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 חוק נכי רדיפות הנאצים* חשי״ז-1957
ם י ר ר ע ת ה ד ע ו ר הדין ב ד ס ת ערר ו ש ג ר ה ד ת ס ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז—1957 1
 מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

; ק  ״ועדה״ — ועדת העררים שנתמנתה לפי סעיף 16 לחו
 ״החלטה״ — החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיף 7 לחוק.

 2. (א) הרואה עצמז נפגע על ידי החלטת הדשות המוסמכת רשאי לערור עליה לפני
 הועדה תוך ארבעה עשר יום מיום שהגיעה אליו ההודעה על החלטת הרשות המוסמכת!
 אולם רשאית הועדה להאריך לו אח מועד הערר לתקופה נוספת שלא תעלת על ארבעת

 עשר יום.

 (ב) העורר ימסור לועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות, ן
 את כתב הערר בשני עתקים.

 (ג) היה מענה של הועדה בית משפט, יימסר כתב הערר כאמור במשרד הרישום
 של אותו בית משפט.

 3. בכתב הערר יפורטו —

 (1) שמו של העורר, תארו, משלח ידו ומענו!

 (2) תכנה של ההחלטה!

 (3) התאריך שבו ניתנת ההחלטה ושבו היא נמסרת לעורר!
 (4) נימוקי העדד, לרבות נימוקים משפטיים, בל נימוק בפסקה מיוחדת

 ובקיצור $

 (5) הסעד המבוקש.

 4. לכתב הערר יצורפו שני העתקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך
 העורר.

 6. אין העורר רשאי לבקש בכתב הערר סעד שלא נבלל בזה שביקש מאת הדשות
 המוסמכת.

 7. הוגש ערר לועדה, ישלח יושב ראש הועדה לרשות המוסמכת עותק אחד של כתב
 העדר ושל כל מסמך שצורף אליו.

 8. הרשות המוסמכת רשאית להגיש לועדת תשובת מנומקת, תוך ארבעה עשר יום
 מהיום שנמסר לה עותק כתב הערר.

 9. התשובה תיחתם ביד הרשות המוסמכת או ביד בא כוחה.

 10. יושב ראש הועדה ישלח לעורר עותק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף
 אליה.

ן מהו  התי
 י6הומ ולערי

 (לעניו
 8עון1 17)

 פרטי זלערד

ו* י  צי
 טהצהים

י 5. כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא כוחו, י ע מ ה ! ־ י ג י  ח

י מ הפע י כ  הנ
 זל»=ד?ש

 ולעגית
 בד.כ הערר

 לרשוונ

 וזשוגין הדשומ
 ול!וו88כמ

 חתימה
 הוזשובוז

 העכדמ
 רוזשוגול

 לעודד

 1 ס״ח ת?5י״ז, עמי 103; וזשב״ט. עמ׳ 90.
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יתמי? י  11. (א) הרשות המוסמכת תמסור לועדה תוך המועד שנקבע להגשת התשובה את מ־
 הרשות

 דטיפטכת
 , , . הרשות

 התיק הכולל את בקשת העורר שהוגשה לה ואת כל. המסמכים וחומד הראיות שהיו בפניה,
 לרבות פרוטוקולים של העדויות שהושמעו בפניה וששימשו יסוד להחלטתה (להלן — התיק).

 (ב) הרשות המוסמכת תמסור לועדה את התיק בין אם הגישה תשובה לפי תקנה 8
 ובין אם לא הגישה.

 12. (א) יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולרשות ?־יעמטיעי
 י^נגיעמ הערר

 המוסמכת, ארבעה עשר יום לפחות לפני מועד השמיעה.
 (ב) נתברר ליושב ראש הועדה מכתב הערר, מכתב התשובה או מהתיק שאין
 חילוקיידעות ביחס לשאלות שבעובדה, רשאי הוא להורות לבעלי הדין לסכם בכתב בדרך
 הנראית לו, במקום לקבוע מועד לשמיעת הערר, ובלבד שיתן לעורר או לבא כוחו, על פי

 דרישתם, הזדמנות להשמיע דבריהם בעל פה.

 13. (א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת כתב הערר אלא טענות ־:פ

 אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר
 והעורר לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.

 (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד
 מועד, רשאית הועדה — מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה ובתנאים שתקבע — להרשות

 לעורר לתקן את הפגם. . .

 14. (א) הרשות המוסמכת רשאית, בכל עת עד ליום שנקבע לשמיעת הערר לבקש טחיהמ

 (1) למחוק ערר שאיננו מנומק או שאינו מגלת עילה, או שהוא טרדני
 או קנטרני;

 ־ (2) למחוק את הערר מאחר שלא פורטו בו נימוקי הערר!
 (3) למחוק מכתב הערר כל דבר שאינו דרוש לענין.

 (ב) הועדה רשאית למתוק את הערר או כל דבר מכתב הערר, כאמור בתקנת
 משנה(א), גם אם לא נתבקשה לכך מאת הרשות המוסמכת.

 15. העורר יהא רשאי, בשעות קבלת הקהל הנהוגות במשרדי הממשלה, לעיין בתיק עיון ־חושי

 במשרד הרשות המוסמכת ולעשות לעצמו העתקים מהמסמכים שבו. יי״ייי"

 16. (א) ועדת הערר רשאית בכל עת עד לסיום הדיון בפניה, להרשות לעורר לתקן'את תיקיו
ג הערר מ ן ־ ק ן ת מ ף ה ר ע ב ה ת ת כ ר א ר ו ע ש ה י ג  כתב הערר! החליטה הועדה להרשות את התיקון, י

 בשני עתקים, תוך המועד שהועדה קבעה.

 (ב) יושב ראש הועדה ישלח לרשות המוסמכת עותק אחד של כתב הערר המתוקן!
 הרשות המוסמכת רשאית להגיש תשובה תוך המועד שקבעה מועדה'בהחלטתה.

 (ג) הוראות תקנות אלה בדבר כתב הערר וכתב התשובה יחללו, בשינויים המחויי־
 בים, על כתב הערר המתוקן והתשובה עליו.

 17. העורר והרשות המוסמכת רשאים להביא ראיות בפני הועדה, בכפוף לאמור בתקנות י-איומ

 אלה.
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 18. (א) רצה העורר לחקור אדם שהעיד בפני הרשות המוסמכת, הן בכתב והן בעל־
 םה, בעיין נושא הערר, ושלא היה עד של העורר, יגיש לועדה בשני עתקים רשימת
 השאלות שברצונו לשאול איותו אדם (להלן — רשימת השאלות) שבעה ימים לפחות לפני

 המועד לשמיעת הערר.

 (ב) הועדה תשלח העתק אחד של רשימת השאלות לרשות המוסמכת.

 (ג) הוראות תקנה 14 יחולו על רשימת השאלות, בשינויים המחריבים.

 19. העורר לא ישאל, בחקירתו בפני הועדה, עד כאמור בתקנה 18 שאלה שלא
 פורטה ברשימת השאלות, זולת אם הועדה — מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה —

 הרשתה לעשות כן.

 20. (א) עורר שברצונו להזמין אדם להתייצב בפני הועדה כדי להעיד או בדי למסור
 מסמך, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך בשני עתקים, שבעה ימים לפחות לפגי המועד

 לשמיעת הערר.

 (ב) בקשה באמור בתקנת משנה (א) תפרט את שמיו ואת מענו של העד, את *
 מקצועו וכן את העובדות שנטענו בכתב הערר שלהוכחתן ברצונו להזמין אותו אדם.

 (ג) יושב ראש הועדה ישלח לרשות המוסמכת עותק אחד של הבקשה.

 21. יושב ראש הועדה רשאי לסרב לבקשת העורר להזמין אדם להעיד אם, לדעתו,
 הבקשה היא טרדנית או קנטרנית.

 22. יושב ראש הועדה רשאי להתנות את הוצאת ההזמנה כאמור בתקנת 20 בהפקדת
 סכום לכיסוי ההוצאות של הזנ*נת העד, לרבות שכר הבטלה שייפסק לזכותו, בשיעור

 שיקבע יושב ראש הועדה ושלא יעלה על שיעור שכר הבטלה שבית משפט היה דשאי י
 לפסוק לזכותו של העד אילו הוזמן להתייצב בפניו בהליכים אזרחיים ז יושב ראש הועדה
 רשאי גם להתנות את ההזמנה במתן ערובה לתשלום ההוצאות כאמור, כפי שנראה לו סביר

 בנסיבות הענין.

 23. לא תישמע עדות מטעם העורר אלא לאחר שהעורר מסר ליושב ראש הועדה, שבוע
 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת העדות, תצהיר בשני עתקים על העובדות שעליהן
 תישמע העדות, או אם הועדה מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה, התירה את שמיעתה;

 העתק התצהיר יומצא לרשות המוסמכת.

 24. הודיע העורר על רצונו לחקור אדם כאמור בתקנה 18, לא תשמש עדותו של אותו
 אדם שניתנה בפני הרשות המוסמכת ראיה, אלא אם היה אותו אדם נוכח בשמיעת הערר
 כשהוא מוכן לחקירה בשאלות שפורטו ברשימת השאלות, או אם הועדה היתה משוכנעת

 שקבלת הערות דרושה למען הצדק.

 25. תעודה של רופא על מצב בריאותו של אדמ תהא בתצהיר שיצורף לו כרטיס החולה
 ושייעדך לפי טופס 1 שבתוספת, ולא תקבל הועדה תעודה של רופא על מצב בריאותו של

 אדם שלא בתצהיר כאמור אלא אם ראתה טעם מיוחד לכך שתפרש בהחלטתה.

 26. חוות דעת של רופא בשאלה שבידיעתו המקצועית תהא בתצהיר לפי טופס 2
 שבתוספת, ולא תקבל הועדה חוות דעת בכתב שלא בצורה האמורה אלא אם ראתה טעם

 מיוחד לכך שתפרש בהחלטתה.

 הנשת
 רשימת שאלות

 מגל!* החקירה
 לרשינות
 השאלות

 הזצ:מ עדיש
 נ:*עפ העורר

 פירופ להתיר
י  הדמנו! ע

ן לליפוי  נקדו
 הוצאו.? העדות

 תצהיר על
 תוכן הערות

 מנועה העורר

 עדות כפני
 הרשור, ה2ום1:ת

 כראיה

 »י5ן הגשת
 תעדיה רפואית

 או9ן הנשת
 וזוות דעת

 רפואית
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 27. (א) רצה בעל דין לחקור את המצהיר בתצהיר הקיר־ שכנגד, יודיע על כך לבעל ח?ייה שדננו.

 הדין שהגיש אותו וידרוש את התייצבותו של המצהיר לשם חקירה שכנגד בשעת הדיון
 בערר! ההודעה תומצא בעוד מועד כדי.ליתן למצהיד שהות מספקת להתכונן ולבוא למקום

 הבירור של הערר.

 (ב) לא התייצב המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש התצהיר ראיה אלא אם החליטה
 כך הועדה מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה.

 (ג) הועדה רשאית, בכל עת, לדרוש מיזמתה היא את התייצבותו של מצהיר לשם
 חקירה.

 28. הועדה רשאית מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה להאריך כל מועד שנקבע האיהת שיעיים

 בתקנות אלה או על פיהן.

ה י ז

י

 29. העורר רשאי בכל עת לחזור בו מן הערר על ידי מתן.הודעה בכתב לועדה על ה
י י ז ! 1 ז '  ביטולו! ההודעה תוגש בשני עתקים ויושב ראש הועדה ישלה העתק אחד ממנה לרשות נ

 המוסמכת.

ם היגאוה־טקיה ן  30. הועדה רשאית, על פי בקשת הרשות המוסמכת, שתוגש לר< תוך ארבעה עשר י
י פי ^ שלכי ף י ^ ת ך ן א צ ו ה ר ב ר ן ע ת ה ב א י י ח ו ל 2  מיופ שנמסרה לה הודעת הביטול כאמור בתקנה 9

 בולן או מקצתן.

ת שמיעמהערד ו נ ע  31. תמה גביית הראיות, או לא נגבו ראיות בכלל, תשמע הועדת תחילה את ט
 העורר ולאחר מכן את טענות הרשות המוסמכת; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה,

 להתיר לעורר להשיב לטענות הרשות המוסמכת.

 32. לא התייצב העורר לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר והוכח לועדה שההזמנה .אי-יזמייגבוון
י י י ע  הומצאה לו, תבטל הועדת את הערר, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרש ה
 בהחלטתו״ לדון בערר. ־

 33. לא התייצבה הרשות המוסמכת לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר׳ והוכח אי־התייאומ
^ הרשות ת־ייסמכו* ף י ג פ ^ ב ט ש י ל ח ה ל  לועדה שההזמנה הומצאה לה, רשאית הועדה לדון בערר ו

ו 1_ יחייתהייוז ת  34. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיע
 לדחות את המשך הדיון בו, אם הדודה דרושה, לדעתה, למען הצדק.

 35. הועדה לא תיזקק לכל נימוק שלא פורש בכתב הערר או בכתב התשובה או שלא מכיומהוימ
8 , " 6 ,  היה נימוק להחלטת הרשות המוסמכת, ולא תיזקק לכל נימוק ולכל טענה של העורר שלא ״

 הביאם בפני הרשות המוסמכת, אלא־אט היא משוכנעת שהנימוק או הטענה נשמטו מטעמים
 שלא היתה לבעל הדין המבקש להיעזר בהם שליטה עליהם.

ם ־ם»»י ז נ ר  36. הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין ־

ה ויאיות נו־פות ד ע ו ה ק ש ן מ , ל נ כ ם ל ח  הנזכר בכתב הערר, בכתב התשובה או בהחלטה שעודרים עליה או בי
 החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה 35.

 37. (א) לא קיים העורר את המוטל עליו מאת הועדה או היושב ראש שלה לצרכי אי-?יופ
> הוראות ווועדמ ר ף ע ״ ה _ א ך ע ן ת ה י א ש ׳ ך ך ך ע ן ב ן י ך ,1 ה ו ה י  נ

 (ב) לא קיימה הרשות המוסמכת את המוטל עליה מאת הועדה או היושב ראש
 שלה לצדכי ניהול הדיון בערר, רשאית הועדה להחליט בערר בלי להתיר לרשות המוסמכת

 להשמיע דבריה.
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» עיי־ 38. בוטל ערר לפי תקנה 32, רשאי העורר, תוך ארבעה עשר יום מיום המצאת ההחלטה י ז ח  י

 על הביטול לידיו, לבקש מהועדה להשיב את הערר; הוכיח העורר כי נבצר ממנו מסיבה
 מספקת להתייצב.במועד הקבוע לדיון, רשאית הועדה להשיב את הערר, בתנאים שייראו

 לה בדבר תשלום הוצאות.

 39. בכל ענין שלא נקבעת לו הוראה מיוחדת בתקנות אלה תהא גביית הראיות בדרך
 הנראית לועדה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות להכרעתה.

 40. מסמך שיש להמציא או לשלוח על פי תקנות אלה לבעלי הדין יומצא אישית, או
 בדרך שמוסרים כתב בי־דין בהליכים אזרחיים בבית משפט.

 41. הרשות המוסמכת רשאית להיות מיוצגת בכל הליכי הערר על ידי היועץ המשפטי
 לממשלה או נציגו.

 42. הוצאות הערר וכל הליך שבו יהיו בשיקול דעתה של הועדה.

 43. הועדה רשאית, בהסכמת בעלי הדין, לסטות מהאמור בתקנות אלה, מטעמים
 מיוחדים שתפרש בהחלטתה, כאשר הדבר נראה לה לבירור מועיל וצודק של השאלות

 העומדות להכרעתה.

 44. דיוני הועדה יירשמו בדרך שיורה עליה יושב ראש הועדה.

 45. החלטת הועדת תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ובידי חברי הועדה.

 46. העתק החלטת הועדה מאושר ביד היושב ראש יישלח לעורר ולרשות המוסמכת סמוך
 ככל האפשר למתן ההחלטה.

 47. כתב ערר שהוגש לפני תחילתן של תקנות אלה, רשאי יושב ראש הועדה להורות
 על איזה הליכים שבערר יחולו בתקנות.

מ 48. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים מיום פרסומן. ל י ח  ת

פ 49. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בועדת' ערר), תשל״ד— ז ־ ׳  ה

 1973״.

ת פ ס ו  ה

 טופס 1
 (תקנה 25)

ר י ה צ  ת

 אני, החתום מסד, מ מצהיר בזוז

 לאמור :

 1. שמי ומעני הם כאמור לעיל.

 2. מספר רשיוני לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, הוא

 3. המסמך המצורף המסומן בידי באות ״א״ הוא כרטיס החולד.
 מ הנמצא במשמורתי/הנמצא במשמורת

 (ציין אונ שם קופת החולים או המוסד הרפואי האהד שבמשמודתש נמצא הכרטיס).

 אופן נפיית
 ראיות

 דטגאת מפניכיפ

י י י י ע נ ו צ י  י
 היועץ השעפפי

 למפעלה

מ גאו  הו

 פ«יה «הוראות
 התקנויז

 טרשפ

 ההל9ת הועדה

 מפירת העת?
 ההחלטה

ISBB הוראות 
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. . . .  4. הרישומים שבכרטיס המצורף נעשו בידי , או

 הרישומים שבכרטיס המצורף החל מיום ועד יום

 נעשו בידי :

; היום .  ניתן ב.

- שש המצהיר

 אני החתום מטה מ המורשה לכך לפי סעיף

 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א—1971, מאשר בזה כי ביום

 התייצב בפני (שם המצהיר) שהזדהה לשביעת רצוני על ידי(תיאור

 המסמך המזהה) המוכר לי אישית — ולאחר שהזהרתיו כי עליו

 להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לענשימ הקבועים בחוק אפ לא יעשה כן, הצהיר על התצהיר דלעיל.

 ח חיטת מקבל התצהיר

 טופס 2
 (תקנה 26)

 אני החתום מטה מ מצהיר בזה לאמור :

 1. שמי ומעני הם כאמור לעיל.

 2. נקפד רשיוני לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, הוא

 3. נתבקשתי לחוות את דעתי בערר של (נ0ם העורר) , נגד הרשות המוסמכת
 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז—1957, שהוגש מטעם העורר כאמור בפני ועדת העררים שהוקמה

 לפי החוק האמור,

 4. אלה פרטי השכלתי

 5. אלה פרטי נסיוני המקצועי

 6. האת חוות דעתי

 ניתן היום ב

 ח תיגה

ה  אני החתום מסה, המורשה לכך לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח הדש], תשל׳׳א—1971, מאשר מ

 כי ביום התייצב בפני (שם המצהיר)

 שהזדהה לשביעת רצוני על ידי(חיאור המסמך הם1הה) . המוכר לי אישית'—

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לענשים הקבועים בחוק אם. לא יעשה כן,

 הצהיר על התצהיר דלעיל.

 תתימת 3קבל התצהיר

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 ט״ן בכסלו תשל״ד (11 בדצמבר 1973)
 (חט 731111)

בן התקנות 3107, ב׳ בטבת תשל׳׳ד, 27.12.1973  קו



 חוק מ?ו רכוש וקרן פיצו״מ, תשכ״א-1961

 תקנות בדבר תשלום פיצוייםבשל נזק לנכס חוץ ישראלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46ג לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 י, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ
 ישראלי), תשל״ב—21971, במקום תקנח משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) שיעור התשלום שיחול לכל שנת מם בעד ביטוח נכס בר־ביטוח שאיננו
 נכס חקלאי ואיננו בנין מגורים, מבני נזק לפי תקנות אלה יהיה כדלהלן:

 (1) נמצא הנכם באזור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות שעת חירום (השטחים
 המוחזקים על־ידי צבאיהגנה־לישראל— שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

t תשכ״ז—1967 * — 1% משווי הנכס כפי שהוצהר 

 (2) נמצא הנכם במקום אחר — %i משווי הנכם כפי שהוצהר.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק)
 (נכס חוץ ישראלי) (תיקון), תשל״ד—1973״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ט בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973) פ
 >חמ 734703) שד האוצר

 1 ם־ח תשכ״א, עמי 100: תש״ל, עמ׳ 12, תש״ל עמי 126; תשל״ב, עכ׳ 153.

 2 ק״ת תשל׳׳ב, ענז׳ »42.

 3 ס״זן תשכ״ח, עמי 20; תשל׳׳ב, עמי 24.

 פקודת סדרי השלטון והמשפט, הש״ח-1948

 תקנותישעת׳חירום בדבר תשלום מקדמה למשרתים במילואים

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 1
 מתקין תקנות-שעח־חירום אלה:

 תיקה תקנה 1 1. בתקנות־שעת־חירום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים), תשל״ד—1973 2

 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 1(א) —

 (1) בפסקה (1), במקום ״675 לירות״ יבוא ״850 לירות״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״570 לירות״ יבוא ״725 לירות״!

 (3) בפסקה (3)׳ במקום ״500 לירות״ יבוא ״600 לירות״.

 1 ע״ר תש״לן, תופי א׳ ע«י נ,

 2 ק״ת 3089, תשל׳׳ד, עמי 332.

 תיל,ון ר.ק:ה 4
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m 2. אחדי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא: ד,1פ5ת וני״נוז 

י נא. (א) שילם מעביד לעובד או בעדו סכום על חשבון שכר עבודת ע ג פ י י ש ת ה  ״
 שידות גאוקטובר , ,

 עקב שירותו במילואים בתקופה שבין י׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר
 1973) לבין ה׳ בחשון תשל״ד (31 באוקטובר 1973) (להלן בתקנה זו —
 שירות באוקטובר), יראו לענין החוק כתשלום על חשבון התגמול המגיע

 לעובד בעד שירות באוקטובר —
 (1) אח הסכום ששילם המעביד באמור — אולם לא יותר
 ממקסימום התגמול שנקבע על־פי החוק, לאחר שהופחת ממנו
 התשלום המשפחתי ששולם לגבי העובד בעד השירות באוק־
 טובר על־פי צו לפי סעיף 3(ב) לחוק (להלן בתקנה זו — תשלום

 משפחתי)!

 (2) אם־ לא שולם תשלום משפחתי — את הסכום ששילם
 המעביד כאמור, עד למקסימום התגמול שנקבע על־פי החוק,

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו גם אם הסכום ששולם לעובד
 או בעדו מאת מעבידו ניתן כהלוואה ורואים כאילו נפרעה ההלוואה עד
 לסכום שרואים אותו כתשלום על חשבון התגמול כאמור בתקנת משנה(א).

 (ג) מי שסכום התגמול שהוא זכאי לו על־פי החוק בעד שירות
 באוקטובר קטן מהסכום שהיה מגיע לו כמקדמה אילו חלד. עליו תקנה 1,
 ומי שזכאי לתשלום לפי תקנה 5׳ שלא שולם בעדם תשלום משפחתי או
 שהתשלום המשפחתי ששולם קטן מהסכום שהיה מגיע להם כמקדמת
 כאמור, ישלם להם אוצר המדינה באמצעות קרן ההשוואה שהוקמה על
 פי החוק סכום השווה לסכום המקדמה שהיד. מגיע להם כאמור בניכוי

 סכום התשלום המשפחתי ששולם.

 (ד) תשלום משפחתי ששולם בעד שירות באוקטובר דינו לענין
 י תקנות 3,2 ו ־4 כדין המקדמה.

 (ה) לענין תקנה 6, ״התקופה הקובעת״ — לרבות שירות באוקטובר.״

 3. תקנח 1 תחול לגבי שירות במילואים בתקופה שבין ו׳ בכסלו תשל״ד (1 בדצמבר י״ייי
 1973) לבין ד בטבת תשל״ד(31 בדצמבר 1973).

־ ש  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנותישעת־חירום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים); ה
 (תיקון)׳ תשל״ד—1973״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ב בכסלו תשל״ד (17 בדצמבר 1973) י
 010 18333) שר העבודה
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 חוק שיתח מילואים (הגמולים), חשי״ס~959ן 1נוסח משולב1
 תקנות בדבר כללים לקביעת תשלום הפרשים למשרד הבטחון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27ד ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט—
 1959 !, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

י מט־י 1. משרד הבטתון ימסור לקרן ההשוואה אחת לשנה, בתום כל שנת כספים, הודעה על ועה ע  הי
ו מספר ימי השירות במילואים שנחסכו תור אותה שנת כספים. ״ ח נ ^ ם י א ז ל י ל  ב

 חי?״•* יהי 2. בחישוב ימי השידות במילואים שנחסכו יובאו בחשבון רק ימי השידות שקרן
= ההשוואה היתה משלמת בעדם תגמול לולא נחסכו (להלן — ימי מילואים שנתמכו). י א 1 י י ־ ב , . " ^ 

מ 3. , הסכום שנחסך בשנונ כספים פלונית כאמור בסעיף 27ד לחוק יחושב כך: מספר ימי ו ־ 8  ״י׳״י* ה
 ש: המילואים שנחסכו יוכפל בסכום השווה לתגמול היומי הממוצע ששולם באותה שנת כספים.

 שד העבידה
 הי׳לטי* _ 4. שר העבודה יחליט אם להורות על החזרת ההפרש כולו או הלקו למשרד הבטחון,

 כאמור בסעיף 27ד לחוק, לאחר שנתן דעתו להמלצת שר הבטחון בעניו זה והובאו בפניו
 דין וחשבון על מצבה הכספי של קרן ההשוואה וחווח־דעת ועדת המשנה שמועצת קרן

 ההשוואה המנה מביו חבריה לצורך זה.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים) (כללים בדבר קביעת תשלום
 הפרשים למשרד הבטהון), תשל״ד—1973״,

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״בבכסלותשל״ד (17 בדצמבר 1973) י
 >תמ 751200< שד העבודה

 1 ס״ ה תשי״ט, עמי 306: תשל״ג, עמי 110.

 חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״?ן-959ו [נוסח משולב]
 תקנות בדבר תשלום תגמולים לעצמאיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט—1959
, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת לעניני קרן ההשוואה, אני מתקין  [נוסח משולב] ג

 תקנות אלה:

—  י-י?יזמי.»׳ 1. בתקנה 6 לתקנות שירות מילואים (תגמולים), תשכ״ז—1967 ־

 (1) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג1) תקנת משנה (ג) לא תחול לגבי מי ששירת במילואים בתקופה שבין
 י׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר 1973) לבין י״ד בכסלו תשל״ה (30 בספטמבר

.(1974 
 (ג2) עובד עצמאי ששירת במילואים לאחר יום ט׳ בתשרי תשל״ד (5
 באוקטובר 1973) והכנסתו הממוצעת חושבה לענין שירות כאמור לפי ההכנסה

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 306; תסל״ג, עמ׳ 110; תש״ל, עמי 60.

 2 ק״ת תשל״ו, עניי 3368; תשל״א, עמי 164; תשל״ד, עמי 140.
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 שנקבעה לו על־פי שומה: סופית לפי פקודת מם הכנסה׳ שנערכה לגבי
 שנת כספים פלונית הקודמת לשנת הכספים שקדמה לזו שבה שירת במילואים,
 תוגדל הכנסתו לענין חישוב ההכנסה הממוצעת לענין שירות כאמור באותו
 שיעוד שבו עלה המדד לשנת הכספים שקדמה לזו שבה שירת במילואים

 על המדד לשנת. הכספים שלגביה נערכה השומה הסופית כאמור.
 לעניו תקנה זו, ״מדד״ — המדד החדשי הממוצע של המחירים לצרכן המבוסס
 על המדדים החדשיימ של מחירים לצרכן שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה לגבי שנת כספים פלונית.״{
 (2) בתקנת משנה (ד), במקום ״בתקנת משנה (ג)״ יבוא ״בתקנות משנה (ג)

 או(ג2)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מם׳ 3), תשל״ד— השש

 1973״.

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ג—1973 ־ —

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 כ״ה בכסלו תשל״ד (20 בדצמבר 1973)-
 (חמ 75125)

 S דיני מדינת ישראל נוסיז חדש, תשכ״א, עמי 120.

1,500.00 

1,000.00 

1,100.00 
250.00 

250.00 

550.00 

175.00 

175,00 

 (1) בחלק ד׳, סימן ב׳, במקום פרט 19 יבוא:

 ״19. מיתקן להעברת נתונים לעיבוד, כאשר שירותי האחזקה
 ניתנים מאת משרד התקשורת, למעט הקו —

 (א) כשמועברות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה — י
 רכוש משרד התקשורת

 רכוש המנוי

 (ב) כשמועברות 600 עד 1,200 יחידות העברה (ביט)
 לשניה —

 רכוש משרד התקשורת
 רכוש המנוי

 (ג) כשמועברות 2,400 יחידות העברה (ביט) לשניה —
 רכוש משרד התקשורת

 רכוש המנוי
 (ד) כשמועברות 4,800 יחידות העברה (ביט) לשניה —

ש משרד התקשורת מ  ר
 י רכוש המנוי

 1 חוקי א״י, כרד ב׳ פרק קט׳׳ו, עמ׳ 155!; ס״ח תשכ״ה, עמי 234.

 S ק״מ 2964, תשל׳׳ג, עט.׳ 707; ק״ת תשל׳׳נ, עמי
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 (ה) כשמועברות 9,600 יחידות העברת (ביט) לשניה —
 רכוש משרד התקשורת 2,750.00

 רכוש הממי , 425.00
 (0 כשמועבדות 40,800 יחידות העברה (ביט) לשניה —

 רכוש משרד התקשורת 4,500.00
 רכוש המנוי 800.00״.

 (2) בחלק זי, אחרי פרט 31 יבוא:
 ״32. חיבור של מיתקן להעברת נתונימ לעיבוד לרשת הטלפון
 הציבורית, כאשר מיתקן זה הוא רכוש המנוי והתקנתו
 ואחזקתו נעשות בידי גוף שמשרד התקשורת הכיר בו

 לכך, למעט הקו 250.00״.

 תחיית 2. , תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974).

 העט 3. לתקנות אלת ייקדא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון מם׳ 2), תשל״ד•—
 1973״.

 ט״ו בכסלו תשל׳יד (10 בדצמבר 1973) ש מ ע ו ן פ ר ס
 (חמ 76000) שר התקשורת

 פקודת בתי התאו
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

־ 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ג—973! 2, • ^ ־ ו ת ה מ ק י  ת
 בחלק ג׳ —

 (1) בפרט 5, במקום ״2.40״ יבוא ״2.65״ !
 (2) בפרט 12, במקום ״1.10״ יבוא ״1.20״ 5

 (3) בפרטים 13 ו־14, במקום ׳״3.60״ יבוא ״4.00״, במקום ״4.70״ יבוא
 ״5.25״, במקום ״6.80״ יבוא ״7.55״ ובמקום ״10.35״ יבוא ״11.55״.

 מחייה 2. (א) תחילתן של פסקאות (1) ו־(3) לתקנה 1 ביום ז׳ בטבת תשל״ד (1 ביגואר

.1974• 
 (p תחילתה של פסקה (2) לתקנה 1 ביום כ״א בטבת תשל״ד (15 בינואר 1974).

 השמ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ) (תיקון)׳
 תשל״ד—1973״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ה בכסלו תשל״ד (20 בדצמבר 1973) ש
 >״« 9י»76< שר התקשורת

 1 חוקי א׳׳י, כרד ב׳ פרק קט״ו, עסי 1155; ס״ח חשכ״ח, עפ׳ 234.

 2 ק״ת 2975, תסל״ג, עמי 856; קית 3022, תשל״נ, עמ׳ 1516.
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 פקודת בתי הדואר

לאי ת הבו רו ם עבוד השי י מ ו ל ש ת בדבר ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 3ה לפקודת בחי הדואר אני מתקין תקנות אלה:

1 ו , ד ״ ו ז ? י  1. בתקנה 2 לתקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשכ׳׳ת—1968 ־ — «

 (1) בפרט 1׳ במקום ״0.50״ יבוא ״1.00״ 5

 (2) בפרט 2, במקום ״0.25״ יבוא ״0.50״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז׳ בטבת תשל״ג(1 בינואר 1974). תחילו?

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי)(תיקון), ה*־
 תשלי׳ד—1973״.

ס ר ן פ ו ע מ  ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973) ש
 שר התקשורת

 ביטוי תקנות

 1 חוקי א״י, כרד ב׳ פרק קט״ו, ע=׳ 1155; פיח וזשכ״ה, עמי 234.

 2 ק״ח תשכ״ח, עמי י182; ק״וו 2989, תשל״נ, עמי 1041-

 פקודת בתי הדואר

 ביטול תקנות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 107(1)(ב) לפקודת בתי הדואר י, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1, במלות —

. , :  (1) תקנות בתי הדואר (קרן קנסות) 2

.  (2) תקנות בתי הדואר (הטלת קנסות) 3

 2. לתקנות אלת ייקרא ״תקנות בתי הדואר (ביטול חיקוקים), תשל״ד—1973״,

׳ ם ר ן פ ו ע מ  ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973) ש
) י שד התקשורת 7 6 0 0 0 מ ת  נ

 1 הוקי א״י, כרד בי, דט׳ 1155; ס״ח תשכ״ג, עמי 234; ס״וז חשכ׳׳ח, עמי 226; סייח יזשכ״ה, עמ 232.

ד גי, עמי 2087; ע״ר 1938, הוס׳ 2, עמי 439.  2 חדקי א״י, כי
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 חוק רישוי שירותי תעופה, תשבי׳ג-1963
 תקנות בדבר הארכת תקפם של רשיונות הפעלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־23 לתוק רישוי שירותי תעופה, תשכ״ג—1963
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. על אף האמור בתקנה 4(א) לתקנות רישוי שירותי תעופה (רשיונות להפעלת כלי
, תקפם של רשיונות הפעלה שעמדו לפקוע ביום ו׳ בטבת  טיס והשכרתם), תשכ״ד—1963 2
 תשל׳׳ד (31 בדצמבר 1973) ואשר נבצר מבעליהם שעובדיהם גוייסו לכוחות המילואים
 לחדשם, מוארך בזד, עד יום ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974), בתנאי שבעל הרשיון המציא
 לראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה עד יום כ״א בטבת תשל׳יד (15 בינואר
 1974) פוליסת ביטוח.תקפה המתייחסת לכלי הטיס שבהפעלתו של בעל הרשיון עד יום ח׳

 בניסן תשל׳יד(31 במרס 1974).

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי שירותי תעופה (רשיונות. להפעלת כלי טיס)
 (הוראת שעה), תשל״ד—1973׳׳.

ס ר ן פ ו ע מ  כ״א בכסלו תשל״ד (16 בדצמבר 1973) ש
) שר התקשורת 7 5 5 z 6 ° ח ) 

 1 ס״ד1 תשכ׳׳ג, עמי 104.

 2 ק״ת תשכ״ד, ¿a׳ 469; תשכ״ז, עמ׳ 2978.

 פקודת הטלגרף האלחוטי
 ביטול צו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי(נוסח חדש), תשל״ב—1972
 אני מצווה לאמור:

 1. צו הטלגרף האלחוטי(פיטורים), 1945 2 — בטל.

 2. לצו זה'ייקרא ״צו הטלגרף האלחוטי(ביטול), תשל״ד—1973״.

ס ר ן פ ו ע מ  ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973) ש
 שר התקשורת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, תשל״ב, עמי 506; סייח תשכ״ח, EÍ׳ 226; ט״ח תשכ״ח, עפ׳ 232.

 2 ע״ר 1945, תו0' 2, עמי 327.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לגפרורים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי לגפרורים), תשל׳יג—
 '1973 -״, בפסקה (2), במקום ״64 אגורות״ יבוא ״70 אגורות״.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 2 ק׳׳ת תשל״ג, צמ׳ 1659.
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 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי לגפרורים)(תיקון),

 תשל״ד—1973״. ך!

ם ב ד ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיד.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמכר 1973)
 (המ 741106)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957
 צו בדבר מחירים מקסימליים למוצרי מזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיי׳ח—1957
 אני מצווה לאמור:

, תי־ןין התי־«» ( ן ו ז י מ ר צ ן מ  1, בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ל
, בחלק שני, במקום:  תשלי׳ג—1973 2

׳ ׳ נווד ד׳ גויר ה ד נ  טור «׳ פור ה׳ מו
 חלב או הפירוט לפי המחיר בלירות במכיר ה —

 למחיקי חלב j לקמעונאי ] יצרכו
 התוספת האריזה הכמות

 לצו הפיקוח
 מוצרי
 חלב

 6 שקית 200 מ״ל — 0.175 0.21"
 ״חלב קקאו

 מפוסטר

 6 שקית 200 מ״ל — 0.21 0.25״.

 יבוא:
 ״חלב קקאו

 מפוסטר

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון) הש=
 (תיקון מסי 4), תשל״ד—1973״. .

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 י״ח בכסלו תשל״ד (13 בדצמבר 1973)
 (חמ 74194)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, דמי 24, השל״1, עמי 26.

 2 ק׳׳ת תשי׳׳ג, עמי 562; תשל״ד, עמי 167.

 פקודת היערות
ר ליער ל אזור שמו ה ע ת ב ן א ו ק י  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות •י, אני מכריז לאמור:

, במספר »יי,יז התוספת  1. בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער) (מם׳ 4), תשכ״ו—1966 2
 סידורי 455, במקום הקטע ״7 19272 369,932 אמ/50/13(12)״ יבוא ״7 19272 367,392

 אמ/50/13 (12)״.

 1 חוקי א״י, כרך אי, עפ׳ 690.

 2 ?׳׳ת תשכ״ו, עמי 2850.

1 
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ה זו ייקרא ״אכרזת מיערות (אזור שמיד ליער) (מס׳ 4), תשכ״ו—1966 ח כ א  ה«= 2. ל

 (תיקון), תשל״ד—1973״.

ם ג ב ת י י י  י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973) ח
) שר החקלאות 7 3 8 6 ט 2 ״ ) 

 פקודת היערות
 תיקון אכרזה על אזור שמור ליער

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות אני מכריז לאמור:

, במספר סידורי 9, * 1. בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער), תשס״ז—1956 2 5 5 1 1  ״*?יי יי
 הקטעים ״83 11506 12,860 אמ/58/4(91)״ ר״84 11506 93,879 אמ/58/4(92)״ — יימחקו.

־ 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת היערות (אזור שמור ליער), תשט״ז—1956 (תיקון), ש  ה

 תשל״ד—1973״.

ם ג ב ת י י י  י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973) ח
) שר החקלאות 7 3 8 6 2 £  ייז

י, ברך אי, פרק ס״א, עמי 690.  1 מלקי אי

 2 ק״ת 630, תשט״ו, עמ׳ 1159.

 פקודת היערות
ר ליער ל אזור שמו ה ע ח ב ן א קו  תי

, אני מכריז לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודות היערות

 תיקיל התיכפיז 1. - בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער), תשל״א—21971, במספר סידורי
— 479 

 (1) במקום הקטע ״54 19201 21,500 אמ/52/113״ יבוא ״56 19201 20,828
 אמ/3נ/52״ ן

 (2) במקום הקטע ״4 19201 121,500 אמ/52/13״ יבוא ״4 19201 120,340
 אמ/52/13";

 (3) במקום הקטע ״29 19200 718.871 אמ/21/13(12)״ יבוא ״29 19200
 712.871 אמ/21/13(12)".

 וזש= 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת היערות (אזור שמור ליער), תשל״א—1971 (תיקון),

 תשל״ד—1973״.

ם ג ב ת י י י  י״ב בכסלו תשל״ד (ד בדצמבר 1973) ח
י< שר החקלאות 3 8 6  >וזם 2

 1 זזוק א״י, כרך אי, ןינ!׳ 690.

 2 ק׳׳ת 2654, תשל״א, עמי 425.
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 פקודת היערות

ר ליער ור שמו ל אז ה ע ז ר כ ן א קו  תי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות!, אני מכריז לאמור:

rssiiH ת היערות (אזור שמור ליער) (מם׳ 2), תש״ל—970! 2 תיקיו ח כ א  1. בתוספת הראשונה ל
 הראשונה

 (1) במספר סידורי 492, במקום הקטע ״37 19408 48,194 אמ/24/13(297)״
 יבוא "152 19408 12.774 אמ/24/13(297)״.

 (2) במספר סידורי 491, במקום הקטע ״8 19348 469.562 אמ/25/13(98)״
 יבוא "74 19348 463.601 אמ/25/13(98)".

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכתת היערות (אזור שמור ליער) (מסי 2), תש״ל—1970 !ד»ש
 (תיקון),תשל״ד—1973״.

 י״ב בכסלו תשל״ד (7 בדצמבר 1973) ח י י ם ג ב ת י
) שר החקלאות 7 3 8 £ 2 מ ה ) 

 1 חוקי א׳׳י, כרך אי, פרק פ׳׳א, עמי 690.

 2 ק״ ת 2505, תש״ל, עם׳ 867.

- 954ו ד ״ י ש  חוק בגק ישראל, ת

 הוראות בדבר קביעת שיעורי ריבית על גרעונות בנכסים נזילים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 !, ולאחר התייעצות
 עם הועדה, אני מורה לאמור:

 1. במקום סעיף 3 להוראות בנק ישראל (קביעת. שיעורי ריבית על גרעונות בנכסים רי׳י־וז
, יבוא: 3  נזילים)(תיקון), תשל״ד—1973 2

 ׳׳11יייי" 3. תחילתן של הוראות אלה היא ביום כ׳ באדר תשל״ד (14 במרס 1974),
 ועד אותו יום ימשיכו לחול הוראות סעיף 3 להוראות העיקריות בנוסח

 שהיה בתוקף ערב תחילתן של הוראות אלה.״

 2. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ג בחשון תשל״ד (8 בנובמבר 1973). תחילה

 3. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעונוח בנכסים הש=
 נזילים)(תיקון מם׳ 2), תשל״ד—1973״.

 ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדמצבד 1973) מ ש ה ז נ ב ד
 (חמ 72215) _!
 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 192.

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 12. י •י
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 חוק בנק ישראל, השי״ד-1954
ם נזילים י ס כ ר נ ב ד ת ב ו א ר ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל׳ תשי׳יד—1954 י, לאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה׳ אני מורה לאמור:

, י» 1. במקום סעיף 2 להוראות בנק ישראל(נכסים נזילים)(הוראת שעה), תשל״ד—1973 2  ־יזל־
 העי* 2

 יבוא:
י 2. הוראות אלה יחולו על נכיון שטרות בבנק ישראל אשר בוצעו בין ל  ״תחי
 יום י״ח בתשרי תשל״ד (14 באוקטובר 1973) לבין יום י״ב בחשון תשל״ד

 (7 בנובמבר 1973), החל מיום ביצוע הנכיון ועד לתום תקופת הנכיון.״

 החילה 2. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ג בחשון תשל״ד (8 בנובמבר 1973).

 ה«= י 3. להוראות אלד, ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (הוראת שעה) (תיקון),
 תשל״ד—1973״.

 ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדמצבר 1973) מ ש ה ז נ ב ר
 >חמ 72215< י נגיד בנק ישראל

 1 ס״וז תשי״ד, עמי 192.

 y 2 ת תשל״ד, עה׳ 181.

- 954ו ד ״ י ש  חוק בנק ישראל, ת
 הוראות בדבר נכסים נזילים

 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 !, לאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 ""־יי 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מם׳ 6), תשל״ג—1973 2
 (להלן — ההוראות המתקנות) —

 (א) בסעיף 17 (ב) החדש, במקום ״בניכוי סכום״ יבוא ״בניכוי 80% מסכום״.
 (ב) בסעיף 19 החדש, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) סכום הנכסים הנזילים לפי פסקאות (2) ו־(3) לסעיף קטן (א) לא יעלה
 על 10% מחובת הנוילות של המוסד הבנקאי לפי סעיף 16(1) ו־(3) לאתר

 הניכויים לפי סעיף 17 (א).״

מ 2. במקום סעיף 2 להוראות המתקנות יבוא: 8 י ח ז  י
 סעי.,* 2 , ,

 ׳׳תחילי 2. (א) תחילתו של סעיף 1 היא ביום כ׳ באדר תשל״ד(14 במרס 1974),

" ועד אותו יום ימשיכו לחול הוראות הפרק הרביעי להוראות העיקריות י ר י ע  ב

 בנוסח שהיה בתוקף ערב תחילתן של הוראות אלה.

 (ב) בתקופה מיום ב׳ באלול תשל״ג (30 באוגוסט 1973) עד י״ט
 באדר תשל״ד (13 במרס 1974), ייחשבו פקדונות במטבע חוץ בבנק מחוץ

 1 ס״ח תש׳׳יד, עמ׳ 92!.

 2 ק׳׳ת תשל״ג, עפ׳ 1891.

 466 קובץ התקנות 3107, ב׳ בטבת תשל״ד, 27.12.1973



 לישראל מהסוגים שאישר המפקח לענין זה כנכסים נזילים. לעניו הפרק
 הרביעי של ההוראות העיקריות״ ובלבד שלא יעלה הסכום של פקדונות
 אלה ושל שטרי הכסף והמעות במטבע הדן שבידי המוסד הבנקאי במשרדיו
 בישראל על 10% מסכום הפקדונות במטבע חוץ של המוסד הבנקאי לפי
 סעיף 15(2)(א) ו־(ב) להוראות העיקריות, למעט סכום ההפחתות לפי

 סעיף 17.״

 3. תחילתו של הוראות אלה היא ביום י״ג בחשון תשל״ד (8 בנובמבר 1973).

 4. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)(תיקה מסי 6), תשל׳׳ג
 1973 (תיקון), תשל׳׳ד—1973״.

ה ז נ ב ר ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 מחילת

 השפ

 ט״ו בכסלו תשל״ד(10 בדמצבר 1973)
 (חמ 72215)

1953 - ג ״  חוק התקנים, תשי
 אכרזה על תקן כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953!, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 337 — כסלו תש״ך (דצמבר 1959) — תנורים מיטלטלים אנרזיזעל
י 8 ש י י ז !  להסקה בנפט״ הוא תקן רשמי. ת

 2. התקן האמור הופקד — טי,יטייג
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משדד המסחר והתעשיה ^ ..-.,יתד,•!

 תל־אביב־יפו*

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משדד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים,

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו; . - .

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה תל־אביב־יפו,־
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

יה ו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תהי ז  3. תחילתה של אבתה.

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 337 — כסלו תש״ך (דצמבר 1959) — השם
 תנורים מיטלטלים להסקה בנפט), תשל״ד—1973״.

ן י ל ט י י ׳ צ  י
 הממונה על התקינה

 סייח תשי״ג, עסי 30.

 ז׳ בכסלו תשל״ד (2 בדצמבר 1973)
 (וזמ 74086)
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ם י ת מ ק פ ס ק עזר לירושלים בדבר א ו  ח

, מתקינה מועצת עירית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ו
 הוק עזר זה:

 1. אחרי סעיף 3א לחוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשכ״א—1960 ־ (להלן — חוק
 העזר העיקרי), יבוא:

י1ז • 3ב. (א) בעל נכס ישלם לעיריה אגרת איגום בשיעור שנקבע בתוספת. נ  ״א

 תו8פו1
 םןןין! גב

 (ב) אגרת *יגוס תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3(ב).

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על בעל :כס החייב על פי היתר
 הבניה לבנות בנכם בור מים״.

 מייןוו 2. בתוספת לחוק העזר העיקרי —
 התו88י1

 (1) בסעיף 2, במקום ״180״ יבוא ״300״)

 (2) בסעיף 3, במקום ״1.05״ יבוא ״2.50״ ובמקום ״3.60״ יבוא ״5.00״«
 (3) אחר סעיף 3 יבוא:

 ״3א. אגרת איגום (סעיף 3ב) — לבל מ״ר בניה בכל קומה ש.5
 לירות״.

 השם 3. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אספקת מים) (תיקון), תשל״ד—1973״.

ל ק ו י ק ד  י נתאשד. ט
 ט׳ בכסלו תשל״ד (4 בדצמבר 1973) ראש עירית ירושלים

 (חפו 8/7)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, גיסיו חדש 8, עמי 197.

 ־ ק׳׳ת תשכ׳׳א, עמי 10; תשיל, עמי 1458) תשל״א. עמי 1476.

27.12.1973 , י , ב׳ בטנתיתשל״ r w p n f l 3107 468 ק1נץ 
 ד״מחיר 100 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


