בת יותר מחדר אחד.

 30 ל״י.

 סכום השוזה לדמי שכירות של חודש אחד כנדרש בבקשה,
 אך לא פחות מ־100 ל״י.

 30 ל״י.

 100 ל״י.

 30 ל״י.

 כמו תביעה כספית בבית־משפט מחוזי.

 השידות

 (ב< ענינים פליליים:

 (1) משפטים פליליים — ישיבת בית־המשפט

 ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

 (2) ערעורים פליליים —

 (אא) ערעור על גזר־הדין בלבד

 (בב) ערעור על פםק־הדין, או על פסק־הדין
 וגם על גזר־הדין

 3. בבית המשפט העליון.

 ;א) ערעור אזרחי — ישיבת בית־המשפט

 ישיבה נוספת

 (ב) ערעור פלילי — ישיבת בית־המשפט

 (1) ערעור על פמק־הדין, או על פסק הדין וגזר הדין

 ישיבה נוספת

 (2) ערעור על גזד־הדין בלבד

 ישיבה נוספת

 (ג) המרצד, ובקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר

 הופכת לשמיעת הערעור

 (ד) בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

 (ד,) ביתיהמשפט הגבוה לצדק, למעט הליך לפי סעיף

 7(ב)(1) לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957

 , ישיבה נוספת

 (0 הליך לפי סעיף 7(ב)(1) הנ״ל

 4. בבית־דין לשכירות.

 (א) בקשה לפסוק דמי שכירות עבור דירת מגורים

 ישיבה נוספת

 (ב) בקשה לפסוק דמי שכירות עבור בית עסק

 ישיבה נוספת

 (ג) בקשה לפסוק סכום מסויים לפי הפרק השלישי לחוק
 הגנת הדייר, או לפי חוק דמי מפתח

 ישיבה נוספת

 5. בבית־דין לביטוח לאומי.

 (א) תביעה לקיצבה חדשית
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 השידות השכר

 כמו תביעה כספית בבית־משפט מחוזי.

 כמו ערעור אזרחי בבית־משפט מחוזי

 100 ל״י.

 50 ל״י.

 100 ל״י.

 100 ל״י.

 250 ל״י.

 100 ל״י.

 50 ל״י, אם הנכסים אינם עולים על 10,000 ל״י.

 100 ל״י, אם הנכסים עולים על 10,000 ל״י.

 השכר שנקבע לאותו ענץ בסעיף 2.

 200 ל״י, אם ערך הרכוש עד 25,000 ל״י.

 300 ל״י, אם ערכו יותר מ־25,000 ל״י אך פחות

 מ־250,000 ל״י.

 500 ל״י, אם ערכו יותר מ־250,000 ל״י.

 50 ל״י.

 100 ל״י.

 כמפורט בפסקאות (ד) או (ד•), לפי הענין.

 השכר הנקוב לפי הענינים לעיל, בערכאה הראשונה.

 25 ל״י.

 (1) ייצג עורך־הדין את הזוכה בתביעה בעת שניתן פסק־
 הדין הסופי ייחשב השכר בשל התביעה ככולל שירות

 זה.

 (2) לא ייצג עורך־הדין את הזוכה —
 2% מהסכום שייגבה בפועל.

 5% מהסכום העומד לגבייה.

 7% מהסכום העומד לגבייה.

: ה ד ע  ה
 סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקיצבה

 החדשי ביום הגשת התביעה כפול 48.

 (ב) תביעה ובקשה אחרת

 (ג) ערעור

 6. בבית־דין רבני.

 (א) היתר נשואין

 (ב) אישור נשואין

 (ג) עריכת שלום בית

 (ד) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירושין ומספק)

 (ה) סידור גט ללא הסכמה (לרבות גט מאידושין ומספק)

 (ו) החזקת ילדים

 (ז) עריכת החוזה בין הצדדים(לצורך הכללתו בפסק הגט)

 (ח) תביעה שמותר להגישה גם לבית־המשפט המחוזי

 (ט) הקדשות

 (י) אישור חזקות

 (יא) אישור אבהות

 (יב) הפרדה

 (יג) ערעורים

 (יד) ישיבה נוספת בענין מן הענינים המפורטים בפס
 קאות (א) — (יי)

 7. הוצאה לפועל

 (א) פתיחת תיק על־פי פסק ומשלוח התראה בלבד

̂) בכל מקרה אחר, ) 

 (ג) הוצאה לפועל של משכון או משכנתא, לרבות מכירה
 פומבית
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 השירות השכר •

 2% מהשוזי, אך לא פחות מ־50 ל״י.

 100 ל״י בתוספת %{1 מהשווי העולה על 5,000 ל״י. .

ן מהשווי העולה על 25,000 .ל״י.  400 ל״י בתוספת %

 600 ל״י בתוספת %\ מהשווי העולה על 50,000 ל״י.

 100 ל״י.

 10 ל״י.

 20 ל״י.

 50 ל״י.

 5 ל״י. .

 40 ל״י.

 40 ל״י.

 50 ל״י.

 10 ל״י.

 200 ל״י.

 200 ל״י.

 50 ל״י.

 כמפורט בסעיף 8(א) לעיל.

 250 ל״י, כשההון הרשום איננו עלה על 20,000 ל״י.
 1% מההון הרשום, כשההון הרשום עולה על 20,0000 ל״י.

 250 ל״י.

 8. שידות מחוץ לבתי המשפט.

 (א) עריכת חוזים

 (1) שווי נשוא החוזה איננו עולה על 5,000 ל״י

 (2) שווי נשוא החוזה עולה על 5,000 ל״י, אך איננו
 עולה על 25,000 ל׳יי

 (3) שווי נשוא ההוזה עולה על 25,000 ל״י, אך
 איננו עולה על 50,000 ל״י

 (4) שווי נשוא החוזה עולה על 00ר 50 ל״י

 (ב) עריכת צוואה רגילה

 (ג) התיעצויות, חוות דעת, התראות והרשאות

 (1) התיעצות רגילה שאימה מצריכה בדיקת מסמכים

 (2) התיעצות עם בדיקת מסמכים

 (3) חוות דעת בכתב

 (4) כתיבת מכתב התראה

 (5) התראה נוטריונית

: ה ר ע  ה
 במקרה שיתנהל משפט נגד המותרה, ייחשב השכר
 שנקבע לנהול אותו המשפט, ככולל את השכר על

 ההתראה הנוטריונית.

 (6) הרשאה כללית רגילה (כולל האישור אצל
 הנוטריון)

 (7) הרשאה בלתי חוזרת (כולל אישור כנ״ל)

 (8) עריכת תצהיר (כולל אימות התצהיר)

 (0 תאגידים ועמותות — (אגודות עותומניות)

 ־(1) עריכת תקנות לעמותה ורישומה כחוק

 (2) אגודה שיתופית—רישום האגודה ועריכת תקנות
 מיוחדות ורישומן

 (3) שותפות

 v (אא) רישום שותפות ללא עריכת חוזה שותפות

 (בב) רישום שותפות כולל עריכת חוזה שותפות

 (4) חברות בערבון מוגבל

 !(אא) עריכת תזכיר וסידור הפעולות עד לרישום
 החברה

: ה ד  ה ע
 ״הון רשום״ — ההון בשעת היסוד, לרבות
 הלוואות הניתנות על־ידי המייסדים בשעת יסוד

 ההברה
 (בב) רישום חברה מוגבלת בערבות
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 השכר

 250 ל״י.

 50 ל״י.

 250 ל״י.

 75 ל״י.

 75 ל״י, בתוספת 60 ל״י בעד כל סוג אחרי הראשון.

 75 ל״י.

 60 ל״י.

 150 ל״י.

 300 ל״י.

 (I( 200 ל״י בתוספת %{ מהשווי העולה על ל״י10,000,

 אם נעשה אימות המסמר ע״י עודך־דין ושווי הנשוא
 איננו עולה על 50,000 ל״י.

 (II( 450 ל״י בתוספת %! מהשווי העולה על ל״י50,000,

 אם נעשה אימות כאמור ושווי הנשוא עולה על
 50,000 ל״י.

ם נעשה אימות המסמך בלשכת רישום א י ״ , ל 1 0 0 )III) 
 הקרקעות ושתי הנשוא איננו עולה על 5,000 ל״י.

 (^) כמפורט בפסקאות (1) או (11), לפי הענין, אם נעשה
 אימות המסמך בלשכת רישום הקרקעות, ושווי הנשוא
 איננו עולה על 5,000 ל״י, ובלבד שינוכה מן השכר

 סכום של 50 ל״י.

1 מהסכום העולה על 10,000 ל״י,  100 ל״י בתוספת %
 כשסכום המשכנתה איננו עולה על 50,000 ל״י.

 250 ל״י בתוספת %ן מהסכום העולה על 50,000 ל״י,
 כשסכום המשכנתה עולה על 50,000 ל״י.

 מחצית השכר על רישום משכנתה, אך לא פחות מ־100
 ל״י.

 השירות

 (גג) רישום חברה זרה
 (דד) שינוי בתקנות

 (הד,) שינוי תזכיר, הגשת בקשה לכך וכל
 הפעולות בקשר לכך

 (ד,) סימני מסחר

 (1) עריכת בקשה לרישום סוג אחד, הפעולות עד
 לקבלת הרישום, בהעדר התנגדות

 (2) עריכת בקשה לרישום מספר סוגים, עד לקבלת
 תעודת הרישום, בהעדר התנגדות

 (3) עריכת תשובה להשגה של לשכת הרושם

 (4) הופעה בפני הרושם במעמד צד אחד בלבד

 (5) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות, כולל
 הופעה בפני הרושם

 (6) ערעור בבית־המשפט העליון על החלטת הרושם

 (ו) רישום קרקעות

 (1) ערך עורך־הדין חוזה בקשר לפעולה בקרקע,
 :״ יקבל בשל פעולות הרישום מחצית השכר שקיבל

 י % . תמורת עריכת החוזה

 (2) לא ערך עורך־הדין חוזה — יהיה השכר
:  כמפורט בפסקאות (3) — (6) דלהלן

 (3) מכר, חליפין ורישום זכות חכירה או חכירת־
 משנה

 (4) משכנתה

 (אא) רישום משכנתה

 (בב) העבדת משכנתה
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 השירות השכר

 50 ל״י על הפטר משכנתה יחידה.
 25 ל״י על הפטר כל משכנתה נוספת, אם ההפטר נעשה

 על אותו נכס באותו תיק ובאותו זמן.

 השכר על אותה פעולה כאילו היתד. פעולת מכר, בתוספת
 50% משכר זה.

 השכר המגיע כאילו היתד. זו פעולת מכר של אותו נכס,
 תוספת 50% משכר זה.

 25% מהשכר המגיע אלו היתד. זו פעולת מכר באותו
 נכס.

 7,5% מסכום המס השנוי במחלוקת.

 50 ל״י.

 ל״י לחדר.

 (גג) הפטר משכנתה

 (5) חלוקה ופיצול

 (6) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות

 (אא) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה
 לבית־המשפט — כולל הבקשה או התביעה

 (בב) ללא פניה או זיקה לביתיהמשפט

 (ז) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מם הכנסה) —
 עריכת ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר

 (ח) בתים משותפים

 (1) בקשה או התנגדות לבקשה בפני פקיר מוסמך

 (2) רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה
 זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

ך י י ד ט ש נ ט ו ע ר ש ו ה  י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכייהדין

 נתאשר.
 ז׳ בתמוז תשכ״ה(7 ביולי 1965)

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטימ

י מ ו ק ן מ ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לתל-אביב־יפו בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה מועצת עירית תל־ x בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר251 לפקודת העיריות 

 אביב־יפו חוק עזר זד.:

' ו ־ ג י , בסעיף 2, במקום ת  1. בחוק עזר לתל־אביבדיפו (אגרת תעודת אישור), תשי״ד—1954 2

 פסקה (2) יבוא:

 1 דיני מדינת ישרא5, נוסח חדש 8, תשב״ד, עמי 197.

 2 ק׳ית 439, השי״ד, עט׳ 640« ק״ת 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2492.
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 ״(2) היתה התעודה דרושה על פי סעיף 39 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג-
— 3 1963 

 י לשנים 5׳׳י

 עד 1 2
 מעל 1 עד 3 5

 מעל 3 עד 7 15
 מעל 7 עד 14 20
 מעל 14 25
 (3) היתד. התעודה דרושה בכל ענין אחר 2״

 ״«0 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרת תעודת אישור) (תיקון),
 תשכ״ה—1965״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 ט״ז בסיון תשכ״ה (16 ביוני 1965) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 899006)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 8 ם״ח 405, תשכ״ג, עמי 156.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למגדל־העמק בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד. —

 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו!

 ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ו

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק ו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה,

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש המועצה
 ועל צווארו לוחית־מספר.

 (ב) - אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

! אישר ראש המועצה את ך  3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כ
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר.

 הגדרות

 חובת רשיוז
 ולוחית־מספר

 בקשת רשיון
 ותקפו

 1 דיני מדינת ישרא?, נוסח חדש 8, תשכ״ה, עפ׳ 256.
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 אגרה

 סירוב ?מתן ׳•:•••
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו
ו  ליתזעלי

 רשיו! או 1
 שבוטל הרשיו!

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאי! עליו

 רשיו!
 והשמדתו

 . (3) ראש המועצה •ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל.כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו. .•..׳•;׳.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביומ31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של 4.50 לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50 אגורות
 בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

: :  5. (א) ראש המועצה דשאי: לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:
 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור ן
 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור!  החוק הפלילי, 1936 2
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
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 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך ארבעה
 ימים את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או(2),
 לא יושמד הכלב, לאחד שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלוט נתן צו על כך לפי
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 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(יא)(3), (4)
5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות )  או
 המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב,
׳ בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת •כל תקופה של  אלא אם בית המשפט יחליט על כך/
 עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט סכום שהוא כפולת 50 אגורות בעשרים

 ואחד.

 7. , לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב י ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפסהו שוטר. או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי־אפשר לתפסו

 רשאי הוא להשמידו.
 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן(א) לא יושמד אלא אם •לא יימצאו
 לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר! המועצה רשאית להאריך את התקופה

 האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 2 עייר 1936, תום׳ 1 מס׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עט׳ 242.

 i ע״ר 1934, יתום׳ 1 מם׳ 481, עמי 242.
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 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחד
 שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו.

 ענשיפ 9. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות ? ואפ היתה העבידה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

5 10. חוק עזר למגדל־העמק (פיקוח על כלבים), תשט״ז—1955 5 — בטל. ו ט י  י

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (פיקוח על כלבים), תשכ״ה—1965׳/

י ט ו ד ד ל י א ב  נתאשד. צ
 ט״ז בסיון תשכ״ה (16 ביוני 1965) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חמ 84013)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 5 ק״ח 664, השט״!, עט׳ 203.

 פקודת המועצות המקומיות
 (סעיף 20)

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ס פיגורים נ ר ק ב ד ת פוריידיס ב י מ ו ק מ עצה ה ת המו ט ל ח דעה על ה  הו

, וסעיף 5 1  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות
, החליטה המועצה המקומית פוריידים  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז
 על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא שולם תוך

 ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטות המועצה חמקומית פוריידים בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
 בקובץ התקנות 300, תשי״ג, עמ׳ 30, ובקובץ התקנות 1313, תשכ״ב, עמ׳ 1974 — בטלות

 בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ס ב ו ב ג א ק  נתאשר. ע
 ג׳ בםיון תשכ״ה (3 ביוני 1965) ראש המועצה המקומית פוריידיס

 (חט 84821)

א ר י פ . ש ד ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ג דיני מדינת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 קובץ התקנות 1745, ט״ו בתמוז תשכ״ה, 15.7.1965
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 56 אגורות


