
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ״ח באלול תשכיב 1365 27 בספטמבר 1962

 עמוד
ת מס נסיעות־חוץ (תיקון)׳ תשכ׳׳ב—1962 . . . . . .*־ .2652 ו  תקנ

2653 . . . . ן בקבוקים), תשכ״ב—1962 . (סימו ות המשקאות המשכרים׳  תקנ

2654 . . . ת הכהילים המסוגלים (תיקון מס׳ 2), תשכ״ב—1962 י. ־ ו נ ק  ת

2655 . ..' . , תשכ״ב—1962 • . ( ן קו (תי רות ושירותים) ת מס קניה (סחו ו  תקנ

ן מס׳ 10)׳ תשכ״ב—1962 . 2659 ו ק י ת ) ( ס מ נות מם ושיעורי ה ת מעו רו  צו מס קניה (קביעת סחו

ן מס׳ 11), תשכ״ב—1962 . 2660 ו ק י ת ) ( ט מ נות מס ושיעורי ה ת טעו רו  צו מס קניה (קביעת סחו

 צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 9) (תיקון), תשכ׳׳ב—1962 2661.

ת שעד. מס׳ 14) (תיקון), תשכ״ב—1962 2662 א ר ו ה ) ( ת פ ס ו ת ר (תיקון ה  צו תעריף המכס והפטו

2663 . . ^ ג - ^ - ב ״ כ ש ת שעה מס׳ 16), ת א ד ו ה ) ( ת פ ס ו ת ן ה ו ק י ת ) ר ו ט פ ה  צו תעריף המכס ו

ת שעה מס׳ 17), תשכ״ב—1962 . . 2665 א ר ו ה ) ( ת פ ס ו ת ן ה ו ק י ת ) ר ו ט פ ה  צו תעריף המכס ו

ת שעה מס׳ 18), תשכ״ב—1962 . . 2668 א ד ו ה ) ( ת פ ס ו ת  צו תעריף המכס והפטור (תיקון ה

ת שעה מס׳ 19), תשכ״ב—1962 . . 2672 א ר ו ה ) ( ת פ ס ו ת  צו תעריף המכס והפטור (תיקון ה

ן מס׳ 5), תשכ״ב—1962 . . . . . 2673 קו תי ) ר)  צו מס נסיעות־חוץ (פטו

2674 . . ן מס׳ 3), תשכ״ב—1962 . . . . ו ק תי ) ( ו בל  צו המלט (

ן מס׳ 2), תשכ׳׳ב—1962 . . . 2674 קו תי ) ף) גל (שינוי תערי הל מפו  צו הבלו על כו

ן מס׳ 2), תשכ״ב—1962 . . 2675 ו ק תי ) ף)  צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תערי

2675 . . . ן מס׳ 2), תשכ״ב—1962 י . . . קו תי ) ר) פטו  צו הבלו על דלק (

 צו הפיקמו: על מצרכים ושירותים (מכירת משקאות משכרים בבקבוקים סגורים),(תיקון),

 . תשכ״ב—1962 . 2676

׳ 3) (תיקון מס׳ 20), תשכ״ב—ג196 . 2676 ס מ ) ( ה ב ו ם ח  צו־שעת־חירום (שיעור תשלו

)(מס׳ 2) (תיקון מס׳ 5), תשכ״ב—1962 . . . 2677  צוישעת־חירום (תשלום חובר.



ה (א) עד (ג) יבוא: ות משנ  4, כתקנה 7־ לתקנות העיקריות, במקום תקנ

 ״(א) סוכן הגובה את המס יעבירו לבנק לזכות חשבון אוצר המדינה מיד
 עם גבייתו בצירוף טופס תשלום.

 (ב) הבנק יאשר בחתימתו על גבי טופס התשלום קבלת סכום המס.

 (ג) הבנק יודיע למנהל בכל חודש עד ה־15 בו על סכום המס שהועבר,
 לחשבון אוצר המדינה אצלו על ידי סוכנים בחודש הקודם׳ באופן שיורה המנהל.
 לא הועבר כל סכום כאמור בחודש הקודם, יודיע על כך הבנק למנהל תוך התקופה

 י האמורה• בתקנת משנה זו.״

 5. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

י 7א. (א) סוכן ימסור לרוכש כרטיס נסיעה עם כל כרטיס שהוא מוכר,  ״אישור ע

 העתק טופס תשלום מאושר על ידי הבנק או המנהל.

 (ב) אדם המשלם את המס למנהל במישרין לפי תקנה 7(ד), יינתן
 לו אישור על תשלום המם על גבי טופס תשלום.

 (ג) נוסע ימציא לפקיד מכס׳ לפי דרישתו, לפני כניסתו לכלי
 הסעד, את העתק טופס התשלום שאושר על ידי הבנק או על ידי המנהל.״

 וועלופ הטס

 1 ם״ח 62, תשי.״א, עט׳ 12.

 2 ק״ת 243, תש י ״ב, עמ׳ 497..

 3 ע״ר 1941,'תום׳ 2 טט׳ 1138, עט׳ 1

 הד.?פר,
 תקנית i ר•

 חוק מס נסיעות־חוץ, תשי״א—1950
 תקנות בדבר מס נסיעות חוץ

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 12 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מם נטיעות חוץ, תשי׳יב—21952 (להלן — התקנות העיקריות),

 בסופא, יבוא:
. ז 3 1 9 4  ״״בנק״ — בנק סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כספים), 1

 ״טופס תשלום״ — מסמך בצורה שיורה המנהל המציין פרטי תשלום המס או פטור ממנו,
 , כולו או מקצתו״.

 2. במקום תקנות 4 ו־5 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״סימל! 4. המנהל רשאי לסמן כרטיסי גםיעה בסימנים שיקבע ולאסור בהו־

' דעה שתפורסם ברשומות מכירת כרטיסי נסיעה שלא סומנו על ידיו. ר ע י ס י נ ס י ט ד  כ

 ר׳עימתמםעיפ 5. סוכן שמכר כרטיסי נסיעה או הקצה מקומות נסיעה מישראל
 לחו״ל יגיש למנהל׳ על פי דרישתו, לפני כניסת הנוסעים לכלי־ ההסעה,
 רשימה בשני העתקים חתומים בידו שתציין את סוג בלי ההסעה, מקום
 היציאה, תאריך היציאה׳ שמות הנוסעים שלהם הוא מכר כרטיסי נסיעה
 או הקצה מקומות נסיעה לאותו כלי ההסעה, אזרחותם, מספרי כרטיסיהם,

 המחלקה, מקום הייעוד וכל פרט אחר כפי שיורה המנהל.״

 3. " בתקנה 6 לתקנות העיקריות ---׳
 , (1) בתקנת משנה(א), במקום פסקה (6) יבוא:

 ״(6) אם הנסיעה לא יצאה לפועל, המחיר שהוחזר למי ששלמו.״
 י (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״שנתיים״ יבוא ״שלוש שנים״.

 תיקו! תקנה 6

 תיקו! מקנה

 הוספת
 תקנה 7א

1  ־
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 החלפת
 התקנות 8 ר9

 הוספת ,
 תקנה 9א

 תיקו,!
 תקנה 10

 6. במקום התקנות 8 ו־9 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״•: ״החזרת מס אם 8. המנהל יהדר את סכום המס עבור כרטיס נסיעה,למי ששלמו אפ

 הנסיעה לא יצאה לפועל> ובלבד שמחיר הכרטיס הוחזר למי ששילם בעדו,
 הכרטיס הוחזר למוכר והבקשה להחזרה הוגשה למנהל תוך שנתיים מיום

 תשלום ׳המם. . •
 : החזרת מם שלא 9. המנהל יחזיר כל מם שהועבר אליו ושלא נגבה בדין, למי ששלמו,

ז אם הוגשה לו בקשה להחזרת המס תוך שנתיים מתאריך תשלומו.״ י י ה כ ב ג  , נ

 7. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״פטור 9א. המנהל רשאי, במקרים הנראים לו, לפטור אדם מהוראות תקנות

״  3או7א.

 8. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום ״חמישים לירות״ יבוא ״חמש מאות לירות״.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם נסיעות־חוץ (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקיום &זר האוצר

 כ״ד באלול תשכ״ב (23 בספטמבר 1962)

ומ דו  הג

 הוצאת כהיליט,
 ,מכירתם•

 והחזקתט • •.־,.׳

 הדבקת חבקים

 תיאור החבק

 ניהול פנק0

 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
ם קי ר םימון בקבו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו־55 לפקודת המשקאות המשכרים (ייצוד ומכירה) 1.
 וסעיף 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״בקבוק״ — בקבוק שקיבולו עולה על 10 סנטיליטרן

 ״חבק״ — סימן לזיהוי כהילים הנושא מספר סידורי ושנמסד ליצרן על ידי המנהל.

 2. לא יוציא אדם בקבוקים המכילים כהילים ולא יקבלם מחצריו של היצרן לשם
 צריכה בארץ, לא ימכרם ולא יחזיקם למכירה, אלא אם הם נושאים חבקים לפי תקנות אלה.

3. חבק יודבק על הקפסולה או על השעווה שבראש הבקבוק כשאמצעו במרכז הקפסולה ' 
 או השעווה וקצותיו נמשכים מטה משני עברי צוואר הבקבוק. קצות החבק יודבקו מתחת

 לצווארון כשהמספר הסודר של החבק גלוי לעין.

 4. ארכו של החבק יהיה 16 סנטימטר ורחבו 1.5 סנטימטר ויצויינו בו, בצד שמאל,
 המלים ״משקאות משכרים״, ״הבלו שולם״, באמצעו ״ישראל״ ובצד ימין המספר הסודר•

 צבע החבק יהיה כתום והדפסת הפרטים תעשה בצבע אדום.

 5; (א) יצרן ינהל פנקס מיוחד ויציין בו פרטים אלה:
 (1) . תאריך קבלת החבקים.ומספר הקבלה ז

 (2) כמות החבקים שנתקבלה בציון המספר הסודר הראשון והאחרון של
 החבקים ן

 (3) מספר הבקשה להיתר לסילוק הכהיליס;

ת ישראל, נוסח חדש 4, תשי״ט, עמ׳ 74. נ י מדי נ  1 די

 2 ע״ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

, כ״י! גאלול חשבייג, 27.0.1968 1  קוג-יו התקנות «



 . (4) תאריך סילוק הכהילים וכמות הבקבוקים החבוקים ן
 (5) יתרת החבקים אשר ברשותו.

 (ב) יצרן יגיש למנהל העתק מהפנקס חתום בידו במועד ובטופס שיורה המנהל.
 (ג) הפנקס יחד עם המסמכים הנוגעים לו יישמרו בידי היצרן לפחות שנתיים.

 6. הפנקס כאמור בתקנה 5 יהיה פתוח בכל עת לעיונו של פקיד ורשאי הפקיד לרשום
 בו רשומות או להעתיק ממנו נסחים.

 7. נעלם חבק מידי יצרן שלא נתן למנהל סיבות סבירות להעלמו׳ יוטל בלו על היצרן
 כאילו אותו בקבוק שלזיהויו נועד החבק הוצא לצריכה ביום מסירת החבק. רשאי המנהל

 לקבוע את הבלו לפי קיבול הבקבוק וחוזק הכחיל הגבוהים ביותר מייצורו של אותו יצרן.

 8. יצרן שנמצא בידו עודף חבקים יחזירו למנהל, לפי דרישתו, אלא אם נתן עליו
 הסבר המניח את דעתו של המנהל.

. על אף האמור בתקנה 2, מותר עד ר בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) להדביק באישור 9 
 המנהל, חבקים שהיו בשימוש לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות.

 10. תקנות המשקאות המשכרים (סימון בקבוקים), תש״ך—1960 « — בטלות•

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקאות המשכרים (סימון בקבוקים), תשכ״ב—1962״.

 עיון בפנקס

 חבק שנעלב

 החזרת
 עודן* הבקים

 הוראות מעבר

ל ו ט י  נ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 כ״ד באלול תשכ״ב(23 בספטמבר 1962)

 ק״ת 1003, תש״ד, עט׳

 פקודת הכהילים המפוגלים
גלים ם המפו לי ת הכהי ו נ ק  ת

 ., • • בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הכהילים המסוגלים a וסעיף 2(ד) לפקודת
 סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 > אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

׳ במקום פסקה (א) יבוא: ; ח תקנה 4 י 1. בתקנה 4 לתקנות הכהילים המפוגלים! ק י  ת

 ״(א) אם הם מיועדים לשימוש בייצור ד׳ ד׳ טי, דאנקס, אלקלואידים, גליקו־
 זידים, תמצית אספסת או פקטין:

 כהילים 100 חלקים במשקל
 ,׳ כוהל עץ גלמי או כוהל מתילי 2 חלקים במשקל״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכהילים המסוגלים (תיקון מס׳ 2), תשכ״ב—1962״. o m 2 

ר י פ ס ס ח נ  כ״דבאלולתשכ״ב (23בספטמבר 1962) פ
 שר המסחר והתעשיה
 ממלא מקום שר האוצר

ת ישראל, נופח חדש 4, תשי״ט, עט׳ 88. נ  1 דיני טדי

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

, עם׳ 1032 ; ק״ת 1318, תשכ״ב, עט׳ 2022. .  s חוהי א״י, כרד נ׳
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 חוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי׳׳ב—1952
ת לביצוע החוק, ו נ ק  • ־ ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־31 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ג— •
, אני מתקין תקנות אלה ;..׳  1952 ג

, קרי ״תקנות מם קניה (סחורות ושירותים),  1. תקנות מם קניה, תשי״ג~21953
 תשי״ג—1953״.

 2; בתקנה 1 לתקנות מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ג—1953 (להלן — התקנות
 העיקרןות), בתקנת משנה (א), אחדי |פסקה (3) יבוא:

 ״(4) פרטים נוספים שיידרשו על ידי המנהל״.

 ת ו ל ט  3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, ב
 (!) פסקה (12) לתקנת משנה (א)ז

 (2) תקנת משנה (ב).

 4, במקום תקנה 3א לתקנות העיקריות יבוא:
 ״ניהול ספרים 3א. (א) סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(1) להוראות.

960i3—תש״ך , ( , ס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים. ; מ י  י

 (להלן — הוראות מם הכנסה), ינהל מערכת חשבונות לצורך החוק ויראו
 את מערכת החשבונות שהוא ,מנהל לפי הודאות.מם הכנסה כמערכת

 חשבונות לפי תקנה זו.
 (ב) סוחר ד,עוסק בפעולות השבחה ששד האוצר קבע אותן בצו
 כפעולות ייצור לצורך החוק או העוסק במכירת סחורה המפורטת בתוספת
 י, הראשונה או בייצורה, ינהל מערכת חשבונות כאמור בתקנת משנה (א)

 גם אם אינו חייב בניהולה לפי אותה תקנת משנה.
 (ג) התוספת להוראות מס הכנסה, בשינויים המחריבים לפי הענין,
 למעט סעיפים 9(ד) ד11(ג) לאותה תוספת, תחול על ניהול מערכת

 חשבונות שינהל ם!וחר לפי תקנה זו.
 (ד) נוסף על הוראות התוספת כאמור בתקנת משנה (ג), ינהל סוחר
 במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המם
 מכל חשבון מכירה או מסיכום חשבונות המכירה שניתנו במשך החודש, או
 מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המם לפי כל חשבון •מכירה, וכן
 כל תשלום או זיכוי על חשבון המס, כמו כן ינהל סוחר רישום חדשי על

 תנועת סימני זיהוי של מם קניה.
 (ה) סוחר החייב לנהל מערכת חשבונות לפי תקנה זו, פטור מחובה

 'לנהל פנקס לפי תקנה 3.

 ת ו מ ו ש ר  (ו) המנהל רשאי, בהודעה שתפורסם ב
 (!) להורות לסוחרים העוסקים בסוגים מסויימים של סחורות

 לנהל מערכת חשבונות בצורה ובתנאים שיקבע!
 (2) להורות לסוחרים על הוספת פרטים שיש לכלול ברישומים
 הנוגעים למערכת החשבונות, לספרי המלאי או לכל מסמך אחר״.

 1 פ״ח lio, תשי״ב, עמי 344 :• ס״ח 364. תשכ׳׳ב, עט׳ 44.

.S64 6, תשכ״א, עט׳S10 ת 385, ; 1304תשי״ג,עט׳ ק״ת ״ ק 2 

 3 ק״ת 072, תשייר, עט׳,457.

ת ישראל, נוסח חדש 3, תשי״ז, עט׳ 39. נ י י טד נ  4 די
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 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) בטלה וחציון(א) יימחק.

 6. בתקנה 5 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א) —

 (א) אחרי פסקה (7) יבוא ״(7א) תאריך מתן החשבון״!
 (ב) בסופה, יבוא ,,סוחר ישמור על העתק חשבון שנתן, כאמור בתקנת
 משנה זו, לפחות 7 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחם החשבון

 ויחזיקו במקום עסקו״!
ד יבוא ״לפי תקנת משנה (ג)״.  (2) בתקנת משנה (ד), במקום ״לפי תקנה ז

 7. תקנה 6 לתקנות העיקריות — בטלה.

 8. במקום תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:
ת 7. (א) סוחר יפרט ברשימה שיגיש למנהל, כאמור בסעיף 17 (א) לחוק, ת י כ  ״רשימת מ

 את מכירת הסחורות שטרם שולם עליהן המם ואת שיעורי המס או סכומי
 המס החלים עליהן לפי סוגי הסימון בהם הן סומנו. מנהל הסוחר מערכת
 חשבונות.לפי תקנה 3א תכלול הרשימה הצהרה כי סך כל המם שצויין
 בה זהה עם סכום המס שצויין בחשבון המס שהוא חייב לנהל לפי תקנה

 י 3א(ד).
 י (ב) המנהל רשאי להורות כי הרשימה תכלול פרטים שאינם מפו־

 רטים בתקנת משנה (א)״.

 במקום הכותרת לפרק השני יבוא ״פרק שני: חישוב מחיר״•

 ;תיקו! תקנה 4

 תיקו! תקנה 5

 ״חישוב
י נ  מחיר סיטו

 במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:
 8. (א) מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מם יחושב לפי כמותה,

 משקלה, מידתה או תכונה אחרת הכל כמקובל באותו ענף.
 (ב) לצורך הישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מסוג
 שנמכר בישראל בסיטונות ידאו כאילו נמכרה אותה סחורה לקמעונאי
 לצרכי עסק. הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן
 או לסוכן בעד אותה סחורה בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש
 המקובל באותו ענף שבין הסכום האמור לבין מחיר אותה סחורה במכירה

 בסיטונות.
 (ג) מחיר הסחורה במכירה בסיטונות הוא המחיר:

 (1) המהווה את תמורתה המלאה והיחידה של אותה סחורה!
 (2) בתנאי מכירה ואשראי המקובלים באותו ענף ללא ניכוי

 הנחות הניתנות במכירות בכמויות גדולות וכיוצא באלה
 (3) הכולל את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא הסחורה או
 בייצורה, במכירתה בסיטונות ובהעברתה אל מקום עסקו של
 הקמעונאי, לרבות מסים וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם

 לגבי אותה סחורה או בקשר עם מכירתה והעברתה כאמור.
 (ד) לצורך חישוב מחירה הסיטוני של סחורה טעונת מס מסוג
 שאינו נמכר בישראל בסיטונות יראו כאילו נמכרה אותה סחורה לקונה
 במחיר הנובע מאותם תנאים והוצאות האמורים בפסקאות (1) ו־(3)

 לתקנת משנה (ג)״.

.9 
.10 

 ביטול תקנה 6

 החלפת
 תקנה 7

 שינוי כותרת

 החלפת תקנה 8

 ביטול תקנה 9 11. תקנה 9 לתקנות העיקריות — בטלה.
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 הוספת
 תהנה 12»

ג 3 ח נ ק  החלפת ת

: החלפת תשנה 10 א ו ב  12. במקום תקנד. 10 לתקנות העיקריות י
 ״סחורה 10. יובאה סחורה טעונת מס, יהיה הבסיס לחישוב מחירה הסיטוני ערכה

, ף שנקבע על ידי רשות המכס לפי סעיף 130 או סעיף 133ב לפקודת המכס 4 ב י י "  ׳
 ! בתוספת המכס החל עליה ובתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש
 שבין הסכום האמור לבין מחיר הסחורה במכירה בסיטונות כאמור

 בתקנה 8״.

. ביטול תקנה 11 ה ל ט  13. ונקנה 11 לתקנות העיקריות _ ב
: החלפת תקנת 12 א ו ב  14. במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות י

 ״סחורה י 12. נמכרה סחורה טעונת מס במכירה פומבית, יהיה הבסיס לחישוב

 מחירה הסיטוני המחיר ששולם בעדה למעשה בניכוי ההוצאה הכרוכה
ת בעריכת המכירה הפומבית״.  פומבי

 ־15. אמדי תקנה 12 לתקנותהעיקריות יבוא ־.
 ״הודעה ע? : 12א. סוחר.יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לסחורה טעונת מם, או

י על שינויים:שהוא חייב בהודעה עליהם לפי.סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח. נ י ט י ר פ י ח  ט

 שבטופס שנקבע בתוספת השניה וישלחנו בדואר רשום״.

 16. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״סוחר מורשה 13., הגיש סוחר בקשה לפי סעיף 6 לחוק והוכיח להנחת דעתו של המנהל,

 כי הרישום יקל על גביית המם או כי בהתחשב עם־ התנאים באותו ענף
 מן הראוי לעשות כן, רשאי המנהל לרשום אותו סוחר,כסוחר מורשה
: ובלבד שהיקף עסקיו של סוחר באותה סחורה, לגביה הוגשה בקשה כאמור, ? 
 מצדיק זאת ושהוא מנהל ספרים מסחריים המשקפים, להנחת דעתו של

 המנהל, את עסקיו ואת מצבו הכספי״.

 17. בתקנה 1.4 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) לענין פרק זה דין תעודה:כדין רישום כאמור בסעיף 6 לחוק״.

 18. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) פקעה התעודה, יגיש הסוחר למנהל, תוך 14 יום מיום פקיעתה,
 רשימה של הסחורות הטעונות מס שיובאו או נרכשו כאמור בתקנות 16
 או 17, הכל לפי הענין, בציון הכמויות שהוחזקו במלאי בתאריך פקיעת
 התעודה — למעט סחורות שלגביהן שולם המם החל על יבואן או מכי
ן של הסחורות המוחזקות בידיו לצדכי עסקו שלא שולם המם כ ו — ן ת  ר

 על החזקתן כמלאי״.

 ;19. • בתקנה 19 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (7) יבוא: תיקו! תתנה 10
 ״(:8) אם חל שינוי בתנאים, שהיו קיימים במועד רישומו של סוחר מורשה,

 או שהביאו לרישומו כאמור״.

 תיקו! תקנה 14

ח תקנה 18 ק י  ת

 תיקון תקנח 20

 ביטול תקנה21

 20. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), במקום הקטע המתחיל ״יודיע
 על כך למנהל״ ומסתיים ״חדל לעסוק כאמור״ יבוא:

י • • ״ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה״..  .- ־ •:

 21. תקנה 21 לתקנות העיקריות — בטלה.
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 22. בהערת השוליים לתקנה 22 לתקנות העיקריות, במקום ״רשיונות״ יבוא ״אישורים״.

 23. בתקנה 23 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), יימחק ״על תעודות לפי תקנה 21״.

 24. הנאמד בתקנה 25 לתקנות העיקריות יסומן כתקנת משנה (א) ואחריה יבוא:
 ״(ב) הודאות התקנות 1, 3 ו־3א לא יחולו על סוחר שאינו עוסק

 בייצור סחורה טעונת מס או במכירתה בסיטונות״.

 25. התוספת הראשונה לתקנות העיקריות — בטלה, והתוספת השניה לתקנות העיקריות
 תסומן כתוספת ראשונה.

 26. אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

ה י ת שנ פ פ ו ת  ״
(  (תקנה 12 (א)

 מדינת ישראל / אגף'המכס והבלו
 הודעה בדבר סחורות טעונות מס כתובתו.

 (י<־3י חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי׳׳ב—1952)
 טופס נזב 630 האזור תיק מס׳

 א. אל; הממונה האזורי, מס קניה.
 בהתאם לסעיפים 4 ו־17 לחוק הנ״ל, הריני להודיעך:— • על ייצור סחורות טעונות מס,
 י ד!חל מיום ...׳. , שטרם ייצרתי אותם בעבר. • פירוט המחיר הסיטוני וחישוב
 • המם על סחורות טעונות מם מיום • שינוי במחירן הסיטוני של סחורות

נות מם מיום  י:טעו

M ח י ר ה  ה ט
 אמצעי

 שיעור סכום הסימון י
 הסיטוני
ב בו  לחי

 מס

 תוספת
 מכסת

% 
 לפוכ! לסיטונאי לקמעונאי ?צרב!

 יחידת
- שט ותיאור המוצר המידה

 טס׳
 פודר

 הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל חינם נכונים.

 תאריך חתימה וחותמת היצרן ״.

. לתקנות אלהייקדא ״תקנות מם קניה (סחורות ושירותים) (תיקון), תשכ״ב—1962״. s w f 2 7 : 

ר י פ ס ס ח נ  כ״1 באלול תשכ״ב (23בספטמבר 1962) פ
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר
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קח תקנה 22  מי

ח תקנה 23 ק י  ת

ח תקנה 25 ק י  ת

ח מ י ס -
 התוספת השניה

 הוספת תוספת
 שניה



 ; חוק מם קניה (םחודות ושירותים),תשי״ב—1952

 צו בדבר סחורות לעונות מם ושיעורי המס "׳•־ ־ ג;"'

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 י,
 אני מצווה לאמוד: •• v י •••יי•

 1. בתוספת לצו מס קניה (קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המם), תשכ״ב—1962 2 החלפת פרטים ;
 (להלן — התוספת), במקום פרטים 1510,1210,607 יבוא:

 ״607 לוחות פלסטיים מלוכדים מקשטים שיוצרו בארץ —
 (א) שמחירם הסיטוני אינו עולה על 20.50 לירות למטר מרובע

ע 8.50 לירות ב מ  למטר מ
 (ב) . אחרים למטר מרובע
 12.50 לירות

 1210 נייד, קרטון או בד רגיש לאור (somhised) שלא נחשף לאוד
 (unexposed) או נחשף לאור אך לא פותח —

 ־(א) שחור לבן (monochrome) שקוף או שקוף למחצה׳ ללא

High-contrast) 1 0 %  גוני ביניים (

 (ב) אחרים
א 5%"• ־ י י V ־ -.' ש מ . 1510 תלת״אופנועים למשא ואופנועים לייצור תלת־אופנועים ל , 

 2. בתוספת, בפויט 109, במקום ״א׳ באב תשכ״ב (1.8.62)״ יבוא ״ז׳ בניסן תשכ״ג תיקי; פרט 109 י
 (1.463)״.

 3. בתוספת, בפרט 632, בסעיף (א), במקום ״א׳ באב תשכ״ב (1.8.62)״ יבוא ״ז׳ בניסן תיקו! פרט 632
 תשכ״ג (1.4.63)״.

קח פרט 1314;  4. בתוספת, בפרט 1314, יימחק ״או לעמלון״. תי

קח פרט 1525 י  5. בתוספת, בפרט 1525 3 (א) (1) ב, במקום ״כ״ט בתמוז תשכ״ב (31.7.62)״ יבוא תי
 ,.ד׳ בטבת תשכ״ג (31.12.62)״.

ג י י  6. בתוספת, בחלק הששי, בסייג, אחרי סעיף (10) יבוא: ייייוי' ס
 ,׳.:׳-• י ! ! • יי • : בחלק ה׳8׳5וי

 : ״(11) רשתות חמרן העשויות מחוטי חמרן ששולם עליהם המס״.

 7; בתוספת, בחלק התשיעי, בסייג, אחרי סעיף (8) יבוא: תיקו! סייג
ת מכירה המשמשות למכירת מיצים ללא דו־תחמוצת הפחמן ) (2co), בחלק התשיעי ו נ ו כ מ 9 )  ״

 שישוחררו ע״י דשות המכ־ס לפני ט׳ בתמוז תשכ״ג•(1.7.63).

 8. בתוספת, בחלק החמישה עשר, בסייג, אחרי סעיף (8) יבוא: תיקו! סייג
 ״(9) תלת־אופנועים למשא שיוצרו מאופנועים עבורם שולם המם״. החטישהעשר-

י?•.׳•; 8'  9. בתוספת, פרט 1211— בטל. י נ

 1 ס"ח-110, תשי״ב, עט׳ 344 ; פ׳׳וו 364, משב״כ, עט׳ 44.

 ק״ת 1255, תשכ״ב, עט׳ 1178.
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 : 10. תחילתו של צו זה היא —
 (1) לגבי סעיפים 1 (פרט 1510), 4 ד8, ביום כ״ח באייר תשכ״ב (1 ביוני
 1962). י ?%>:.»&
 0י'%;;.;. ׳.-.• (2) לגבי סעיפים 1 (פרט 607) ר5, ביום כ״ח בתמוז תשכ״ב (30 ביולי 1962).

 .(3) לגבי סעיפים 2 ד3, ביום א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962).

--??"/•''׳'. 11. לצו זה ייקרא ״צו מם קניה (קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המם) (תיקון
 מם׳ 10), תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ד באלול תשכ״ב (23 בספטמבר 1962) פ
 שד המסחר והתעשיה
 ממלא מקום שד האוצר

 חוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952
 צו בדבר סחורות טעונות מס ושיעורי המס

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 ג
 מצווה •לאמור:

 : החלפת פרטים 1. . בתוספת לצו מם קניה (קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המס), תשכ״ב—1962 2
: 8 0 , :(להלן — התוספת), במקום פרטים 807, יבוא1512, 8 ; : - ; y | : : w ^ 

v 35% ־;־ . ״807 מקלטי רדיו ורדיו גרמופונים, של״פ;?: 

H':• • 8 שפופרות אלקטרוניות — 0 8 • ' ^ 
 (א) שפופרות קרן קתודה מהסוג המשמש במקלטי טלוויזיה

100% (Kinescopes) 

 (ב) אחרות • . י , 35%
 1512 קטנועים ותלת־קטנועים של״פ 55%׳ אך לא פחות

 , מ־550 לירות ליחידה״

 2. בתוספת, בפרט 934 (א), במקום ״פחות משני כוחות סוס״ יבוא ״פחות משלושה
 כוחות סוס״.

 3. בתוספת, בפרט 1420, יימחק ״של גלימות בגודל״.

 4. בתוספת, בפרט 1505, במקום ״25%״ יבוא ״40%״.

v ^ — 5. בתוספת, בחלק החמישה עשר, ברישה 
 (1) בסעיף (3), אחרי ״ולמעט ג׳יפ״ יבוא ׳,אוטובוס״!

 (2) אחרי סעיף (9) יבוא:
 ״(10) ״אוטובוס״ — רכב מנועי המיועד להסעת 11 אנשים או יותר,

 נוסף על הנהג, ואשר צ ויין ברשיון הרכב באוטובוס״.

 ־:תיקו! פרט
034 

 תיקו! פרט 14.20

 תיקון פרט 1505

ת דרו הג ז קו  תי
 בדישה •צל
 ׳:חתלק :

 החמישה עשר

 ס״ח 110, תשי״ב, עמ׳ 344 ; ם״ח 364, תשב״ב, עמי 44.
 : ק״ת 1255, תשכ״ב, עט׳ 1178.

 2660 קובץ התקנות 1365, כ׳׳ח באלול תשכ״ב,27.9.1962



> הוספת פרטים  ^%פרטים^ולה; ג
 ״806 מקלטי טלוויזיה וחלקיהם —

 (א) :מקלטי טלוויזיה, בין שהם מושלמים ובין שהם בלתי
בות בלתי מורכבים או מפורקים, ובלבד שיש בהם  < יי מושלמים, לו

 התכונותהאפייניותשל מקלט טלוויזיה 100%, אך לא פחות
 מ־650 לירות ליחידה

 ־.'־־״• (ב) חלקי מקלטים שבגדר פרט 85.15 לתעריף המכס 100%

, חיקויי אבנים יקרות וחיקויי אבנים יקרות למחצה— ם י נ י נ £ : ' ^ 

 ) :מזכוכית,מלוטשיםאולאמלוטשיםאדבלתימנוקבים :40%>אדלאפחות י
 מ־50 לירות לק״ג

 (2) אחרים 20%

- ;1537 אוט1בוםים להסעת לא יותר מ־18 נוסעים נוסף על הנהג 35%״.

 ,7. בתוספת, בחלק השמיני,.בסייג, אחרי סעיף (5) יבוא: תיקו! פייג
> בה?ס השמיני י ע ך ן מ , א ת י י ש ע מ ת ם . מ ף ו ג  ס

 ־: ; (7) ארגזים: ואנטנות למקלטי טלוויזיה״. :

/ • . :־ . ; , .  :8. י־;'־ לצו זה׳ ייקרא ״צד.מס: קניה ,(קביעת סחורות טעונות מם ושיעורי המס) (תיקון .השם.
 מם׳ 11). תשכ״ב—1962״.

:׳  ::כ״ד: באלול תשכ״ב(23 בספטמבר 1962) :י;,
ר י פ ס ס ח נ  פ

 שר המסחר והתעשיה
 : . ממלא מקום שר האוצר

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ר שינויים בתעריף! ה ב ד  :.-׳•' צו ב

 ,> במוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937/ הסעיפים 14 (א)
י ו נ , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שי  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

י הצווח לאמור: נ א ,  תעריף)", תש״ט—1949 3

 1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג (31 במרס 1963) תחול התוספת 4 לפקודת תעדיף.המכס, הוראת •עעה
 והפטורים, 1937, בשינויים המפורטים בסעיף 2.

 1 ע״ר 1937, תוס׳ 1 מס׳ 714, עמ׳ 183.

מם׳ 3, עמי 1. , א׳ . ם׳  2 ע״ר תש״ו1, תו

 3 ס״ח 1.9, תשייט, עמ׳ 154.

 4 ק״ת 1238, תשב״ב, עמ׳ 560.

 ק:ו3ץ.התקנות 1365¿ כ״ח גאלו? ת׳^כ״נ, 27.9.1963



,  2. בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 9), תשב״ב—1962 5
.  בסעיף 28, במקום מעיף קטן(2) יבוא:

 ״(2) פרט 84.15 (ו) — ביום י״ז באב תשכ״א (30 ביולי 1961)״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 9)
 (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  כ׳ באלול תשכ״ב (19 בספטמבר1962) . פ
 >ח« 72801)־ שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שד האוצר

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ר שינויים בתעריף! ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 הסעיפים 14(א)
י נו , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שי  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אני מצווה לאמוד:  תעריף), תש״ט—1949 3

 1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) תחול התוספת 4 לפקודת תעריף המכס
 והפטורים, 1937, בשינויים המפורטים בסעיף 2.

,  2. בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 14), תשכ״ב—1962 5
 בסעיף 9, במקום סעיף קטן(2) יבוא:

 ״(2) פרטים 10.07, 18.01,15.07׳ 18.03 ד18.04 — ביום ז׳ בתמוז תשכ״ב (9 ביולי
!(1962 

 (3) פרט 90.05 — ביום ג׳ בםיון תשכ״ב (5 ביוני 1962)״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מט׳ 14)
 (תיקון), תשב״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  כ׳ באלול תשכ״ב (19 בספטמבר 1962) פ
 (חמ 72801) שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ע״ד 1937, תום׳ 1 טפ׳ 714, עט׳ 183.

פ׳ א׳ מפי 2, עט׳ 1.  2 ע״ר תש״ח, תו

 3 ם״ח 19, תשייט, עט׳ 151.

 4 ק״ת 1238, תשכ״ב, עמ׳ 580•

 5 ק״ת 1340, תשכ״ב, עט׳ 2308.

 תיקון סעיף! 28

 השפ

 _ חוראתשעה

ן סעיוי9  תיקו

 2662 קובץ התקנות 1365, כ״ח בא5ו? תשכ״ב, 27,9.1962



 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ,
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר־ שינויים בתעריןש המכס
 כתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 •י, הסעיפים 14 (א)
ר ג (שי בלו , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ו  ו־2(ד) לפקודת. סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אני מצווה לאמוד:  תעריף), תשייט—1949 3

4 לפקודת תעדיף המכס  1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) תחול התוספת
 והפטורים, 1931, בשינויים המפורטים בסעיפים 2 עד 4.

 שיעור וזמנם

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערד

15% 

 פטור״,

15% 

5% 

 .פטור״.

15% 

 2. בפרט 73.10 —

: א ו ב י s (2)(1) בסעיף (א), במקום סעיף קטן 
 ״(2)'תוצרת דייק, מוגמרים ׳בקור, למעט אלה שבגדר סעיף

 קטן (7) א:
 א, בעלי״חתך עיגולי או משושה משוכלל כשקוטר העיגול
 הוא מ־4 עד 101.6 מילימטר ף4) או המרחק בין שתי
 שתי צלעות מקבילות של המשושה (across flats) הוא

 מ־6.35 עד 50.80 מילימטר (a-״i עד ״2).

 ט. אחרים

 בסעיף (ב), במקום סעיפים קטנים (1)5 ו*(9)5 יבוא:
 תוצרת דייק, מוגמרים בקור, שתכולת הפחמן שלהם: אינה

 עולה על 0.45% והם בעלי חתך עיגולי או משוןוה משוכלל •
 ^כשקוטר העיגול הוא מ־4 עד 101.6 מילימטר(״4) או המרחק
(across flats)•בין שתי צלעות מקבילות של המשושה -י 
 הוא מ־6.35 עד 50.80 מילימטר (מ״!• עד ״2), למעט אלה

 שבגדר סעיף קטן(2)
 תוצרת דייק, מוגמרים בקור, כאמור בסעיף קטן (1),
ם לייצור ברגים ואומים במחסן רישוי או י ש מ ש מ  ה
 בפיקוח המכס שישוחררו על ידי רשות המכס לפני ה׳

 בטבת תשכ״ג(1.1.63)
 אחרים

(2) 
 ״(1)

(2) 

(9) 

. . • , . . . י  בפרט: 14*73 — •
: א ו ב י  (1) בסעיף (ג), במקום סעיפים קטנים (1) ו־(2) 6

(straight ״(1) תוצרת. דייק,>מוגמר בקור וחתוך באדכים ישרים 
 (lengths שתכולת הפחמן של התיל אינה עולה על 045%
 .ושהוא בעל.חתך עיגולי או משושה משוכלל, בשהקוטר

 של העיגול אינו קטן מ־4 מילימטר או המרחק בין שתי:
 ץ צלעות מקבילות של המשושה (across flats) אינו קטן

 •..׳..•., מ־6.35 מילימטר(״j), למעט.אלה שבגדר סעיף קטן(3)

.3 

 ע״ר 1937, תוס׳ 1 טס׳ 714, עט׳ 183.
 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 8 ס״ח 19, תשז׳ט, עט׳ 154.

 4 ק״ת 1238, תשכ״ב, עמ׳ 560.

 י' ק״ת 1336, תשכ״ב, עמי 2270.

 קובץ התקנות 1365, כ״ח באלול תשכ״ב, 27.9.1062



 ׳עיעוד ־ המכס

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערד

ר  פטו

 5%״

5%, 

15% 

15% 

 פטיר

 ק״ג 0.12 + 15%״,

 (2) שלא פורש בסעיפים קטנים (1) י־(3)

, ה מ ש ־ (1) גמר בקור, כאמור בסעיף קטן  (3) תוצרת דייק, מו
 מ ש לייצור ברגים ואופים במחסן רישוי או בפיקוח המכס
ת המכס לפני ה׳ בסבת תשכ״ג  וישוחרר על ידי רשו

(1.1.63) 

א: בו (9) י ף קטן י ע  (2) בסעיף (ט), במקום ס
 ״(9) שלא פורשו בסעיף קטן(1): —

 א. תיל בגלילים שקטדו עולה על 9.5 מילימטר או תיל
ים ישרים (straight lenghts), כאמור ך באדנ  חתו
'או י ש לייצור ברגים במחסן רישו מ ש מ  בפסקה ג, ה
ת המכס לפני ה׳  בפיקוח המכס וישוחרר על ידי רשו

 בטבת תשכ״ג (1.1.63)

 ב. תוצרת דייק, מוגמר בקור וחתוך בארביפ ישרים בקוטר
 שאינו עולה על 9.5 מילימטר

ר וחתוך בארכים ישרים, בעל  ג. תוצרת דייק, מוגמר בקו
 חתך עיגולי או משושה משוכלל כשקוטר העיגול אינו
 קטן מ־9.5 מילימטר או המרחק בין שתי צלעות מקבילות
 של המשושה (across flats) אינו קטן מ־6.35 מילימטר

ר וחתוך בארכים ישרים, שלא  ד. תוצרת דייק, מוגמר בקו
ג  פורש בפסקאות ב ד

 ט. שלא פורש בפסקאות א עד ד

15% 

 5%״.

15% 

 בפרט 73.15

, במקום פסקה ד יבוא: (1)  בסעיף (ב)(9) 7
 ״ד. תוצרת דייק, מוגמרים בקור, המכילים 0.20% עד
ך עיגולי או משושה משוכ ת  0.60% גפרית והם בעלי ח
, כשהקוטר של העיגול הוא מ־4 עד 101.6 מילימטר ל  ל
 (״4) או המרחק בין שתי צלעות מקבילות של המשושה
 (across flats) הוא מ־6.35 עד 50.80 מילימטר (״1

 עד ״2), למעט אלה שבגדר פסקה ה

ש מ־  ה. תוצרת דייק, מוגמרים בקור, כאמור בפסקה ד, ה מ
ם לייצור ברגים ואומים במחסן רישוי או בפיקוח י  ש
 המכס וישוחררו על ידי רשות המכס לפגי ה׳ בטבת

 תש0יג(1.1.63)

א: בו * י י ט , במקום פסקאות א ד  בסעיף (ה)(9)
 ״ג. תוצרת דייק, מוגמר בקוד וחתוך בארכיט ישרים, המ־
 כיל מ־0.20% עד 0.60% גפרית, בעל חתך עיגולי או
 משושה משוכלל, כשקוטר העיגול אינו קטן מ־4 מילי
 מטר או המרחק בין שתי צלעות מקבילות של המשושה
 (across flats) אינו קטן מ־6.35 מילימטר, למעט אלה

 שבגדר פסקה ד

(2) 

 ק״ת 1261, תשכ׳׳ב, עמי 1324.
 ק״ת 1331, חשכ״ב, עט׳ 2203.

 קובץ התקנות 1365, כ״ח באלול ת^כ״ב,.1963;27.9



 תחילה

 השם .

-י• י שיעוד המכס  ׳

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
׳ בלירות לפי עדר ׳ . . ׳ . ׳ . 

5% 

 פטור״

ש  ד. תוצרת דייק, מוגמר בקור, כאמור בפסקה ג׳ ה מ ש מ
ח המכס קו בפי :  לייצור ברגים ואומים במחסן רישוי או
ת תשב״ג ב ט  ־וישוחרר על ידי דשות המכס לפני ה׳ ב

(1.1.63) 

ד ת ג ד  ט. שלא פורש בפסקאו

 5. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בתמוז תשכ״ב (20 ביולי 1962).
 6. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 16),

 תשכי׳ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר,המסחר והתעשיה

 ממלא מקום י שר האוצר

 כ׳ באלול תשב״ב (19 בספטמבר 1962)
 (חפ 72801)

 הוראת שעה

 החלפת פרטים

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף! הטכס

, הסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ג
י נו , וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שי  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אני מצווה לאמוד:  תעריף), תש״ט—1949 3

 1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) תחול התוספת* לפקודת תעריף המכס
 והפטורים, 1937, בשינויים המפורטים בסעיפים 2 עד 20.

 שיעור המכס

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערד

ת ו ח  200% אך לא פ
2 מ  מ״2.50 לירות ל

60% 

 2. במקום פרטים 44.15 י׳, 83.09, 84.54 5 ד98.10 5 יבוא:
 ״44.15 עץ לביד (plywood), לוחות מלוכדים מפוג

 laminboard, blockboard ו״ battenboard ומוצרי ןןץ

(panels and sheets) מלופף ממיס, לרפות לוחות -
 העשויייפ עפ קילופי עץ (veneered); עץ משובץ

— (inlaid wood and wood marquetry) 

 (א) פורנירים

 י: (ט) אחרים

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עט׳ 183.

פ׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1. י ע.?ר תש״ח, תו 2 

 3 ם״ח 19, תש״ט, עמי 154.

 * ?״ת 1238, תשכ״ב, עט׳ 560.

 קובץ התקנ־ת 1365, כ״ח באלול: תשכ״ב, ׳27.9,1962 2665



רהטכס עו  שי

 הפרט ח ת י א י ר היחידה
ד  י -.׳ בלירות לפי עו

15% 

25% . 

100% 

100% 

60% 

 80%״.

"100% 

"100% 

25% 
100% 

220% 
•"35% 

 200% אך לא פחות
״. 2  מ־2.50 לירות למ

 83.09 פוגריפ ואבזמיס (ciasps and buddes), משגרות

 עפ פוגריפ לארנקי־יד ודומיהפ, אגזמי־םוגריפ
 (buckle clasps), קלפיפ (hooks and eyes), טפעות

 השחלה.(eyeiets) ודומיהם, ממתכת פשוטה, מפוגיפ
 המשמשים ברגיל להלבשה, לצדכי נסיעה, לארנקי•
 יד או למוצרי טקסטיל ועוד אחדים ן מפמרות

 צינוריות ומפוצלות, ממתכת פשוטה— .
ן שבגדר פרט ת בטחו רו ו ג המשמש בחג  (א) אבזמים מהסו
 87.06(1־)׳ שישוחררו על ידי רשות המכס לפני ה׳ בטבת

 תשכ״ג(1.1.63)

ת מפוצלות ת צינוריות (tubulär rivets) ומסמרו  (ב) מסמרו
(bifurcated rivets) 

 (ט) אחרים

 .84.34 מכונות משרדיות אחדות (כגון מכונות להכפלה

 הקטוגרפית או להכפלה על ידי סטנסיל, מכונות
 י לרישופ כתובות, מכונות למיון, לספירה ולעטיפה
 של מטבעות, מכונות לחידוד עפרונות, לניקבוב

— (.(stapiing) ולכילוכ 
נות ות לחידוד עפרו נ  (א) מכו

 (ט) אחרות

) מיבנייפ ומציתיפ דומים, לרבות l ighte«) 98.10 מציתים 
 מציתים כימיים וחשמליים, חלקים של המוצרים

 האמורים, למעט אבני אש ופתילות

 3. בפרט 01.06, אחרי מעיף (א) יבוא:
 ״(ב) צפרי גוי, צפרי שיר וצפרי שעשוע

 4. בפרט 03.01 6, אחרי סעיף (ד) יבוא:
 ״(ד,) דגי נוי

 5. בפרט 37.03 5, במקום סעיפימ (ד) ו־(ט) יבוא:
 ״(ד) שחור־לבן (monochrome) ללא גוני ביניים

— (high contrast) 

(translucent) או שקוף למחצה (transparent) (1) שקוף 

 (9) אחרים

 ם י ר ח  (ט) א

(monochrome) שחור־לבן (!) 
 (9) אחרים

: א ו ב י  6. בפרט 44.05, אחרי סעיף (ו) 3
 ׳׳(0 פודניריפ

 5 ק״ת 1204, תשנ״ב, עמ׳ 1234.

8 ק״ת 1318, תשכ״ב, עט׳ 2024. . 

 קובץ התלונות 1365, ב״ח כאלו? תשב״ב, 27.0.1002



 שיעור הטכס

ר היחידה ו א י ת  ^תפרט ה
 בלירות לפי ערד

 7. בפרט 44.14 7, בסעיף (ט), במקום ״60%״ יבוא ״200% אך לא פחות מ־2.50
 לירות למ2״.

 8. בפרט 50.09 ־׳•, אחרי סעיף (ג) יבוא:
ת ו ח ות ״ 150% אך לא פ ג המשמש לייצור מטרי  ״(ד) מהסו
 מ־100 לירות לק״ג״.

י ט י יבוא: ״ףי' פ  9. בפרט 50.10, אחרי סעיף (ג) 5
 :!׳'.. . , • י י״ 50.10:' ..::;

ת ג המשמש לייצור מטריות 150% אך לא פחו ו ס ה מ  ״(.ד) /
 מי100 לירות לק״ג״. ••.>:..•

ט ד  10. בפרט 51.04, אחרי סעיף (ג) יבוא: פ
01.04 

ג המ־  ״(ד) אריגים עשויים סיבים סינתטיים או מלאכותיים מהסו
ת ו ח  שמש לייצור מטריות 150% אך לא פ
 מ־40 לירות לק״ג״.

ט . ר , אחדי סעיף (ב) יבוא: פ  11. בפרט 56.07 5
ג המ־ י > ־ י  ״(ג) אריגים עשויים סיבים־ סינתטיים או מלאכותיים מהסו

ת  שמש לייצור מטריות 150% אך לא פחו
 מ־40 לירות לק״ג״.

ט י , במקום סעיף (א) יבוא: פ  12. בפרט 66.03 5
 ״(א) ידיות 165%

 >ב) של מוצרים שבגדר פרט 66.01 י• 165%״•

ט י  13. בפרט 579.03, בסעיף (א), במקום ״פטור״ יבוא ״25%״• פ

ט י  14. בפרט 582.09, אחרי סעיף (ב) יבוא: ״יקיז פ
 00 89 יי

 ״(ג) אולרים 100%״.
ט ר , אחרי סעיף (א) יבוא: פ  15. בפרט 82.12 י

 ״(ב) מספריים למניקור ולפדיקור 80%"•

 ׳תישוו יפרט־
 16. בפרט 582.13,במקום סעיפים (ד) ו־(ה) יבוא: 82.13

 ״(ד) כלי חיתוך משרדיים: —
ות, למעט סכינים עבורם 100% נ  (1) מחדדי עפרו
 . (9) אחדים 80%

ת ומכשירים למניקור ולפדיקור 80%״•  (ד.) מערכו

ט י  17. בפרט 84.35 (ג), אחרי ״בעלות בושר חדפסה״ יימחק ״של גליונות בגודל״• "g^, פ

ט ר ̂ייייז פ , בסעיף (ט), במקום ״75%״ יבוא ״165״. 1  18. בפרט 92.13 7

 7 ק״ת 1318, תשכ״כ, עט׳ 2026.

 קובץ התקנות 1365, כ״ח באלול תשכ״ב, 27.0.1962



 שיעוד הטבפ

 בלירות 5פי ערד
ר היתירה ו א י ת  הפרט ה

 100%״.

, אחרי סעיף (א) יבוא:  בפרט 98.01 8
press fasteners, ״(ב) לחצניות מהסוגים 

snap-fastenets & press-studs 

.19 

 20. בכללים לפרק 87, אחרי כלל 7 יבוא:
 ״8. על מקלטי רדיו, בין אם הם מותקנים בכלי הרכב ובין אם
 לאו, ייגבה המכס לפי השיעור החל עליהם לפי פרט 85.15״.

 21. לצו זה ייקרא•'״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 17),
 תשכ״ב—1962״.

 תיקו! פרט
98.01 

 הוספת כלל
 לפרק 87

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 כ׳ באלול תשכ״ב (19 בספטמבר 1962)
 (חט 72801)

 ק״ת: 1262, תשכ״ב, עט׳ 1308.

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ס כ מ ף ה י ר ע ת ר שינויים ב ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 הסעיפים 14 (א)
, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שינוי  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3

, אני מצווה לאמוד:  תעריף),תש״ט—1949 3

ת תעדיף המכס ד ו ק פ ל  1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג(31 במרס 1963) תחול התוספת 4
 והפטוריס, 1937, בשינויים המפורטים בסעיפים 2 עד 26.

 שיעור המכס

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערד

5% 

15% 

 2. במקום פרטים 47.02 3 ר483 5 יבוא:
(scrap) של נייר או קרטון; פסולת (waste) ״47.02 פסולת 

 של מוצרי נייר וקרטון הראויה לשימוש הייצור
 נייר בלכד —

ת המכס לפני ה׳ בטבת תשכ״ג  (א) שתשוחרר על ידי רשו
(1.1.63) 

 (ט) אחרת

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 טפ׳ 714, עט׳ 183.

 2 ע״ד תש״ח, תופי א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 פ״ת 19, תש״ט, עמי 154.

 4 ק״ת 1238, תשכ״ב, עט׳ 560.

 3 ק״ת 1264, תשכ׳׳ב, עט׳ 1324.

 •הודאת שעה

 ׳החלפת פרטים

 2668 קובץ התקנות 5,1365״ח: נאלול תשכ״ג, 27.9.1962



1 
 שיעור הטכס

1 

 בלירות לפי ערד
ר . היחידה ו א י ת  הפרט ה

."60% 
ם או כפרטיפ מסוג טי לבים בחו טי טקפטייל׳ משו  חו

(effect yams) הפ מי רקפ או דו  לו
483 

 תיסו! פרט
23.07 

 תיקו! פרט י
25.23 

, במקום ״270%״ יבוא ״150%״.  בפרט 23.07 (ב) 5

, במקום ״ק״ג 0.057 + 15%״ יבוא:  בפרט 25.23 (א) 5
 ״טונה 48.50״.

.3 

.4 

קח פרט  תי
28.47 

 פטור

 25%״.

 בפרט 28.47, במקום סעיף: (א) 5 יבוא:
ות:  ״(א) :כרומטים ומלחים כרומיים של חומצות מתכתי

 (1) ביכרומט הנתרן

 (9) אחרים

.5 

 תיסון פרט
38.08 

 פטור

 פטור״.

5 יבוא:  בפרט 38.08, במקום סעיף (א)
ניום  ״(א) קולופו

ת שרפיות אחרות, ותולדותיהן ו צ מ ו ח y (3. 

.6 

 תייוון פרט
40.11 

5% 

, במקום סעיפים קטנים (1) ר(3) יגוא:  בפרט 40.11, בסעיף (ב) 5
jantes) 20, 2 או 25 אינטש או 4 ) * מ  ״(1) לגלגלים שקוטר ג

 י מעלה ושויחבם מ*14.00 אינטש או מעלה י

.7 

"5% 

 תיקו! פרט
48.01 

 15%״

 תיקו! פרט
48.15 

 תיקון פרט
54.01 

ח פרט ק י  ת
62.05 

."15% 

."5% 

"35% 

: ת ו ד י מ ת, לגלגלים ב  (3) צמיגים בעלי ששה רבדים לפחו
,500X8 ,18X7 ,27X6 ,25x6 ,23x6 ,23X5 ,22X2.5 
,700X12 ,825x10 ,750x10 ,650x10 ,600 X 9 ,7 X9 

 • • ואבוביהט

5 יבוא: •  8. בפרט 48.01,במקום סעיף (ז)
condenser) ״(1): נייר מהסוג המשמש לייצור קבלים חשמליים 
 paper) בגלילים, שעביו עולה על 0.004 מילימטר ואינו
ת המכס  :׳.־ עולה על 0.020 מילימטר שישוחרר על ידי רשו

 . .לפני ה׳ בטבת תשכ״ג(1.1.63)

א: בו י 6 ( ז  9. בפרט 48.15,במקום סעיף (
condenser) ג המשמש לייצור קבלים חשמליים  ״(ז) נייר מהסו
 , paper) שעביו עולה על 0.004 מילימטר ואינו עולה על
ת המכס לפני ה׳  0.020 מילימטר שישוחרר על ידי רשו

ת תשכ״ג(1.1.63) ב ט  ב

: א ו ב י  10. בפרט 54.01, אחדי סעיף (א) 5
) נעורת (tow) שתשוחרר על ידי רשות המכס לפני ה׳ ב < : 

 בטבת תשכ״ג(1.1.63)

5 יבוא:  11. בפרט 62.05, אחרי סעיף (ג)
 ״(ד) סרטי בד שעיר לאיטום, מורכבים על בסיס מתכתי או

woven pile weather stripping פלסטי מהסוג 

 ק״ ת 1288, תשכ״ב, עט׳ 1640.

 קובי! התקנות 1365, כ׳׳ח באלול תשכ״ב, 27.9.1962 2669



 שיעור המכס

ר היחידה ו א י ת  הפרט ה
 ב5ירות 5פי ערד

ת ו ח  35% אך לא פ
 מ־25 לידות לק״ג

ת ו ח  200% אף לא פ
 מ־30 לירות לק״ג״.

, ו־72.01 י ( ב  (א) ד(

25% 

 5%״.

."5% 

 25%״

45% 

."60% 

20% 

 פטור

 פטור
."60% 

: א ו ב י 7 ( ג  12. בפרט 70.19,במקומ סעיף (
 ״(ג) חיקויי תכשיטים:

״ אבנים קו חי ת ו  (1) חיקויי פנינים, חיקויי אבנים יקרו
ת למחצה, מלוטשים או לא מלוטשים, אך לא קרו  י

 מנוקבים

 (9) אחרים

־(ב)(1), 71.09 8 (א) ו־(ב) (1), 171.11  ׳13. בפרטים 71.07 8 (א) ו
 (ט)(1), במקום ״15%״ יבוא ״5%״.

 14. בפרט 84.52, אחרי סעיף (ב) 5 יבוא:
(accounting machines) נאות ות לחשבו נ  ״(ג) מכו

 (ד):•:מכונות מהסוג המתואר בפרט 84.53 המופעלות בעזרת פרט
 מחורר, סרט מגנטי או לפי שיטת קריאה אופטית או

 אלקטרונית

 15. בפרט 84.55 —
: א ו ב י  (1) במקום סעיף (ב) 5

ת בפרט 84.52(0 או נות• המפורשו  ״(ב) חלקים לכל המכו
 בפרט 84.53

: א ו ב י  (2) אחרי סעיף (ד) 5
נאות שבגדר פרט, 84.52 (ג) ת לחשבו ו נ  ״(ד.) חלקים למכו

 16. בפרט 84.58 אחרי סעיף (א) יבוא:
ת למכירת מיצים ללא דו־ ו ש מ ש מ ת. מכירה ה ו נ ו  ״(ב) מכ
 תחמוצת הפחמן (0O2) שישוחררו על ידי דשות המכס לפני

 ה׳ בטבת תשכ״ג(1.1.63):

ות נ  (1) המכו

 (2) החלקים והאבזרים

, במקום ״180%״ יבוא ״120%״.  17. בפרט 85.02 (ו) 5

: א ו ב י  18. בפרט 85.12, אחרי סעיף (ב) 8
 ״(ג) נגדי חימום חשמליים:

מר לא מתכתי: — מחו . י  (1) בעלי מוליך עשו
 א. ששוחררו על ידי רשות המכס לפני ז׳ באדר א׳

 תשכ״ב (11.2.62)
 ב. ששוחררו על ידי רשות המכס אחרי ה׳ באדר א׳

 תשכ״ב (9.2.62)

 (9) אחרים: —
 א. שמשקלם עולה על 2 קילוגרם וחלקיהם

. אחרים ט -

 תיקו! פרט
70.19 

 תיקון פרטים

 תיקון פרט
84.52 

 תיקון פרט
84.55 

 תיקון פרט
84.56 

 תיקון פרט
85.02 

 תיקו! פרט
85.12 

 7 ק״ת 1262, תשכ״ב, עט׳ 1808.

 8 ק״ת 1318, תשכ״ב, עמ׳ 2024.

 2670 קוב׳ז התקנות 1365, כ״ח בא5ול תשכ״ב, 27.9.1962



 שיעווייהטכפ י

דה חי י הי ו א י ת  הפרט ה
 בלירות לפי ערר . יי! י

ט ו , במקוכו ״100%״ יבוא ״60%״. תיקון פ  19. בפרט 85.15 (ב)(4) ג 5
85.15 

, אחרי סעיף קטן(1) יבוא: מימון פל6.  20. בפרט 85.20, בסעיף (ז) 5
ת או נתרן, 85.20 לות כספי ת פריקה עשויות קוורץ, המכי פרו  ״(2) שפו

רות כספית או נתרן 15%״• ו ג המשמש לייצור נ  מהסו

 תיקון פרט
 87.06 •י

5 יבוא: ( ג  תיקון פרט 21. בפרט 87.06, אחרי סעיף (
 87.06 •י

ן, מהסוג המשמש ברכב מנועי להסעת נוסעים, ת בטחו רו ו  ״(ד) חג
ת תשכ״ג ב ט ת המכס לפני ה׳ ב  שישוחררו על ידי רשו

."15% (1.1.63) 

 תיקון פרט
 בפרט 87.09— 87.09

, במקום ״60%״ יבוא ״35%״.  (1) בסעיף (א) (9) 5
 (2) במקום סעיף (ט) יבוא:

 ״(ט) אחרים::

.22 

.׳•.׳• (1) למשא 45% . . 
 (?) אחרים 35%".

5 יבוא: תיקון פרט.  23. בפרט 90.07,אחרי סעיף (ד)
8 0 • י י ות להעתקת מסמכים 35%״. 7 ת קסירוגרפי  ״(ה) מצלמו

: . , במקום סעיף קטן (2) יבוא*. 'תיקון פדט 5  24. בפרט 90.24, בסעיף (ד)
ר 90.24 ־  ״(3) המותאמים לצינור שקטרו 12 אינטש ומעלה פטו

 (9) אחרים 15%״•

 25. בפרט 97.04, אחרי סעיף (א) יבוא: תיקון פרט
9 7 • י  ״(ב) כדורים לטניס שולחן 45%״. *י

 הוספת •י
 פרט 668

"5% 

 26. יווסף פרט זה:
ת ו ש מ ש מ  ״668 תושבות מפודקות עפ תאי נהג ה
- ( 5 ) ( ד ) 8 7 . 0 2 ט ר פ ר ד ג ב ש - י ר ח פ  להרפכת רבב מנועי מ

תר עולה על 10,000 ק׳יג, שישוחררו על ידי  שמשקלו הכולל המו
 דשות המכס לפני ה׳ בטבת תשכ״ג (1.1.63), ובלבד שהמפעל
 העוסק בהרכבה ובייצור כאמור הוא בעל מחסן רישוי ואושר על

 ידי המנהל לצורך פרט זה

 תחילת י ב ג  27. תחילתו של צו זה היא ל
 (!) סעיף 4, ביום ג׳ באלול תשכ״ב (2 בספטמבר 1962)¡

 (2) סעיף 5, ביום א׳ באב תשכ״ב (1 באוגוסט 1962)!
 (3) סעיפים 6 ר24, ביום ב״ח באייר תשכ״ב (1 ביוני 1962)¡
 (4) סעיף 10 ביום כ״ו באדר ב׳ תשב״ב (1 באפריל 1962)ז

 קובץ התקנות 1365, כ״ח באלול תשכ״ב, 27.9.1962 2671



!במאי 1962)!  (5) מעין* 11 ,'•ביום כ״ז בניסן תשכ״ב (

 (6) סעיף 13, ביום ג׳ בסיון תשכ״ב (5 ביוני 1962) ז

 (7) פרט 85.12 (ג) (1) לסעיף 18 של צו זה, ביום כ״ב בחשון תשכ״ב

 (1 בנובמבר 1961) !

 (8) סעיף 26, ביום כ״ה באדר א׳ תשכ״ב (1 במרס 1962).

 28. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הודאת שעה מם׳ 18),
 תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  ^ב׳ באלול תשכ״ב (19 בספטמבר 1962) פ
 >חמ 2801״ . שר המסחר והתעשיה

 :ממלא מקום שר האוצר

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט-־1949

ש כ מ ף ה י ר ע ת ם ב י י ו נ ר שי ב ר ו ב  צ

, הסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ג

, וסעיף 1 לחוק מסי מכם ובלו  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אני מצווה לאמור:  (שינוי תעריף), תש״ט—1949 3

4 לפקודת תעדיף ספת  1. בתקופה עד ו׳ בניסן תשכ״ג (31 במרס 1963) תחול התו

 המכס והפטורים, 1937, בשינויים המפורטים בסעיף 2.

, במקום ״45%״ יבוא ״60%״. 5  2. בפרט 87.02 (ב) (2)ב

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 19),:

 תשכ״ב—1962״.

 כ״ד באלול תשכ״ב (23 בספטמבר 1962) פ נ ח ס ם פ י ר
 >המ 72801) שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עמ׳ 183.

 2 ע״ר תש״ת, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ס״ת 19, תש״ט, עמ׳ 154.

 * ק״ת 1238, תשכ״ב, עמ׳ 560.
 5 ק״ת 1288, תשכ״ב, עט׳ 1640.
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 חוק מס י נסיעומיהוץ, תשי״א—1950
ם ט ם ה ו ל ש ת ר ט ו ט ר פ ב ד  ־. צי כ

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות־חוץ, תשי״א—1950 1
 לאמור!

 1. בסעיף 1 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תשי״ז-1957 צ (להלן—הצו העיקרי), הגדרת תיקו! סעיףי 1
 ״תושב חוץ״ — בטלה.

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי/— תיקו! סעי* 2
 (1) במקום פסקה (1) יבוא:

 ,,(1) שהוא נכנס־חוץ ובידו כרטיס נסיעה לנסיעת־חוץ המיועד לשימושו,
 ושנרכש בחוץ.לארץ או נרכש בישראל במטבע־חוץ.

— . . • , י . ־ ו ז ה ק ס  לצורך פ
 .- י ״נכנס חוץ״ — מי שנכנס לישראל ויושב בה פחות משלוש שנים על פי רשיון

 לישיבת מעבר או על פי רשיון לישיבת ביקור או על פי רשיון לישיבת .־׳׳
, או על פי סעיף ז  ארעי,:: כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 3

) לחוק האמור! ג ) ו  17 (ב) א
 ״ישיבה בישראל״ — לרבות כל תקופת שהות בחוץ לארץ שאינה עולה _על
 שנה אחת. נכנס כאמור ששהה בחוץ לארץ תקופה רצופה העולה על שנד.

,  אחת, יראו את יום חזרתו כיום כניסתו לישראל״. י
 (2) אחרי פסקה (24) יבוא:

 ״(25) שהוא סטודנט מן המנין במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שחזר
 לביקור בתום שהיה, 1של 22 חודש לפחות בחוץ לארץ והיוצא מישראל תוך
 תקופה שאינה עולה על ארבעה חדשים ביום היכנסו או על תקופה נוספת שאר
 שדה על ידי המנהל, אם אושר ׳על ידי שר החינוך והתרבות או מי שהוסמך

 על ידיו כי הוא סטודנט כאמור.
 הפטור לפי פסקה זו יינתן גם לבן זוגו של הסטודנט או לילדו שלא מלאו לוי

 16 שנה אם שהו עמו בחוץ לארץ תקופה של 22 חודש לפחות.
 (26) שהוא אזרח ישראל שחזר לביקור בתום שהיה של שנתיים לפחות בחוץ
 'לארץ והיוצא מישראל תוך תקופה שאינה עולה על ארבעה חדשים מיום

 היכנסו או על תקופה נוספת שאושרה על ידי המנהל.״

י 4 י ע  ׳3,;׳ בסעיף 4 לצו העיקרי — תיקי; ב

 (1) הסעיפים הקטנים (ב) ו־(ג) — בטלים.

3) יימחק ״תושב חוץ״. ) ט) ) : (2) בסעיף קטן  י
5 י י ע ,ןן. פ י  4. :בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״אדם שאינו תושב ישראל״ יבוא ״נכנס־חוץ כאמור י ת

 בסעיף 2 (1)״.
 5. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות׳ חוץ (פטור)(תיקון מס׳ 5), תשכ״ב—1962*. השם

ר י פ ס ס ח נ  כ״ד באלול תשכ״ב(23 בספטמבר 1962) פ
 שר המסחר והתעשיה

_ ממלא מקום שר האוצר _ _ _ _ 
• . ׳ : . . • ־ . . . . . . י . • ; . - . ־ ,  . ״ ,

 י 1 ם״ח 62, תשי׳׳א, עט׳ 12.
 2 ק׳׳ת 720, תשי״ז, עט׳ 1710 ; ק״ת 1318, תשכ׳׳ב, עמי 2024,

 3 ם׳׳ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.
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 פקודת המלט, 1944
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

ט ל ר שיעור הבלו על מ ב ד  צו ב

, הסעיפים 14(א) ו־2(0  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־5א לפקודת המלט, 1944 ג
, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אני מצווה לאמור:  תעריף), תש״ט—1949 3

5 יבוא:  1. בסעיף 1 לצו המלט (בלו), תשכ״א—41961, במקום סעיף קטן (ג)
 ״(ג) הבלו על כל מלט אחר יהיה בשיעור של — 48.50 לידות
 לכל טונה״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ט׳ בסיון תשכ״ב (11 ביוני 1962).

 3. לצו זה ייקרא ״צו המלט (בלו)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״דבאלול תשכ״ב (23בספטמבר1962) פ
 שד המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 1 ס״ח 133, תשי״נ, עט׳ 158.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ ר־ם׳ 2, עמי 1.

 3 סייח 10, תש״ם, עט׳ 154.

 ק״ת 1100, תשכ״א, עמ׳ 1057 ; ק״ת 1327, תשכ״ב, עט׳ 2141.

 פקודת הכהילימ המפוגלים
ר הבלו על כוהלי מפוגל ב ד  צו ב

, סעיף 2 (ד) לפקודת סדרי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הכהילים המפעלים ג
, וסעיף 1(2) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—  השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 31949, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הבלו על כוהל מפוגל (שינוי תעריף), תש״ך—1959*, במקום פסקה
: א ו ב י 5 ( 1 ) 

 ״(1) לייצור ד׳ ד׳ ט׳, דאנקם, צמיגים או פקטין 0.05״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״א בתמוז תשכ״ב (23 ביולי 1962).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על כוהל מפוגל (שינוי תעריף) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ב—
 1962״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ד באלול תשכ״ב (23בספטמבר 1962) פ
 שד המסחר והתעשיה

 ־ ממלא מקום שר האוצר
נת ישראל, נוםח חדש 4, תשי״ט, עט׳ 88.  1 דיני טדי

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ם׳׳ח 19, תש״ט, עמ׳ 154.

 4 ק״ת 961, תש״ד, עט׳ 239 : ק״ת 1318, תשכ״ב, עמ׳ 2023.

 3 ק״ת 1099, תשכ״א, עמ׳ 928.
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 חוק מסי מכס ובלו(שיגוי תעריף), תש״ט—1949
׳  צו כדבר בלו על משקאות משכרים .

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—949! 1,
 אני מצווה לאמוד:

, בפסקה א,  1. בסעיף 1 לצו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעדיף), תש״ך—1960 2
 במקום פסקאות משנה (2) ו־(3) יבוא:

 ״(2) בבקבוקים של 48 סנטיליטר מהסוג המשווק בשם ״אביר״ או ״נשר״ —
 : 40% ממחיר המכירה לסיטונאי, בניכוי אגורה אחת.לבקבוק! :

 (3) אחרת — 49% ממחיר המכירה לסיטונאי, בניכוי אגורה אחת לבקבוק״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ באלול תשכ״ב (2 בספטמבר 1962).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף) (תיקון מם׳ 2),
 תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  ב״ד באלול תשכ״ב (23 בספטמבר 1962) פ
 שד המסחר והתעשיד,

 ממלא מקום.שד האוצר

 1 ס״ח 19, תש״ט, עמי 154.

 2 ק״ח 972, תש״ד, עמ׳ 448 : ק״ת 1213, תשכ׳׳ב, עמ׳ 194.

 חוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958
ו על דלק ר מבל  . צו לפטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הבלו על דלק, תשי״ח—1958 ובאישור ועדת
 מכספים של הכנסת אני מצווה לאמוד:

 1. בסעיף 2 לצו הבלו על דלק (פטור)—תש״ך, 960i2, אחרי פסקה (6) 3 יבוא:
 ״(7) בנזין המשמש כמלאי לשעת חירום אם אספקתו אושרה על ידי שר
 האוצר או מי שהוסמך על ידיו ותנאי אחסונו אושרו על ידי המנהל, כל עוד
 הוא משמש מלאי כאמור, ובלבד שלא ישמש כאמור אחרי ד׳ בטבת תשכ״ג

 (31 בדצמבר 1962).״

 !2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ח באייר תשכ״ב (22 במאי 1962).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על דלק (פטור) (תיקון מס׳ 2), תשב״ב—1962״.

 ט״ו באב תשכ״ב (15 באוגוסט 1962) ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר 7 2 3 8 0 ט 4 ח ) 

 1 ס״ח 258, תש י ״ח, עמי 160.

 2 ס״ת 981, תשייר, עמי 020.

 3 ק״ת 1243, תשכ״ב, עמ׳ 1027•

 קוב׳ו התקמר. 1305. נייח נא5ול תשכיב, 27.0.1063



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר מכירת משקאות •משכרים בקבוקים מגורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת משקאות משכרים בבקבוקים סגורים),
, במקום סעיף 2 יבוא:  תשכ״א—21961

 ,״הגבלת מכירת 2 לא ימכור אדם ולא יציע למכירה משקאות משכרים אלא בבקבוקים
L משקאות משכריב 

 סגורים בשעווה או בקפסולות כשצוואה הבקבוק חבוק בצווארון מנייר
 שיודבק למטה מן השעווה או הקפסולה וצמוד אליה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת משקאות משכרים בבקבו¬
 קים סגורים)(תיקון), תשכ״ב—1962״

ד י פ ס ס ח נ  כ״דבאלולתשכ״ב (23בספטמבר1962) פ
 שד המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שד האוצר
 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 >ק״ת 1109, תשב״א, עט׳ 2087.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—958!
בו ת שיעור היטל ואופן חישו ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנוודשעת־חירוס (תשלומי חובה), תשי״ח—
, אני מצווה לאמור: 1 1958 

 1. בתוספת הראשונה לצו־שעת־הירום (שיעור תשלום חובה) (מם׳ 3), תשי׳יח—
(להלן — הצו העיקרי) — 21958 

 (1) בחלק אי, הפרטים 32 3 ו־83 3 — בטלים«
 (2) בחלק ב׳ — •

א: בו י 3  (א) במקום פרט 18

 ״18 תכשיטים מלאכותיים, חלקיהם או אבי־
 זריהם, למעט אלה שבגדר פרט 71.19
 (ג) (1) לתוספת לפקידת תעריף המ־
 כס — למען הסדרת הביקוש או התצ

 רוכת 2.70 לירות בניכוי
 המכס ומס הקניה״ ו י

, 72 8 — בטלים.  (ב) הפרטים 7 י, 8 12,5 ״, 14,313 ־>׳, 19 3

, תשכ״ב, עט׳ 58. n 3051 ס״ח 268, תש״ט, עמי 18 ; 0״ 

 2 ק״ ת 2ז7, תשי״ח, עט׳ 778 ; ק״ת 1361, תשב״ב, עט׳ 2810.

 3 ק״ת 1276, תשכ״ג, עמי 1434.

 ק״ת 1336, תשכ״ב, עמ׳ 2268. !
 5 ק״ת 1292, תשב״ב; עמ׳ 1673. ,

 6 ק״ת 1304, תשכ״ב, עט׳ 1820.

מ התקנות 1365, כ״ח באלול תשכ״ב, 27.9.1962 ו  ק



- בטלימ. 7 1 1 9  2. בתוספת השלישית לצו העיקרי, הפרטים 7115 ד

 3. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירומ (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 20),

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״דו—1958
 ^^^ת^שיעור.ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי;לפי תקנה•2 לתקנות־שעודחידוס:(תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמוד:

,  1, :בתוספת הראשונה לצדשעת־חירום (תשלומי• חובה) (מס׳ 2), תשי״ח—1958 ־
 פריט 5 — בטל.

 2. לצו זה. ייקרא ״צו־שעת^חידומ (תשלום חובה) (מם׳ 2) (תיקון מס׳ 5), תשכ״ב—

 תשכ״ב--1962״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״ח באלול תשכ״ב (17 בספטמבר 1962)
 (חט 74043) ,. י.

 7 ק״ת 967, תש״ף, עטי, 360;

 1962״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 י*ט: באלול תשכ״ב (18 בספטמבר 1962)
 (חס 74043) :

 1 ט״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18 ; ס״ח 365, תשכ״ב, עט׳ 56. .

 2 ק״ת 769, תשי׳׳ח, עמי 737 :;' ק״ת 1091, חשכ״א, עט׳ 753 ; יו״ת 1293, תשכ״ב, עט׳ 1694.

 קובץ התקנות 1365, כ״ח כא5ולתשכ׳׳ב, 27.9.1962



רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים ר 56 אגו  המחי


