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 חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח-968ו

ה י א נ ת ב ו ו ח גרות ה ל אי ד ש ״ ה מ ר ד ת ס א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 13 ו־14 לחוק המילווה לבטחון המדינה,^
 תשכי׳ח—1968 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום ט״ו בסיון תשכ״ט (1 ביוני 1969) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל שוויה
 הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות והיא תסומן באותיות מ״ד ותכונה ״מילווה לבטחון המדי

 נה, תש5״ט—1969, סדרה מ״ד״.

 הוצאת פדרה
 מ״ד של

 איגרות חוב

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

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 20 לירות, של 50 לירות או של 100 לירות או
 כפילה של 100 לירות, ובלבד שלגבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת

 חוב על 10,000 לירות.

 4. איגרות החוב למוכי׳ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה, איגרות החוב הרשומות על
 שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה. תכנן של תקנות 5 ו־9 יודפס על גבי כל איגרת חוב.

 פוגי איגרות
 החוב

 השווי הנקוב

 נופח איגרות
 החוג

 5, (א) ביום י״א בסיון תשל״ד (1 ביוני 1974) ישולם על כל 100 לירות שווי נקוב
 של איגרות חוב הסכום הגבוה משנים אלה:

 (1) ריבית בסכום של 43 לירות!

 (2) ריבית בסכום של 20 לירות, בצירוף הפרשי הצמדה על 120 לירות.

 (ב) ביום ף בסיון תשל״ט (1 ביוני 1979) ייפדו איגרות החוב בשלמותן בסכום
 הגבוה משנים אלה:

 (1) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 43
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב!

 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 20
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר

 המחיה.

 פדיון, ריבית
 והפרשי הצמדה

 6. לצורך תשלום הסכום כאמור בתקנה 5 (א) על איגרות החוב למוכ״ז יצורף להן
 תלוש והסכום כאמור ישולם במועד הנקוב בו למי שימסור אותו למינהלה.

 7. (א) הסכום כאמור בתקנה 5 (א) על איגרות חוב הרשומות על־שם ישולם בהמחאות
 שיישלחו בדואר לפי המען הרשום של בעל איגרות החוב, או במקרה של בעלים משותפים,

 1 ס״ח 527, תשכיח, עמ׳ 82.

 דרגי תשלום
 ריבית והפרשי

 הצמדה על
 איגרות חוב

 למוב״ז

 דרבי תשלופ
 , ריבית והפרשי

 הצמדה על
 איגרות חוב

 רשומות על־שפ
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 לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי המען של האדם אשר הבעל או
 הבעלים המשותפים הורו עליו בכתב למינהלה; משלוח ההמחאה כאמור, כדין מסירת

 ההמחאה לידי הבעל.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב הרשומה על־שם, ניתן לשלם לו הסכום
 כאמור בתקנה 5(א) על ידי זיכוי חשבון בבנק כפי שיורה בעל האיגרת.

 8. סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 (ב) ישולם לבעל דרכי פייוו :

 הרשום שימסור למינהלה את איגרות החוב! סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז כאמור
 בתקנה 5 (ב) ישולם למי שימסור למיגהלה את איגרות החוב.

 9. (א) הפרשי ההצמדה על הסכום של 120 לירות כאמור בתקנה 5 (א)(2) ייקבעו ״נאי הצ«דה
 כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני היום שנקבע בתקנה
 5 (א) (להלן — מדד הביניים) כי מדד הביניים עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
 יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי) יהיו הפרשי ההצמדה הסכום
 המהווה את ההפרש בין 120 לירות לבין סכום זה כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור

 העליה של מדד הביניים לעומת המדד היסודי.

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

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפגי הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת מדד הביניים, תשולם קרן
 איגרת החוב והריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של

 המדד החדש לעומת מדד הביניים.

 (ג) בתקנה זו —

 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה' ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד
 רשמי אחד 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.

 10. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנ5ה. פטור«מפ
 הכנפה

 11. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו, רכישמ איגרומ

 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני המוסדות: הבנקאיים, לנהל ללאה״צאמ"
 איגרומ רישום בפנקס של איגרות החוב שנרכשו י או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, מוסד בנקאי, מוסד כספי מפיר!* איגרווז
י׳יג  או חברי הבורסה לניירות ערך בתל־אביב. ה

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה לבטחון המדינה (סדרה מ״ד), תשכ׳יט—969!״. השפ

« 2400, ט״ו גפיון תשכ״ט, 1.6.1969  קובץ התקנ



 תוספת ראשונה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

9 ו 6 8 - ״ ח כ ש ה, ת נ ן המדי ו ח ט ב וה ל  מילו

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום ו׳ בסיון תשלי׳ט (1 ביוני 1979)

 לירות

 מם׳ סידורי סדרה מ״ד

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח—
 1968, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5 (ב) ישולמו לכל מי שימסור
 אותה למינהלה.

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

 תאריו ההוצאה: ט״ו בסיון תשכ״ט (1 ביוני 1969)

 ממשלת ישראל

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

 נוסח התלוש

ו 9 6 8 - ח ״ ב ש ה, ת נ ן המדי ו ח ט ב  מילווה ל

 תלוש של איגרת ששוויה הנקוב לירות

 סדרה מ״ד

 מס׳ סידורי של איגרת החוב

 מועד התשלום? י״א בסיון תשל״ד (1 ביוני 1974)

 המדד היסודי:

 הסכום כאמור בתקנה 5 (א) ישולם למי שימסור תלוש זה למינהלה.

 1576 קובץ התקנות 2400, ט״1 בסיוו תשנ״ט, 1.6.1969



 תוספת שניה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות חוב על־שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

1 9 6 8 - ח ״ כ ש ה, ת נ וה לבטחון־ המדי  מילו

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום ו׳ בםיון תשל״ט (1 ביוני 1979)

 לירות

. סדרה מ״ד , . , . .  מם׳ סידורי

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח—
 1968, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. הסכום כאמור בתקנה 5 (א) ישולם לבעל הרשוט לפי האמור בתקנה 7.

 4. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5 (ב) ישולמו לבעל הדשופ
 שימסור למיגהלה את איגרת החוב.

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

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

 תאדיד ההוצאה: ט״ו בםיון תשכ״ט (1 ביוני1969)

 ממשלת ישראל

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

ף ר ב ש א  ט׳ בסיון תשכ״ט (26 במאי 1969) ז
 שר האוצר

 קובץ התקנות 2400, ט״ו בםיון תשכ״ט, 1.6.1969



 פקודת מחלות בעלי־חיים, 1945

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ו

ת ו מ ה ת ב ט י ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 11945, וסעיפים 5, 15
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 2

 1. בתקנה 23 לתקנות .מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3 (להלן —
 התקנות העיקריות), בתקנת משנה (ב), בסופה, במקום ״ביטול מינויו״ יבוא ״ביטול

 ההסכמה״.

 2. בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום ״תקנה 20״ יבוא ״תקנה 19(א) לגבי בית
 מטכחיים תעשייתי או תקנה 20״.

 3 ־.׳ בתקנה 65 לתקנות העיקריות —

 (1) בדישה, במקום ״שני אלה״ יבוא ״כל אלה״!

 (2) ,פסקאות (1) ו־(2) יסומנו(2) ו־(3), ולפני פסקה (2) יבוא:
 ״(!) הוא בשר בהמה שנשחטה בבית מטבחיים שלהפעלתו וניהולו ניתן
 היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי־חיים (הקמת בתי מטבחיים ובתי
 : נחירה והפעלתם), תשכ״ח—1967 4 (להלן — בית מטבחיים המופעל כדין)!׳/

 (3) בפסקה (2), אחרי ״בית מטבחיים״ יבוא ״המופעל כדין״.

 במקום ־תקנה 66 לתקנות העיקריות יבוא:

 66(א) רופא וטרינרי של בית מטבחיים המופעל כדין יתן תעודה וטרי־
 נרית בנוסח שבתוספת האחת עשרה (להלן — מוציא התעודה) לכל אדם
 המבקש להעביד בשר שהופק באותו בית מטבחיים לתחום רשות מקומית
 או איגוד ערים שבית המטבחיים כאמור אינו נמצא בתחום שיפוטו
 (להלן — רשות מקומית אחרת) התעודה האמורה תהא תקפה רק אם
 נרשמה על טופס רשמי שמוציא התעודה קיבלו במשרד החקלאות והוא

 רשם בה את כל הפרטים הדרושים, בשלמות ובריקנות.

 (ב) מוציא התעודה ישלח העתק מכל תעודה וטרינרית שהוצאה על
 ידיו, מיד לאחר שהוצאה׳ לרופא הוטרינרי של הרשות המקומית האחרת.

 (ג) הרופא הוטרינרי שביצע את בדיקת המשנה בבשר שהגיע
 לרשות המקומית האחרת, יציין על גבי העתק התעודה שקיבל ממוציא
 התעודה את דבר ביצוע בדיקת המשנה ואת תוצאותיה ויחזיר את ההעתק

 למוציא התעודה.״

 5. במקום התוספת האחת עשרה לתקנות העיקריות יבוא:

.4 
 ״מעודה

 וטרינרית
 לבשר טרי

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 3 ק״ת 1549, תשכ״ד, עמ׳ 837 ; ק״ת 2131, תשכ״ח, עמ׳ 187.

 4 ק״ת 2154, תשכ״ח, עמי 478 ; ק״ת 2195, תשכ״ח, עמ׳ 963.

 ההיפת תופפת
 אחת עשרה

 1578 ק1ב׳ו'ד,תקנות 2400, ט׳׳ו בסיון״תשכ״ט, 1.6.1969



 ״תוספת אוזח־עשרה

 (תקנה 66)

 משרד החקלאות — השירותים הוטרינריים

׳ ס י מ ח בשר טר ו ל ש מ נרית ל ה וטרי ד ו ע  ת

 לכבוו

 דר׳

 הרופא הוטרינרי ב.

: ה כי  אני הח״מ, ד״ר רופא וטרינרי ב מודיע מ

 (המשפחה) (פדטי)

: רחוב מם׳ . הגר ב . . .  מר

:. ; הצהיר בפני כי הוא מתעתד להעביר את הבשר המפורט להלן  בעל תעודת זהות מס׳

. בעל אטליז/ביח״ר למוצרי־בשר/מחסן־קירור . . . : ומיועד למר  ל

 (היישוב)

: רחוב. מס׳ באמצעות כלי רכב מותאם.  ב

. ונהוג בידי מר . . . . . . . . . . . . ם ו ש  ומאושר להובלת בשר, מס׳ ר
 הגר ב:. רחוב. מס׳ בעל תעודת זהות מס׳

 תיאור הבשר (סוג הבהמה:.

 חלקים מבוגר צעיר מס׳ סימון
 ואיברים

 מס׳ סימון
 יומי של בית
 המטבחיים

 מבוגר צעיר
 יומי של בית
 מספר מספר המטבחיים

 חלקים
 ואיברים

 מס׳ סימון
 יומי של בית
 גופה מס׳ ק״ג מס׳ ק״ג המטבחיים

 ראש

 ריאה

 לב

 כבד

 טחול
 כליה

 עטין

 מעיים

 כרס

 רגל

 שלמה

 חצי

 רבע־קדמי

 רבע־אחורי

 סה״כ

 קובץ'התקנות 2400, ט״ו ב&יון וזשנ׳׳ט, 1,6.1969



 הבשר המפורט לעיל הופק משחיטה שבוצעה בבית המטנדויים אשר בפיקוחי בתאריך

 אשר הטבעתי עליו החותמת של השירות הוטרינרי הנ״ל (לפי הדוגמה המוטבעת מעבר לדף), ויצא מתחומ

 בית המטבחיים בשעה...

 הערות נוספות :

 תאריך:. חתימת הרופא הוטרינרי מוציא התעודה

 הצהרת הנוהג בכלי הרבב

 אני הח״מ נוהג כלי רכב
 להובלת בשר מס׳ מצהיר .ומתחייב
 בזה כי אעביר את הבשר המתואר לעיל אל
 הכתובת הנקובה בטופס זה, ואנהג בהתאם
 להוראות הרופאים הוטרינריים של הרשויות
 המקומיות שמתחומם יוצא הבשר ושלתהומם
 הבשר מוכנס, וכי ידוע לי שבהתאם לתקנות
 51, 52, 54, 68 ו־69 לתקנות מחלות בעלי
 חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 אסור
 למכור את הבשר המתואר לעיל אלא אם בן
 נבדק שנית ונחתם כדיו ע״י הרופא הוטרינרי

 של הרשות המקומית ב־

 חתימת נוהג בכלי רכב

 הצהרת שולח הבשר

 אני הח״מ הגר ב
 רח׳ בית מס׳

 בעל תעודת זהות מצהיר בזה
 כי הבשר המתואר לעיל נשלח אל הכתובת

 שפרטיה מסרתי לד׳׳ר
 ושנרשמו על ידו בטופס זה וכי ידוע לי
 שבהתאם לתקנה 69 לתקנות מחלות בעלי
 חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 אסור
 למכור את הבשר המתואר לעיל אלא אם כן
 נבדק שנית ונחתם כדין על ידי הרופא

 הוטרינרי של הרשות המקומית ב

 חתימת שולח,הבשר

 ביום.

 העתק : לרופא הוטרינרי של הדשות המקומית ב.

 מוביל/בעל הבשר התיצב לפני בשעה

 תוצאות בדיקת המשנה:

 חתימת הרופא הוטרינרי מבצע בדיקת המשנה

 6. תחילתה של תקנה 2 ביום י״ג בניסן תשכי׳ט (1 באפריל 1969).

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון מס׳ 2),

 תשכ״ט—1969״.

 מחילה

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 ג׳ בסיון תשכ״ט (20 במאי 1969)
 (חמ 73850)
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 חוק דשות הנמלים, תשכ״א-ן96ו

 פקודת הנמלים

ל א ר ש ר דדך י ב ע מ ב ב ב ד ולכלי ד ו ח ן א ע ט מ ת ל ו ר ג ת בדבר א ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20 (ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—11961,
, ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלד,: 2  סעיפים 10 ו־17 לפקודת הנמלים

 1. בתקנות אלה —

 ״מטען אחוד במעבר דדך ישראל״ — מטען שנתקיימו בו תנאים אלה » י

 (1) יחידותיו מסודרות מראש במכולות או על גבי משטחים באופן שלא יצריך
 פירוקן או סידורן מחדש על ידי הסבלים או הםווארים ?

 (2) המטען ניתן לשינוע, להנחת דעתו של המנהל, בציוד הקיים בנמל ובשיטות
 השינוע המקובלות בו!

 (3) המטען נפרק מכלי שיט באחד מנמלי הרשות בים התיכון.ונטען לכלי שיט
 בנמל אילת, או נפרק מפלי שיט בנמל אילת ונטען לכלי שיט באחד מנמלי הדשות

 בים התיכון ן

 (4) המטען הוכר על ידי רשות המכס כמטען במעבר דרך ישראל!

 ״כלי רכב במעבד דרך ישראל״ — כלי רכב וכל ציוד נע אחר בלתי ארוז, למעט אופניים
 ואופנועים, וכן משאיות, לרבות נגררים, כשהם טעונים ומטענם לא נפרק או נטען עליהם
 מחדש בנמלי *הרשות, אם נתקיימו בהם התנאים הנקובים בפסקאות (2), (3) ד(4)

 בהגדרת מטען אחוד במעבר דרך ישראל.

 ״שירות״—

 בנמל הפריקה — פריקת מטען מכלי שיט לרבות הוצאתו מן הספנה, העברתו ממקום
 פריקתו למקום החםנתו וטעינתו לכלי רכב ממקום פריקתו או ממקום החסנת1 בנמל«

 בנמל הטעינה — פריקת מטען מכלי רכב שבו הובא לנמל, העברתו למקום החסנה
 וטעינתו לכלי השיט — לרבות סידורו בםפנה — ממקום פריקתו או ממקום החםנתו

 בנמל 1

 ״מטר מעוקב״ — מטר מעוקב מנפחו של מטען אחוד במעבר דדך ישראל או כלי רכב
 במעבר דרך ישראל (להלן — המטען) על פי מידותיו החיצוניות!

 ״המנהל״ — מנהל הנמל שבי ניתן השידות או מי שהמנהל הסמיכו לענין תקנות
 אלה.

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 145.

 2 חוקי א״י, כרך ב׳ פרק קי״ד, עמ׳ 1146.
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 האגרה בלירות
ל מטר מעוקב  מ

 או חלק ממנו

 2, בעד מתן שירות תשולם למנהל בכל נמל אגדה כלהלן:

 (1) מטען אחוד במעבר דרך ישראל —

 א. מכולות שאינן ריקות —2

 ב. מכולות ריקות —• 1

 ג. משטחים, ובלבד שהאגרה לכל משטח לא תפחת מ־4 לירות —.4

 (2) כלי רכב במעבר דדך ישראל —

 א. כלי רכב המשוגעים באמצעות עגורן — 2

 ב. כלי רכב המשוגעים על גלגליהם או זחליהם דרך פתח
 צדדי או אחורי —

 בכח הנעתם העצמית 0.70

 באמצעות גורד .— 1

 3. (א) המנהל יחשב את האגרה למתן השירות בהתאם למספר המטרים המעוקבים
 הנקוב במסמכי כלי השיט או במסמכי המכס! לא הומצאו מסמכים כאמור, או הומצאו אך
 לא הניחו את דעתו של המנהל, רשאי הוא לקבוע את מספר המטרים המעוקבים לפי מדידה

 או לפי אומדן.

 (ב) קביעת המנהל בדבר מספר המטרים המעוקבים בנמל הפריקה תחול גם בנמל
 הטעינה, ובלבד שאותם מסמכים שימשו את המטען בנמל הפריקה ובנמל הטעינה.

 4. מקבל שירות שתקנות אלה חלות עליו, רשאי לשלם את האגרה הקבועה בהן או את
 האגדות החלות על פי החיקוקים המנויים להלן, הכל לפי הסכום הנמוך ביותר! שילם אגרה
 לפי תקנות אלה פטור הוא מתשלום אגדות לפי אותם חיקוקים — ואם שילם אגרה לפי

 החיקוקים פטור הוא מתשלום אגרה לפי תקנות אלה,׳ ואלה החיקוקים:

 (א) תקנות גמל חיפה (אגרות קשירה, אגרות מיגגש ואסדות רציף) >־ !

 (ב) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירותי סווארות),
!  תשכ״ב—1962 1

 (ג) תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים), תש״ך—1960 ״.־

ן — תקנות האחסנה), יחולו על ל ה ל ) יפו(אגדות אחסנה), 1943 6  5. תקנות נמלי חיפה ו
 ד ב ל ב  המטען ו

 (!) שתקופת הפטור בכל נמל מעבר תהיה ארבעה עשר הימים הראשונים הבאים
 במנין ימי האחסנה כאמור בתקנות האחסנה!

 המצאה מפמכיפ׳
 וחישוכ אגרה

 מניעת תשלופ
 כפל

 אגרת אחפנה

 3 הוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2051.

 4 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1032 ; תשכ״ט, עמ׳ 703.

 0 ק״ ת חש״?־, עמי 606 ; משכ״ח, עמי 2136 ; תשכ״ט, עמי 702.

 8 ע״ר 1943, תוס׳ 2 מס׳ 1256, עמ׳ 234.
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 (2) לכל יום אחסנה שלאחד תקופת הפטור, תחושב למטען, בבל גמל מעבר, אגדת
י ת יכ י י ו ג  אחסנה כמפורט להלן: א
 מטר מעוקב

 או חלק ממנו

 (א) למכולות או לכלי רכב 5

 (ב) למשטחים 10

״ והקלות ו ח ן מ ם מ י ז ו ח ה א ש ל מ ח ם ו י ד ש ל ע א ,•עלןן ע ל  6. מנהל הרשות רשאי ליתן הנחה בשיעוד ש
 האגרה הנקובה בתקנה 2(1), ובלבד שכלי השיט שב1 שונעו המכולות או המשטחים נבנה
ך להנחת דעתו של מנהל הדשות, ובאותו כלי שיט מצוי עגורן לשינוע  במיוחד לשם כ

 מכולות.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (אגרות׳ למטען אחוד ולכלי רכב במעבר דרך השפ
 ישראל), תשכ״ט—1969״.

 ה׳ בסיון תשכ״ט (22 במאי 1969)
ל מ ר ה כ ש ־ ״׳555י* מ ח ) 

 שר התחבורה

 פקודת הנמלים

ם י נ כ ו ת ס ו ר ג ר א ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת הנמלים אני מצווה לאמור:

, בסעיף 3(1), אחרי ״בטניס להפקת תיהמ המופפמ  1. בתוספת לצו הנמלים (סוכני אניות), 1946 2
 שמנים״ יווסף ״שמנים נוזלים למאכל״.

 2• לצו זה ייקרא ״צו הנמלים (סוכני אניות) (תיקון), תשכ״ט—1969״. השפ

 ה׳ בסיון תשכ״ט (22 במאי 1969)
ל מ ר ה כ ש ״ מ 5 5 3 0  >חמ 5
 שר התחבורה

 1 חוקי א״י, כדך ב׳ פרק קי״ד, עמי 1446.

 2 ע״ר 1946, תוס׳ 2 מס׳ 1506, עמ׳ 850 ; ק״ת 529, תעזט״ו, עמ׳ 1141.
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 המחיר 36 אגורות הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים




