
 רשומות

 קובץ התקנית
 כ״א באב תשלי׳א 2728 12 באוגוסט 1971

 י עטוי
(סדרי דין בועדה), תשל״א—1971 . 1454 , ות שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה)  תקנ

ת רואי חשבון (תיקון), תש״ל—1970 (תיקון), תשל״א—1971 • < • . 1457 ו  תקנ

1457 - י ה ונזק עקיף), תשל״א—1971 י מ | | ת מם רכוש. וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מ ו  תקנ

י ביטוח), תשל״א—1971 . . 458! $ ת הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום | ו  תקנ

ת התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול, ^ופואי) (תיקון), תשל״א—1971 . 1465 ו  תקנ
׳ :•1 . י י . . . . . . . 

ן מס׳ 4), תשל״א—1971 . . . 1466 קו תי ) מכירתם) ל זרעים מושבחים ו דו י ג ם( ת הזרעי ו  תקנ

ת סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד) (תיקון), תשל״א—1971. י• . • . 1468 ת ארגון לשכו ו  תקנ

ת גמל) (תיקון מס׳ 2), תשל״א—1971 .. י . י 1469 ו פ ו ת מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול ק ו  תקנ

1469 . . י  צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), תשל״א—1971. י

 צו מס רכוש וקרן פיצויים (חברת ״תובלה ימית בע׳ימ״)(פט\ר), תשל׳׳א—1971 . . . 1470

1470 - . . . ׳ 34), תשל״א—1971 . < . ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממס ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

1471 . . (מם׳ 35), תשל׳׳א—1971'. . . סה) ר ממס הכנ ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

!471 . . . . . ;

מס׳ 36), תשל״א—1971 ! ) סה) ר ממס הכנ ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

׳ 37),.תשל״א—971|׳'. י ., . . . 1472 מס ) סה) ר ממס הכנ ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

׳ 38), תשל״א—1971 . . . . . 1472 ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממס ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

• י 1473 » ׳ ת ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 5), תשל״א—1971 . • ו ו ת ו  צו יצוא (סחורות מ

1473 . . . . .  צו יבוא חפשי (תיקון מם׳ 5), תשל״א—1971 . .

ות שוטר למפקחי שירות התעסוקה, תשל״א—1971 . . . . 1474 י  צו הענקת סמכו

1475 . . . , תשל״א—1971 . י ג)(ביטול) י שיט לדי ל כ ) ( ת ו י נ  הוראות־שעת־חירום (פיקוח על א

ן מקומי  מדור לשלטו

ות (א) (תיקון מס׳ 3), תשל״א—1971 . . יי׳ . . . .1475  צו המועצות המקומי

1476 . . . . , תשל״א—1971 . . . ( ן  חוק עזר לירושלים (אספלןת מים)(תיקו

 תיקון טעות . י



 חוק שירות הצינור (הגבלות לאחר פרישה), תשב״ט-969 ו

ת סדרי דין ונוהל בפני הועדה למתן היתרים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
ן תקנות אלה:  תשכ״ט—1969 -י, אני מתקי

 פרק ראשון: הוראות כלליות

ם;  1. המבקש היתר או אישור לפי החוק, יגיש לועדה בקשה בכתב. בארבעה עתקי
 הבקשה תפרט —

 (1) את שם משפחתו ואת שמו הפרטי של המבקש ואת מענו, ואס היה מען
 זה בחוץ לארץ — מען בישראל לצרכי מסירת מסמכים;

ו פרש או עומד לפרוש ושאגב פרישתו ממנו  (2) את שירות הציבור שממנ
 מבוקש ההיתר או האישור;

רות;  (3) את המועד של הפרישה מהשי

 (4) תיאור תפקידו של המבקש בשירות הציבור;
 (5) פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות אלה לגבי הסוגים השונים של

 בקשות.

 2• המבקש יאמת את הטענות שבעובדה שבבקשתו, בתצהיר בכתב, בשבועה או בהן
 צדק, שיצורף לבקשתו, וכן יצרף לבקשתו העתק מכל מסמך שברצונו להסתייע בו

 בהליכים בפני הועדה, הכל בארבעה עתקים.

 3. עותק אחד של הבקשה על נספחיה ימציא יושב ראש הועדה לשירות כאמור
 בתקנה 1(2);

 היה אותו שידות —
 (1) שידות המדינה שחל עליו חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—

ה; נ — יהא הנמען נציב שירות המדי 21959 

 (2) צבא־הגנה לישראל — יהא הנמען קצין בצה״ל שיודיע עליו הרמטכ״ל
עדה;  מזמן לזמן ליושב ראש הו

 (3) משטרת ישראל — יהא הנמען המפקח הכללי למשטרת ישראל;

 (4) מערכת לימוד חובה שהמשכורת של עובדיה משתלמת מתקציב משרד
 החינוך והתרבות — יהא הנמען המנהל הכללי למשרד החינוך והתרבות.

 4. נציג השירות שהומצא לו עותק הבקשה רשאי להגיש תשובה עליה בכתב תוך
 ארבעה עשר יום מיום שנמסר לו העותק; התשובה תוגש בארבעה עתקים ויצורף לה
 תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, לאימות העובדות שבתשובה וכן יצורף לה העתק

 כל מסמך שברצונו של נציג השירות להסתייע בו בשעת הדיון בבקשה.

 5. המצאת כל מסמך לענין הליכי הדיון בועדה תהא אישית או בדואר רשום עם
 אישור מסירה.

 גהשה יהימר
 או.לאישור

 אי«וו1 טעגות

 המצאה
 >שיוומ

 משוגת נציג
 השירוונ

יכי הטצאה  י

ז תשכ״ט, עמ׳ 144. ז ״ ס 1 

 2 0״זז תשי״?!, זנמ׳ 86.
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 6. הועדה רשאית לדון בבקשה ולהחליט בה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה הו(ל8העלפי
מ י י א י ג « כ י ג ד ה כ י נ פ  ובהעדרם של המבקש ונציג השירות אם אף אחד מהם לא ביקש להתייצב ב

 להשמיע טענותיו או לחקור את מי שהגיש לועדה תצהיר כאמור בתקנות 2 או 4.

 7. : ביקש המבקש או נציג השירות להתייצב בפני הועדה כאמור בתקנה 6 או החליט שמיעת
 יושב ראש הועדה להזמינם, יחולו הוראות תקנות 8 עד 18.

 8. יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הבקשה וימציא הזמנה הן למבקש והן קגיעתמועד
 לנציג.השירות, ארבעה עשר יום לפחות לפני המועד לשמיעת הבקשה.

י ע ! י ״ ״  9. רצה המבקש או נציג השידות לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר כאמור .
 בתקנות 2 עד 4, יודיע על כך למי שהגיש את התצהיר ארבעה ימים לפחות לפני מועד

 השמיעה וימסור העתק ההודעה ליושב ראש הועדה.

 ־חידדה
 שבנגד

 10. נמסרה הודעה כאמור בתקנה 9, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה, הגבלת
 , , השימוש

מ ו ף ה צ ה  בכפוף לאמוד בתקנה 11, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הבקשה כשהוא מוכן ־
 לחקירה שכנגד.

 11. נמצא האדם שמסר תצהיר כאמור בתקנות 2 או 4 בחוץ־לארץ, רשאית הועדה הגשמ שאלונים
 להרשות לו, במקום להתייצב בפגיה לשם חקירה שכנגד, לענות בכתב על שאלון שיוגש,

 באישור הועדה, מאת מי שביקש לחקור את המצהיר, הכל בתנאים שתקבע הועדה.

ו אי־הגשוו י

ל י א ו כ ת ו ם א י א ו ׳ י  12. לא הגיש נציג השירות תשובה בכתב לבקשה כאמור בתקנה 4
 ! משוכות

ה : ש ח כ  הכחיש כל טענה שבעובדה שבבקשה. ה

 13. יושב ראש הועדה יזמין לדיון בכל בקשה את נציג הציבור ואת העובד בשירות מינוי לייוו
 זזציבור כסדר הופעתם ברשימות שפורסמו ברשומות.

 14. בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל טענה שבעובדה שלא ההכרה בבקשה טענוהשלא
 הוזפדו

 אלא אם ראתה ששמיעת הטענה דרושה למען הצדק. בהקשה

 פטיה מהוראות
 התקנות

 ההלטת
 הועדה ׳

 15. הועדה רשאית לנהוג אף בסטיה מכל הוראה שבתקנות אלה אם באה על כך
 הסכמת המבקש ונציג השירות ואם לדעת הועדה אין בסטיה כדי להכשיל את מטרת החוק.

 16. החלטת הועדה תהא בכתב ומנומקת, ותיחתם ביד יושב ראש הועדה; היושב ראש
 ימציא העתק ממנה מאושר בידו למבקש ולנציג השירות.

ץ ע ו י ע ה«ש8«י י מ ש ה ל ה י ד ע ו י ה נ י י ד  17. היועץ למשפטי לממשלה או נציגו רשאים, בכל עת, להופיע ב
 את טענותיהם.

 פמכויוונ
 נופ8ות

 18. הועדה תקבע בעצמה את סדרי הדין והנוהל בפניה במידה שלא נקבעו בתקנות
 אלה; אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכותה לגבות כל ראיה ולדרוש המצאת כל דבר

 נוסף שתמצא לנכון בנסיבות הענין.
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 פדק שגי: בקשות מיוחדות

 19. בבקשה למתן אישור לפי סעיף 4(ג)(2) לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1)
 עד (4), פרטים אלה:

 (1) ׳ שמו של האדם שממנו עומד המבקש לקבל זכות ומענו;
 (2) מהות הזכות שהוענקה לאותו אדם על ידי המבקש או על פי המלצתו,

 הכל במילוי תפקידו בשירות הציבור;
 (3) המועד שבו גמר המבקש את הטיפול בהענקת הזכות או במתן ההמלצה

 למתן הזכות;
 (4) המועד שבו עומד המבקש לקבל מאותו אדם זכות ומהותה של אותה

 זכות.

 20. בבקשה למתן היתר לפי סעיף 4(ג)(3) לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1)
 עד (4), פרטים אלה:

 (1) שמו של האדם שממנו עומד המבקש לקבל זכות ומענו; ^
 (2) מהות הזכות שהוענקה לאותו אדם על ידי המבקש או על פי המלצתו,

 הכל במילוי תפקידו בשירות הציבור;
 (3) המועד שבו הוענקה הזכות לאותו אדם כאמור בפסקה (2);

 (4) מהות הזכות שברצונו של המבקש לקבל מאותו אדם (משרה כשכיר,
 שיתוף בעסק, התקשרות בעסק כסוכן, כספק יחיד, כבעל של זכות מונופולין

 למתן שירותים, או כיוצא באלה);
 (5) כל עובדה שיש לה חשיבות, בנסיבות הענין, להכרעת הועדה לפי

 סעיף 14 (ב) לחוק.

 21. בבקשה למתן היתר לפי סעיף 6 לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1) עד (4),
 פרטים אלה:

 (1) מהות המשרה או התפקיד כאמור בסעיף 6(1) לחוק; שם המעביד או
 מעניק התפקיד, מענו ומקום מילוי התפקיד;

 (2) מהות העסק שברצונו של המבקש לרכוש זכות בו, מקום הימצאו של
 העסק ומהות הזכות;

 (3) שמות הארצות שבהן שירת המבקש בשנתיים האחרונות לפני פרישתו.

 בקשו! לנוו1ן
 אישור לפי
 ם׳ 4(ג)(2)

 ׳כקשה לממן
 היתר לרכישת

 זכות

 כקשה למתל
 היתר לפעילות
 עפלןית כחוץ-

 לארץ

 פרק שלישי: שונות

 22. תקנות אלה יחולו על בקשות שיגיש קרובו של מי שפרש מהשירות או עומד
 לפרוש ממנו, בשינויים המחוייבים.

 23. תחילתן של תקנות אלה היא כתום חמישה עשר יום מיום פרסומן.

 24. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה) (סדרי דין
 בועדה), תשל״א—1971״.

 כקשות של
 הרוגים

 תחילה

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ו׳ באב תשל״א (28 ביולי 1971).
 (חמ 70261)
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 חוק רואי חשבון, תשט״ו-1955

ת רואי חשבון ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 אני מתקין תקנות
: ה ל  א

, במקום ״ה׳ בניסן תשל״א ״יקיר»קנה4  1. בתקנה 4(א) לתקנות רואי חשבון(תיקון), תשי׳ל—1970 2
 (31 במרס 1971)״ יבוא ״י״ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון (תיקון), תש״ל—1970 (תיקון), תשל״א— וזשפ
 1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י׳ באב תשל״א (1 באוגוסט 1971) י
) שר המשפטים 7 0 4 6 מ 0 מ ) 

 1 ס״ח 173, תשט״ו, עמ׳ 26.

 י־ 2507, תשי׳ל, עמ׳ 882.

ו 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק מס וכוש וקרן פיצויים, ח

ות בדבר תשלום פיצויי נזקי מלחמה ונזק עקיף  תקנ

;לפי סעיפים 36(א) ו 65 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א— י בתוקף סמכותי : ,  י :
: אלה ת. ו נ  11961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תק

ת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק , תיסמ הוןיפ־מ ו  1. בתוספת לתקנ
 עקיף), תשכ״ז—1967 2 —

נו  (1) בפסקה 1(א), לאחר ״בין־לאומיים״ יבוא ״למעט כלי טיס כאמור שאי
 רשום בישראל או אינו חייב ברישום בישראל והנמצא בשטח המדינה לצרכי תיקון,

; ״ ד או הרכבה בלבד בו  שיפוץ, עי

 (2) בפסקה 1(ב), אחרי ״לגבי נזק מלחמה״ יבוא ״לנכס״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי השפ
), תשל״א—1971״. ן  מלחמה ונזק עקיף)(תיקו

ו י פ ס ס ח נ ב תשל״א (25 ביולי1971) . פ א ב /  ג
 >חמ 7200) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100; תש״ל, עמ׳ 126.

 2 ק״ת תשנ׳׳ז, עמ׳ 2335; תש״ל, עמי 279.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ו

ת בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים ו  תקנ

 בתוקף סמכווןי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 אני מתקיז תקנות אלד,:

 1. על אף האמור בסעיף 161(ב) לחוק ישלם עובד בעצמו את דמי הביטוח אם הוא
:  אחד מאלה

ד;  (1) עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח־ידו של המעבי
 (2) עובד לשעה בעבודה לצורך עסקו או משלח־ידו של המעביד, אם

ע;  כלל מספר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על 4 לשבו
 (3) עובד בחופשה ללא תשלום תקופה קלנדרית העולה על שני חדשים
ד אחר ואינו עובד נו עובד אצל מעבי  תמימים רצופים, אם באותה תקופה אי

;  עצמאי
 (4) עובד שמעבידו אינו תושב ישראל, אם מקום מגוריו של המעביד אינו

 בישראל ואין לו בישראל מעז למסירת מסמכים משפטיים-,
נת חוץ, למעט עובד —  (5) עובד בשירות דיפלומטי או,קונםולרי של מדי

 (א) שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח על פי חוזה עם המוסד או
 על פי אמנה בינלאומית, או —

 (ב) שהמעביד משלם למעשה את דמי הביטוח גם באין חובה כאמור.

 2. (א) לשם קביעת דמי הביטוח, יראו כהכנסת כל אחד מהמבוטחים המפורטים
:  להלן את הכנסתו שצויינה לצדו

 (1) לגבי עובד לשעה כאמור בתקנה 1(1) או (2) — את הכנסתו כעובד
 לשעה בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים שבה חל מועד התשלום;

 (2) לגבי עובד בחופשה ללא תשלום כאמור בתקנה 1(3) — את הכנסתו׳
2 (להלן — ה ס נ כ  מהמקורות המפורטים בסעיף 2(3) עד (7) לפקודת מס ה

 הפקודה), בשנת הכספים שקדמה לשנת הכספים שבה חל מועד התשלום;
 (3) לגבי כל אחד מהעובדים כאמור בתקנה 1(4) ו־(5) — את הכנסתו
 מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה בשנת הכספים שקדמה לשנת
ם; בפסקה זו, ״הכנסה״ — לרבות שכרו של  הכספים שבה חל מועד התשלו
 עובד כאמור בתקנה 1(4) המשתלם בחוץ־לארץ על פי חוזה שנעשה בחוץ־

 לארץ.
5) שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה ) ו  (ב) עובד כאמור בתקנה 1(1), (2), (4) א
 מגיעה למינימום האמור בפרט 2 של לוח י״ א לחוק, ישלם דמי ביטוח כאילו הגיעה הכנסתו

 למינימום כאמור.
 (ג) עובד כאמור בתקנה 1(3) שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה מגיעה למינימום
 . האמור בפרט 3 של לוח י״א לחוק, ישלם דמי ביטוח כאילו הגיעה הכנסתו למינימום

 כאמור.

ה 2  3. מועד תשלום דמי הביטוח של המבוטחים כאמור בתקנה 1 הוא בהתאם לתקנ
 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשיי׳ד—1954 3 (להלן — תקנות הגביה).

 חזגת תשלו8
 דמי ביטוח
 על בונים
 "מפויימימ

 של עובדים

 חישוב
 ההכנסה

 מועדי התשלום

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ׳ 120.

 3 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 649.
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 הגשת דיו:
 וחשבון

 דמי הבי8וח ־
 שישלפ עובד

 שיעור דמי .׳•
 הבי«וח •

 שישלפ מעביד
 לגבי עובד

 בחופשה
 ללא־תשלופ

 חישוב הכנפתו
 של עובד

 לשעה

 דרכי חישוב
 דמי הביטוח

 לעובד כמש?
 ביו*

 4. כל אחד מהמבוטחים כאמור בתקנה 1 ימסור על הכנסתו דין וחשבון כאמור
 בתקנה 7 לתקנות הגביה.

 א ו 5) ה ) ו  5. (א) שיעור דמי הביטוח שישלם עובד כאמור בתקנה 1(1), (2), (4) א

 . (1) אם העובד מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק — כנקוב בפרט 2 של לוח י׳
ה (ג); י פגיעה בעבודה כאמור בתקנת משנ  לחוק, נוסף על דמי הביטוח מפנ

י פגיעה  (2) אם העובד אינו מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק — דמי ביטוח מפנ
ה (ג).  בעבודה כאמור בתקנת משנ

ב׳  (ב) שיעור דמי הביטוח שישלם עובד כאמור בתקנה 1(3) המבוטח לפי פרק.
 לחוק הוא כנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק.

ת בתקנ י פגיעה בעבודה שישלם עובד כאמור .  (ג) שיעור דמי הביטוח מפנ
י פגיעה בעבודה של ח מפנ טו בי ) מי  משנה (א) הוא כנקוב בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאו

1957/ שישולמו מהכנסתו בהתאם לתקנה 2 לתקנות אלה. י - ז ״  עובדים עצמאיים), תשי

 6. (א) עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי
 ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי — חייב המעביד בתשלום
 דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף 171 לחוק, בעד תקופה שלא תעלה על שני

 חדשים קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור.

 (ב) שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב בפרט 1 של לוח י׳ לחוק, לפי הכנסת מינימום
 שלפי פרט 1 של לוח י״א לחוק.

 (ג) המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם
 כאמור.

 (ד) הוראות סעיף 161 (ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי
ה (א).  הביטוח כאמור בתקנת משנ

 7. הכנסתו של עובד־לשעה שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו תחושב לפי
 השכר הממשי המגיע לעובד־ לשעה בעד עבודתו אצל אותו מעביד.

 8. (א) דמי הביטוח לתקופת תשלום כאמור בתקנה 1ב לתקנות הגביה, בעד עובד
 במשק בית המבוטח לפי פרק ב׳ לחוק, ישלם המעביד לפי כללים אלה:

 (1) 2 לירות על כל אחד מהסכומים של 25 לירות המשתלמים כשכר
 בתקופה האמורה;

 (2) 2 לירות אם כל השכר בתקופה האמורה הוא עד 49 לירות.

ד יהיה רשאי לנכות 50 אגורות משכרו של עובד על כל 2 לירות  (ב) המעבי
 ששילם המעביד לפי תקנות אלה כדמי ביטוח לפי תקנת משנה (א).

נו מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק ישלם בעדו מעבידו דמי  (ג) עובד במשק בית שאי
 ביטוח לתקופת התשלום כאמור בתקנה 1ב לתקנות הגביה —*

 (1) 50 אגורות על כל אחד מהסכומים של 25 לירות המשתלמים כשכר
 בתקופה האמורה;

 (2) 50 אגורות אם כל השכר בתקופה האמורה הוא עד 49 לירות.

 ק״ת תשי״ז, עמי 1635.
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: עול  9. (א) מבוטח העובד,אצל:•מעבידים שונים, יחזיר לו המוסד, לפי בקשתו
 המבוטח, כל סכום שנוכה משכרו החדשי לפי סעיף 161 (ג) לחוק מההכנסה העולה על
 המקסימום הנקוב בפרט 1 של לוח י״א לחוק, ובלבד שנוכה לפי סעיף 161 (ג) לחוק אף

- מאותה הכנסה שאינה עולה על המקסימום.

 (ב) לבקשה יצורפו אישורים מאת המעבידים השונים, הכוללים פרטים על שכר
 העבודה והזמן שבעדו שולם השכר, וכן הסכומים החדשיים שנוכו לפי סעיף 161(ג) לחוק.

 (ג) הבקשה תוגש למוסד תוך שבע שנים מתום שנת הכספים שבה נוכו הסכומים
 האמורים.

 (ד) הסכום כאמור בתקנת משנה (א) יוחזר למבוטח תוך שלושה חדשים מיום
 קבלת הבקשה במוסד, ובלבד שאם יש למוסד ספק בדבר זכותו של המבוטח לקבל חזרה

 את הסכום, כולו או מקצתו, רשאי המוסד להשהות את ההחזרה עד לבירור הספק.

 (ה) נשאר המבוטח חייב דמי ביטוח, רשאי המוסד לקזז מהחוב המגיע לו את
 הסכום שהוא חייב בהחזרתו, כולו או מקצתו, והסכום שקוזז ייזקף על חשבון פיגוריו של

 המבוטח.

 אלה יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:!'
 (1) הרשום כמחוסר עבודה בלשכת עבודה כמשמעותה בחוק שירות התע
 סוקה, תשי״ט—1959 י• וניתן על כך אישור בכתב מאת הלשכה — בעד
 תקופה עד 12 חדשים מתוך שתי שנות כספים רצופות שבה היה רשום
 כאמור כמחוסר עבודה ובלבד שתקופת שתי שנות הכספים לא יחולו לפני

1 באפריל 1966); ) ו ״  י״א בניסן תשכ

 (2) מי שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל במשפחה,
 ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה שבה לא עבד מאחת הסיבות
י חדשי עבודה בשנת  האמורות — בעד אותה תקופה, אולם לא יותר משנ

 כספים אחת.

.10 

 עובר אצל
 'מעבידיפ

 :׳8»יפ

 •פטור מתשלופ
 דמי ביטוח

 11. המבוטחים כעובדים המנויים להלן ישלמו במועדים הקבועים בתקנה 2 לתקנות
ק:  הגביה דמי ביטוח לפי המינימום כאמור בפרט 3 של לוח י״א לחו

 (1) מי שלא עבד מאחת הסיבות המפורטות בתקנה 10 — החל מהחודש
 הראשון שלאחר התקופה שבה היה פטור מתשלום דמי ביטוח בהתאם לתקנה

 האמורה;
 (2) מי שלא עבד מסיבות שאינן מפורטות בתקנה 10 — החל מהחודש

 הראשון שבו לא עבד כאמור.

 12. האמור בתקנות 10 ו־ 11 אינו חל על מבוטח שבחדשים האמורים באותן תקנות
 היה גם עובד עצמאי, או שהיו לו באותם החדשים הכנסות שלא מעבודה שמהן משתלמים

 דמי ביטוח.

 13. (א) מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי ישלם דמי ביטוח לפי פרטים 2 ו־6
 של לוח י׳ לחוק, מהכנסה שאינה עולה על ההפרש בין שכרו כעובד ובין המקסימום

 הנקוב בפרט 2 של לוח י״א לחוק.

 :הנחה בתשלום
 דמי ביטוח

 פייג לפטור
 זלהנחח

 ,מבוטח שהוא
 נמ עובד
 :וגפ עובר

 עצמאי

 5 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 33.
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 עובר עצמאי
 שאין עיקר

 הבנפתו
 ממשלח ידו

 עובד שאין. ׳•-;
 עיקר הגנסתו

 משפר

 מבוטח מוניישב:
 בישוב •ממלאי••׳'

ר:כתקנת משנה. (א), יגיש למוסד על שכרו החדשי כעובד דין  ;•־^(ב)•• מבוטח כאמו
 וחשבון בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, תוך חודש ימים מיום היותו גם

 לעובד וגם'לעובד עצמאי וכן ב־15 באפריל בכל שנת כספים.

 (ג) . הסכום המוצהר בדין וחשבון ייחשב כשכרו החדשי המשוער לכל שנת
 הכספים שבה הוגש הדין וחשבון.

 (ד) הודיע המבוטח למוסד על שינוי בשכרו, ישמש הסכום ששונה כשכרו החדשי
 המשוער של המבוטח.

 (ה) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) ימציא תוך ששה חדשים מתום כל שנת
 כספים אישורים מהמעבידים שאצלם עבד באותה שגה, הכוללים את הפרטים על שכרו

 כעובד והזמן בו עבד.

 (ו) קיימת יתרה לטובת המבוטח כתוצאה מתשלומי ההפרשים בין השכר לבין
 המקסימום כאמור בתקנת משנה (א), יחזירנה המ1סד תוך שנים עשר חדשים לאחר

 הגשת האישורים האמורים.

 (ז) קיימת יתרה כאמור לטובת המוסד, ישלם המבוטח למוסד את הסכום המגיע
 תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה מאת המוסד. או תוך תקופה העולה על שלושים

 יום, כפי שקבע אותה המוסד בהודעה,

 .(ח) נשאר המבוטח חייב דמי ביטוח, דשאי• המוסד לקזז מהחוב המגיע לו את
א חייב בהחזרתו, כולו או מקצתו, והסכום שקוזז ייזקף על חשבון פיגוריו ?הו  הסכום ,

 של המבוטח.

 14. עובד עצמאי שטרם מלאו לו 65 שנה בגבר ו־60 באשה, שאינו באותו זמן גם עובד
 ולפחות 50% מהכנסתו אינם מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה, ישלם דמי

 ביטוח —
 (1) 1.1% מהכנסתו. מהמקורות י המפורטים בסעיף 2(1) ו־(8) לפקודה;

 (2) בשיעור כנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק מהכנסתו,מהמקורות המפורטים
 בסעיף 2(3) עד (7) לפקודה.

נו באותו  15. (א) מבוטח שהוא עובד וטרם מלאו לו 65 שנה בגבר ו־60 באשה, אך אי
 זמן עובד עצמאי ואין עיקר הכנסתו מהמקורות לפי סעיף 2(2) לפקודה, ישלם דמי ביטוח
 בשיעור הנקוב בפרט 4 של לוח י׳ לחוק מהכנסתו שאינה מהמקורות לפי סעיף 2(2)

 לפקודה, ובלבד שהכנסתו האמורה עולה על 150 לירות לחודש.

 (ב) דמי הביטוח לפי תקנת משנה (א) ישולמו על ההפרש שבין הכנסת המבוטח
 מהמקורות לפי סעיף 2(2) לפקודה לבין המקסימום הנקוב בפרט 3 של לוח י״א לחוק.

 16. (א) מבוטח שהתיישב בישוב חקלאי, ישלם דמי ביטוח לפי הכנסת מינימום כאמור
:  בפרט 2 של לוח י״א לחוק, אם נתקיימו כל התנאים האלה

; ו  (1) הישוב הוקם ביום ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948) או לאחרי
ב;  (2) מקום מגוריו של המבוטח הוא באותו ישו

 (3) , הישוב צויין כל שנה ברשימה של הישובים החקלאיים שפרסם המוסד
; ״ מי  ב״ירחון העבודה והביטוח הלאו

ישב.משלם את דמי הביטוח על ידי ועד הישוב כבא־כוחו של  (4) המתי
 המתיישב.
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 (ב) על אף האמור בתקנה 5ב(ג) ו־(ד) לתקנות הגביה, ישולמו דמי ביטוח בעד
 חבר של קיבוץ כמשמעותו באותן תקנות (להלן — קיבוץ), שלגביו לא נערכה שומה,
 לפי הכנסה של 60 לירות לחודש, אס נתקיימו לגבי הקיבוץ התנאים האמורים בתקנת

 משנה (א).

 (ג) שר העבודה רשאי לשנות, בהודעה ברשומות, את סכום ההכנסה כאמור
 בתקנת משנה (א), בשים לב לתנודות במדד יוקר המחיה שלפיו משתלמת תוספת היוקר

 לעובדי המדינה.

 (ד) המוסד רשאי, בשים לב להכנסותיו השנתיות הממוצעות של המבוטח בישוב
 חקלאי כאמור, לקבוע את שיעור דמי הביטוח בסכום של מחצית או שלושה רבעים
 מהסכומים המשתלמים לפי תקנות משנה (א) או (ג), ובלבד שחישוב גמלה ייעשה על

 בסיס ההכנסה לפי תקנות המשגה האמורות.

ות,משנה (א) או (ג),  (ה) הצהיר המבוטח על הכנסה העולה על הסכומים בתקנ
 ישמש הסכום המוצהר כבסיס לחישוב דמי הביטוח.

 (ו) תקופת התשלום של דמי ביטוח לגבי מבוטח כאמור מסתיימת בסופו של כל
 חודש ומועד התשלום בעד כל חודש הוא היום האחרון של חדשיים שלאחריו.

ד בעד  (ז) הוראות תקנה זו אינן פוגעות בחובת תשלום דמי הביטוח מאת מעבי
 עובד שהתיישב בישוב חקלאי כאמור.

 (ח) בתקנה זו, ״ישוב חקלאי״ — לרבות ״ישוב מורחב״ כמשמעותו בתקנות
 מם הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח),

 תשכ״א—נ196 ״.

 (ט) הוראות תקנות משנה (ג), (ד) ו־(ו) חלות לגבי חבר קיבוץ, בשינויים
 המחריבים לפי הענין.

 17. (א) מבוטח הנתמך מאת שירותי סעד לשם קיומו ויש לו הכנסה על פי שומה
 סופית כאמור בסעיף 164 לחוק לפי הענין, ישלם לגבי התקופה שבה הוא נתמך לפי
 הכנסת מינימום שנתית הנקובה בפרט 2 של לוח י״א לחוק אם הוא עובד עצמאי או

נו עובד ולא עובד עצמאי.  360 לירות אם הוא מבוטח שאי

 (ב) בתקנה זו, ״שירותי סעד״ — שירותי סעד של משרד הסעד וכן של לשכות
 סעד לשם טיפול סוציאלי שליד רשויות מקומיות.

 18. נמצא מבוטח במאסר או במעצר תקופה מעל לשנה — ישולמו בעדו דמי ביטוח
 מאת אוצר המדינה בעד התקופה החל מיום מאסרו או מעצרו לפי השיעור הנקוב: בפרט 4
ת כנקוב בפרט 3 של לוח י״א לחוק, ובלבד שאין  של לוח י׳ לחוק, ומהכנםת מינימום שנתי

ד החייב בתשלום דמי ביטוח בעדו.  למבוטח בתקופת התשלום כאמור מעבי

 19. (א) בתקנה זו —

ת לימודים״ — כמשמעותם בחוק שירות מילואים ־״שנ  (1) ״תלמיד״ ו
;  (תגמולים), תשי״ט—1959 [נוסח משולב] 7

 (2) ״מכללה״ — מוסד להשכלה כמשמעותו בחוק האמור בפסקה (1)״ שבו
 נרשם התלמיד.

 «ntsia וזנתמד
 «את שירותי

 הסעד

 מגוטת אסיר
 ון!«יר

 ntsiss תלמיד

 6 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1726.

 7 ס״ח תשי״ט, עמי 306.
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 (ב) תלמיד מבוטח ישלם, על ידי המכללה, דמי גיטוח בסך 12 לירות לכל שנת
ת הלימודים ולא ת הלימודים תשל״א, אולם אם נעשה לתלמיד תוך שנ  לימודים החל משנ
ד  שילם עד 30 בנובמבר לשנת הלימודים את דמי הביטוח על ידי המכללה, ישלמ התלמי

 אותו סכום במישרין למוסד.

 (ג) המכללה תקבע את מועד התשלום האמור בתקנת משנה (ב), בכפוף להוראות
ה (ד).  תקנת משנ

 (ד) המכללה תקבל את התשלום האמור בתקנת משנה (ב) ותעבירו למוסד תוך
ת הלימודים או תוך שבועיים מתאריך רישום התלמיד  שלושה חדשים -מתחילת שנ

 במכללה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ה) המכללה תצרף לתשלום האמור רשימת שמות התלמידים שלגביהם בוצע
 התשלום; מספר זהותו של כל תלמיד יצויין ברשימה לצד שמו.

 .20. (א) מבוטח השוהה בחוץ־לארץ, שלא לפי סעיף 32 לחוק, תקופה מעל לששה «־י«ח ה׳»יהה
ז . ׳מ-לאי ו ם ־ ר ג ו מ א ץ כ ר א ץ ל ן ח ו ב ת ו י ה  חדשים, חייב בתשלום דמי ביטוח החל מהיום הראשון ל

 ממקורות הכנסותיו בחוץ לארץ הנובעים מעיסוק במשלח־יד או מעבודה, אף אם הכנסה
 זו אינה נחשבת כהכנסה החייבת במס לפי הפקודה (להלן בתקנה זו — הכנסה בחוץ לארץ).

 (ב) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יגיש לראשונה למוסד, עד ה־15 לחודש
ן וחשבון על  שלאחר החודש שבו תמו ששת החדשים כאמור בתקנת משנה (א), די
 ההכנסה בחוץ לארץ, ועל פיה ישולמו דמי הביטוח לפי השיעור הנקוב בפרט 2 של

 לוח י׳ לחוק.

 (ג) מועדי התשלום הם כאמור בתקנה 2 לתקנות הגביה.

 21. (א) לענין פרט 5 של לוח י׳ לחוק תכלול הכנסתו של עובד בכלי שיט או בכלי «וכד כגלי
^ " ץ ך א ' ! ץ *  טיס לגבי תקופת עבודתו בחוץ לארץ את מלוא הכנסתו במטבע ישראלי ואת התמורה ^

 במטבע ישראלי של הכנסתו במטבע זר (להלן — תמורת מטבע זר) — במחציתה בלבד.

 (ב) היתה ההכנסה הכוללת של עובד כאמור בתקנת משנה (א) במטבע ישראלי
 ובתמורת מטבע זר פחותה מהמקסימום הנקוב בפרט 1 של לוח י״א לחוק, תכלול הכנסתו
 לענין פרטים 1, 5 ו״6 של לוח י׳ לחוק אף למעלה ממחצית תמורת מטבע זר, ובלבד שסך

 כל הכנסתו לא תעלה על המקסימום האמור.

 22. עובד בחוץ לארץ המבוטח בהתאם לסעיף 32 לחוק שאינו מהסוג האמור בתקנה 21, עופיאהי
ן ^ כיויץ-לאדץ ת ד ו ב ע ש ל ך ן ל ח , כ ב ג ק ל ו ח ח ״ ל ו ל ל 6 ע . ׳ 3 ך ם 1 י ט ף ן פ י נ ע ו ל ת ם נ ב ב ה ש ו ח  ת

 לארץ לפי המחצית של הכנסתו במטבע.ישראלי ושל תמורת מטבע זר באותו חודש, אולם
י צאתו  אם היה מועסק בישראל אצל המעביד המעסיקו בחוץ לארץ בחודש האחרון לפנ
 לעבוד בחוץ לארץ, לא תפחת הכנסתו לענין הסעיפים האמורים לחוק משכרו בחודש

 האחרון האמור.

ו מבוטח כעובד בשנה הראשונה לביטוחו או שהפך להיות מבוטח מחילת כי«וח נ  23. (א) מי שאי
״ ש ושינוי פ י פ ס ת ב נ  שלא כעובד בשנת כספים פלונית, ישלם מקדמה בעד כל חודש שבאותה ש

 בהתאם להכנסתו החדשית כאמור בתקנת משגה (ב).

 (ב) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יגיש למוסד תוך החודש הראשון להיותו
 מבוטח או להיותו בסוגו החדש, לפי הענין, דין וחשבון בדבר הכנסתו המשוערת באותו

 חודש.
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 (ג) חל השינוי בסוג מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) לאחר חודש אפריל שבשנת
 כספים פלונית, יגיש למוסד דין וחשבון נוסף בחודש אפריל של שנת הכספים שלאחריה
 בדבר הכנסתו המשוערת באותו חודש ולפיה ישלם מקדמה בעד כל חודש באותה שנת

 כספים.

 (ד) לא הגיש מבוטח כאמור בתקנה זו דין וחשבון, רשאי פקיד גביה ראשי
 לקבוע את הכנסתו המשוערת ובהתאם להכנסה זו יחושבו וישולמו המקדמות האמורות
 בתקנה האמורה; נערכה קביעה כאמור, יחולו לגבי המבוטח ההוראות שבסעיף 176 (א)

 ו־(ב) לחוק, בשינויים שהענין מחייבם.

 (ה) נערכה למבוטחים כאמור בתקנה זו שומה ביחס לתקופה שלגביה שולמו
 מקדמות כאמור בתקנה זו, תיקבע הכנסתו של המבוטח על פי השומה.

 24. (א) מבוטחים בני־זוג, העוסקים שלא כעובדים במפעל או בעסק של שניהם, או
 של אחד מהם והכנסתם מעיסוקם במפעל או בעסק ממנה משתלמים דמי ביטוח לפי
 סעיף 164 לחוק (להלן — ההכנסה מהעסק) נקבעה על־פי שומה משותפת או שומת יחיד,
 או שומה של כל בן־זוג בנפרד כאשר אחד מהם עובד שכיר (להלן — שומה נפרדת),
 תחולק ההכנסה מהעסק לגבי שנת כספים פלונית לפי שיעור החלוקה שעליה הצהירו

 למוסד בני־הזוג או אחד מהם, ובלבד —

 (1) שההצהרה.,. הוגשה לפני 15 באפריל של אותה שנת כספים;

 (2) שהיא הוגשה לפני קרות המקרה המזכה לגמלה;

 (3) שעל אף האמור בהצהרה —

 (א) אם השומה היא משותפת או שומת יחיד — לא תיחשב הכנסת
 אחד מהם מהעסק בשיעור הפחות משליש ההכנסה מהעסק;

 (ב) אם השומה נפרדת — לא יעלה חלקו מהכנסה מהעסק של
 בן־הזוג שהוא עובד שכיר על שליש מההכנסה מהעסק.

 (ב) בכפוף לתקנת משנה (א), אם הגישו בני־הזוג או אחד מהם הצהרה כאמור,
 ישלמו דמי ביטוח לפי שיעור החלוקה שבהצהרה לגבי אותה שנת כספים וכל שנת: כספים

 שלאחריה, זולת אם הצהירו אחרת באחת השנים הבאות.

 (ג) לא הוגשה הצהרה תוך המועד האמור בתקנת משנה (א) או נחלקו הצהרות
 בגי־הזוג, תחושב ההכנסה מהעסק לגבי כל בן־זוג כך:;

 (1) קיימת שומה משותפת או שומת־יחיד — שני שלישים לגבי הבעל
 ושליש לגבי האשה;

 (2) קיימת שומה נפרדת — שני שלישים לגבי בן־הזוג שאינו עובד שכיר
 ושליש לגבי בן־הזוג שהוא עובד שכיר.

 (ד) על אף האמור במקום אחר בתקנה זו, אם היה אחד מבני־הזוג כאמור זכאי
 לקצבת זקנה, ימשיכו בני־הזוג לשלם את דמי הביטוח באותו שיעור חלוקה של ההכנסה
 מהעסק שלפיו חושבו דמי הביטוח לשנת הכספים שקדמה לשנה בה נוצרה הזכאות

 לקצבת זקנה.
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 (ה) נוצרה זכאות לקצבת :זקנה עקב חישוב ההכנסה מהעסק לפי תקנה 12ה
, (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשי״ח—1957 8 .  לתקנות הביטוח הלאומי
״ב בניסן תשכ״ט (31 במרס 1969) — ימשיכו לחשב את  כפי שהיתר. בתוקף עד ליום י

 הכנסות בני־הזוג מהעסק לפי אותה תקנה.

 25. לעניז סעיף 98(א) לחוק —
 (1) יראו דמי ביטוח ששילם מבוטח כאמור בתקנה 1(1), (2), (4) או (5)

 וכן בתקנה 16, כאילו שולמו לפי פרט 2 של לוח י׳ לחוק;
 (2) יראו תקופה שבעדה משתלמים למבוטחת .דמי לידה או דמי פגיעה

ק;  כתקופה:שבעדה שולמו דמי ביטוח לענין סעיף 98(א) לחו
פ למבוטחת תשלום בעבור תקופת חופשה ל ת ש  (3) יראו. תקופה שבעדה מ
 או מחלה באמצעות קרן חופשה כמשמעותה בחוק חופשה שנתית, תשי״א—
 91951, או באמצעות קופת \:מל כמשמעותה בחוק הגנת השכר, תשיי׳ח—

, כתקופה ,שבה שולמו דמי ביטוח לענין סעיף 98(א) לחוק. 1 01958 

 26. תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדברי תשלום דמי ביטוח), .תשי״ח—
1 — בטלות. י- יי 11957 

 27. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דנזי
 ביטוח), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ז בתמוז תשל״א (20ביולי 1971) י
 (חמ 750313) שר העבודה

 8 ק״ת משי״ח, עמי 66; ק׳׳תתשכי׳ו, עמ׳ 1644; ק״ת תשכ״ט, עמי׳ 1946.

 ״ סייח תשי״א, עם׳ 234.
1 סייח תשי״וו, עמי 86. 0 

 ״ ק״ת תשי״ח, עמי 66. י

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איכה, חש״ל-970 ו

ות בדבר תגמולימ לנפגע מובטל בעת טיפול רפואי  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(1) ו־ 21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
: ה ל ן תקנות א  תש״ל—1970 !, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקי

 1. תקנה 2 ,לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי),
, תסומן כתקנת משנה (א), בה במקום ״ו־14ד״ יבוא ״14ד ו־15״, ואחריה  תש״ל—1970 2

א: בו  י
 ״(ב) הוראות הפרק הששי לתקנות הנכים לגבי שימוש במכשירי תנועה יחולו

 על נפגע, בשינויים המחוייבים.״

אלה ייקרא ״תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול ת, ו  2. לתקנ
 רפואי) (תיקון), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו ז תשל״א (19 ביולי 1971) י ו מ ת ב ו ״  כ
, שר העבודה < י 7 5 0 3 4 ז מ  >ח

 1 ס״ח תש״י, עמי 126.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 2273.
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 ח1ק הזרעים, משט״ז-1956

ה ס ת בדבר גידול זרעים של ח ו  תקנ

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 *, אני מתקי
:  תקנות אלה

,  1. בתוספת לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש״ך—1960 2
א: בו  במקום חלק י׳ י

׳  ״חלק*

ם מושבתים ה ארעי ס  גידול ואישור זרעי ח

 1. בחלק זה —

 ״זרעים״ — זרעי חסה המיועדים למכירה בזרעים מושבחים;
 ״שדה״ — שדה לגידול זרעים מושבחים.

 2. (א) לא יגדל אדם זרעי מטפח אלא מצמחים הגדלים בבית זכוכית בלתי חדיר
 לחרקים.

 (ב) כל צמח שעליו גדלים זרעים המיועדים להיות זרעי מטפח, יאובחן במכון
י לחקר החקלאות, על צמח בוחן לוירוס המוזאיקה של החסה.  מלקנ

 (ג) כל הצמחים יהיו אופייניים לזן.

 (ד) לא יימצא בין הצמחים בבדיקת אבחון ובבדיקה חזותית שום צמח נגוע
 בוירוס המוזאיקה של החסה.

 3. (א) לא יגדל אדם זרעי יסוד אלא בבית רשת עמיד לחרקים.

 (ב) כל הצמחים המיועדים לגידול זרעי יסוד, יהיו אופייניים לזן.

 (ג) לא יימצא בבדיקה שום צמח נגוע בוירוס המוזאיקה של החסה.

 (ד) על אף האמור בתקנה 11, רשאי מטפח להחליט על גידול זרעי יסוד מזרעי
 יסוד.

 4. (א) כל שדה יהיה במרחק של 5000 מטר לפחות מכל שדה אחד שנזרעו בו זרעי
 חסה שאינם מדרגת זרעי החסה שנזרעו בו (להלן בחלק זה — טווח הבידוד).

 (ב) טווח הבידוד בין שדות של זנים מקבוצות זנים שונות יהיה 50 מטר, ואילו
 בין שדות לגידול זרעים מאותה קבוצת זנים — 5 מטר לפחות.

 (ג) המנהל רשאי להתיר הקטנת טווח הבידוד כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח
 שקיים בידוד מתאים בין השדה לשדות אחרים שבהם מגדלים זרעי חסה מדרגה אחרת.

 5. לא יגדל אדה ולא ייצר זרעים בשדה שגדלה בו חסה תוך שנים עשר חדשים לפני
 מועד זריעת השדה.

 6. י בקשה לפי תקנה 15 יגיש מגדל למנהל לא יאוחר מ־14 ימים לפני מועד הזריעה
 המשוער.

 מיקיז התופפת

 הגדרות

 גידולי זרעי
 מטפה

 גידול זרעי
 יסוד

 בידוד שדה

 גידולים
 קודמים

 בקשה לגידול

 1 ס״ת תשט״ז, עמי 97¡ תשכ״ה, עמי 55.

ת תש׳׳ד, עמ׳ 1448¡ תשכ״א, עמ׳ 2543, עמ׳ 2691¡ תשנ״ג, עמי 1532; תשכ״ד, עמי 1538, עמי 1707, עמ׳ ״ ק 2 

 1710¡ תשכ׳׳ה, עמ׳ 610, עמ׳ 2584, עמי 2792¡ תשכ״ח, «מ׳ 225, עמ׳ 581¡ תש״ל, עמ׳ 470, עמי 2241¡ חשל״א,
 עמי 402, עמי 404, עמי 1323.
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 סבילות
 לפגמים בשדה

 שכנות לשדה
 נגוע

 סימון זרעים

 סימון זרעים
 בידי השירות

 לבקורת זרעים

 תווית המפיק

 ציון פרטי המפיק
 על גבי המכל

 תקן לזרעים

 7. סבילות •לפגמים בשדה לגידול זרעי חסה לדרגות זרעים רשומים ומאושרים תהיה
 כמפורט להלן

 (!)׳ צמחי זנים זרים — אפס;

 (2) צמחים הנגועים בוירוס המוזאיקה של החסה, בכל בקורת שתיערך
 בשדה — לא יותר מ ־0.5%.

 8. נמצא שדה לגידול זרעי חסה לדרגות זרעים רשומים מאושרים בטווח של פחות
 מ־1000 מטר משדה אחר שנמצאה בו נגיעות .של מעל 0.5% צמחים נגועים בוירוס
 המוזאיקה של החסה, ייבדקו הזרעים משדה זה — לפני אישורם — במספר נבטים כפול

 מהאמור בסעיף 14.

ו במכלים נקיים מכל שיירי שימוש קודם, לרבות ז  9. (א) זרעים לאחר הקציר ״אר
ן ואות הזיהוי שניתנה לשדה  זרעים, יסומנו בידי בעליהם בתווית אשר תישא את שם הז

 וייחתמו בחותם בידי השירות לבקורת זרעים.

 (ב) שבירת החותם לשם הפקתם של הזרעים תיעשה בנוכחות המפקח או באישורו.

 10. סימון זרעים למכירה תיעשה בתווית סימון בידי השירות לבקודת זרעים
 ויכלול פרטים אלה:

 (1) דרגתם של הזרעים;

נם;  (2) מספד המכסה או תאריך סימו

 (3) מספד שוטף של התווית.

 11. מפיק מוסמך יסמן זרעים למכירה עם גמר תהליך ההפקה בתווית מפיק שתכלול
: ה ל  פרטים א

ק;  (1) שם המפי

עדה;  (2) המלה ״חסה״ ושם הזן כפי שפרסמה אותו הו

; ן  (3) סימן זיהוי של המכסה כפי שצויין בתווית הסימו

 (4) תוצאות בדיקה במעבדה הרשמית של הזרעים לנביטה או המלים
; טה״ בי הנ  ״בהתאם לתקן הנקיון ו

;  (5) משקל הזרעים במכל

ם״;  (6) המלים ״נמצאו נקיים מוירוס המוזאיקה בבדיקת נבטי
ת;  (7) המועד האחרון לבדיקתם במעבדה הרשמי

 (8) הדרגה שנקבעה לזרעים באותיות ברורות ונוחות לקריאה.

 12. מכל זרעים ישא את שם המפיק המוסמך ומענו.

:  13. תקן של זרעים רשומים ומאושרים יהיה כלהלן

75 
99 
1 

0.15 

 (מינימום)

 (מינימום)

 (מקסימום)

 (מקסימום)

 (מקסימום) אפס

 אחוז נביטה
 אחוז נקיון

 אחוז חומר דומם
 אחוז עשבים שוטים

ניט זרים  אחוז ז
 שניתן להבחין בהם.

 בבדיקה מעבדתית

 קובץ התקנות 2728, ב״א באב חשל״א, 1218.1971 1467



 14. זרעים יאושרו לאחר שנבדקו בז־יקת נבטים במעבדה רשמית ונקבע כי —

 (1) בזרעי יסוד ובזרעים רשומים המיועדים להמשך גידול זרעים י —
 בבדיקת 3000 נבטים לא נמצא אפילו נבט אחד הנגוע בוירוס המוזאיקה של

 החסה;

 (2) בזרעים מאושרים — בבדיקת 3000 נבטים לא נמצא יותר מנבט אחד
 הנגוע בוירוס המוזאיקה של החסה.

 15. בעת הגשת בקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15, ישלם המבקש אגרה בסך
 5 לירות לדונם. .-

 , 16. (א) בעד אישור זרעים מושבחים מאת המנהל בהתאם לתקנה 12, ישלם המפיק
 אגרה בסך 2 לירות לקילוגרם.

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מהתאריך ששלח השירות לבקורת זרעים את
 החשבה. . •

 17. (א) לא יגדל אדם ולא ימכור זרעי חסה אלא אם אושרו על פי הוראות תקנות
 אלה.

 (ב) לא יגדל אדם ולא ימכור זרעי חסה מיובאים אלא אם אושרו בזרעים נקיים
 מוירוס המוזאיקה של החסה על פי בדיקתם של לפחות 3000 נבטים בארץ ייצורם או

 בישראל.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם) (תיקון
 מס׳ 4), תשלי׳א—1971״.

 תקן בריאות

י ת ב ם ג י י  ח
 :שר החקלאות

 ט׳ בתמה תשל״א (2 ביולי 1971)
 (חמ 7393)

 אגוד! בעד
 בדיקת שדד,

 אגרה בעד
 אישור זרעים

 סייג לגידול
 זרעים

 השפ

 חוק שירותי הסעה תשי״ח-958 ן

ת ארגון לשכות סעד ו  תקנ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו־13 לחוק שירותי •הסעד, תשי״ח—1958 ג
:  ובהתייעצות עם שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 5 לתקנות ארגון לשכות סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד), תשכ״ד—
 21963, אחרי המלים ״רשות מקומית״, במקום המלה ״תקום״ יבוא ״רשאית להקים״.

 2. תקנה 6 לתקנות ארגון לשכות סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד), תשכ״ד—
א: בו  1963, תימחק ובמקומה י

 ״6. הועדה תהיה בת תשעה חברים בכל רשות מקומית״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ארגון לשכות סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד)
 (תיקון), תשל״א—1971״.

 תיקון תקנה 5

 החל9ת תקנה 6

 השפ

י נ ז ל ח א כ י  מ
 שר הסעד

 ז׳ בתמוז תשל״א (30 ביולי 1971)
 (חמ 78020)

 1 ס״ח 249, תשי״ח, עמ׳ 103.

 2 ק״ת 1500, תשכ״ד, עמ׳ 94.
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 פקודת מס הכנסה

ת בדבר כללים לאישור ולניהול קופות גמל ו  תקנ

מס הכנסה*, אני מתקין תקנות דת.  :בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקו
:  אלה

 1. במקום תקנה 3א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד—
א: בו  1964-°, י

 ״«ייג 3א. על אף האמור בתקנה 3 לא יראו כהשקעה מוכרת —

ימת פת פדיונם מסתי  (1) השקעה בניירות ערך מאושרים שתקו
 לפני תום עשר שנים עשר שנים מיום הוצאתם, אם לא תשקיע
 קופת גמל׳ החל מיום ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968),
 לפחות 90% מכלל ההשקעות שתשקיע לפי תקנה 3 בניירות
פת פדיונם מסתיימת לאחר תום עשר  ערך מאושרים שתקו

 שנים מיום הוצאתם;

 (2) . השקעה של קופת גמל שאיננה קופת גמל לקצבה בניירות
ימת לאחר תום שבע  עדך מאושרים שתקופת פדיונם מסתי

 עשרה שנים מיום הוצאתם,׳׳

ן  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקו
 מם׳ 2), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ט באב תשל״א (10 באוגוסט 1971) s פ
. שר האוצר ( 7 2 3 " מ 8 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1302; תשכ״ה, עמי 1693; תשנ״ח, עמ׳ 561; תש״ל, עמי 602, 1693¡ תשל״א, עמ׳ 836.

 חוק הריבית, תשי״ז-1957

 צו בדבר קביעת שיעור הריבית המכסימלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הריבית, תשי״ז—1957/ לאחר התייעצות עם
 נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

,  1. בסעיף 2(א) לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), תש״ל—1970 2
 במקום ״שמונה למאה לשנה״ יבוא ״תשעה למאה לשנה״.

 2. . תחילתו של צו זה ביום י״א באלול תשל״א (1 בספטמבר 1971).

 3. , לצו זה ייקרא ״צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), תשל״א—
 1971״.

ר י פ ס ס , ח נ  ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971) פ
} שר האוצר n m י ח ) 

 . 1 פ״ח תשי״ז, עמי 50.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1261¡ תש״ל, ע«׳ 1930.
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ו 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ת

ס רכוש  צו בדבר פטור חלקי מתשלום מ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א)(3) לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ׳׳א—11961
ר: .  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. חברת ״תובלה ימית בע״מ״ פטורה מתשלום שני שלישים של המם החל על כלי
 שיט שבבעלותה ושעיקר פעולתם בקווים בינלאומיים.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז (1 באפריל 1967).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (חברת ״תובלה ימית בע״מ״) (פטור),
 תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ג׳ באב תשל״א (25 ביולי 1971) פ
) י שר האוצר 7 2 4 7  >חמ 6

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100¡ תש״ל, עמ׳ 126.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ז-956 ו

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממס הכנסה), תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. איגרות חוב רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע״מ נושאות
 ריבית בשיעור של 7% לשנה, בסכום כולל של 2 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה,
 שיעמדו לפדיון בשנים 1973—1985 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ט בתמוז
 תשל״א (22.7.71) (סדרה 50), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום
 מס, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס

. 2 ה ס נ כ  ה

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 34), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ד׳ באב תשל״א (26 ביולי 1971) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 202, חשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשט״ן-956ו

ס הכנסה מ  צו גדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
י מצווה לאמור:  ממם הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. איגרות חוב למוכ״ז של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע״מ, נושאות ריבית מ«וי««8
׳ ה«פה ה ק י ר מ ל א ת ש י ר ג ת ה ו צ ר ל א ר ש ל ו  בשיעור של 7% לשניה, בסכום כולל של 2 מיליון ד

 שיעמדו לפדיון בשנים 1974—1983 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף, מיום ה׳ באב תשל״א
 (27 ביולי 1971) (סדרה 30), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן עבור התקופה שלאחר
 שנה וחצי מיום הנפקתן, תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש

.  לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 35), תשל״א—1971״.׳ השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 1 ס״ח תשט״ז, עמי!52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוהח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971)
 (חמ 72650)

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשס״ז-1956

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
ר: י מצווה לאמו  ממס הכנסה), תשט״ז—1956 *, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

ה __ • . • הגדרות ו ז צ  ^ ב

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק הפועלים בע״מ הידועה בשם ״תמורה כפולה״
צר;  שאושרה על ידי שר האו

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בבנק הפועלים בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום
 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממם הכנסה. פטורממפ
 הכנפה

ר ממסי הכנסה) (מם׳ 36), תשל״א—1971״. השפ פטו ) ן ו  3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

 ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971) פ נ ח ם ס פ י ר
) שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ה ) 

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 52.
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 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשס״ו-956ז

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
ר: י מצווה לאמו  ממם הכנסה), תשט״ז—1956 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. בצו זה —
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של קופת ״עליה״ אגודה שתופית לאשראי וחסכון בע״מ

צר;  הידועה בשם ״בטחון—ברירה״ שאושרה על ידי שר האו

ך — כסף שהופקד בקופת ״עליה״ אגודה שתופית לאשראי וחסכון בע״מ על ידי ו ד ק פ  ״
ת בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד י  יחיד במסגרת התכנ

 שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה. (

ר ממס הכנסה) (מם׳ 37), תשל״א—1971״. פטו ) ן ו  3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

 זזגיךימ

8»8 "11BB 

 ההנפמ
 .רשפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971<
 (וזמ 2650ד)

 1 ס״זז תשט״ז, עמ׳ 52.

 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 תשס״ז-1956

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
ר: י מצווה לאמו  ממם הכנסה), תשט״ז—1956 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

* 1. בצו זה — י "  ״
ית״ — תכנית החסכון של בנק לסחר חוץ בע״מ הידועה בשם ״עוז ברירה — חוסך  ״תכנ

 קבוע״ שאושרה על ידי שר האוצר;
 ״פקדון״ — כסף שהופקד בבנק לסחר חוץ בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום

 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 פ«ור««פ 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.
 ה«פה

ו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 38), תשל״א—1971״. צ . לצו זה ייקרא ״ a t t 3 * 

ר י פ ס ס ח נ  ה׳ באב תשל״א (27 ביולי 1971) פ
7< שר האוצר 2 6 5 מ 0  (יז

 1 ס״ח חשט״ז, עמי 52.
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

ן היבוא״ היצוא והמכס (הגנה),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בעני
ר: י מצווה לאמו  1939!, אנ

נה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשב״ב— יניממ  1. בתוספת הראשו
ף ^ * א: " בו  21962, אחרי ״מצות״ י

רה קמח שפון, שעודה, דוחן ״שעו : 

 תירס דוחן מקולף
 ־. דוחן שעורה גרוסה

טה חיטה גרוסה  י קמח חי
 קמח תירס לתת״

 2. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון •מיוחד) (תיקון מס׳ 5), השם
 ) תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ז בתמוז תשל״א (20 ביולי 1971) פ
1 שר המסחר והתעשיה 7 4 9 5 0 ־ 7 ה ' 

 1 עייר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 37¡ ס״ח תשי״ב, עמי 170.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1901¡ תשה״ז, עמי 1901¡ תשכ״ז, עמ׳ 2408¡ תשכ״ח, עמ׳ 94! תש״ל, עט׳ 1471¡ תשל״א,

,  ,עמ׳ 287, עג•׳ 1256. י

 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

ן היבוא, היצוא והמכס (הגנה),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בעני
י מצווה לאמור: , אנ  1939 •י

א: החלפת בו  1. בצו יבוא חפשי, תשכ״ט—21968 (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיף 5 י
 פעיף 5

ו ניתנה  ״מחולה 5. הוראות צו זה לא יחולו על יבוא סחורות על ידי אדם שלגבי

 הודעה כאמור בסעיף 4א.״;
׳ ו  2. בצו העיקרי, בתוספת — תיקו

 התופפת
א: תנאים מיוחדים בו  (1) במקום פרט 69.10 י
 ״69.10 (א) קערות רחצה אישור תקן —

 ת״י 239

 (ב) אסלות אישור הקן —
 ת״י 146

 (ג) כיורים, Bidets, משתנות, אמבטיות
״;  ואבזרים סניטריים דומים.

 1 ע״ר 1939, חוס׳ 1, עמ׳ 137,

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 256¡ תשל״א, עמ׳ 530¡ תשל״א, עמ׳ 660¡ תשל״א, עמ׳ 1356.
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א: בו  לאחר פרט 9992—73.29 י

לוב״;  ״3000—73.31 מחברים (staples) למכונות בי

;  פרט 9920—73.40 — בטל

(2) 

(3) 

;  (4) פרט 6000—84.06 — בטל

א: בו  במקום פרט 84.08 י
 ״1000—84.08 מנועים מופעלים על ידי קפיצים או משקלות, וחלקיהם.׳

קה מם׳ 5), תשל״א—1971״. תי )  3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי

ר י פ ס ס ח נ  ג׳ באב תשל״א (25 ביולי 1971) פ

 שר המסחר והתעשיה

 פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [מסח חדש],
 תשבי׳ס- 969 1

קה  צו בדבר הענקת סמכויות שוטר למפקחי שירות התעסו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסה

ר:  חדש], תשכ״ט—1969/ אני מצווה לאמו

 1. בצו זה, ״מפקח שירות התעסוקה״ — אדם ששר העבודה, או מי שהשר הסמיכו לכך,

, ובידו תעודה המעידה  מינה אותו לפקח על ביצוע חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—21959

 עליו שמונה להיות מפקח כאמור.

 2. י הסמכויות הנתונות לשוטר לפי סעיפים 2 ו־3 לפקודה יהיו נתונות גם למפקח
 שירות התעסוקה לגבי עבירות על פי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הענקת סמכויות שוטר למפקחי שירות התעסוקה, תשל״א—
 1971״.

ל ל ה ה מ ל  כ״ט בתמוז תשל״א (22 ביולי 1971) ש
7< שר המשטרה 5 9 9  >חמ 2

 הגדרות

 העגקת
 פמגויות

 למפקחיפ

 השפ

 ו

 1 דיני מדינת ישראל, נו0ח חדש 12, ע«׳ 284.

 2 ס״ח תשי״ט, עט׳ 32.
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 תקנות־שעת־ חירום (פיקוח על אניות), תש״ח-1948

 ביטול הוראות בדבר כלי שיט לדיג

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3, 3א ו־14 לתקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות),
 תש״ח—1948 !, אני מורה לאמור:

— בטלות. «י«יל  1. הוראות־שעת־חירום (פיקוח על אניות) (כלי שיט לדיג), תשי״ט—1959 2

 2 להוראות אלה ייקרא ״הוראות־שעת־חירום (פיקוח על אניות) (כלי שיט לדיג) השפ

 (ביטול), תשל״א—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

י מ ו ק ד לטזלפזרך מ ד ר  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 צו בדבר מועצות מקומיות

י מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אנ
ר:  לאמו

 1. בתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—21951 — יייייי

; ״ סן י  (1) בסעיף 16, במקום ״מיום 31 בדצמבר״ יבוא ״מיום א׳ בנ

 (2) בסעיף 17, במקום ״לא יאוחר מ־10 ימים מהיום הקובע״ יבוא ״לא
; בע״  יאוחר מ־12 ימים מהיום הקו

 (3) בסעיף 41, אחרי ״ברשימת החקןלאים;״ יבוא ״רשימת מועמדים תיחתם
ם; החותם הראשון ייחשב כבא־כוח החותמים והבא אחריו  בידי המגישי

״ ;  ממלא מקומו

;  (4) בסעיף 46(א) אחרי ״ביום הבחירות״ יבוא ״על המועמדים״

 (5) בסעיף 47, במקום ״ויועמד על שמונה, שש, ארבע או שתיים״ יבוא
ים״;  ״ויועמד על שמונה, חמש או שתי

 (6) בסעיף 50, במקום ״ההצבעה״ יבוא ״ההצבעה, את מקום ההצבעה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 3), תשל״א—1971״. השפ

 א׳ באב תשל״א (23 ביולי 1971)
 (חמ 8011) ,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178¡ תשכ״ד, עמ׳ 982¡ תשל״א, עמ׳ 244.

 כ״ז בתמוז תשל״א (20 ביולי 1971)
 (ח« 756007)

 1 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 21, עמי 56¡ ס״ח 612, תשל״א, עמ׳ 26.

 2 ק״ת 947, תשי״ט, «מ׳ 2100,

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

ת מיס ק פ ס  חוק עזר לירושלים בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות *, מתקינה מועצת עירית ירושלים
: ה  חוק עזר ז

א: בו , במקום סעיף 6 י נ . 1. בתוספת לחוק עזר לירושלים (אספקת מים), תשכ״א—1960 2  תי?יז התיספי
 ״6. אגרת מים (סעיף 6) —

 אגרד. האגדה
 בלירות המינימלית

 למ״ק בלירות

 א. לצרכי בית — עד 3 מ״ק 0.65. 1.95״

 לכל מ״ק נוסף 0.65

 ב. לחקלאות, לצרכז הרשום ברשיון הפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.15

 מעל הכמות המוקצבת 0.65

 ג. לתעשיה, לצרכן הרשום ברשיון הפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.35

 מעל הכמות המוקצבת 0.65

 ד. לתעשיה ולמלאכה המשתמשת במים לצרכי ייצור 0.50

 ה. לתעשיה ולמלאכה לצרכי שירותים 0.60

 ו. לבניה 1.00

 ז. לגינות נוי עד 1000 מ״ר, לכל 100 מ״ר של
 גינות נוי או חלק מהם, בהגבלה של 54 מ״ ק

 לשנה 0.45

 ח. לכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר
 בתוספת זו 0.65 1.95״

 י״<» 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אספקת מים) (תיקון), תשל״א—1971״,

ק ל ו י ק ד  נתאשר. ט
 א׳ באב תשל״א (23 ביולי 1971) ראש עירית ירושלים

 (חמ 878013)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 1054, תשב״א, עמ׳ 10; ק״ת 1978, תשכ״ז, עמ׳ 1106; ק״ת 2074, תשב״ז, עמ׳ 2790; ק״מ 2546, תש״ל,

 עמ׳ 1458.

 תיקון מעות

 בחוק עזר לראמה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״א—1971, שפורסם בקובץ התלאות 2694,

 תשל״א, עמ׳ 1059, בחתימת ראש המועצה המקומית ראמה, במקום ״מורים״ צריך להיות ״מוויס״.

 1476 קובץ התקנות 2728, כ״א באב תשל״א, 12.8.1971

, ירושלים  המחיר 72 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




