רעמנוות

קובץ התקנות
י״ד באב תשל׳׳א

 5באוגוסט 1971

2724

עמוד
*

<ל

. . .

1436

תקנות המקרקעין )אגרות( )הארכת מועדים( )תיקון( ,תשל״א—1971

,

.

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה )כללים להוכחת חוסר פרנסה( ,תשל״א—. 1971

.

1436

,

.

1438

.

.

1438

תקנות הביטוח הלאומי )קצבת תלויים לאלמנה שנישאה( )תיקון( ,תשל״א^ 1971-י

.

•

1439

תקנות .המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות( )תיקון מס׳  ,(3תשל״א—. 1971

.

1439

צו שיפוט המשמעת )משפט חוזר( )הוספת חוקים לתוספת( ,תשל״א—. 1971

.

.

1442

.

.

.

1443

אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החזקה( )תיקון מס׳  ,(2תשל״א—. 1971

.

1443

תקנות הביטוח הלאומי )דמי־קבורה( )תיקון מס׳  ,(2תשל״א—1971

.

.

 .תקנות הביטוח הלאומי )מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה( )תיקון( ,תשל״א—1971

צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור( )תיקון( ,תשל״א—1971

צו הקנייה מס׳ 736
צו הקנייה מס׳ 737
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.

,

.

.

.

י

.

1444

מדור לשלטון מקומי
חוק עזר לחיפה )מס עסקים עירוני( )תיקון( ,תשל״א—1971
תיקון טעויות דפוס

1445

חוק המקרקעין ,ח ש כ מ ו 1 9 6 9 -
תקנות בדבר הארכת מועדים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ,149ו־ 168לחוק המקרקעין ,תשכ״ט— 1969י ,אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנה  2לתקנות המקרקעין )אגרות( )הארכת מועדים( ,תשל״א— , 1971במקום
.1
״כ״ב בתמוז תשל״א ) 15ביולי (1971״ יבוא ״כ״ד באב תשל״א ) 15באוגוסט (1971״
ובמקום ״עד יום כ״ד באב תשל״א ) 15באוגוסט (1971״ יבוא ״עד יום כ״ ו בתשרי תשל״ב
) 15באוקטובר (1971״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין )אגרות( )הארכת מועדים( )תיקון(,
2
תשל״א—1971״.
יעקב ש׳ שפירא

כ״ב בתמוז תשל״א ) 15ביולי (1971

)וומ (70143

1

2

שר המשפטים

ס ״ ח חשכ״ט ,עמי .259
ק ״ ת תשל״א ,עמי .1242

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,ת ש ״ ל  9 7 0 -ו
תקנות בדבר הוכחת חוסר פרנסה
'בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (1)9ו־  21לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
תש״ל— 1970ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה:
.1
״זמן קובע״ ,״נכה״ ו״אמצעי סיוע לשיקום״ — כמשמעותם בתקנה  1לתקנות הנכים
)כללים להוכחת חוסר פרנסה( ,תשי״ג—) 1953להלן — תקנות להוכחת חוסר פרנסה(;
״חוק הביטוח״ — חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ח—; 1968
״לשכה״ — לשכת עבודה של שירות התעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט—; * 1959
״רשות״ — מנהל ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי או מי שהוא מינה
במקומו ומנהל השיקום של המוסד לביטוח לאומי או מי שהוא מינה במקומו;
״ועדות רפואיות״ — כמשמעותן בסימן ה׳ שבפרק ג׳ לחוק הביטוח ובתקנותיו;
״רישום״ — רישום בלשכה;
״נכה משוקם״ — נכה שסודר או הסתדר בעבודה או בעסק או שיש לו מקור פרנסה אחר;
״רופא מוסמך׳ — רופא אשר המוסד לביטוח לאומי מינה אותו להיות רופא מוסמך;
״פקיד תביעות״ — כמשמעותו בסעיף  130לחוק הביטוח;
2

3

סייח
ק״ת
ס״וז
* 0״ח
1

2

3

תש״ל ,עמי .126
 ,379תשי״ג ,עמי - .1292
תשכ״וז ,ע מ ׳ •108
תשי״ט ,עמי .32

קובץ ד  .ת ק מ ת  ,2724י״ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

״:הגוף המוסמך״ — רשות כמשמעותה בתקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת
דרגת נכות לנפגעי עבודה( ,תשט״ז— 1956״.
) .2א( נכה שאין לו הכנסה מכל מקור זולת תגמולים לפי החוק ,רואים אותו כמחוסר
פרנסה אם הוכיח לפקיד תביעות שנתקיימו בו אלה:
) (1הוא נרשם בלשכה שבוע ימים מתחילת הזמן הקובע,־
) (2הוא הגיש בקשה בכתב לפקיד התביעות ,לא יאוחר משבוע ימים
מסיום הזמן הקובע ,לתשלום תגמול למחוסר פרנסה ,בצירוף תעודה מאת
פקיד השיקום שאין לנכה כל סידור של מקור פרנסה ,או תעודה מאת הלשכה,
המעידה כי בזמן הקובע לא סיפקה לו הלשכה כל עבודה התואמת את
הכשרתו המקצועית ,רמת השכלתו ,מצב בריאותו וכשרו הגופני ,ואף לא
סיפקה לו הכשרה מקצועית.
)ב( על אף העדר תעודה כאמור בתקנת משנה )א( רשאי הגוף המוסמך לאשר,
מטעמים מיוחדים שירשום ולתקופה שאישר ,כי הנכה הינו מחוסר פרנסה.

ת ג א י ה לוזשלופ
מגמיל לטחופד
פרנפה

, .3עבודה או סידור של מקור פרנסה שהרופא המוסמך -או ועדה רפואית ,בתעודה
חתומה בידו או בידי הועדה הרפואית ,פסלו אותה מפאת אי־התאמתה מבחינה רפואית
לנכה ,אין רואים אותם כעבודה או כסידור של מקור פרנסה כנדרש בתקנה .2

עבודה• או•:
מקור:־ פ ר נ פ ה

 .4נכה משוקם רואים אותו כמחוסר פרנסה אם הוכיח לפקיד תביעות ,בנוסף לאמור
בתקנה  ,2אחד מאלה:
) (1הוא הפסיק את.עבודתו או התעסקותו במקום פרנסה שבאמצעותו שוקם,
מפאת אי־התאמתו להן מבחינה רפואית בהתאם לאישור מאת הרופא
המוסמך;
) (2הוא הפסיק את עבודתו שבאמצעותה שוקם ,מחמת חוסר אפשרות
מעשית להמשיך בהעסקתו בה ,בהתאם לאישור בכתב מאת הרשות.

נ כ ה »שוי,פ

 .5י ) א ( נכה משוקם באמצעות עסק שבבעלותו.היחידה או בבעלות משותפת ,רואים
אותו כמחוסר פרנסה ,אם תביעתו להכיר בו כמחוסר פרנסה נתמכת באישור מנומק מאת
.הרשות המקומית שבתחומה נמצא עסקו ,בנוסף לתנאים שעליו לקיים כאמור בתקנות  2ו־.4

גפה ששוקפ
ב א מ צ ע ו מ עפי!
שהגעלומו

י )ב( בתקנה זו ,״עסק בבעלות משותפת״ — כמשמעותו בתקנה )6ב( לתקנות
להוכחת חוסר פרנסה .־
). .6א( הוראות תקנות  7ו־ 8לתקנות להוכחת חוסר פרנסה יחולו ,בשינויים המחרי
בים ,גם לענין תקנות אלה.

אנוצעי פיון!
לשיקופ

)ב( לענין תקנה  7לתקנות להוכחת חוסר פרנסה ,במקום ״אישור מאת הלשכה״
קרי ״אישור מאת פקיד השיקום״.
 .7לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה )כללים להוכחת
חוסר פרנסה( ,תשל״א—1971״.
כ״ו בתמוז חשל״א ) 19ביולי (1971
1

יוסף אלמוגי
שר העבודה

ק״ו! תשט״ז ,עמ׳  ¡864חשב״א ,עט׳ .1634

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2724י״ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

1437

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ׳יח1968-
תקנות בדבר תשלום קצבת תלויים לאלמנה שנישאה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )78ב( ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח— , 1968אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי )קיצבת תלויים ,לאלמנה שנישאה( ,תשכ״ה—
.1
 , 1965במקום ״והכנסת בעלה״ יבוא ״והכנסתו החדשית של בעלה״ ,ובמקום ״ 200לירות
לחודש״ יבוא ״החלק השנים עשר של הסכום הנקוב בפרט  2שבלוח בי לחוק,״.
2

 .2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )קצבת תלויים לאלמנה :שנישאה(
)תיקון( ,תשל״א—1971״.
יוסף אלמוגי
שר העבודה

כ״ובתמוז תשל״א ) 19ביולי (1971
) ח מ 50328י(

ס ״ ח תשכ״ח ,ע מ ׳ .108
ק ״ ת וושנ׳׳ה ,ע מ ׳  ;2745ק״ית תשכ׳׳ט ,עמי .1332

1

2

חוק הביסוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,חשכ״ח968-ו
תקנות בדבר דמי־ קבורה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח במשולב[,
תשכ״ח— 1968י ,ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

«יי יזמי גה2
ו

1

בתקנה  2לתקנות הביטוח הלאומי )דמי־קבורה( ,תשט״ו—— 1955
) (1בתקנת משנה )א(—,
)א( בפסקה ) ,(1במקום ״עד  24לירות״ יבוא ״עד  28לירות״;
)ב( בפסקה ) ,(2במקום ״עד  31לירות״ יבוא ״עד  36לירות״;
)ג( בפסקה ) ,(3במקום ״עד  61לירות״ יבוא ״עד  70לירות״;

.1

2

) (2בתקנת משנה )ב( —
)א( במקום ״עד  73לירות״ יבוא ״עד  84לירות״;
)ב( במקום ״ועד  153לירות״ יבוא ״ועד  177לירות״.
מחילה

.השפ

תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באב תשל״א ) 1באוגוסט .(1971

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )דמי־קבורה( )תיקון מס׳ ,(2
.3
תשל״א—1971״.
כ״ו בתמה תשל״א ) 19ביולי (1971
) ח מ  3 9מ ( 7 5

יוסף אלמוגי
שר העבודה

ם״ח תשכ״ח ,עמי .108
י ק״ת תשט״ו ,עמי  ;1108ק ״ ת תשל״א ,עמי .1079
1

2

1438

קובץ ה ת ק ג ו ת  ,2724י׳׳ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ ח  9 6 8 -ו
תקנות בדבר מ ת ן טיפול רפואי לנפגעי עבודה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )43ד (.ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ה— 1968י ,לאחר התייעצות בשר הבריאות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנה 7א לתקנות הביטוח הלאומי )מתן טיפול רפואי.לנפגעי עבודה( ,תשכ״ח—
.1
 , 1968במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״)א( המוסד יחזיר לנפגע באמצעות השירות .הרפואי שבטיפולו הוא נמצא
הוצאות כלכלה ולינה לפי תעריפי כלכלה ולינה המשתלמיט לעובד המדינה בדרגה ט׳ י
״ בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה; הוצאות כלכלה
לאויוחת־צהריים ישולמו לנפגע רק אם הוא צריך היה לשהות מחה למקום מגוריו _•"
בשעות .16.00—12.00״

 mph v..-r.ז*

2

תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתשרי תשל״א ) 1באוקטובר .(1970

.2

ינחיי

ה

 ; .3לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה( :״«?׳•'•־".
),תיקון( ,תשל״א—1971״.
כ״ו בתמוז תשל״א ) 19ביולי (197,1
 ) .ח מ ־(753050

יוסף אלמוגי
שר העבודה

0״ח ת ש נ ״ ח  ,ע מ ׳  .108י י
ק ״ ת תשכ״ח ,ע מ ׳  ;935ק ״ ת תש״ל ,ע מ ׳ .2043

1

2

חוק המהנדסים והאדריכלים ,חשיי׳ח1958-
תקנות בדבר רישוי וייחוד פעולות
בתוקף סמכותי לפי,סעיפים 12.ו־ 23לחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח—11958
ולאחר התייעצות עם המועצה ,אני מתקין תקנות אלה:
 ,1.במקום תקנה  3לתקנות המהנדסים והאדריכליפ )רישוי וייחוד פעולות( ,תשכ״ז—
) 1967להלן — התקנותהעיקריות( ,יבוא:
הפעולות האמורות בתוספת הן פעולות שיוחדו למהנדס רשוי או
.3
״ייחוד פ ע ו ל ו ת
לאדריכל רשוי לענין סעיף  12להוק ,לפי המדור שבו הוא רשום בפנקס
המהנדסים והאדר5כלים ,כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס
או אדריכל דשוי ובתמורה ,ולגבי הגשת תכנית לשם רישוי על פי כל
ד י ן א ף אם נעשתה בלי תמורה,״
2

 : .2תקנה  4לתקנות העיקריות — בטלה.
1

2

החלפת
תקנה 3

פי8ול תקנה 4

 woתשי״זז ,ענן׳  ;108תשכ״ה ,עצן׳ 426
ק ״ ת תשב״ז ,ע מ ׳  ;2399תשכ״ט ,ע מ י  ;1826תשל״א ,ע מ י .1136

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2724י״ד ב א ב תשל״א5,8,1971 ,
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׳הוספו* מו»*ונ

3

ז

ממילה

4

ז

לאחר תקנה  6לתקנות העיקריות תבוא התוספת לתקנות אלה.
תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״א באלול תשל״א ) 1בספטמבר .(1971

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות( )תיקון
.5
מס׳  ,(3תשל״א—1971״.

״תוספת
)תקנה (3
בתוספת זו —
.1
״רשות מוסמכת״ — כל רשות שיש לה סמכות בעניין היתרים או מתן הוראות בקשר
לבניה ,על פי כל דין;
״מבנה פשוט״ — אחד מאלה:״ .
) (1מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות ,או מקירות ועמודים ,ומתקרות
שטוחות עם קורות או בלעדיהן ,כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות ,וכשאין
עמודיפ או קורות — בין הקירות ,אינו עולה על ששה מטר ,ואין צורך לחשב את
המבנה לכוחות אפקיים בהתאם לתקן ,כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי״ג—, 1953
ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל
פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר וחצי מטר ,לרבות מקלט למבנה כאמור,
בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( ,תשל״א—,* 1971
ולמעט מבנה מבטון דרוך ,ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא;
3

) (2מבנה מקורה בעל קומה• אחת ,שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע
ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר ,להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות
דינמיים ,או שיש לחשבו לכוחות אפקיים כאמור בפסקה ) ,(1ולמעט מבנה מבטון
דרוך ,מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;
) (3קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע ,הדרוש
להקמת מבנה כאמור בפסקאות ) (1או ) (2בתחום המגרש שבו מוקמ המבנה;
) (4מעביד מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות ) (1או).>2
.2

הפעולות המפורטות להלן יוחדו למהנדס רשוי הרשופ המדור הנדסה אזרחית:־
) (1במבנים שהם בניני ציבור ,משרדים ,בתי עסק או בניני מגורים:
)א( קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה ,הכנת תכניות הקוב*
עות עקרונות ליציבות המבנה והגשתן לרשות מוסמכת ,למעט ביצוע פעולות
כאמור לגבי מבנה פשוט;
)ב( חישוב יציבות המבנה ,להוציא חישובים סטטיים מרחביים ,למעט ח^שוב
יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;
)ג( חישובים סטטיים מרחביים;
)ד( הגשת החישובים האמורים .בפסקאות משנה )ב( ו־)ג( והגשת תכניות
לרשות מוסמכת ,למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
ס״וז תשי״ג ,ע » ׳ .30
ק ״ ת חשל״א ,ע מ ׳ ,943

1440

ק ו ב ץ ד ת ק נ ו ת  ,2724י״ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

)ה( תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה ,למעט ביצוע פעולה כאמור
במבנה פשוט;
)ו( תיאום הביצוע הכולל במבנה ,למעט ביצוע פעולה כאמור לגבי מבנה
פשוט:
)ז( פיקוח עליון על הביצוע ,קבלת מבנה ואישורו ,למעט ביצוע הפעולות
האמורות לגבי מבנה פשוט;
)ח( הכנת מפרטים ,למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;
) (2במבנים שהם בניני תעשיה ,מלאכה ,מחסנים ,אסמים ,מכלי מים ודלק ,מבני
נמל וים ,סכרים ומבני דפון ,קירות תומכים ,קירות וסוללות הגנה ,מפלים מלאכו־
תיים ,גשרים ,מעבירי מים ,מגדלי מים ,הנגרים ,מנהרות ,מעבדים דו־מפלסיים,
מבני חניה ,תרנים ומגדלי אנטנות ,יסודות מבנה מיוחדים וכל מבנה שאינו כלול
בפסקה ):(1
)א( תכנון מוקדם ותכנון סופי ,למעט תכנון של מבנה פשוט;
)ב( תכניות עבודה ארכיטקטוניות ,להוציא תכניות עבודה של פרטים
לביצוע ולמעט תכניות עבודה ארכיטקטוניות לגבי מבנה פשוט;
)ג( קביעת עקרונות מערכת הקונסטרוקציה של מבנה ,הכנת תכניות הקוב־
עות.עקרונות ליציבות המבנה ,והגשתן לרשות מוסמכת ,למעט ביצוע פעולות
כאמור לגבי מבנה פשוט;
)ד( חישוב יציבות המבנה ,להוציא חישובים סטטיים.מרחביים למעט חישוב
יציבות המבנה לגבי מבנה פשוט;
)ה( חישובים סטטיים מרחביים;
)ו( הגשת החישובים האמורים בפסקאות )ד( ו־)ה( והגשת תכניות לרשות
 .מוסמכת ,למעט ביצוע הפעולות האמורות לגבי מבנה פשוט;
)ז( תיאום התכנון הכולל של מ?רכות המבנה השונות ,למעט ביצוע פעולה
כאמור במבנה פשוט;
)ח( תיאום הביצוע הכולל במבנה ,למעט ביצוע פעולה כאמור במבנה פשוט;
)ט( פיקוח עליון על הביצוע ,קבלת המבנה ואישורו ,למעט ביצוע הפעולות
האמורות לגבי מבנה פשוט;
)י( הכנת מפרטים ,למעט הכנת מפרטים לגבי מבנה פשוט;
) (3תכנון מוקדם ,תיווי ,חישובי המבנה"הפיזי ,הגשת תכניות וחישובים לרשות
מוסמכת ,פיקוח עליון על הביצוע ,קבלה ואישור של כבישים ארציים ,בינעירוניים
ואזוריים ,עורקים ראשיים ,מסילות ברזל ,מסלולי המראה ,מסלולי הסעה ורחבות
חניה של כלי טיס בשדות תעופה.
.3

הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי הרשומ במדור לארכיטקטורה:
) (1בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני:
)א( תכנון מוקדם ותכנון סופי;
)ב( הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות;
)ג( הגשת תכניות לרשות מוסמכת;
)ד( הכוונה עליונה בביצוע התכניות.

קובץ התקנות־  ,2724י ״ ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

) (2במבנים שהם בניני מגורים ,בניני ציבור ,בניני בידור ,בניני מלאכה ,תעשיה
ומחסנים ,למעט בניני מגורים ,מלאכה" ומחסנים ,שהם מבנים פשוטים:
)א(  ,תכנון מוקדם ותכנון סופי ,למעט תכנון הקונסטרוקציה של ׳מבנה;
)ב( תכניות עבודה ארכיטקטוניות ,להוציא תכניות עבודה של פרטים
לביצוע;
י י .
)ג( הגשת תכניות לרשות מוסמכת;
)ד( תיאום התכנון הכולל של מערכות המבנה השונות ,לרבות התיאום עם
יועצים מקצועיים;
)ה( פיקוח עליון על הביצוע;
)ו( קבלת המבנה ואישורו.
הפעולות המפורטות להלן כמפעלי תעשיה כימית ,לרכות תעשיית מזון ,יוחדו דמי
שרשופ כמדור להנדסה כימית :יי
) (1תכנון מוקדם ותכנון סופי של מפעל חדש ושל תהליכים חדשים במפעל קיים:
) (2הגשת תכניות כאמור בפסקה ) (1לרשות מוסמכת;
) (3קביעת מפרטים טכניים לגבי האמור בפסקה ).(1״

.4

י״א באב תשל״א ) 2באוגוסט (1971
) ח מ

י

0 5 2 6 3

יוסף אלמוגי
שר העבודה

חוק שיפוט המשמעת )משפט חוזר( ,ת ש כ ״ א  -ו  9 6ו
צו בדבר הוספת חוקים לתוספת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק שיפוט המשמעת )משפט חוזר( ,תשכ״א—1961
אני מצווה לאמור:
בתוספת לחוק ,אחרי פרט ) (15יבוא:

.1

טור כ׳

טור א׳

״) (16סעיפים  17עד  19לחוק הקאדים,
תשכ״א—1961
) (17סעיפים  13עד  16לחוק שמאי מקרקעין,
תשכ״ב—1962
) (18סעיפים  22עד  24לחוק בתי הדין הדתיים
הדרוזיים ,תשכ״ג—1962
) (19הפרק השלישי לחוק סוכני המכס,
תשכ״ה—1964
) (20סעיפים  146עד  152לחוק הפטנטים,
תשכ״ז—1967
2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ם״ח
ס״ח
ס״ה
סייח
ס״ת
סייח

תשכ׳׳א,
תשכ״א,
תשכ״ב,
תשכ״ג,
תשכ״ה,
תשכ״ז,

עמ׳
עמ׳
עמי
עמי
עמי
עמי

שר הדתות
שר המשפטים
שר הדתות
הממונה על הכנסות המדינה
שר המשפטים.״

.56
.118
.72
.20
.16
.148

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2724י׳י 7ב » ב תשל״א5.8.1971 ,

•. Hי:לצו .זד? ייקרא ״צו.שיפוטי המשמעת )משפט חוזר( )הוספת חוקים :לתוספת(,
תשל״א—1971״.
כ״ו בתמוז תשל״א ) 19ביולי (1971
•. : .
ד(7834

m

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

חוק הטיס1927 ,
דבר המלך על הטיס במושבות )הטלת חוקים(1937 ,
צו גדגר הגבלות על הטיסה ואכרזה בדבר אזור אסור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30ולפי פסקה  1לתוספת ו׳ לחוק הטיס• 1927 ,י ,ופסקה 4
לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות )הטלת חוקים( , 1937 ,אני מכריז
ומצווה לאמור:
2

בסעיף  1לצו הטיס )הגבלות על הטיסה ואנחת אזור אסור( ,תשכ״ט— 1969י,
.1
בהגדרת ״מפקח״ ,אחרי ״במיתקן פיקוח״ יבוא ״ולרבות אדם המשמש בתפקיד בקר
בחיל האוויר הישראלי״: .
 .2לצו זה ייקרא ״צו הטיס )הגבלות על הטיסה ואכרזת אזור אסור() .תיקון(,
תשל״א—1971״.
כ״ז בתמוז תשל״א ) 20ביולי (1971
) ח מ  (75527״־'••

 -י:

ש מ ע ו ן פרם
שר התחבורה

י חוקי א״י ,כ ר ד ג׳ ע מ ׳  ¡2551ס״ח  ,33תש״י ,עמי .73
 ,ע״ר  ,1937ת ו ס ׳  2ט ם ׳  ,707עמי  , .563־ .י
ק״ת  ,2445תשב״ט» ,מ׳ .2144
2

2

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,חשי״ח1957-
א ב ת ה על שירותים בגי־ פיקוח
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח— 1957י,
אני מכריז לאמור:
בתוספת לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החזקה( ,תש״ל—!969
.1
אחרי הפרט ״מצלמות״ יבוא:
״מכונות העתקה ושכפול״.

2׳

 .2לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירות החוקה( )תיקון
מם׳  ,(2תשל״א—1971״.
כ״ז בתמוז תשל״א ) 20ביולי (1971
׳־ "
45

ח

1

2

((74

ס ״ ח תשי״וז ,ע מ ׳ .24
ק ״ ת תש״ל ,ע מ ׳  ¡283תשל״א ,ע מ ׳ .509

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,2724י״ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,

פ נ ח ם 'ם פ י ד י
שד המסחר והתעשיה

פקודת המסחר עם האויב 939 ,ו
צו הקנייה מ ס ׳ 736
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף )(1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 ,1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
!

 .1צו הקנייה מם׳  15מיום  28,10.40שפורסם בעתון הרשמי מם׳  1047מיומ 30.9.40
יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של משה לייב ריש )מם׳ סידורי  (36באשר הרכוש
מגיע לפי צו ירושה לאלה:
יואל קונסקובולסקי
 22מתוך  600חלקים
 22מתוך  600חלקים
יוסף בן־חיים
 22מתוך  600חלקים
מאיר גלילי
 66מתוך  600חלקים
דוד יוסף ויטרוזה
 22מתוך  600חלקים
מרים רוזנברג
 22מתוך  600חלקים
דוד פיניק
 11מתוך  600חלקים
יודויגה פיניק
 11מתוך  600חלקים
מרים פיניק
 22מתוך  600חלקים
אליהו דרגו!
 22מתוך  600חלקים
שאול דרגון
22
מתוך  600חלקים
יוסף קונםקובלםקי
 22מתוך  600חלקים
מקם קונםקובלםקי
 22מתוך  600חלקים
חנה דרגון
 22מתוך  600חלקים
אליעזר דרגון
פליקס יואל ריש
 135מתוך  600חלקים
 135מתוך  600חלקים.
דינה ריש
תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז תשל״א ) 1ביולי .(1971

.2

ש׳ ו י נ ו ג ר ד
הממונה על רכוש האויב

ח׳ בתמוז תשל״א ) 1ביולי (1971
) ח מ2010ז(

פקודת המסחר עם האויב939 ,ז
צו הקנייה מ ס ׳ 737
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 /1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
 .1צו הקנייה מס׳  42מיום  22.8.41שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1127מיום 28.8.41
יבוטל במידה שהוא חל על  9/96חלקים של רכושו של שם טוב בן משה בן שם טוב
שלטיאל מסלוניקי )מס׳ סידורי  (31באשר החלקים הנ״ל מגיעים לגב׳ מרים )אמיליה(
שאול לבית יוסף קוניו לפי צו ירושה.
תחילתו של צו זה ביום כ״ו בתמוז תשל״א ) 19ביולי .(1971

.2

כ״ח בתמוז תשל״א ) 21ביולי (1971
< • >
חמ 720 0

1

ש׳ ו י נ ו ג ר ד
הממונה על רכוש האויב

» ״ ר  ,1939ח ו ס ׳  1מ ס ׳  ,923עמי .79

קובץ מ ת ק מ ת  ,2724׳״ז• ג א ב תשל״א5.8.1971 ,

ו ד״^^^יל־־עןיד ןי''־;׳» קי־ד :מל יי

פקודת העיריות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(945 ,ו
חוק עזר לחיפה בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מס עסקיס( , 1945 ,מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:
1

2

בתוספת הראשונה לחוק עזר לחיפה )מם עסקים עירוני( ,תשי״ז—) 1956להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( —
) (1ב&ריט  15לחלק א /במקום ״מכבסה )פרט למכבסה אוטומטית(״
יבוא ״מכבסות )לרבות מקומות לקבלת כביסה או עבודות צביעה וכיוצא
באלה ,ולמעט מכבסות אוטומטיות(״!
) (2בפריט  16לחלק א /במקום ״מכבסה )פרט למכבסה אוטומטית(״
יבוא ״מכבסות )לרבות מקומות לקבלת כביסה או עבודות צביעה וכיוצא
באלה ,ולמעט מכבסות אוטומטיות(״;
) .(3פריט  50לחלק ד׳ — בטל.
3

תיקיו התוספת
מראשונוז

:

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א ) 1באפריל .(1971

.2

הוראות סעיף  3להוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
.3
המס בעד.שנת  1971/72והוא ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות;
אולם כל סכום ששולם לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1971/72יראו אותו כאילו שולם
על חשבון המס לפי חוק עזר זה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )מס עסקים עירוני( )תיקון( ,תשל״א—1971״.

.4

תחילה
היראות פ ע ג י

השפ

משה פלימן
ראש עירית חיפה

נתאשר.
ז׳ בסיון תשל״א ) 31במאי (1971

) ח מ (874000

יוסף בורג
שר הפנים
1

2

3

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו פ ח חדש  ,8תשכ״ד ,ע מ ׳ .197
ע ״ ר  ,1945ת ו ס ׳  1מ  0׳  ,1436ע מ ׳  ;115ס ״ ח  ,'485תשכ״ז ,עמי .2
ק ״ ת  ,633תשי״ז ,ע מ י  ;2ק ״ ת  ,837תשי״ט ,ע מ ׳  ;178ק ״ ת  ,1178תשכ״א ,עמי  ;2439ק ״ ת  ,1992תשכ״ז ,עמי
 ;1330ק ״ ת  ,2200תשכ״ח ,ע מ ׳  ¡1092ק ״ ת  ,2416תשכ״ט ,עמי .1786

תיקון סערות דפוס
בתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ( )תיקון מס׳ (2׳ תשל״א—,1971
שפורסמו בקובץ התקנות  ,2712תשל״א ,עמ׳  ,1290בתקנה  ,(1)2בפרט )3א( החדש ,בשורתו האחרונה,
במקום ״0.60״ צ״ל ״0.70״.
בחוק עזר לחיפה )אספקת מים( )תיקון( ,תשל״א— ,1971שפורסם בקובץ התקנות  ,2700תשל״א,
עמ׳  ,1156בראש עמ׳  ,1157במקום הכותרת ״האגרה למ״ק בלירות״ צ״ל ״האגרה למ״ק באגורות״.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,2724י ״ ד ב א ב תשל״א5.8.1971 ,
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המחיר  36אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

