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ו משרדי), תשל״ב—1971 . ו ת לעידוד השקעות• הון (קביעת צי ו  תקנ

ת מס הכנסה (ניכוי התחלתי! בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד לבניה) (תיקון), תשל״ב—1971 ו  תקנ

ת הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), תשל׳׳ב—1971 ו נ ק  ת

 תקנות. הכלבת (חיסון)׳ תשל״ב—1971

ן (פטור ממס הכנסה), תשל״ב—1971 .  צו לעידוד החסכו

׳ 2), תשל׳יב—1971 . ס מ ) ( ה ס נ כ  צו לעידוד! החסכון, (פטור. ממס ה

 צו־שעת־חירום (איסור. העלאת 25חירי0) (תיקון מס׳ 2), תשל׳׳ב—1971

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי חלב) (תיקון)׳ תשל״ב—1971

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכד מקסימלי להסעה במוניות) (תיקון)׳ תשל״ב—1971

יות וביטוח ת בדבר השתלמות מקצועית׳ ערבו ו  צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנ
 מפני מחלה), תשל״ב—1971

*ו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש שפך זהר—סדום, תשל״ב—1971 . . 

 תיקון טעות דפוס



 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט-959 ן

ל מאושר ע פ מ עד ל ו ת ציוד משרדי המי ע י ב ת בדבר ק ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 62 ו־81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959 •י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. הציוד המשרדי המפורט בתוספת נקבע כציוד משרדי לענין סעיף 62 לחוק.

 2. תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשכ״ד—1963 2 — בטלות.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל״ב—
 1971״.

 תוספת
 (תקנה 1)

 בתוספת זו, ״פרט״ — פרט בתוספת לצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת),
 תש״ל—1970 ״.

 ציוד משרדי

 5יטול

 השפ

.(cash registers) מכונות קופה רושמות 

 מכונות לחשבונאות (accounting machines) שאינן בעלות
 מנגנון חישוב אלקטרוני וזכרון.

 מכונות חישוב ומכונות לחשבונאות בעלות מנגנון חישוב
 אלקטרוני וזכרון המופעלות על ידי פקודות מתוך יחידת הזכרון
 הכוללת לא פחות מ־6,000 יחידות בינאריות; מכונות עזר

 למכונות אלה.

 מכונות חישוב אלקטרוניות בעלות התכונות הבאות:

 א. בעלות אפשרות לביצוע פעולות חישוב של פונקציות
 טריגונומטריות, העלאה בחזקה, הוצאת שורש, פונקציות

 לוגריתמיות ופונקציות אקספוננציאליות

 ב. בעלות אפשרות להתחבר אל יחידות עזר, כגון זכרון נוסף,
 קורא סרטים, קורא כרטיסים, מדפסת.

 מכונות סטטיסטיות, מכונות לחשבונאות מהסוג המופעל בעזרת
 כרטיסי־ניקוב, מכונות עזר לשימוש עם מכונות אלה.

 רכזות ומרכזות טלפון.

 מכשירי טלפון, לרבות מכשירים לקשר פנימי הפועלים עם
 מגבר ורמקול.

 מכשירי טלפרינטר.

84.52.2000 
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 1 ס׳׳ח 293, תשי״ט, עמי 234¡ ס״ח 497, תשכ״ז, עמ׳ 62.

 2 ק״ת 1494, תשכ״ה עמ׳ 19.

 3 ק״ת, שיעורי מק״ח 1, עמי 6.
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 היאור הציוד

 ci15.100«:85 .9 ; : מכשירי; שידור וקליטה רדיו־טלגרפיים ורדיו־ טלפוניים, ובלבד

 שהתחנה המרכזת תוקם בתוך המפעל.

.(indicator panels) 10 85.17 מלואות ־מחוון. 

 .11 90.07.5000 מכשירים להעתקת מסמכים בשיטה אלקטרופוטוגרפית ומכשירי
 העתקת צילום מסוג מגע המופעלים בשיטת אור או חום, ובלבד

# במשרד הטכני של המפעל. מ ש י  : ש
 .12 90.16 מכשירי שרטוט, לרבות מושבתים• ושולחנות שרטוט המצויירים

 • • במכשירי שרטוט (כגון פנטוגרף).

 .13 91.05 שעונים לרישום זמן(time registers) מהסוג המשמש לרישום
 מועד בואם וצאתם של פועלי המפעל.

ר י פ ס ס ח נ  מ׳ בתשרי,תשל׳׳ב (24 בספטמבר 1971) פ
) שר האוצר ושר המסחר והתעשיה 7 2 6 ״ ו מ 1 ח < 

 *קודח מס הכנסה

ה ובעד ציוד לבניה י ש ע ת ים ל י בעד מבנ ת ל ח ת ת בדבר ניכוי ה ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי. לפי סעיפים 17(10) ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 אלה:

 '1. בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד לבניה), ,•ןי־ןון 3
 תש״ל—21970, במקום ״י״א בתשרי תשל״ב (30 בספטמבר 1971)״ יבוא ״ד׳ בתשרי

 תשל״ד (30 בספטמבר 1973)״.

פ »  2. לתקנות אלה:ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ה
 ציוד לבניה) (תיקון), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ט בתשרי תשל״ב (8 באוקטובר 1971) . פ
 (חמ 72324) שר האוצר

 1 דיני מדינת.ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120¡ 0״n תשל״א, עמ׳ 104.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 1215; תשל״א, עמ׳ 419 ו־585.

 קובץ התקנות 2757, כ״ו בתשרי תשל׳׳ב, 15.10.1971 101



 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ס-959ן [נוסח משולב]
ל רפואי בנכים פו ת בדבר טי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשיי׳ט—
, אני מתקין תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב] ג

 1. בתקנה 14 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), בפסקה (3), במקום ״הכנסה כדי מחיה״ יבוא ״הכנסתו הרגילה״.

 2. בתקנה 14א לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה 14 היה נכה
 שעבודתו הרגילה היא בתעסוקה עצמית — לסכום הכנסתו הרגילה, ואם עקב
 הטיפול הרפואי פחתה הכנסתו הרגילה — לסכום שהוא ההפרש בין הכנסתו

 לבין הכנסתו הרגילה!
 לענין תקנה זו לא יובא בחשבון ההכנסה הרגילה סכום העולה על סכום המקסימום
 שקבע שר העבודה בתקנות לענק סעיף 8 לחוק שירות מילואים (תגמולים),

 תשי״ט—1959 [נוסח משולב].״;
 (2) בתקנת משנה (ב) אחרי ״בתקנה זו״ יבוא ״ובתקנה 14״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון), תשל״ב—1971״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר הבטחון

 כ״ב באלול תשל״א (12 בספטמבר 1971)
 (1זמ 73103)

 תיקח תקגד, 14

 תיקון תהנה
814 

 1 סייח תשי״ט, עמ׳ 276.

 2 ק״ת תשי״ד, עמי 500; תשכ״ט, עמי 992; תש״ל, עמי 412.

 פקודת הכלבת, 1934
 פקודת מחלות בעלי־ חיים, 1945

ת ג ל ן נגד ב סו ת בדבר חי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934/ וסעיף 20 לפקודת מחלות
, אני מתקין תקנות אלה:  בעלי־חיים, 1945 2

 1. בתקנות אלה —
 ״כלב״ — כלב בן שלושה חדשים ומעלה;

 ״חיסון״ — זריקת חיסון נגד מחלת הכלבת שנעשתה בהתאם לתקנה 3;
 ״מחזיק״, לגבי כלב — הבעל וכל מי שהכלב נמצא ברשותו;

 ״פקיד מוסמך״ — רופא וטרינרי ממשלתי, רופא וטרינרי שמינתה אותו מועצת עיריה או
 מועצה מקומית, כל אחד באזור תפקידו;

 ״מחסן מורשה״ — רופא וטרינרי או מפקח שהרשה אותם מנהל השירותים הוטרינריים
 במשרד החקלאות לביצוע תקנה 3, ובהתאם לתנאים שבהם הורשו;

 1 ע׳׳ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 481, עמ׳ 242.

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

 הגידית
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 ״תווית״ — תווית שקבע מנהל השירותים הוטרינריים לקשירה בצוואר כלב והמאשרת
 ביצוע חיסון בשנה הקלנדרית המוטבעת בה;

:  בתעודה״ — תעודה בנוסח שקבע מנהל השירותים הוטרינריים החתומה בידי פקיד.מוסמך י י י
 או מחסן מורשה המעידה על ביצוע חיסון.

ב חובמחימיו  2. (א) תוך חמישה ימים מיום שגור נעשה כלב או מיום תחילת ההחזקה בכל
 .שטרם!קיבל חיסון או מיום שעבדו שנים עשר חדשים מיום שכלב קיבל חיסון, חייב
 המחזיק בו להודיע על כך לפקיד מוסמך (להלן — ההודעה) ולהביא את הכלב אליו או אל
 מחסן מורשה שעליו הודיע בהודעה, ביום שקבע הפקיד המוסמך או המחסן המורשה

 לביצוע חיסון בכלב.
 ;(ב) המחזיק יודיע למחסן המורשה על מסירת ההודעה.

. :פקיד מוסמך או מחסן מורשה שאליו פנה מחזיק בהתאם .לתקנה 2, יבצע, תלך חיפה, סיממ 3 

ן ימינו העייה ת י ת ו י ן ן ו ת ר א ן ו צ 1 ר , ן ש ק יק, י ז ח  שבעה ימים מיום ההודעה, חיסון בכלב שמביא אותו המ
 תעודה למחזיק.

 09ור

 איפור הווזקת
 כל8 בלתי׳

 מחופו

 גיטול

 בעד חיסון תשולם אגרה של שתי לירות.

 עיוור פטור מאגרה בעד חיסון כלב המשמש לו מורה דרך.

.4 

.5 

 (א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם חוסן ולצווארו תווית וברשות המחזיק תעודה. 6.
 (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מחזיק שהוכיח כי הוא מחזיק את:הכלב בתקופה

 שמתחילת חמשת הימים ועד היום שנקבע לביצוע החיסון כאמור בתקנה 2.

 7, , תקנות הכלבת (חיסון), תשט״ז—1955 3 — בטלות.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכלבת (חיסון)* תשל״ב—1971״.

י ת ב . ג ם י י  ח
 שר החקלאות

 י״ט באלול תשל״א (9 בספטמבר 1971)
 (וזמ 73880)

 3 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 242; תשכ׳׳ט, עמ׳ 1440.

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

ה ס נ כ ס ה מ  צו בדבר פטור מ

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

. איגרות חוב למוכ״ז של מניב—חברה ישראלית להשקעות בע״מ נושאות ריבית פטור ממט ! 
ה פ נ כ !  בשיעור של 7% לשנה, בסכום כולל של 2,500,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, י

 ׳שיעמדו לפדיון בשנים 1973—1985 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ב׳ באלול תשל״א
 (23 באוגוסט 1971) (סדרה 5), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס,
 חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס

 הכנסה*.
 1 פ״ח תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 קובץ התקנות 2757, כ׳׳ו בתשרי תשל׳׳ב, 15.10.1971 103



 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה), תשל״ב—1971״.

ר י פ ; ס ס ח נ  פ
 שר האוצר .

 ב׳ באלול, תשל״א (23 באוגוסט 1971)
 (חמ 72650)

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-1956

ה ס נ כ ס ה מ  צו בדבר פטור מ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם בסכום כולל של 7 מיליון לירות ואיגרות חוב למוכ״ז
 בסכום כולל של 3 מיליון לירות של אוצר לתעשיה בע״מ, שיעמדו לפדיון בשנת 1976,
 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ר באלול תשל״א (27 באוגוסט 1971) (סדרה 35),
 ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ מן המס בשיעור של

.  25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

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

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ו׳ באלול תשל״א (27 באוגוסט 1971)
 (וזמ 72650)

 1 פ״ח תשט״ו, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 תקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שעד המטבע),
 חשל״א-1971

ת מחירי מצרכים א ל ע  צו בדבר איסור ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 45 לתקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער
, אני מצווה לאמור:  המטבע), תשל״א—1971 ג

 1. בתוספת הראשונה לצו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים), תשל״א—21971,
 אחרי ״חלקים או אבזרים של רכב קרקע מנועי שאינו נע על מסילה״ יבוא:

 גזור כ׳

 הפרט של תעריף המכס

 90.04״.

 טור א׳
 התיאור

 ״משקפים אופטיים

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—
 1971״.

s»» פפוד 
 :. הפנפה י

 תיקון התופסת
 הראשונה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971)
 (חמ 76735)

 1 ס״ח תשל״א, עמי 189.

 2 ק״ת 2735, תשל״א, עמ׳ 1563.

 104 קובץ התקנות 2757, פ״ו בתשרי תשל״ב, 15.10.1971



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו
 צו בדבר מוצרי חלב

 : בתוקף סמכותנו לפי ׳סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ו מצווים לאמור: נ א 1 9 5 7 

 1. : בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי חלב), תשכ״ב—1962 ? —
־' (1) בממיר סידורי 1, בטור ד׳, במקום ״3% שומן חלב״ יבוא ״2.8% שומן. חלב״ ־ '". ' . . 
/ במקום ״3% שומן חלב״ יבוא ״2.8% שומן חלב״!  (2) במספר סידורי 3, בטור ד
/ במקום ״2.5% שומן חלב״ יבוא ״2.3% שומן  (3) במספר סידורי 5, בטור ד

 חלב״.
 2. לצו זה ייקרא. ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי חלב) (תיקון), תשל״ב—

."1971 

ר י פ ס ס ח נ ב פ ו ־ ט ם  ח׳ בתשרי תשל״ב (27 בספטמבר 1971) ו י ק ט ו ר ש
 (י׳« 6 ״*ל) שרהבריאות שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ה 240. תשי״ח, עכ׳ 24.

 2 ק״ף. 1327, תשכ״ב, עצ׳ 2141¡ ק״ת 1494, הי״״ד, עכ׳ 22; ק׳׳ת 2079, תשכ״ז, עכ׳ 2861.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ה במוניות ע ס ת שכר ה ע ק פ עת ה י  צו בדבר מנ

 ל ב^וקף סמכותי: לפי סעיפים 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. במקום חלקים א׳ וי־ בי: י לתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי
 להסעה במוניות), תשכ״ז--1967 ־, יבוא:

 ״חלק א׳ - נסיעה אזורית למי מונה
 (1) שכר ההסעה באזור מונה תל־אביב יהיה:

 שכר הסעה
 בסיס תעריף 2 תעריף! תעריף קריאה בלירות

 8 ד׳ ו־38 שניות 709.94 מ׳ 1064.91 מ׳ 2129.88 מ׳ 2.20
 1 ד׳ ו־14 שניות 101.42 מ׳ 152.13 מ׳ 304,26 מ׳ 0.10

 (2) שכר ההסעה באיזורי מונה ירושלים וחיפה יהיה:
 8 ד׳ ו־38 שניות 585.76 מ׳ 887.39 מ׳ 1774.71 מ׳ 2.20
 1 ד׳ ו־14 שניות 83.68 מ׳ 126.77 מ׳ 253.53 מ׳ 0.10

 (3) בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולם השכר שנקבע להסעה בחלק זה בתוספת
 165 אגורות.

 (4) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד אחר של הנוסע.
 בעד הובלת מזוודה או מטען יד נוספים ישולם כלהלן:

 1 ; (א) בעד הובלת מזוודה או מטען יד נוספים על הראשונה — שתי יחידות

 תשלום;
 : (ב) בעד הובלת עגלת ילדים — שלוש יחידות תשלום.

 1 ם׳׳ת תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ן, עמ׳ 1980; תשל״א, עמ׳ 103,

s10.1971.1 ,2757קונץ התקנות , כ״ו בתשרי תשל״ב 
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 חלק ב׳ - נסיעה שלא לפי מונה
 (1) באזורי מוניות 1, 3, 4, 6 ו־8 ובנסיעה מאזור מונית לאזור אחר ומאזור מונה

 למקומות שמחוץ לאותו אזור מונה שכר ההסעה יהיה:
 (א) בין השעה 05.30 ובין השעה 21.00 כלהלן:

 עד ק״מ אחד — 2.20 לירה;
 לכל ק״מ נוסף על הק׳׳מ הראשון — 70 אגורות.

 (ב) בעד הסעה לפי חלק זה שבוצעה בין השעות 21.01—05.29 תיווסף
 לשכר ההסעה שנקבע בחלק זה — תוספת של 25%.

 (ג) נשכרה מונית לנסיעה הלוך ושוב, ישולם בעד הנסיעה בכיוון אחד שכר
 הסעה כאמור בסעיף (1)(א) לחלק זה ובעד הנסיעה בחזרה לפי 45 אגורות
 לכל ק״מ ובלבד שהנסיעה בחזרה תיחשב ממקום היעוד האחרון שבכיוון
 האחד אל מקום שבתחום רדיוס של עד ק״מ אחד ממקום יציאת המונית

 בתחילת הנסיעה.
 (ד) בנסיעה שבה הוזמנה המונית למקום היציאה, ייווסף לשכר ההסעה
 המפורט בחלק זה סכום של 40 אגורות לכל ק״מ שבין המקום שממנו הוזמנה
 המונית לבין מקום היציאה עם המזמין, ובלבד שהתוספת לא תעלה על

 160 אגורות.
 (ה) (1) בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 4.85 לירות לשעה.
 (2) נשכרה מונית לנסיעה רצופה למספר מקומות עם המתנות, ישולם
 בעד •הנסיעה שכר הסעה כאמור בסעיף (1)(א) לחלק זה ובעד ההמתנות

 המצטברות, כאמור בפסקה (1).
 (ו) בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר הסעה

 הכולל בעד הנסיעה על השכר המפורט בסעיף זה, הכל לפי הענין.
 (ז) בנסיעה שבה סוכם על תשלום שכר הסעה לפי זמן הנסיעה, ישולם
 סכום של 7.40 לירות בעד כל שעה, אם מרחק הנסיעה תוך אותה שעה לא
 עלה על 12 ק׳׳מ; עלה מרחק הנסיעה על 12 ק״מ ישולם בעד כל ק״מ נוסף

 סכום של 45 אגורות.
 (ח) (1) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד

 אחר של הנוסע.
 (2) בעד הובלת כל מזוודה או מטען יד נוספים ישולם סכום של

 45 אגורות.
 (3) בעד הובלת עגלת ילדיפ ישולם סכום של 70 אגורות. י

 (ט) נקבע בחלק זה תשלום בעד זמן נסיעה או המתנה, ישולם תשלום יחסי
 בעד כל רבע שעה הקרוב.

 (י) נקבע בחלק זה תשלום בעדי נסיעה לפי מרחק בק״מ, יהיה התשלום
 ״ האמור גם בעד חלק של ק״מ לפי חישוב של הק׳׳מ או חצי הק״מ הקרובים.
 (יא) בעד הסעה מרציף נמל חיפה אל מחוץ לאזור מונית 2, ישולם השכר

 שנקבע להסעה בסעיף 1 לחלק זה בתוספת 165 אגורות, הכל לפי הענין.
 (2) על אף האמור בחלק זה, יהיה שכר ההסעה בתחום עירית באר שבע והסביבה,
 מכל מקום המצויין בטור המאונך שבלוח להלן למקום המצויין בטור המאוזן, הסכום
 הקבוע באגורות בלוח, במקום פגישתם של שני קווים ישרים היוצאים משני

 המקומות כאמור:

 קובץ התקנות 2757, כ״1 בתשרי תשל׳׳ב, 15,10.1971



 | (א) לוח שכד ההסעה בתחום עירית- גארישפע והשביגה

 שיכון ד׳ עד המרכז (דרום)

 255 שכונה ד׳ מעבר למרכז (צפוז)

 255 280 בית חיליס
 תחנת רכבת,

 280 315 255 בתי אבן
 רכבת
 315 350 280 255 משא

 מחםני
 ילק

 אזור
 350 390 350 315 255 תעשיה

 מחםני
 350 390 350 280 255 255 ילק

 825 865 790 790 790 790 790 עומר

1180 865 865 865 865 865 905 865 

 שכונה הי
 שיכון

 לדוגמא

350 

390 

330 

390 

390 

390 

435 

865 

825 

255 

315 

350 

315 

350 

350 

350 

390 

825 

825 

 255 שכונה ב׳

 315 280 שכונה ג׳

315 280 280 

350 315 240 

280 280 315 

315 315 350 

280 253 315 

280 315 350 

280 315 350 

280 315 315 

280 315 315 

790 790 790 

825 790 790 

 מרכז
 אזרחי

 נוה נוי,
 :!שקי עזר

255 

280 

280 

280 

315 

315 

350 

315 

315 

350 

315 

315 

790 

790 

390 

390 

435 

435 

390 

390 

470 

515 

435 

470 

470 

435 

470 

865 

790 

 שכ׳ העיר שכ׳

 שכ׳
 255 שכ׳ 255 הדרום

 מעברת
 280 מעברת 280 280 רסקו

 350 280 280 חצרים
 בית

 350 280 255 280 העלמין
« ד ת מ או  נ

280 350 

 350 350 280 350 280 (מלון)

350 315 280 315 315 350 

350 350 390 280 315 255 

350 350 390 280 315 255 

390 390 390 350 350 315 

390 390 435 350 350 350 

280 315 350 280 315 315 

280 315 350 315 350 350 

435 435 470 390 390 390 

470 470 515 435 435 435 

390 390 435 350 350 350 

435 435 470 390 435 390 

435 435 470 390 435 390 

390 390 435 350 390 350 

435 435 470 390 435 390 

865 865 865 790 790 790 

790 825 790 790 790 790 
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 (ב) על אף האמור לעיל שכר ההסעה בתוך כל שכונה או בתוך כל אזור,
 כמפורט בלוח, יהיה 220 אגורות.

 (ג) סעיפים קטנים (ב)—(י) של סעיף (1) לחלק זה יחולו גם על הסעה
 במונית בתחום עירית באר־שבע והסביבה.

 (3) (א) על אף האמור בחלק זה, שכר ההסעה מנמל התעופה לוד ואליו, בכל
 כיוון לכל מקום ומכל מקום מן המקומות המצויינים שבלוח להלן יהיה:

 שכר הסעד,
 בלירות

 בין השעות
05.29—21.01 

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות
21.00—05.30 

 המקום

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות
05.29—21.01 

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות
21.00—05.30 

ם ו ק מ  ה

 אבן יהודה 25.20 31.60 הרצליה (מלונות)
 אור יהודה 11.10 14.00 ׳ נוף־ים, פיתוח 26.30 32.80
 אזור 14.30 17.90 זכרון יעקב 47.60 59.40
 אילת 228.00 280.80 חדרה 35.70 44.70
 אפעל 12.60 15.80 חולון 19.10 23.90
 אשדוד 34.20 42.70 חיפה 68.20 85.40
 אשקלוךאפרידר 42.70 53.30 הצור (דרום) _ 26.10 32.80

 באר טוביה 31.80 39.70 טבעון 68.20 85.40
 באד יעקב 14.00 17.60 טבריה 90.70 113.30

 באר •שבע 68.10 85.40 יבנה 23.40 29.40

 בית בדל (צופית) 21.80 27.50 יהוד 9.50 11.80

 בית דגן 11.90 14.90 ירושלים 46.00 57.30

 בית שאן 79.30 99.20 כנרת 87.30 109.00

 בן שמן 9.90 12.30 כפר־בילו 14.30 17.90

 בני ברק 15.80 19.90 כפר ירוק 21.30 26.70

 בני עטרות 6.30 8.00 כפר מנחם 29.40 36.60

 בת־ ים 19.90 24.80 כפר סבא 19.30 24.60

 גבעתיים 15.80 19.90 כפר שמריהו 26.10 32.80
 גבעת ברנר 15.80 19.90 לוד (העיר) 5.80 7.30

 גבעת שמואל 15.20 19.30 לוד (שיכונים) 8.20 '10.20

 גדרה 20.60 25.90 מגדיאל 17.60 21.90

 גני יהודה 11.80 15.20 מגדל העמק 78.60 98.30

 דגניה 90.40 113.00 מזכרת בתיה 16.60 20.80
 הוד השרון מחנה ישראל 6.30 8.00

 (הדר רמתיים) 16.40 20.50 מטולה 131.60 164.70
 הרצליה 23.40 29.30 מלון אויה 11.70 11.70

 קובץ התקנות 2757, כ׳יו בתשרי תשל״ב, 15.10.1971



 שכר •הסעד, .-שכר הסעה שכר הסעה שכר:הסעד,
ם ״ בלירות. בלירות המקום בלירות בלירות ו ק מ ם ״ בין השעות בין השעות המקום בין השעות בין השעות ה ו ק מ  ה

05.29—21.01 21.00—05.30 05.29—21.01 21.00—05.30 

 משמר השבעה 14.60 18.10 ;• קרית גת 39.30 49.10
 נהריה 87.30 109.00 קריות חיפה:
 קרית חיים

 נוה־אפרים־מונסון 9.50 11.80 קרית ביאליק

 בם ציונה 17.90 22.30 קרית מוצקין 74.60 93.40

 נעז ו׳ 14.30 17.90 קרית שמונה 126.90 158.50
 נצרת 71.40 89.50

 ראש פינה 105.90 132.80
89.50 71.40 

 ;נתניה 32.50 40.60 ראשון לציון
 32.50 40.60 ראשון לציון 15.80 19.90

 לסביון • 11.80 15.20 רחובות 17.60 21.90

 עכו 79.30 99.20 רמלה 10.30 12.90
 עפולה 63.40 79.30 רמת־גן 16.60 20.80
 רמת־השרון 27.70 רמת־השרון 22.20 27.70

 פרדס חנה 43.60 54.50
 24.30 12.40 רעננה 19.50 24.30

 פתח תקוה 12.40 15.40
 שפיים 29.30 36.60

 תל־אביב־יפו
 צפת:;׳־'• 114.30 142.70

 23.90 תל־אביב־יפו 19.10 23.90
 צריפין תל-השומר צריפין 12.60 י 15.80 תל-השומר

 קיראון 12.30 15.20 (בית חולים) 12.60 15.80
 קרית אונו 12.30 15.20 תל־נוף 19.90 24.80

 (ב) סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו), (ז) ו־(ט) של סעיף (1) לחלק זה
 יחולו על הסעה במונית לפי סעיף זה, הכל לפי הענין.

 (ג) (1) שכר ההסעה לפי סעיף זה כולל הובלת מזוודה ומטען יד אחד של
 הנוסע;

 ו (2) בעד הובלת כל. מזוודה או מטען יד נוספים ישולם סכום של
 י 45 אגורות.״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ד׳ בתשרי תשל״ב (23 בספטמבר 1971).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוניות)
 (תיקון),תשל״ב—1971״.

• ף ר ב ש א  יה׳ בת&רי תשל׳׳ב (27 בספטמבר 1971) ז
 (״« 75633) ״ שר השיכון י

 ממלא מקום שר התחבורה

 קובץ התקנות 2757, כ״ו בתשרי תשל״ב, 15.10.1971



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

ת חיילים ו ח פ ש ק מ ק הנכים ולפי חו ו ת לפי ח ו נ ק ת ת ל ח  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2) ו־ 21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
 תש׳׳ל—1970/ ולאחר התייעצות בועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 »יש«* 1. לענין צו זה —

 (1) (א) ״מנהל הענף״ — מנהל ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח
 לאומי או מי שהוא מינה;

 (ב) ״מנהל השיקום״ — מנהל השיקום של המוסד לביטוח לאומי או מי
 שהוא מינה;

!  (ג) ; ״חוק הביטוח״ — חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 2

 (2) (א) ״תקנות הביטוח מפני מחלה של לא זכאים״ — תקגות משפחות חיילים
 שנספו במערכה. (ביטוח מפני מחלה של בני משפחה שאינם זכאים לתגמו

;  לים), תשכ״ג—1963 3
 (ב) ״תקנות ביטוח מפני מחלה מסי 3״ — תקנות משפחות חיילים שנספו

 במערכה(ביטוח מפני מחלה)(מס׳ 3), תשכ׳׳ו—1966 * ;
 (ג) ״תקנות ההשכלה הגבוהה״ — תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תקנות

 להשתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה), תשט״ו—1955 »;
 (ד) ״תקנות ההכשרה המקצועית״ — תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)

 (הכשרה מקצועית), תשב״א—61961;
 (ה) ״תקנות לחינוך יתומים לרכישת מקצוע״ — תקנות משפחות חיילים
 שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או

;  השכלה כללית או מקצועית), תשי״ט—1959 7
 (ו) ״תקנות להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנות״ — תקנות משפ־
 חות חיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או

,  השכלה גבוהה), תשכ״ד—1964 8
 (ז) ״כללים לקביעת נכות מיוחדת״ — תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת

;  נכות מיוחדת), תשכ״ו—1965 9
 (ח) ״תקנות ערבויות להסכמים״ — תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)

 . (ערבויות להסכמים), תשט״ו—955! 10 ;
 (ט) ״תקנות ערבויות להסכמים למשפחות״ — תקנות משפחות חיילים
; 1  שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים), תשט״ו—1955 1

 1 ס״ח 600, תש״ל, עמ׳ 126.

 2 ס״וו תשכ״ח, עמי 108.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1334.

 * ק״ת תשכ״ו, ע&׳ 2594.
 5 ק״ת תשט״ו, עמי 600.

 6 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 932.

 7 ק״ת תשי״ט, ע&׳ 844.

 8 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1146.

 9 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 296.

1 ק״ת תשט״ו, ענ2׳ 578. 0 

1 ק״ת תשט״ו, עמי 547. 1 
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 י(י) ״תקנות ערבויות למילוות״ — תקנות הנכים (תגמולים 1ושיקום) (ערבו
 ! יות למילוות לנכים), תשי״ד—1954 12 ;

 (יא) ״תקנות ערבויות לזכאים״ — תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לזכאים), תשי״ד—131954;

 (יב) ״תקנות לקביעת הכנסה״ — תקנות משפחות חיילים שנספו בהערכה
 (כללים לקביעת הכנסה ודרכי הוכחתה), תשכ״ה—1965״;

 (יג) ״תקנות השתלמות לזכאים״ — תקנות משפחות חיילים שנספו במעךכה
 (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות השכלה על תיכו־

 ,נית),'תשי״ט—15,1959;

 (3) בתקנות האמורות בפסקה (2) —

 (א) במקום ״ראש האגף״ ובמקום ״מנהל האגף״ קרי ״מנהל הענף״; :

 (ב) במקום ״רופא מוסמך״ קרי ״רופא אשר המוסד לביטוח לאומי מינה
 אותו להיות רופא מוסמך״;

 (ג) במקום ״ממונה״ קרי ״מנהל השיקום״;

 (ד) במקום ״מנהל הלשכה״ קרי ״פקיד השיקום המחוזי של המוסד לביטוח
 לאומי״; .

 • .. (ה) במקום ״רשות מוסמכת״ קרי ״מנהל הענף ומנהל השיקום״;

 (ו) במקום ״קצין תגמולים״ קרי ״פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 130
 לחוק הביטוח״.

 2. (א) תקנות 4, 5, 6, 7, 8, 8א, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ו־19 לתקנות
 ההשכלה הגבוהה יחולו על נפגע, בשינויים המחוייבים.

 (ב) לענין סעיף זה —
 (1) ״נכה״, ״נכה משוקם״׳ ״הכנסה״, ״מחיה״, ״שיקום נכה״׳ ״מימון״,
 ״מוסד״ ו״שכר לימוד״ — כמשמעותם בתקנה 1 לתקנות ההשכלה הגבוהה,

 בשינויים המחוייבים;
 (2) ״שיקום לימודי״ — שיקום נכה בשטח השתלמות מקצועית במוסדות

 להשכלה גבוהה.
 (ג) תוקם ועדת שיקום לימודי אשר תטפל באישור בקשות ומימון שיקום לימודי,

 וחבריה יהיו —
 (1) מנהל השיקום שיהיה היושב ראש;

 (2) מנהל האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה או מי שהוא
 מינה;

 (3) רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי;
 (4) מי שמינה המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

1 ק׳׳ת תשי׳׳ד, עט׳ 888. 2 

1 ק׳׳ת תשי׳׳ד, ע«׳ 939. 3 

1 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2034. 4 

1 ק׳׳ת תשי׳׳ט, עמ׳ 484. 5 
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 •: (ד) בקשה למתן שיקום לימודי יש להגיש לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום
 שבו נמסרה לנכה החלטה סופית על דרגת נכותו היציבה.

 (ה) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה
 שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב ראש.

 (ו) הועדה רשאית לדהות את הבקשה או לאשרה במלואה או בתנאים ובסייגים
 שתמצא לנכון; וכן רשאית היא להחליט על המוסד להשכלה גבוהה שבו יוכל הנכה

 לקבל את השתלמותו.
 (ז) נדחתה בקשתו של הנכה, יוכל לערער על החלטה זו בפני מנהל הענף תוך

 14 יום מיום שנמסרה לו ההודעה על הדחיה, והחלטתו של מנהל הענף תהיה סופית.

 3. תקנות 1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 ו־35 לתקנות ההכשרה
 המקצועית יחולו על נפגע בשינויים המחריבים, .ביחס לזכויות שאינן נתונות לפי תקנות

, וההוראות לפיהן.  הביטוח הלאומי(שיקום מקצועי), תשט״ז—1956 ״

 4. (א) תקנות 2 ו־3 לתקנות ערבויות למילווח, יחולו על נפגע, בשינויים המחריבים. ^

 (ב) לענין סעיף זה, ״קרן״,, ״שיקום״, ״דיור״, ״מימון״ ו״נכה״ — כמשמעותם
 בתקנות ערבויות למילוות.

 5. תקנות 1, 2 ו־3 לתקנות ערבויות להסכמים, יחולו על נפגע, בשינויים המחוייבים.

 6. תקנה 5 לכללים לקביעת נכות מיוחדת, תחול על נפגע, בשינויים המחוייבים.

 7. (א) תקנות 2 ו־3 לתקנות ערבויות לזכאים, יחולו על בן משפחה של נפגע,
 בשינויים המחוייבים.

 (ב) לענין סעיף זה, ״זכאי״, ״קרן״, ״שיקום״, ״דיור״ ו״מימון״ — כמשמעותם:
 בתקנות ערבויות לזכאים.

 8. תקנות ערבויות להסכמים למשפחות, יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים
 המחריבים.

 9. תקנה 1 לתקנות ביטוח מפני מחלה מס׳ 3, תחול על בן משפחה של נפגע, בשינויים
 המחריבים. 1

 10. (א) תקנות 3 עד 16 לתקנות השתלמות לזכאים, יחולו על בן משפחה של נפגע,
 בשינויים המחריבים.

 (ב) לענין סעיף זה —
 (1) ״יתום׳/ ״יתום בגיר׳/ ״הורה׳־/ ״מימון״ ו״שכד לימוד״ — כמשמעותם

 בתקנות השתלמות לזכאים, בשינויים המחריבים;
 (2) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש כועדה גם לענין
 סעיף זה, והוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ז) של הסעיף האמור יחולו לענין

 זה, בשינויים המחריבים.
1 ק׳׳ת תשט׳׳ז, ע«׳ 890. 6 
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 11. (א) :תקנות לחינוך יתומים ללבישת מקצוע יחולו, בשינויים המחוייבים, על יתום ומיד. תקנות

 לחימן* יתומים שאינו זכאי לדמי מחיה לפי פרק ג1 לחוק הביטוח ותקנותיו.
 לרכישת

 מקצוע
 (ב) לענין סעיף זה, ״יתום״ — כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות לחינוך יתומים

 לרכי׳עורנ מקצוע.

 . (ג) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש כועדה להשכלה על תיכונית
, ׳ ׳ ' *  לענק סעיף זה, בשינויים המחריבים.־ ,

 12. (א) תקנות להכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לאלמנות, יחולו, בשינויים המחןיי- החלת תקנות

 בים, על אלמנה שאינה זכאית להכשרה מקצועית ולדמי מחיה לפי פרק ג1 לחוק הביטוח מקצועית
 ותקנותיו. והשכלה גבוהה

 לאלמנות,
 (ב) ועדת שיקום לימודי האמורה בסעיף 2(ג) תשמש:כועדה להכשרה מקצועית

 ולהשתלמות אלמנות לענין סעיף זה,,בשינויים המחריבים, ובלבד שאם התקופה המיועדת ,
 להכשרה מקצועית ולהשתלמות אלמנות היא פחות משנה — יחליט בכך מנהל השיקום. :

 13. (א) תקנות 2 ו־3 לתקנות הביטוח מפני מחלה של לא זכאים יחולו על בן משפחה דהלת תקנו.-.
^ ״ י ״ ״  של נפגע, בשינויים המחריבים. ט

 (ב) לענין סעיף זה, .״בן משפחה״ ו״שיעור ביטוח״ — כמשמעותם בתקנות
 הביטוח מפגי מחלה של לא זכאים. :

 14. תקנות לקביעת הכנסה יחולו על בן משפחה של נפגע, בשינויים המחריבים. החלת תקמת
 לקביעת

 הכנםה .

 15. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ביטול
 ערבויות וביטוח מפני מחלה), תש״ל—1970 » — בטל.

 16. תחילתו של צו זה ביום ט״ז באלול תש״ל (17 בספטמבר 1970). יי״ייה

 17. לצו זה ייקרא ״צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות ה«°
 מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל״ב—1971״.

 כ״ב באלול תשל״א (12 בספטמבר 1971)
י ג ו מ ל ף א ס ו ) י 7 5 0 3 4 מ 8 ח ) 

 שר העבודה

1 ק׳׳ת תש״ל, עמי 2278. 7 
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (המה לפיתוח), 1943

 צו גדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !,
 אני מצווה לאמור: י •

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון
 060.940—183.792 בקירוב על כביש 88 קטע ערד—שפך הירדן ומסתיימת בנקודת ציה
 044.840—180.380 בקירוב על כביש שפך זהר—סדום. כאן הכביש מסתעף לשני סעיפים:
 האחד עד נקודת ציון 044.300—181.500 והשני עד נקודת ציון 044.480—181.010 על
 כביש 83 באר־שבע—סדום. מנקודת הציון האחרונה מסתעף הכביש לשני סעיפים נוספים:
 האחד עד נקודת ציון 044.200—179.150 על כביש 83 באר־שבע—סדום, והשני — עד
 נקודת ציון 044.070—179.440 על כביש 85 סדום—אילת. הדרך מסומנת לשם זיהוי בקו
 אדום במפה מס׳ כ/5957 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ד

 באב תשל״א (15 באוגוסט 1971).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות׳ מחוז הדרום,
 באר־שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש שפך זהר—סדום),  השם 3
 תשל״ב—1971״.

י ג ו מ ל א ף ס ו  כ״ד באב תשל״א(15 באוגוסט 1971) י י
 גי׳מ 75050< שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תלם׳ 1 מט׳ 1305, עט׳ 40; ס״ה 404, תשכ׳׳ג, עמ׳ 144.

 תחולת
 הפקודה
 על דיר

 רשות לעיין
 גהעתק המפה

 תיקון מעות דפוס
ת ו נות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל״א—1971, שפורסמו בקובץ התקנ נ ת ההתגו ו  בתקנ

תר וסינון״. ו ו ת השוליים של סעיף 60 צ״ל ״תאי אי ר ת ו  2692, תשל״א, עמ׳ 943, בעמ׳ 955, במקום כ

\ 
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