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- 965ז ה ״ כ ש  v ח1ק סדי הדין הפלילי, ח
י ל י ל פ ן ה ר הדי ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 ובתוקף
 שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום תקנה 25ג יבוא:  1. בתקנות סדר הדין הפלילי, תשכ״ו—1966 2
 ״גיייי יייעיי־ 25ג. (א) מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליד משפטי לא ישתמש
 בתסקיר או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי
 תקנות אלה ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך

 ההליך המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר.
 (ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן
 התסקיר לנאשם או לאדם אחר אשד התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי

 הוראות בית המשפט על פי סעיף 173 לחוק.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 2), תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י׳ בםיון תש״ל (14 ביוני 1970)
 (וזמ 706603)

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 161,

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 618 ¡ תשכ״ז, עמ׳ 162 ; תש״ל, עמי 1616.

 ׳!׳ חוק השופטים, תשי״ג-1953

ם י ט פ ו ש ם ל י ד מ ע ו ל מ ם ש ת ו ר י ש ר כ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 אני מתקין תקנות
 אלה:

, בסוף פסקה (4) יבוא ״או אוניברסיטת  1. בונקנה 1 לתקנות השופטים, תשי״ד—1954 2
 תל־אביב״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השופטים (תיקון), תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שד המשפטים

 י׳ בסיון תש״ל (14 ביוני 1970)
 (חמ 70071),

 1 פ״וו תשי״ג, עמ׳ 149.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 1008 ; תשב׳׳ט, עמ׳ 1606.

 הוולפמ מקנה 25נ

 תיקיו מקנה 1

9 ו 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולנ], תשב׳׳ ח

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

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ות אלה: , אני מתקין תקנ  תשכ״ח—1968 ג

ות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי־ביטוח),  1. בתקנה 2 לתקנ
 תשי״ח—1957 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום פסקה (3) יבוא:

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 66 ; ק״ו! תשכ״ז, עמ׳ 471.

 וניקוז תקנה 2
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 ״(3) לגבי כל אחד מהעובדים כאמור בתקנה 1(4) ו־(5) — את הכנסתו כעובד
 . • •• בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים שבה חל מועד התשלום! בפסקה זו,
 ״הכנסה״ — לרבות שכרו של עובד כאמור בתקנה 1(4) המשתלם בחוץ־

 לארץ על פי חוזה שנעשה בחוץ־לארץ.״

ות העיקריות, הסימון ״(א)״ יימחק׳ במקום ׳T(3)״ יבוא ״(3), (4) תיקון מקנה 4  2. בתקנה 4 לתקנ
 ו־(5)״ ותקנת משנה (ב)—בטלה.

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב) — תיקמ תקנה 5
 (1) בפסקה (1), במקום r־(2)״ יבוא ״(2), (4) ו־(5)״!

 (2) פסקה (2) — בטלה.

a !4. בתקנה 11ג לתקנות העיקריות _ תיקון תקני 
 (1) : במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

ת לימודים  ״(ב) תלמיד מבוטח ישלם דמי־ביטוח בסך 12 לירות לכל שנ
אם נעשה  באמצעות המכללה, החל משנת הלימודים תשל״א, אולם :
ת הלימודים ולא שילם עד 30 בנובמבר לשנת  לתלמיד תוך שנ
 הלימודים את דמי־הביטוח באמצעות המכללה, ישלם התלמיד אותו סכום

 במישרין למוסד.״!
 (2) תקנות משנה (ו), (ז) ו־(ח) — בטלות.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי־ השם
 ביטוח)(תיקון), תש״ל—1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ה באייר תש״ל (31 במאי 1970) י
) שר העבודה M 7 5 0 3 1 3 

יח-1968  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ׳

ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ ג ח מפ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 34, 160 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
:  תשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה

ות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2  1. בתקנה 5 לתקנ
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״1.6%״ יבוא"1.9%״.

ת משנה (א), במקום ״הם 0.2% מהסכום שלפיו ות העיקריות, בתקנ  2. . בתקנה 27 לתקנ
ות לפי סעיף 45(א) לחוק,  משתלמים דמי ביטוח לפי סעיף 39(ב) לחוק, כפי ששונה בתקנ
 כפול חמישה״ יבוא ״הם 0.4% מסכום הכנסת מינימום לפי פרט 1 בלוח י״א לחוק, כפול

 חמישה״.

ות העיקריות יבוא. האמור בתוספת לתקנות אלה.  3. במקום התוספת הראשונה לתקנ

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון),
 תש״ל—1970״. ^

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 650.

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 27

 החלפת התוספת
 הראשונה

 תהילה
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 תוספת
ה נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  ה

 שיעור דמי
 הביטוח ב־%

 משכר
 העבודה

 הקבוצות וסעיפי הסיכון
 מספר
 סעיף

 הסיכון

 מספר
 הקבוצה

1.0 

 ענף 0: חקלאות, ייעור ודיג

 חקלאות

 מפעליים חקלאיים (להוציא קיבוצים ומושגים שיתופיים), העוסקים בגי
 דול יבולי שדה, פירות, זרעים, ירקות, פרחים, גידול בקר, צאן ועופות!
 גידולי דגים בבריכות, ייצור חלב, ביצים, דבש וכד, וכן שירותים חקלאיים
 ופעולות הקרובות אליהם, צגון קילוף תירס, כבישת קש, שירותים
 וטרינריים ושירותים אחרים - לצרכי הטיפול בבעלי חיים, שירותי גננות
 ובוםתנאות, כגון ריסוס (להוציא ריסוס באמצעות אווירון), איסוף פירות,
 אריזת פירות, גיזום עצים, הפעלת מערכות השקאה (לא נכללים בס?יף
 סיכון זה שירותים חקלאיים שבהם משתמשים בטרקטורים, קומביינים.

 וציוד כבד אחר ואשר מופעלים כעסק נפרד)

011 

01 

1.0 

3.3 

 ייעור וכריתת עצים

 021 ייעור, להוציא כריתת עצים והובלת בולי עץ

 022 כריתת עצים והובלת בולי עץ

02 

 דיג,

 להוציא גידול דגים בבריכות וכן להוציא דיג המבוצע על ידי קיבוצים
 ומושבים שיתופיים 2.8

030 03 

 קיבוצים ומושבים שיתופיים

 קיבוצים ומושבים שיתופיים שפעולתם העיקרית היא חקלאות 1,0

 קיבוצים ומושבים שיתופיים שפעולתם העיקרית היא דיג, להוציא גידול
 דגים בבריכות 1.6

041 

042 

04 

 ענף 1: מכרות ומחצבות

 11 110 חיצוב, אבנים, תעשיית חצץ, הפקת חימר, חול והמרים דומים
 לצרכי בגין 3.3

 12 120 ייצור אשלג ומינרלים אחדים המופקים מים המלח ועיבודם

 במקום 2.8

 13 130 הפעלת מעיינות נפט וגז טבעי(כולל חיפושים) 3.3

 14 140 הפקת מלח מבריכות התאדות 2.3

 15 150 כריה והציבה של חמרים מתכתיים ואל־מתכתיים שלא מויינו
 בסעיפי סיכון אחרים 3.3
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 שיעור דמי
 הביטוח ב־%

 משכר
 העבודה

 הקבוצות וסעיפי הסיכון
 מס8ר
 סעיף

 הסיכון

 מספר
 הקבוצה

: חרושת (תעשיה ומלאכה) 3 ־  ענף 2
 בענף ûr ״ייצור״ או ״תעשיה״ — כולל תיקון או הרכבה.

 21־22 תעשיות מזון(כולל תוצרת טבק)

 211 טחינה (כולל תעשיית מזונות מוכנים לבעלי חייב! ולעופות) 2.5

 212 תעשיית תוצרת מאפה (כולל ייצור מקרוני, אטריות וכדומה), להוציא
 ייצור מצות 1.6

1.9 '  213 אפיית מצות , י

 214 תעשיית מוצריי'חלב, תוך שימוש במכונות מונעות.בכוח מיכני 2.0

 215 תעשיית מוצרי חלב, ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 0.8

 216 כיבוש ושימור של מזון, להוציא בשר 1.3

 217 בתי חרושת ובתי זיקוק לסוכר 1.6

 218 תעשיית קאקאו, שוקולד, ממתקים, גומי לעיסה וגלידה 1.3

 219 תעשיית שמן מאכל ושומני מאכל 2.8

 220 תעשיית משקאות, כולל זיקוק, מיהול ושאר הפעולות׳ הקשורות בייצור

 כוהל ומשקאות משכרים 2.3

 221 ייצור נקניקים ושימורי בשר 2.3

 222 תעשיית מוצרי טבק 1.3
2 תעשיית מוצרי מזון שונים.שלא מויינו בקבוצות סיכון אחרות, כגון ייצור 2 3 

 , עמילן ומוצריו, אבקת אפיה, תמציות ריחניות, מיצים ממותקים ומרוכזים,
 חרדל, חומץ,- טחינת תבלינים, קליית קפה, עיבוד מלח 1-6

 2124 אריזת מזון כעסק נפרד 1,3

 225 מריטת נוצות או ניקוים כעסק נפרד — תוך שימוש במכונות מונעות
 בכוח מיכנל 1.6

ניקוים כעסק נפרד — ללא שימוש במכונות מונעות  226 מריטת נוצות או
 בכוח מיכני 1-0

 227 ניקוי, מיון ומסחר במעיים כעסק נפרד 1-6

 228 שחיטה, ניקוי וניקור של בשר — תוך שימוש במכונות מונעות
 בכוח מיכני 3<1

 229 שחיטה, ניקוי וניקור של בשר — ללא שימוש במכונות מונעות
 בכוח מיכני 2.3

 23 תעשיית טקסטיל

 230 עיבוד סיבי טכסטיל וסיבים מכל סוג אחר והכנתם לטוויה, ייצור חוטי
 צמר וכותנה, אריגים, בדים (כולל בדי סריגה), תחרים, סרדים, שטיחים
 ומרבדים! ייצור בגדים בבתי חרושת לסריגה, צביעה וגמירה של חוטים
 ובדים! ייצור שעווניות, לינוליאום ועור מלאכותי, בדי ציפוי ובדים בלתי
 חדירים למים, ייצור שרוכים, חבלים, גדילים וכד׳, ייצור מחצלות, ייצור

 לבד, בדי ריפוד, כולל גם ניצול חוטים מבדי פסולת וסמרטוטים 1.3
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 שיעוו דמי
 הקבוצות וסעיפי הסיכון הביטוח ב־%

 מספר
 סעיף

 הסיכון

 מספר
 משכר

 העבודה

 הקבוצות וסעיפי הסיכון
 מספר
 סעיף

 הקבוצה הסיכון

ת בגדי עור, מטריות ופרוות,  24 240 ייצור מוצרי טכסטיל מוגמר, לרבו
 להוציא נעלים ותעשיות מסחורות טכסטיל מוגמרות 0.7

 241 רפדות 1.0

 242 יבוא ועיבוד שערות לרבות ייצור פיאות נכריות 1.3

 243 עיבוד סיבי עשב ים 1.3

 תעשיית נעלים, כולל תפרות׳ להוציא נעלי גומי 1.0

 עיבוד עץ ושעם וייצור מוצרי עץ ושעם
 נסירת עץ והקצעתו, ייצור חביות, פורניר, עץ לבוד ומוצרים דומים

250 25 

26 

 שימור עץ, ייצור מוצרים מוגמרים העשויים בשלמותם או בחלקם העיקרי
 מעץ, במבוק, קנה סוף ושעם (כולל ייצור מטאטאים, מברשות וצעצועים

 הקשור בעבודות נגרות), ייצור צריפים, ייצור רהיטים ואביזרים

 261 תעשיית עץ ושעם כאמור — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 3.0

 262 תעשיית עץ ושעם כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.6

 263 עבודות פוליטורה של עץ המבוצעות כעסק נפרד 1.3

 ציפוי עץ עם פוליאסטר 1.6

 תעשיית נייר וקרטון ותוצרת נייר וקרטו?

264 

27 

 271 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.9

 272 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.0

 273 ייצור סלוטקס, עיבודו וציפוי חומר אחר בסלוטקס 2.3

 28 הדפסה, הוצאה לאור כעסק משותף עם הדפסה ותעשיות
 הקשורות להן

 281 סדרות, הדפסה, ליתוגרפיה בלבד או כעסק משותף עם ההוצאה לאור
 של ספרים ודברי דפוס אחרים, להוציא עתונים וכתבי עת, שירותים
 למקצועות הדפוס, כגון תעשיית גלופות נחושת, אבץ ומתכות אחדות
 וגלופות עץ וצילום, תעשיית אמהות דפוס, להוציא יציקה של אותיות

 דפוס 1.0

 282 הדפסה, ליתוגרפיה, הפצה של עתונים וכתבי עת בלבד או כעסק משותף
 עם הוצאה לאור 1.0

 283 כריכת ספרים ועבודות אחרות הקשורות לכריכה ! ייצור מחברות
 קלסירים ותיקים, הדבקת מפות ועבודות דומות 1.0

 284 הוצאה לאור של ספרים, עתונים ודברי דפוס אחרים שאינה קשורה
 בפעולות הדפסה או הפצה 0.7

 29 תעשיית עור ומוצרי עור

 291 בורסקאות כולל צביעת עורות 3.0

 292 ייצור מוצרי עוד, להוציא מוצרי הנעלה ודברי הלבשה אחרים 0.8
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 30 תעשיית מוצרי גומי טבעי וסינתטי

 301 ייצור צמיגים, הפקת גומי מצמיגים משומשים ומפסולת גומי אחרת,
 ייצור צמיגים מחודשים 2.5

 302 ייצור מוצרי גומי טבעי או סינתטי אחדים 1.6

 31 תעשיית מוצרים פלסטיים

 310 ייצור מוצרים פלסטיים בתהליכים הקשורים בשינוי המצב הפיזי או הכימי
 של החומר,המשמש לייצור 2.3

 311 ייצור מוצרים פלסטיים ללא שינוי המצב הפיזי או הכימי של החומר
 המשמש לייצור 1.3

 32 תעשיית כימיקלים ותוצרת כימית

 321 ייצור כל הכימיקלים ותוצרת כימית שלא מימינו בקבוצה זו בסעיפי

 סיכון אחרים 2.8

 322 ייצור חומר נפץ 3.3

 323 ייצור מוצרי נפט ופחם, כולל בתי זיקוק 2.3
 324 ייצור סבון והמרי ניקוי אחרים, ייצור המרי חיטוי וחמרי ליטוש, דבק

 ונרות. ייצור של תוצרת שעווה 1.6

 325 ייצורי בושם ומוצרי קוסמטיקה ותמרוקים אחרים, להוציא סבון 1.3

 326 ייצור תכשירים רפואיים וסרמצבטיים 1.0

 327 מילוי ספירט שריפה או חמרים כימיקליים בבקבוקים או בכלי קיבול
 אחרים כעסק נפרד 1.3

 33 תעשיית מוצרי מינרלים אל־מתכתיים, להוציא מוצרי נפט ופחם

 331 שריפת סיד, ייצור מוצרי ביטון, גבס וסיד, מוצרי אבן, אבני השחזה,
 מוצרי אסבסט, מוצרי גרפיט וכל יתר מוצרי מינרלים אל־מתכתיים
 שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים, תוך שימוש במכונות מונעות בכוח

 מיכני 2.8

 332 כאמור בסעיף 331 — ללא שימוש במכונות .מונעות בכוח מיכני 1.3

 333 ייצור מוצרי חימר לבניה, כגון לבנים, רעפים, צינורות ומוצרים דומים,
 ייצור מוצרים סניטריים מקרמיקה — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח

 מיכני 2.8

 334 כאמור בסעיף 333 — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.6

 335 ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית, •להוציא ליטוש עדשות אופטיות 2.5

 336 ייצור כלי חרס וחרסינה כולל שיניים תותבות, להוציא מוצרים סניטריים 1.9

 337 ייצור מלט 2.8

 338 עיבוד מינרלים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים 2.8
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 34 תעשיות מתכת יסודיות

 340 חיתוך, זיקוק, ערבוב, ריקוע וערגול של מתכות! יציקות, ייצור גושים
 וצורות יסודיות ממתכת ברזלית ומתכת אל־ברזלית, להוציא עיבוד מתכות

 יקרות 2.8

 35 תעשיית מוצרי מתכת שלא מדינו בסעיפי סיכון אחרים

 עיבוד גושים וצורות יסודיות של מתכת למוצרים מוגמרים, כגון צינורות,
 מוצרי פח, כלי עבודה, כלי אוכל, כלי בית, תבליטי מתכת, אביזרי
 תאורה, חוטי מתכת מעובדים, ארונות וקופות מגן, רהיטי מתכת, קפיצי
 פלדה, ברגים, אומים, מהדקים ונעצים, אותיות דפוס, כלי נשק ותחמושת,
 וכל יתר מוצרי מתכת שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים, וכן תעשיות
 העוסקות בציפוי באמאיל, לאקה והמרים אחרים, גילוין, וליטוש של מוצרי

 מתכת, נפחות והלחמה

 351 ייצור מוצרי מתכת כאמור — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני
 או במיתקני ריתוך 2.5

 352 ייצור מוצרי מתכת כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני
 או במיתקני ריתוך 1.6

 36 תעשיית מכונות וחלקי מכונות שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים

 361 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך 2.8

 362 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך 1.6

 37 תעשיית מכונות, מיתקנים, מכשירים וציוד חשמליים שלא מויינו
 בסעיפי סיכון.אחרים

 ייצור מכונות, מכשירים וציוד המשמשים לייצור, שימור והעברה של
 כוח חשמלי, מכשירים חשמליים, כולל מכשירי בית, חוטים וכבלים
 מבודדים, מנורות חשמל, ציוד קשר, כולל רדיו, סוללות חשמליות,
 פונוגרפים, מכונות רנטגן, מיתקני ריפוי חשמליים אחרים וכל מיני
 מכונות, מיתקנים, מכשירים וציוד חשמליים של& מויינו בסעיפי סיכון

 אחרים

 371 תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך 1.9

 372 ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מימי או במיתקני ריתוך , 1.6

 373 מפעל העוסק בבדיקה או בהרצה של מנועים ומכוניות או בחלקיהם 1.9

 374 התקנת מכשירים חשמליים שאין בה משום ייצוד או הרכבה 1.3

 38 תעשיית ציוד תחבורה שלא מדינה בסעיפי סיכון אחרים

 ייצור ותיקון של ציוד להסעת נוסעים והעברת מטענים ביבשה, באוויר
 ובים וציוד הנדסי כבד אחר כגון טרקטורים וקומביינים — שלא מויין

 בסעיפי סיכון אחרים

 381 כאמור — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך 2.3

 382 כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך 1.6
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 39 מפעלי חרושת שוגים
 391 ייצור מכשירים. מקצועיים ומדעיים, מכשירי מדידה ומכשירי בקורת,
 להוציא ייצור מכונות רנטגן ומיתקני ריפוי חשמליים ! ייצור צרכי צילום
 ואופטיקה > ייצור ותיקון של שעונים למיניהם, עיבוד מתכת. יקרה,
 אבנים יקרות ויקרות למחצה ופנינים וייצור תכשיטים ומוצרים אחרים
 / מחמדים אלה, להוציא חיתוך וליטוש יהלומים כעסק נפרד, ייצור תקלי

 טים ! טכנאות שיניים — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.3

 392 כאמור בסעיף 391 — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.3

 393 חיתוך וליטוש יהלומים כעסק נפרד 0.7

 394 ייצור עפרונות, עטים ומכשירי כתיבה וציור אחרים, להוציא מוצרי
 נייר וקרטון! תכשיטים וקישוטים לתלבושת, להוציא תכשיטים וקי
 שוטים ממתכת יקרה ומאבנים יקרות ויקרות למחצה ! נוצות לקישוט

 ופרחים מלאכותיים, כפתורים, ייצור מטאטאים, מברשות וצעצועים שאינו ׳
 קשור בעבודות נגרות! זכוכיות, מקטרות! דוגמאות ותבניות! שלטים
 ׳ ומוצגים לפרסומת ! חותמות מתכת וגומי, וכדומה — תוך שימוש

1 ,  במכונות מונעות בכוח מיכני 6

 395 כאמור בסעיף 394 — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.3

1 ,  396 ייצור קרח 6
2 •  397 זיגוג, להוציא זיגוג בנין! צבעות, להוציא צבעות בנין 3

 398 מיון פסולת האשפה, ניצולה התעשייתי וייצור זבל אורגני מאשפה 1.9

 399 אריזת סחורות כעסק נפרד, להוציא אריזת פירות או מזון המתנהלת
ד • 1.3 ר פ ק נ ס ע  כ

 ענף 4 : בניה

 בניה, להוציא עבודות שמויינו בקבוצות 42—43

 41 410 בניה, תיקון והריסה של בנינים! ביצוע תכניות הנדסה אזרחית כבדות,
 כגון התקנת ביוב והנחת קווי מים וקווי נפט! סלילת מסילות ברזל
 והנחת פסי רכבת ,• בניית רציפים, מנהרות, מסילות רכבת תחתית ועילית,
 גשרים, סכרים ,• ביצוע תכניות ניקוז, תכניות סניטציה, תכניות השקאה
 והגנה נגד שטפונות! תחנות הידרו־חשמליות,• תכניות לניצול כוח
 מים! בניית נמלים ועבודות הקשורות בה, כגון העמקת קרקע הים,
 הסרת סלעים ממנה וכר ! ייבוש ופיתוח של אזורי החוף ! בניית מעגנים
 ודרכי תחבורה מימיים! חפירת בארות מים וקידוחן! הקמת שדות
 תעופה! בניית בריכות שחיה ! כל עבודות עזר בבניה כנ״ל כגון
 שרברבות, צבעות, סיוד, ריצוף, זיגוג וחשמלאות בנין וכן עבודות פיצוץ

 לצרכי בניה כפי שהוגדרה בקבוצות 41—42 המבוצעות כעסק נפרד 2.8

 411 הרכבת תריסים 2.0
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 42 פעולות בניה מיוחדות

 420 בניה ותיקון של כבישים, מדרכות, תעלות ניקוז מתחת לכבישים.
 חפירת תעלות להנחת כבלים ולצרכים אחרים! בניית מגרשי ספורט:
 השבחת קרקע (להוציא עבודות בניה ועבודות עזר המבוצעות במישרין
 על ירי מחלקת העבודות הציבוריות של הממשלה)! קידוחים לשם בדיקת

 קרקעות לצרכי בניה — תוך שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 2,8

 421 כאמור — ללא שימוש במכונות מונעות בכוח מיכני 1.9

 43 430 עבודות בניה ועבודות עזר המבוצעות במישריז על ידי מחלקת
 העבודות הציבוריות של הממשלה 2.8

 ענף 5 :
 חשמל, מים, ושירותים סניטריים ציבוריים

 51 • 510 ייצור, העברה ואספקה של אור וכוח חשמליים 2.3

 52 520 אספקת מים,

 כולל אגירה וטיהור המים ! הפצת מים לצרכים ביתיים ותעשייתיים,
 להוציא הפעלת מערכות השקאה 1,6

 53 530 שירותים סניטריים ציבוריים,

 כגון איסוף וסילוק של אשפה ושופכין, הפעלת רשת הביוב 1,9

 ענף 6 : מסחר וכספים

 61 מסחר סיטוני וקמעוני לרבות תיווך סחורות

 (כולל מחלקות מכירה של מפעלי חרושת שאפשר לזהותם כעסק נפרד;
 בתי מרקחת, תחנות בנזין! קיוסקים)

 611 מסחר סיטוני וקמעוני כאמור — שאינו קשור במשלוח סחורות במידה
 שלא מויין בסעיפי סיכון אחרים 0.8

 612 מסחר סיטוני וקמעוני כאמור — הקשור במשלוח סחורות במידה שאינו
 ממויין בסעיפי סיכון אחרים 0.8

 613 מסחר סיטוני בחמרי בנין, עצים, מתכת, גרוטאות, כימיקלים ומשקאות
 משכרים, מסחר סיטוני וקמעוני בנפט, פחם ומוצריהם (כולל גז) 1.3

 614 תיווך סחורות שאין בו קבלה, העבדה והובלה של סחורה 0.7

 615 עמילי מכס 0.8

 616 אטליזים 1.9

 617 אטליז למכירת בשר עוף בלבד, לרבות חנות למכירת דגים ובשר עוף 1.3

 1748 קובץ התקנות 2575, כ״א בסיון תש״יז, 25.6.1970



 שיעור דמי
 הביטוח ב־%

 משכר
 העבודה

 הקבוצות וסעיפי ה8יכון
 מספר
 סעיף

 הסיכון

 מספר
 הקבוצה

 62 620 הפעלת שירותי החסנה כעסק עצמאי 2.0

 63 630 בנקאים ומוסדות כספיים אחרים 0.7

 חברות ביטוח, סוכנים, מתווכים ושירותים אחרים הקשורים
 לביטוח 0.7

640 64 

 65 650 סוחרים וסוכנים בנכסי דלא ניידי 0.7

:  ענף 7
 תעבורה וקשר שאינם שירותי עזר למפעלים

 ושמויינו בקבוצות סיכון אחרות

2.1 

2.5 

2.3 

 710 רכבות

 תעבורה של נוסעים ומטענים בכבישים

 721 תעבורה בכבישים על ידי מכוניות

 722 . תעבורה בכבישים בכלי רכב המונעים על ידי בעלי חיים

71 

72 

 תעבורה ימית

 תעבורה ימית ותעבורה בדרכי מים פנימיות וחופיות של נוסעים ומטענים,
 לרבות שירותי הצלת אניות במצוקה ומטענן 2.5

 שירותים הקשורים לתעבורה ימית, כגון החזקה והפעלה של נמלים
 ומעגנים ושל בנינים, שירותים הקשורים בהם כגון נווטות, סיראות,
 הפעלה וטיפול במגדלורים ושירותי עזר אחרים לספנות, טעינה ופריקה
 של סחורות ומטענים מאניות ! החזקה והפעלה של תעלות מים המשמשות

 לתעבורה 3.3

73 

731 

732 

 תעבורה אווירית

 תעבורה אווירית של נוסעים ומטענים לרבות ריסוס מטעים באמצעות
 אווירונים . 2.8

 שירותים הקשורים לתעבורה אווירית, כגון הפעלת שדות תעופה ושירותי
 נווטות, להוציא בדק מטוסים מבוצע כעסק נפרד ולהוציא שירותים

 מטאורולוגיים 1.3

74 

1.3 

2.8 

 בדק מטוסים

 בית ספר לטיס

741 

742 

743 

744 
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1.9 
 העברת נפט גלמי ומזוקק בצינורות, וכן כל תעבורה אחרת

 שלא מוייגה בסעיפי סיכון אחרים
750 75 

 טעינה ופריקה ומשלוח של סחורות ומטענים וכן סבלות
 מבוצעים כעסק נפרד

760 76 

 למעט טעינה ופריקה מאניות כשהן מבוצעות כעסק או שירות נפרד 3.0

 77 שירותים הקשורים לתעבורה

0.8 

 שירותים כאמור — שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים — כולל משרדי
 נסיעה וסוכני אניות, בקורת, דגימה ושקילה של מטענים, שירותים

 מטאורולוגיים

770 

 771 תחנות סיכה 1.6

 78 780 שירותי קשר על ידי דואר, טלפון, טלגרף ורדיו

1.0 
 לרבות הפעלת תחנות שידור, והקמת מיתקני קשר כגון קווי טלפון

 וטלגרף

: שירותים  ענף 8

 שירותים ממשלתיים ושירותי שלטון מקומי שלא מויינו
 בענפים קודמים, וכן שירותי מכבי אש המאורגנים בנפרד

81 

0.7 
 שירותי בטחון והצלה של הממשלה וכן שירות מכבי אש המאורגנים

 בנפרד
811 

 812 שירותי בריאות של הממשלה 0.7

 813 שירות מדידות ממשלתי 1.0

 814 כל יתר השירותים של הממשלה שלא מויינו בענפים קודמים 0.7

1.0 
 שירותי שלטון מקומי שיותר מעשרים אחוז מעובדיו עוסקים בשירותים

 סניטריים־ציבוריים וטכניים, לרבות תכנון ופיקוח
815 

 816 מפעלים של משרד הבטחון שלא סווגו לפי סעיפי סיכון אחדים 1.0

 817 שירותים הניתנים על־ידי עובדים אזרחיים בצבא־הגנה לישראל 1.6

 818 שירותי שלטון מקומי שלא סווגו לפי סעיף סיכון 815 0.7

 819 תעשיה צבאית — משרד הבטחון 1.9

 82 שירותים לציבור, שירותים מקצועיים ושירותי עזר לעסקים

 20» בית ספר לנהגות 2.5

 821 שירותי חינוך, מדע ואמנות 0.7

0.7 
 שירותי רפואה ושירותי בריאות אחדים, כולל מגן דוד אדום, להוציא

 שירותים וטרינריים
822 
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 שיעור דמי
 הביטוח ב־%

 משכר
 העבודה

 הקבוצות וסעיפי הסיכון
 מספר
 סעיף

 הסיכון

 מספר
 הקבוצה

 82 823 שירותים דתיים, כולל שירותי קבורה 0.7
 824 . ״שירותי סעד 0.7
 825 שירותים משפטיים 0.7

 826 שירותי עזר לעסקים ולאנשים פרטיים, כגון אלה המוגשים על ידי
 מנהלי חשבונות, רואי חשבונות, פנקסנים, סוכנויות פרסומת, שירותי
 הכפלה, כתיבה במכונה, צילום מסמכים, קצרנות וכף — להוציא שירותים

 של מהנדסים, אדריכלינז, מודדים, כימאים ופיזיקאים 0.7

 827 שירותים כאמור — של מהנדסים, אדריכלים, מודןים, כימאים ופיזיקאים
 ודקורטורים 0.7

 829 שירותים ציבוריים ומקצועיים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים, כולל
 שירותים של ארגונים מקצועיים אזרחיים, חברתיים, עדתיים ופוליטיים,

 שירותי תיווך עבודה, השאלת ספרים, בתי נכות 0.7

0.7 

 שירותי בידור
 כולל הסרטת 'סרטים והצגתם, תיאטרונים, ספורט, גני חיות, גנים

 ואולמות לשעשוע*ם והצגות

830 83 

 שירותים אישיים
 841 שירותי משק בית וחצרנות 0.7

 842 מסעדות, בתי קפה, וכל יתר בתי אוכל, להוציא קיוסקים ,• בתי מלון,
 פנסיונים, מחנות נופש ומקומות הארחה אחרים 1.0

 843 מכבסות ושירותי כביסה, להוציא מכבסות קיטור ! ניקוי, גיהוץ, וצביעת
 בגדים! ניקוי וצביעת רהיטים וצרכי בית אחרים ! השמדת חרקים וחיטוי!

 ניקוי חלונות 1.0

 844 מכבסות קיטור 6•!

 845 מספרות ופלוני יופי, בית מרחץ 0.7

 846 שירותים אישיים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחרים כולל עבודות צילום 0.7

84 

 שירותים מיוחדים
 851 הפעלת ציוד כבד כעסק נפרד לרבות שירותים חקלאיים שבהם
 משתמשים בטרקטורים, קומביינים וציוד כבד אחר המופעלים כעסק

 נפרד 3.3

 852 שירותי שמירה המופעלים כעסק נפרד — בבתי מגורים, במשרדים
 ובבתי עסק בשטח בנוי 1.3

 853 שירותי שמירה המופעלים כעסק נפרד שלא סווגו בסעיף סיכון 852 2.5״

85 

ן ג י מ ף א ל ס ו  י
 שד העבודה

 כ״ה באדר ב׳ תש״ל (2 באפריל 1970)
 (חמ 75034)

 קובץ התקנות 2575, כ״א בסיון תש״ל, 25.6.1970



 חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תשייט-1949

דים הו ל י ה ש ר ו ב ני ק י ת לענ ו ר ב ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש״ט—
 1949 אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  1. במקום תקנה 2 לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ״ז—1966 2

 ״ישייו י.=יריז 2. (א) חברה לעניני קבורה חייבת ברשיון מאת השר.

 (ב) תוקף הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו.

ת רשיון וכן לבטל רשיון אם לדעתו ת  (ג) השר רשאי לסרב ל
 יהיה זה לטובת הציבור לעשות כן.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חברות לעניני קבורה של יהודים (תיקון), תש״ל—
 1970״.

ח ו ר ה פ ט י ג ר  ז
 שר הדתות

 ז׳ בסיון תש״ל (11 ביוני 1970)
 (חמ 77807)

 1 ס״ו! 19, תשייט, עמ׳ 150 ; ס״ח 479, תשכ״ו, עמ׳ 50.

 2 ק״ת 1944, תשכ״ז, עמ׳ 136.

 החלפת תקנה 2

 פקודת ההקדשות לצוכי צדקה

ם י ט י ל ם פ ו ק י ש י ו ל כ ל ח כ ו ת י פ ת ל ו נ מ א נ ל ה ה ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצדכי צדקה •י, אני מצווה לאמור:

 1. שמעון אבידן, אהוד אבריאל, יצחק ארצי, דוד גולן, משה זנדברג, ישראל אלון,
 יששכר חיימוביץ, ברוך יקותיאלי, מולא כהן, דוד כוכב, עמוס מנור, מרדכי לימון, יהודה
 ניצן, יוסף נחמיאם, יעקב סלומון, ד״ד מיכאל פלדמן, משה קשתי ופלג תמיר (להלן —

 הנאמנים) רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד ייקרא ״הנאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום פליטים״.

 3. תפקיד התאגיד לפעול ולעזור בכל הנוגע לפיתוח ולקידום של האוכלוסיה בשטחים
 המוחזקים וכן לסייע לפליטים בשיכון, בחינוך, בתרבות, בבריאות ובכלכלה.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור דר׳ח שנתי לגבי רכוש התאגיד ופעולותיו, בצירוף
 מסמכים המאמתים את הדו״ח, לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ולמבקר המדינה
 ולמסור להם לפי דרישתם גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, ניהולו

 ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות לפיתוח כלכלי ושיקום פליטים),
 תש״ל—1970״.

 רשות להתאגד

 שפ התאגיד

 מפרת התאגיד

 מפירת
 דין וחשבון

 וידיעות

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ח באייר תש״ל >3 ביוני 1970)
 (חמ 78093)

 חוקי א״י, כדך אי, פרק י״ד, עמי 107.
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ל הממשלתיות, 1936 ח נ  פקודת מסילות ה

ן ע ט מ ת ל ו י ר ח א ה ו ע י ס י נ א נ ר ת ב ד ר ב ז ק ע ו  ח

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 ג
 מתקין חוק עזר זה:

 נדק א׳: תנאי נסיעה בובגת
, י״איהנשיעה ( ס י ט ר  1. תנאי הנסיעה יהיו כמפורט בפרק זה ובכרטיס הנסיעה (להלן — כ

ן מל,מו של י י ו צ  2. (א) תקפו של כרטיס הוא עד 31 בדצמבר שלאחר מועד רכישתו, או כפי ש
 בו, אולם בכרטיס הלוך וחזור יהיה תקפו של אותו חלק מהכרטיס המשמש לנסיעת חזור

 עד 31 בינואר של השנה שלאחר השנה בה נרכש.
ת היעד, זולת אם נקבע  (ב) כרטיס ישמש לנסיעה רצופה מתחנת המוצא לתחנ

 , בו אחרת.

 3. לא ימכור אדם כרטיס או היתר אחר לנסיעה ברכבת אלא אם הדשה אותו לכך מפחי גגדטיפי.
 נפיעה

 המנהל הכללי.

ה חפצי גופעיפ ב 1 ,  4. (א) חפצי נוסעים שנוסע נוטלם עמו ברכבת יונחו במקומות המיועדים לכך ב

 (ב) היה לפקיד מסילות הברזל יסוד לחשד כי חפץ נוסעים שלא נמצאו לו בעלים
ת תכנו במעמד , .  מכיל חומד מסוכן, רשאי הוא להרחיקו למקום בטוח, לפתוח אותו ולבדוק א

 פקיד נוסף.
 (ג) פעל פקיד מסילות הברזל בהתאם לסעיף קטן (ב) יערוך דו״ח בכתב על כך

 וימסור אותו למנהל הכללי.

 5. נוסע התובע פיצויים בעד נזקי גוף או רכוש, חייב להגיש את תביעתו בכתב למנהל הביעו* גופעיפ
 הכללי תוך שלושה חדשים מתאריך גרימת הנזק! לאחר מועד זה רשאי המנהל הכללי שלא

 להיזקק לתביעה.

8 י נ מ ז ח י  6. (א) המנהל הכללי יפרסם לוח זמנים לנסיעה ברכבות הנוסעים. ל
 (ב) זמני הנסיעות ניתנים לשינוי בכל עת.

 (ג) אירעה תקלה תפעולית, רשאי המנהל הכללי לבטל יציאת רכבות כראות

 עיניו.
 (ד) במקרה של עומס נוסעים ברכבות רשאי המנהל הכללי —

 (1) להפסיק מכירת כרטיסים.

 (2) למנוע כניסה לרכבת!
 (3) לשלח רכבות מתחנות היציאה לפני המועד הנקוב בלוח הזמנים.

 (ה) הופעלו הסמכויות לפי סעיף קטן (ד), זכאים הנוסעים שרכשו כרטיסי נסיעה
 להחזרת דמי הנסיעה ששילמו.

 7. המנהל הכללי אינו חייב לשלם פיצויים בשל איחורי רכבות או בשל הפעלת אי-חגומ לשלם
 , פיצויים

 הסמכויות לפי סעיף 6.

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מכי 593, עמי 169.
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 ««עניפ«איו 8. המנהל הכללי לא יהיה חייב בהובלת המטענים הבאים:
 חופה להוגילפ

 (1) . טובין אשר מסיבת משקלם, נפחם, טבעם או מצבם אינם מתאימים
!  להובלה ברכבת. בהתחשב בסוגי הניד המצויים ברשותו

 (2) מטענים מסוכנים או מאוסים.

מ 9. העושה אחד מאלה, דינו — קנס חמישים לירות: י ד י ג !  ן

 (1) מלכלך קריז רכבת׳ או רציף, אולם המתנה, מזנון או חדד או מסדרון
 שבתחנת רכבת, או זורק פסולת, בדלי סיגריות, עטיפות או קליפות שלא

, ך כ  לתוך המיכלים המיועדים ל

 (2) מקים רעש בלתי סביר שיש בו כדי להפריע לנוסעים אחרים, בין שהרעש
 נעשה על ידי הפעלת מקלט רדיו, כלי נגינה, צפירה, קריאות וכיוצא באלה
 ובין בכל דרך אחרת, ואינו מציית לדרישת פקיד מסילות הברזל להפסיק

 את הרעש!

 (3) עובר על סעיף 3 !

 (4) עובר על פני פסי רכבת ברכב או ברגל במקום שלא הותר בו מעבד
ל!  לכלי רכב או להולכי רג

 (5) מציע עסקאות מסחריות או אחרות, לרבות שירות הסעה, או המוכר
 סחורות, בתחום מסילות הברזל, ללא היתר בכתב מאת המנהל הכללי.

 מרק גי: מטענים

י 10. המנהל הכללי אינו אחראי לנזקים שייגרמו לבעל המטען או לאבדן מטענים או י ג א מ ל י י י ח  א

? לנזק שנגרם להם בכל אחד מאלה: י ״  א

 (1) האבדן או הנזק נגרמו ברשלנותו של השולח!

 (2) האבדן או הנזק נגרמו בדרך הטבע!

 (3) האבדן או הנזק נגרמו למטען בתפזורת המובל בקרונות גלויים!

 >4) האבדן או הנזק נובעים מליקויי אריזה או מען לקוי!

 (5) האבדן או הנזק נובעים מטעינה לקויה!

 (6) הטובין לפי תעודת המשלוח שונים מאלה המובלים למעשה!

 (7) הטובין הם בעלי־חיים.

 (8) מקבל המטען לא הודיע למנהל תחנת היעד על האבדן או הנזק לפני
 הוצאת הטובין משטח התחנה!

 (9) המטענים מובלים על אחריות בעליהם!

 (10) האבדן או הנזק הם תוצאה של איחור במסירת המטען למקבל ן

 (11) הנזק נגרם כתוצאה מאבדן השוק!

 (12) הנזק עקיף!

!  (13) האבדן או הנזק נגרמו כתוצאה מסירובו של מקבל המטען לקבלו

 (14) האבדן או הנזק נגרמו על ידי כוח עליון, לרבות פעולות מלחמה וחבלה,
 שריפות, שביתות או מהומות.
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ה פיצוייפ ר י ל ל ה ע ל ע א י , ל ם > ך ם ל ר ג נ ק ש ן ״ ן א י ב ן ן ט ך מ ד א ע : ט ן ״ ן צ י פ ך ה ן ע , ) ש א י ( ן  ן

 אחת לקילוגרם בתוספת דמי ההובלה ששולמו בעד הובלתם או על ערך הטובין לפי מחיר
 השוק, הכל לפי הסכום הנמוך יותר.

 (ב) לא יינתן פיצוי בעד נזק לחמרים נהלים או לחמרים שהוטענו במצב לח
 כשהנזק קטן מ־2% פחת. במשקל.

 12. (א) המנהל הכללי אינו חייב לטעון טובין אוי לפרקם או להזיז קרובות בודדים לשם פעינה, פריקה
 והזזה י

 פריקה או טעינה.

 (ב) המנהל הכללי רשאי לפרק מטען מקרונות שלא פורקו, ולחייב את בעל המטען

 בהוצאות הכרוכות בכך.
ת ההובלה כגמורה עם הגיע, המשלוח לתחנת היעד, לאחר מועד זה יראו גמר הה״״־ה  13. רואים א

 את המנהל הכללי כמחזיק במטען כמחסנאי.

 14. (א) תביעות בעד בזק לטובין או אבדנם יש להגיש בכתב בכל תחנת רכבת או י״יעייז
 בלשכת מנהל התבועה והמסחר —

 (1) אם אבד המשלוח'פולו — תוך שלושים יום ממסירת המטען להובלה!

 (2) אם נגרם נזק או אבדן חלקי — בשעת מסירת המטען.

 (ב) לאחר המועדים האמורים יהיה המנהל הכללי רשאי שלא להיזקק לתביעה.

 15. (א) הטובין יהיו משועבדים למנהל הכללי במקרה של אי־פרעון דמי ההובלה ««פוי
 או דמים אחרים המגיעים מבעליהם בקשר להובלת הטובין! לא נפדו הטובין בתשלום
ת היעד, יהיה המנהל הכללי דשאי  הדמים המגיעים תוך ששים יום מיום הגיעם לתחנ
 למכרם בכל דרך הנראית לו ולהשתמש בתמורה לכיסוי הדמים המגיעים מבעליהם, לרבות

 הוצאות החסנה וטיפול במכירה.

 (ב) טובין העלולים להתקלקל יהיה המנהל הכללי רשאי לנהוג בהם כאמור בסעיף
 קטן(א), בתום שלושה ימים מתאריך הגיעם לתחנת היעד.

 טרק ג׳: שונות

— בטלים.  16. חוקי עזר של מסילות הברזל 2

 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (תנאי נסיעה ואחריות
 למטען), תש״ל—1970״.

ק י ו ו ׳ צ  נתאשר. א
 ד׳ בסיון תש״ל (8 ביוני 1970) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 (חמ 75624)

ן מ צ י י ר ו ז  ע
 שר התחבורה

 2 חוקי א״י, כדך גי, עמ׳ 2200 ; ק״ת 287, תשי״ב, «מ׳ 1190.
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 ו



 מדוד לסזלםון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות

9 ו 5 7 - ח ״ י ש  חוק הניקוז וההמה מפני שטפונות, ת

ז ל ניקו ט י ר ה ב ד ה ב א ו ס נ ל ק ר ל ק עז ו  ח

, וסעיף 43ב לחוק הניקוז  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה המקומית קלנסואה חוק עזר זה:  וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 2

 1. בחוק עזר זה —

 ׳•׳ניקוז״ — כמשמעותו בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 (להלן — חוק
 הניקוז) ?

 ״בעל מקרקעין״ — כמשמעותו בסעיף 36(ד) לחוק הניקוז!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קלנםואה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה •,

 ״היטל ניקוז״ — היטל שהוטל לשם כיסוי הוצאות הניקוז כאמור בסעיף 43ב לחוק הניקוז.

 2. בעל מקרקעין חייב בהיטל ניקוז על מקרקעין הנמצאים בתחום המועצה בשיעור
 של 35 אגורות לכל דונם או חלק ממנו.

 3. ראש המועצה ימסור לחייבים בהיטל ניקוז, תוך שלושה חדשים מיום הטלת המכסה
 על המועצה על ידי רשות הניקוז, הודעה המפרטת את סכום ההיטל.

 4. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או
 הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסואה (היטל ניקוז), תש״ל—1970״.

 הטלה היטל
 גיהיז

 הודעה לחייפיפ
 פהיפל

 טםירוג הודעה

ה מ א ל ד ס מ ח ו ד מ ל  ח׳ א
 ראש המועצה המקומית קלנסואה

י ת ב ם ג י י  ח
 שד החקלאות

 גתאשר.
 ז׳ בשבט תש״ל (14 בינואר 1970)

 (חמ 852051)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, זנמ׳ 256.
 ס״ח 236, תשי״ח, עמ׳ 4 ; ס״ח 336, תשנ״א, עמ׳ 90; פ״ח 423, תשכ״ד, עמי 76.

 1756 קובץ התקנות 2575, כ״א בסיון תש״ל, 25.6.1970



 נ*ק1דח 1?מ1עצות המקזמ«1ת

ם ת ר י ג ס ק ו ס י ע ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ן ב ־ השרו ת מ ר ר ל ק עז ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
ה:  המועצה המקומית רמת־השדוז חוק עזר ז

, בסעיף 3(א),  1. בחוק עזר לרמת־השדון (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ח—1967 2
 במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) מספרה — בשעות שבין 20.00 ובין 06.00 למחרתו, ובימי ב׳ של השבוע
. ׳ ׳ !  בשעות שבין 14.00 ובין 06.00 למחרתו

ן(פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון),  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרו
 תש״ל—1970״. .

ן י ל ק ח ב ס  גתאשד. פ
 י״ג באייר תש״ל (19 במאי 1970) ראש המועצה המקומית רמת־השרון

 >חמ 85405)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חוש 9, תשכ״ה, «מ׳ 256.

 2 ק״ת 2154, תשכ״ח, עמי 499

4 

 קובץ התקנות 2575, כ״א בסיון תש״ל, 25.6.1970



, ירושלים  המחיר 60 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




