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 חוק מילווה בטחון, תשכ״ז—1967

 תקנות בדבר הוצאת מדרה י״ב של איגרות חוב התנאיה

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5,2, 6, 12 ו־13 לחוק מילווה בטחון, תשכ״ז—1967 1
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

5 1. ביום כ״ח באלול תשכ״ז (3 באוקטובר 1967) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל " י 0 ת א צ י  ה

 י׳׳ב של אי גליות

 חוב שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות והיא תסומן באותיות ״י״ב״ ותכונה ״מילווה בטחון,
 תשכ״ז—1967, סדרה ״י״ב״ ״.

 2. ״ איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות על
 שם, הכל לפי בחירת הרוכש.

 סוג איגרות
 החוב

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 20 לירות, של 50 לירות או של 100 לירות, או
 נפילה של 100 לירות, ובלבד שלגבי איגרות חוב למוכי׳ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת

 חוב על 10,000 לידות.

 ה׳8ווי ד,»וב

 ניסח איגרות 4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה; איגרות החוב הרשומות על שם

 החוב יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

 5. (א) ביום כ״ה בתשרי תשל״ג (3 באוקטובר 1972) ייפדו איגרות החוב בשלמותן
 באחד משני סכומים אלה:

 (1) סכומ שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66
 לידות לכל 100 לירות שווי נקוב!

 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 26.66
 לירות לכל 100 לידות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה.

 (ב) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת משנה (א) (1) אם יתברר כי ביום הפדיון.
 הסכום שישתלם בעדן, לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי אפשרות
 זו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור בתקנת משנה
 (א)(2) לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור. בכל מקרה אחר ייפדו

 איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (א)(2).

 פריו! וריבית

 1 ם״ח 498, תשכ״ו, עט׳ 70 ; ס״ח 512, תשכ״ז, עט׳ 200.

 3430 קוב׳ז התקנות 2116, נייח באלול תשכ״ז, 10.1007.!׳.



 (ג) על אף׳ האמור בתקנת משנה (ב), תהא למחזיק איגרת חוב בדירה, בעת שהוא
 מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי הוא בוחר
 באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (ב),

 והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחד.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל הרשום דרכי הפייה
 שימסור למינהלה את איגרות החוב; סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז כאמור בתקנה ^

 5 ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החוב.

 7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית תנאי הצמדה
 המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
 יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי), תשולם קרן איגרת החוב וה¬

 ריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת,
 המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו —

 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטי
 קה ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי
 ׳ \ אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם
 לאו! אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס

 שבינו לבין המדד המוחלף.

 8. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה חוץ פטור ממם
ה ס נ כ  מן המס שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2, ושלא יעלה על 25%. ה

 9, נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו, רשאית רכישת אמריי׳
 המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום בפני

 איגרות של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 10. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר או מוסד בנקאי. מכירת איגרות
 חוב

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה בטחון(סדרה י״ב), תשכ״ז—1967״. השפ

 2 דיני מדינת. ישרא?, נופח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 שובץ התקנות 2116, כ״ח נא5ו5 תשכ״ז, 3.10.1967 3431



 תוספת ראשונה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכי׳ז

 מדינת ישראל

 מס׳ סידורי • ••• סדרה י״ב

 מילווה בטחון, תשכ״ז—1967

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום כ״ ה בתשרי תשל״ג (3 באוקטובר 1972)

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה בטחון, תשכ״ז—1967, והתקנות
 שהותקנו על, פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. סכום הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 4. מדד יוקד המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה ,
 נקודות.

 תאריך ההוצאה: כ״ח באלול תשכ״זי(3 באוקטובר 1967)

 ממשלת ישראל

 האוצר

ר צ ו א  שר ה

 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)

י ל ל כ ב ה ש ח  ה

 חתימה

 3432 קוביז התקנות 2116, כ״ח באלול תשכ״ז, 3.10.1967



 תופפת שכיה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב על שם

 מדינת ישראל
 מם׳ סידורי..... סדרה י״ב

 מילווה בטחון, תשכ״ז—1967

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום כ׳׳ה בתשרי תשל״ג(3 באוקטובר 1972)

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה בטחון, תשכ״ז—1967, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם...

 3. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולמו לבעל הרשום שימסור למינהלה את
 איגרת החוב.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 5. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה
 נקודות.

 תאריךההוצאה: כ״ח באלול תשכ״ז(3באוקטובר 1967)

 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א  שר ה

 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)

 חתימה ,

ל ו כ ש י א ו  . כ״ו באלול תשכ״ז(1 באוקטובר 1967) ל
 (חט. 72201) ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 קובץ התקנות 211.6, כ״ת באלול תשכ״ז, 8.10.1967



 חוק מילווה קצר מועד, תש״ר—1960

 תקנות בדבר הוצאת סדרות איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו ־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 *,
 אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. ביום כ״ט באלול תשכ״ז(4 באוקטובר 1967) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: י י י ס ת א י ״ ׳  י
 איגרות חוב

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שבעה מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/171, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/171״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

;  3/131), תשכ״ז—1966 2

 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ששה מיליון לידות, והיא
 תסומן 6/271, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/271״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד (סדרה

 6/231), תשכ״ז—1966 3ו

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ששת מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/471, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/471״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 12/431), תשכ״ז—1966 *.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/171, 6/271, ו־12/471),

 תשכ״ז—1967״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 כ״ז באלול תשכ״ז(2 באוקטובר 1967)
 (חס 72112)

 1 ם״ח 310, תשייר, עמי 48 ; טייח 420, תשכ״ד, עמי 07 ; ם״ח 512, תשכ״ז, עט׳ 201.

 2 ק״ת 1977, תשכ״«, עמי 1092.

 3 ק״ת 1977, תשב״ז, עמי 1093.

 4 ק״ת 1977, תשכ״ו, עמי 1095.

 :3434 קובי! החסנות 2116, כ״ח באלול תשב״), 3.10.1967



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר קביעת דרגת נכחת לנפגעי עבודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 115 ו־12 לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי,
 תשי״ד—1953 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 16 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט״ז— תיקו! תקנה 16
 21956(להלן — התקנות העיקריות), הקטע ״לאחר התייעצות ברופא מוסמך״ — יימחק.

 2. בתקנה 41 לתקנות העיקריות _ תיקח תקנה 41

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א) מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, שבעת
 הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק על בסיס דמי
 י פגיעה ליום השווים ל-75% מדמי הפגיעה המקסימליים ליום, ובלבד
 שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא

 תקנת משנה זו.״; /

 (2) אחרי תקנת משנה (ג).יבוא:
 ״(ד) ״דמי הפגיעה המקסימליים ליום״, לענין תקנה זו — דמי הפגיעה המק

 סימליים ליום כפי שהם —
 (1) לגבי מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) — ביום בו נקבעה סופית

 דרגת נכותו;
 (2) לגבי מבוטח כאמור בתקנות משנה (ב) או(ג) — ביום הגיעו לגיל

 18 או לגיל 21, לפי העניך.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנ&געי עבודה) השט
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ז—1067״.

 כ״א באלול תשכ״ז(26 בספטמבר 1967)
 >חט 750301) י ג א ל א ל ו ן
 שר העבודה

 1 ט״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6 ; ם״ח 456, תשכ׳׳ה, עמ׳ 130.

 2 ק״ת 612, תשט״ז, עמ׳ 864 : ק״ת 1777, תשכ״ה, עמי 2791.

 קובץ התקנות 2116, ב״ח באלול תשב״ו, 3.10.1967 3435



 חוק חופשה שנתית, תשי״א—11951
 תקנות בדבר קרנות חופשה

 בתוקף סמכותי לפי• הסעיפים 22 36-1 לחוק חופשה שנתית, תשי״א—1951 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

׳ 4 1. בתקנה 4 לתקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי״א—21951, במקום תקנת ד נ ק  ״יהי׳ ת

 משנה (א) יבוא:
 ״(א):׳ תקופת כהונתה של ההנהלה היא עד תום מועד הישיבה השנתית כאמור בסעיף
 9(א)(1) לתקנון לדוגמה לקרנות חופשה3, שנתקיימה בשנה הרביעית לכהו

 נתה, ובלבד שכהונתה תסתיים לא יאוחר מתום השנה הרביעית כאמור.
 לענין תקנת משנה זו, שנת כהונת של ההנהלה — שנת כספים של הקרן;
 התקופה שמיום תחילת כהונת ההנהלה ועד תום אותה שנת כספים תיחשב

 כשנת כהונה מלאה.״

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה) (תיקון), תשכ״ז— ש  ה

 1967״.

ן ו ל ל א א ג  ח׳ באלול תשכ״ז (13 בספטמבר 1967) י
) שר העבודה 7 5 0 8 מ 2 ח  י

 1 ם״ח 81, תשי׳׳א, עמ׳ 234 ; סייח 504, תשכ׳׳ו, עט׳ 100.

 2 ק״ת 204, תשי״א, עט׳ 1610 ; ק׳׳ת 752, תשי״ה, עט׳ 404.

 3 ק״ת 204, תשי״א, עט׳ 1613.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור היטל על טובין מיוצרים בארץ ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת-חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 י,
 אני מצווה לאמור:

5 1. בסעיף 5 לצו-שעת־חירום (שיעור תשלומי חובה על טובין מיוצרים בארץ), תשכ״ו—
 תיסי׳ סעיי 

 21966, אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) על חוטים או בדים המשמשים למוסדות לטיפול בעולים נחשלים (מלב״ן)
 שירותי ״הג׳וינט״ בישראל שסופקו אחרי י״ט בטבת תשכ״ז (1 בינואר 1967),
 ובלבד שהשימוש כאמור הוכח להנחת דעתו של השר או מי שהוסמך לכך על

 ידיו״.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו-שעת-חירום (שיעור תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ) 1 ־ ׳  ה

 (תיקון מס׳ 3), תשכ״ז—1967״.

 כ״ה באב תשכ״ז(31 באוגוסט 1967) ז א ב ש ר ף
m »m(- ר המסחר והתעשיה ש 0 í 7 

 1 פ״ח 434, חשב״ר, עמי 175 ; ם״ח 492, תשכ״ז, עט׳ 21.

 2 ק״ת 1900, תשכ״ו, עט׳ 2389 ; ק״ת 2030, תשכ״ז, עט׳ 2234. .
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

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

 תעריף), תשייט—31949, אני מצווה לאמור:

 1. בתקופה עד כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967) תחול התוספת* לפקודת תעריף הוראת שעה
 המכס והפטורים, 1937 (לר.לן — התוספת), בשינויים המפורטים בסעיפים 2 עד 4.

 תיסוז פרט
87 .02 

 תיסוז פרט
 ,׳;70

 יחידה
 סטטיםמיית

 יחידה שיעור המכס
 סטטיםמיית

ר היחידה בלירות לפי ערר ו א י ת ה  הפרט :

 תיקו! פרט
 ״0.04" 73.07

 בתוספת, בפרט 73.07, בסעיף קטן 1090, במקום
 יבוא:

.2 
 ״0.40"

 15% כ״א

 35% כ״א

 1.50 + 35% כ״א

 2.00 + 35% כ״א
 1.50 + 35%״ כ״א

35% 

 3. בתוספת, בפרט 87.02 —
t (1) סעיף קטן 1050 — בטל 

 (2) במקום סעיף קטן 1060 5 יבוא:
 >,1060 רכב מנועי להסעת נוסעים, כל עוד חלים עליו סעיפים

 קטנים (3) או (4) לסייג של החלק החמישה עשר לצו מס
 קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס),

 תשכ״ב—1962 :—
 1061 בלתי משומש, המונע על ידי מנוע הצתת ניצוץ, אם

 ישוחרר לפני ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968)
 1062 בלתי משומש, המונע על ידי מנוע הצתת דחיסה אם

 ישוחרר לפני כ״ג בטבת תש״ל (1 בינואר 1970)
 1063 — אחר, שתפוסת הבוכנות שלו היא פחות מ־1,300 סמ״ק

 (גאטט) ק״ג
 1064 — אחר, שתפוסת הבוכנות שלו מ־1,300 סמ״ק ועד 1,800

 סמ״ק(גאטט) ק״ג
 1069 — • • אחר (גאטט) ק״ג

 A בתוספת, בפרט 703 —
 (1) במקום סעיף קטן 9920 יבוא:

 ״9920. מוניות כל עוד חל ע>יהן סייג(3) או (4) לחלק החמישה

 עשר של צו מס קניה קביעת סחורות ושירותים טעוני מס
 ושיעורי המם), תשכ״ב—1962, למעט אלה הכלולות בסעיף

 קטן 9930 (גאטט)

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מט׳ 714, עמי 183.

 2 ע״ר תש״ח, תוט׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 3 טייח 19, תש״ט, עמי 154.

 4 ס״ת 1967, תשכ״ז, עמ׳ 551.

 5 ק״ת 2004, תשכ״ז, עט׳ 1543•

 שובץ התסנות 2116, כ״ה באלול תשב״ו, 3.10.19.67 3437



 יחידה
 םטטיםטית

 יחידה ׳ שיעור הטכס
 ב?ירות ?פי ערד םטטיםטית

ר היחידה ו א י ת ה  הפרט ׳

 (2) אחדי סעיף קטן 9920 יבוא:
 ״9930 : רכב מנועי כל. עוד מתקיימים יבו כל התנאים המנויים

 בפסקה 1061 לפרט 87.02 פטור״.

 5. תחילתו של סעיף 2 היא ביום י״ט בטבת תשכ״ז (1 בינואר 1957) ושל סעיף 3 היא
 ביום כ״ה בניסן תשכ״ז(5 במאי 1967).

 6. לצו זה ייקרא ״צו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 35),
 תשכ״ז—1967״.

 ג״ד באלול תשכ״ז(29 בספטמבר 1967) ל ו י א ש כ ו ל
) ראש הממשלה 7 2 8 0 מ 1 ת ) 

 ממלא מקום שר האוצר

 צו מתן רשיונות יבוא, 1939
 רשיון יבוא כללי

, אני מתקן את התוספת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939 ג
 לרשיון יבוא כללי, תשי״ז—1957 2 (להלן — התוספת) כך:

 1. אחרי פרט 318 לתוספת יבוא:
 ״19 (1) ציוד מקצועי, ובלבד שנתמלאו כל התנאים האלה:

 (א) הציוד הוא רכוש של תושב-חוץ או של תאגיד שמקום מושבו מחוץ
 לישראל;

 (ב) הציוד יובא על ידי תושב־חוץ או על ידי תאגיד שמקום מושבו מחוץ
 לישראל;

 (ג) הציוד ניתן, לדעתו של גובה המכס, לזיהוי בעת ייצואו החוזר;
 (ד) לא ישמש הציוד אלא בידי היבואן או בהשגחתו האישית, או הוא
 מיובא לייצור םרט־ראינוע על פי חוזה ייצור משותף, שצד לו תושב-
 ישראל או תאגיד שמקום מושבו בישראל, באישורו של הממונה על עידוד

 הסרט הישראלי ובתנאים שקבע;
 (ה) בשעת הימצאו בישראל לא יימכר הציוד, לא יושכר ולא יושאל אלא
 לצרכי תכניות שידור משותפות או באישורו המוקדם של גובה המכס

 ובתנאים שקבע;
 (ו) הציוד ייוצא מישראל תוך ששה חדשים מיום ייבואו או תוך תקופה
 נוספת שתיקבע על ידי גובה המכס או, אם הסכים גובה המכס שלא ייוצא,

 ייעשה בו בהרשאתו;
 (2) ״ציוד מקצועי״ — ציוד שהוכח, להנחת דעתו של גובה המכס, כי הוא

 דרוש —
 (א) לנציגי העתונות, הרדיו או הטלויזיה המבקרים בארץ לשם כתיבת

 כתבות או לשם שידור או הקלטה של חומר לתכנית מסויימת;
ע״ר 968, 1039, תום׳ 2 עמ׳ 1201 ; ק״ת 838, תשי״ט,יעמ׳ 541. 1 

 2 ק״ת 694, תשי׳׳ז, עמי 1273.

 3 ק״ת 1871, תשכ״ה, עמי 1832.

 שובץ התקנות 2116, ב״ח גאלו? תשכ״ז, 3.10.1967



 • (ב) לאדם המבקר בארץ לשם הסרטת סרט מסויים;
 (ג) למשלח-ידו, למלאכתו או למקצועו של אדם המבקר בארץ, למעט
 ציוד המשמש לתעבודת פגים, לייצור תעשייתי של טובין או לאריזה וכן
 למעט ציוד —־ פרט לכלי עבודת-יד — לניצול אוצרות טבע, לבניית

 בנינים, לתיקונם או להחזקתם או ליישור קרקע או לעבודות דומות
 (ד) כמכשירי עזר ואבזרים לציוד האמור;

 (ה) כחלקים מרכיבים לשם תיקונו של הציוד שיובא בהתאם להוראות
 פרט זה — לרבות כלי רכב שהם בנויים במיוחד או מותאמים במיוחד
 לאחת המטרות המנויות בסעיף קטן(2) פסקאות (א)(ב) ד(ג) שבפרט זה.

 2. לתיקון זה ייקרא ״רשיון יבוא כללי(תיקון), תשכ״ז—1967״.

 כ״ה באב תשכ״ז(31 באוגוסט 1967) ד׳ פ ל ד
 >חמ 74054) מנהל המכס והבלו

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר ליקנעם בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית יקנעם חוק עזר זה:

 1, בסעיף 1 לתוספת לחוק.עזר ליקנעם (היטל עינוגים), תשי״א—21951, במקום סעיף
 קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 כרטייט שמחירו שיעור ההיטל

 באגורות

 עד 48.8 23.5 אגורות
 למעלה מ-48.8 עד 59.8 30.0 אגורות
 למעלה מ־59.8 עד 73.4 38.9 אגורות

 למעלה מ-73.4 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגו
 , רות יהיו פטורות מהיטל.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ז—1967״.

ב ק ע ל י א ו מ  נתאשר. ש
 כ״ג בתמוז תשכ״ז(31 ביולי 1967) ראש המועצה המקומית יקנעם

 (חמ 83115)
א ר י פ ה ש ש מ י ם י י  ח

_ שר הפנים _ _ _ _ 
 1 דיני מדינת ישראל, נוטח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 194, תשי״א, עמי 1446 ; ק׳׳ת 845, תשי״ט, עמ׳ 344 ; ק״ת 1327, תשכ״ב, עמ׳ 2161.

 קובץ התקנות 2116, כ׳׳ח באלול תשכ״ז, 8.10.1967



 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים),1945

 חוק עזר לקרית־אונו בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית קרית-אונו חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית-אונו(מס עסקים מקומי), תש״ד—1954 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי) יבוא:

 החלפת
 התוספת

 ״תופפת

 שיעורי המם לשנה

 המם בלירות

37 

100 
100 
20 

20 
20 
37 
50 
20 

75 
50 
37 

62 
20 

75 
75 
50 
75 

75 
75 
75 
50 
75 
75 
75 

 תיאור המלא3ה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או תעסה

 גנן — משתלה ומכירת •פרחים

 דודי שמש —
 התקנה

 ״צור
 דוכן בשוק

 הובלה —
 לכל מכונית — טנדר

 לבל אוטו משא — עד 2 טונות
 למעלה מ־2 עד 5

 למעלה מ־5 טונות
 הסעה במונית — לכל מונית

 וילונות —
 מכירה, ייצור והתקנה

 ייצור והתקנה
 זגג

 חייט או תופרת —
 חנות
 בבית

 חנות —
 לאריגים ומלבושים

 לגלנטריה
 לדגים

 להזדמנויות

 להלבשה לגברות
 לזרעים

 לחגורות, לחזיות, למחוכים
 לחלב ומצרכי חלב

 לחמרי בנין
 לירקות או לפירות

 לכל בו או לבלי בית

1320 
2625 
125 

600 
75 

125 
100 
125 

25 

25 
2625 
1650 

62 
1650 

100 
15 

160 
100 
30 

125 
125 
100 

37 
50 

 אגודה שיתופית לאשראי
 אוטובוסים — שירות בין־עירוני ועירוני

 אולם למסיבות, חתונות, נשפים
 אולם לריקודים או דיסקוטק למעט בר או

 מועדון לילה
 אופניים — מכירה ותיקונים

 אופטיקאי וצלם
 אטליז
 אמרגן

 אספקת גז לבישול וחימום לפי מספד הלקו
 חות — ובלבד כאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח

 אחד —
 עד 1000 לקוחות — לכל 100 לקוחות או

 חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות — לכל 200 לקו

 חות נוספים או חלק מהם
 אספקת חשמל

 אספק מים
 אספקת עתונים

 בנק וסניפיו
 בית חרושת או בית מלאכה —

 עד 2 עובדים לרבות בעלים
 מ־3 עובדים ואילך — כל עוכל נוסף

 בית חרושת לקרח
 בית מרקחת

 בית ספר לריקודים או התעמלות
 בית מלאכה לייצור נעלים

 בריכת שחיה
 בית דפוס

 גן ילדים או גנון —
 עד 20 ילד

 21 ילד ומעלה

 % דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳וה, עמי 256.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 970, תשייר, עמי 416 : היית 1424, תשכ״ג, עמי 1132.

 3440 קובץ התקנות 2116, כ״ח באלול תשכ״ו, 3.10.1967



 תיאור המלאכה או העפה המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות;
 מלון, פנסיון, בית נכים, בית אבות —

 לכל חדר 20
 מסגריה או מכניקה — המעסיקה —

 עד 2 עובדים 100
 מ־3 עובדים ואילך — לכל עובד נוסף 15

 מסעדה או בית קפה —
 ללא משקאות משכרים 87

 עם משקאות משכרים 112
 מספריה —

 לגברים 62
 לגברות 100
 לגברים ולגברות 125

 מרפדיה —
 המעסיקה עובדים שכירים 100
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 50
 משקאות משכרים למכירה 50

 משרד —
 לניהול רכוש 270
 לנסיעות מוניות 125

 למתווך לדירות י ומגרשים 125:
 למכירת כרטיסים להצגת קולנוע או לכל

 עינוג אחר 150
-י  מתקן נעלים 15 י

 נגריה —
 שאינה מיכנית, מירוק רהיטים 50

 מיכנית המעסיקה —
 עד 2 עובדים 100

 מ־3 עובדים ואילך — לכל עובד נוסף 15 ,
 סוכנות מכולת בסיטונות 200
 סוכנות לשיווק תוצרת חקלאית 200
 סוכן — חלוקת ביצים או תוצרת אחרת 50

 סודה וסיפונים — מילוי או ייצור 100
 סלון ליופי עם מכירת תמרוקים 125
 סנדלריה שאינה מיכנית 5:0
 ספריה 37
 עגלון 20
 עורות, שלחים וצרכי סנדלרות 75

 עורך דין 160
 פחח 37
 צבעי 62
 צביעת מכוניות 75
 צייר ושלטים 50
 צלם 75

 קבלן או קבלן משנה לסלילת כבישים, להנחת
 צינורות מים וביוב, חפירת בורות שופכין,
 לחשמל, לזגגות, לעבודות מסגרות ומכונאות,
 לנגרות ולכל עבודות בנין, כולל צביעה שהיקף

 עבודתו בלירות לשנה הוא —
 מ־800 עד 2,500 37
 למעלה מ־2,500 עד 5,000 75

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 160
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 320
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 750

 למעלה מ־50,000 עד 75,000 1125

 לכלי נגינה, למקלטי רדיו, למקלטי טלויזיה,
 : לטרנזיסטורים, לרשמי־קול, לפטיפונים,

 לתקליטים, או לחלקיהם לפי עובדים —
1 
2 

 מעל ל־2 עובדים
 מכולת — ללא משקאות משכרים

 עם משקאות משכרים
 למכשירי חשמל ורדיו — מכירה ותיקונים

 למנופקטורה
 למספוא
 לנעלים

 לסיד (או בור סיד) למכירה —
 בקמעונות
 בסיטונות

 לספרים וצרכי כתיבה או צעצועים
 לעופות

 לפרחים, צמחים ועציצים
 לצפרי נוי, לדגי נוי, אבזריהם.ולמזונם

 לצמד ולדברי סריגה
 צרכניה

 לרהיטים
 לתכשיטים

 לתמדוקים ומזכרות
 לתיקים, למזודות, לארנקים

 לתיקים, למזודות, לארנקים עם בית מלאכה
 טכנאי שיניים

80 
100 
150 
62 
87 

100 
75 
75 
75 

50 
200 
75 
75 
75 
75 
75 

190 
75 

100 
75 
75 

125 
125 

100 
100 

20 
50 

125 
160 
125 
50 

160 

125 
75 
37 

50 
75 

20 
15 
15 
75 

37 
75 

100 

 טרקטורים, דחפורים וכיוצא באלה
 לכל מכונה

 כריכת ספרים
 לול שמספר העופות בו —

 51 עד 100
 101 עד 300
 301 עד 500
 501 ומעלה

 מאפיית לחם
 מאפיית כעכים, עוגות, פיתות

 מהנדס או ארכיטקט
 מוסך —

 לתיקון מכוניות
 לתיקון אופנועים

 מורה לשפות, ריטמיקה, מוסיקה
 מזנון —

 בלי משקאות משכרים
 עם משקאות משכרים

 מחלק —
 חלב או לחם
 נפט או קרח

 עתונים
 מחסן לחמרי בגין

 מכבסה שאינה אוטומטית או מקום לקבלת
 כביסה

 מכבסה אוטומטית
 מכירת סיגריות בטיטונות
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 תיאור הטלאכה או העסק הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות
 למעלה«־75,000 עד 150,000 1650 רוכל 15

 למעלה מ־150,000 5000 רופא, רופא שיניים, מרפא שיגיים 160
 קיוסק — רופא העובד במשרה חלקית ומקבל חולים בבית 75

 למשקאות קלים, עתונים 37
 למשקאות קלים ומשכרים 62 ן ע  ש

 . עם חנות 62
ות 37 2 בליהנ  למכירת פיס 0
3 7 3 ר ב ר  קולנוע שמספר מקומות הישיבה בו — ש

 עד 400 270
 401 עד 600 540 תעשיית בלוקים —

 601 ומעלה 900 עד 2 עובדים 100
 קונסרבטוריון, בית ספד פרטי 50 למעלה מ־2 — לכל עובד נוסף 15

 קנית ומכירת פחים ישנים וברזל ישן 62 תיקון תקדים 50״

 תחילה י• 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז(1 באפריל 1967).

 ׳הוראותטעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה לשנת
 1967/68 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1967/68 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.

 סייג 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1967/68 לגבי עסק פלוני מס בשיעור
 העולה על סכום המס החל על אותו עסק בעד שנת 1965/66, אם בהיקפו, גודלו או מימדיו

 של העסק לא חלה הגדלה לעומת שנת 1965/66 אלא בשיעורים כדלקמן:

 סכום המט בלירות בשנת שיעור התוספת באחוזים לשנת
1967/68 1965/66 

 עד 25 —
 למעלה מ־25 עד 100 25
 למעלה מ-100 עד 750 50
 למעלה מ־750 עד 1500 75

 למעלה מ-1500 עד 1950 100
 למעלה מ-1950 150

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית-אונו (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ז—
 1967״.

ן ה ב כ ק ע  נתאשר. י
 י״א באב תשכ״ז(17 באוגוסט 1967) ראש המועצה המקומית קרית-אונו

 (חט 852703)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־שכזונה בדבר החזקת געלי־חיים

 בתוקף סמכותה• לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית-שמונה;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות
 ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאי>ת, אילוף, ניסויים או חובבות;

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכליאדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה•
 . מבעלי-החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי-החיים נותנים הכנסה;

 ״שטח בנוי״ — שטח מגורים בתחום המועצה.

ן החזקת פ ו א  2. (א) מי שברשותו בעלי-חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת, ב
. י . בעלי-חיים • « _ •  י •

 שלא יהיה מפגע לציבור.
 (ב) המחזיק בעלי-חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת

 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.
 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי-חיים, מרחק המקום מניעת פגיעה

״ י הצ?מר א ש ם ו י ע ת ר ו ח י ת ר ע י נ מ ל  האמור מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות׳ ו
 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

 (ב) . כל מחזיק בעלי-חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן(א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 4. (א) מחזיק בעלי-חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם מרעה
 מתור שטח בנוי, אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר,

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי-חיים למרעה, אלא אם הם מלווים
 יועה אחראי בן שש עשרה שנה לפחות.

 5. (א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות תנועת בעליי
י י  בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה. ח

 (ב) המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן(א).
 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) וכן כל שינוי בהם תוצג במשרד המוע

 צה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 6. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי-חיים לבצע כל דרישה לםילוס
ע ג פ  עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, או ט

 לסילוקם.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 256.
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 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את:העבודה כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) מחזיק בעלי-חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן(א) חייב למלא אחריה.

 7. לא מילא מחזיק בעלי-חיים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאית המועצה לבצע את
 העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 8. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו
 בעלי-חיים על מנת לערוך ביקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק

 עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

 סעיף קטן (א).

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, א1 נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות
 האמורים, או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, הנפוצים בתחום המוע

 צה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 250 לירות, ואם עבר על הוראת
 סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתה העבידה נמשכת, דינו — קנס
 נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש

 המועצה או אחרי שהורשע בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית-שמונה (החזקת בעלי-חיים), תשכ״ז—1967״.

 ביצוע עבודות
 על ידי המועצה

 סמכויות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השט

י אשר ר ז  נ
 ראש המועצה המקומית קרית-שמונה

 גתאשר.
 ז׳ בסיון תשכ״ז(15 ביוני 1967)

 (חמ 852925)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טעויות

 בצו מחלות בעלי חיים (שינוי הגדרת מחלה), שפורסם בקובץ התקנות 2071, תשכ״ז,
 עמ׳ 2748, בסעיף 1, אחרי המלה ״יבוא״ צ״ל ״מחלת ההפלה המדבקת מנגיף בבקר״.

 בתקנות בתי הדואר (תעריפים של, משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ) (תיקון
 מס׳ 3), שופורםמו בק״ת 2106, תשכ״ז, ע מ׳ 3261, בסעיף 1, פרט 22, במקום ״יןוגנו״ צ״ל

 ״קונגו״,

 קובץ התקנית 2116, כ״ח גאלול תשכ״ז, 3.10.1967
 הודפס ע״י',המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 48 אגורות


