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 פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א-971 ן

 חוק רשות הגמלים, תשכ״א-ו96ו

 תקנות בדבר שמירה באניות

 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש!, תשל״א—1971
 וסעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—21961, ולאחר התייעצות עם רשות הנמלים,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״אביה״ — כלי שיט שתפוסתו ברוטו היא מעל 100 טון, למעט גוררת כמשמעותה בתקנות
 הנמלים (ימאים), תשל״ב—31971;

 ״בעל אניד,״ — בעל האניה, חוכרו או מי שבידו השליטה על האניה, לרבות סוכנו של
 כל אחד מהם;

 ״המנהל״ — מנהל נמל כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971 או מי
 שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה;

 ״שומר מאושר״ — שומר המועסק על ידי משרד לשירותי שמירה ושאושר על ידי שר
 התחבורה או מי שמינה לכך ושיש בידו רשיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי

 שמירה, תשל״ב—1972 *.

 2. (א) בזמן עגינתה של כל אניד, בנמל כמשמעותו בפקודה יציב קברניטה או
 בעל האניה שומר מאושר אחד לפחות, על כבש האניה, או בכל מקום על הסיפון העשוי

 לשמש כניסה לאביה ויציאה ממנה, במשך כל שעות היממה. »

 (ב) פרט למקום שהוצב בו שומר כאמור בתקנת משנה (א), לא יהיה באניה
 מקום פתוח לכניסתם ויציאתם של אנשים, חוץ מהמקומות המשמשים לצרכים תפעוליים

 בזמן פריקה וטעינה לפי הוראות המנהל.

 3, לפני כניסת אניד, לבמל, יודיע בעל האניה או קברניטה למנהל על סידורי השמירה
 באביה, בהתאם להוראות המנהל.

 4, (א) לא הציב בעל האניה או קברניטה שומר מאושר כאמור בתקנה 2, רשאי
 המנהל להציב בה שומר מאושר על חשבון בעל האניה או לעשות כל סידור שמירה

 אחר לגבי האביר. שייראה לו כמתאים.

 האביה.
 (ב) בהוצאות להצבת שומר ולכל סידור שמירה אחר לפי תקבות אלה ישא בעל

 (ג) ההוצאות כאמור דיבן כתשלומים המגיעים מבעל האביר, לפי סעיף 40 לפקודה.

 (ד) האמור בתקנה זו אינו פוטר מאחריות לפי תקנה 9.

 5. בעל האניה וקברניטה חייבים להודיע למנהל, בהקדם האפשרי, על כל דבר הפוגע
 בקיום שמירה יעילה באביה לפי תקנות אלה.

 הגירוי!

 הצנוג שומר
 גאניה

 מהן הודעה
 על הידורי

 השמירה גאניה

 מינוי שוטר
 על ידי המנהלי

 באין שומר
 מטעפ הגעלים

 הודעה על
 ליקוייפ

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח »דש 20, עמ׳ 443.

 2 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 145.

 3 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 56.

 4 ס״וז 654, תשל״ב, עמ׳ 90.
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 6. המנהל רשאי להיכבס בכל עת לאביה לדי לבדוק בה את סידורי השמירה לפי ־?ודת נאניה
 תקנות אלה.

 7. רשאי המנהל לפי שיקול דעתו לפטור אביה מהוראות תקבות אלה, כולן או מקצתן. «ייי

 8. כל חובה המוטלת בתקבות אלה על בעל האניה או קברניטה, תחול על שניהם, חובת נעל
> אניה וי,גרני8ה י נ ש ת ה ף א ט ו ם פ י ב י י ח ך ה ח י א ך ה ע,1 י ב ן ן י ן ן : , י מ מ 1 , ן  א

 9. בעל אביה או קברניטה שעברו על הוראה מהוראות תקבות אלה, דיבם — קבס ע״שיו
 חמש מאות לירות או מאסר ששה חדשימ.

 40 תחילתן של תקבות אלד. שבעה ימים לאחר פרסומן. תחילה

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (שמירה באביות), תשל״ב—1972״. י השפ

 י״ט באב תשל״ב (30 ביולי 1972) ש מ ע ו ן פ ר ס
0 שר התחבורה 5 5 3 5 מ 6 ח ) 

 חוק שיחת !?מדינה (מינויימ), תשי״גו-1959

 תקנות בדבר אצילת סמכות הנציב לפי סעיף 40 לחוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48 ו־55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—
 .1959/ ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול תיי,מ תיןגה 1
, במקום פסקה (4) יבוא:  להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ״ז—1967 2

 ״(4) עוזר ראשי למפקח מחוז ביחד עם מפקח מחוז, וכן כל שניים מבין בעלי
 התפקידים דלקמן, לגבי חוזים מיוחדים עם מורים, מנהלים גננות ומדריכי
 גדנ״ע אשר משכורתם משתלמת במישרין מתקציב משרד החינוך והתרבות:
 המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, מנהל האגף להכשרת מורים
 והשתלמותם, מנהל האגף למוסדות חינוך, מנהל המחלקה לכוח אדם בהוראה,

 הממונה על מערכת החינוך והתרבות לערבים ומפקח מחוז;״

 2, לתקבות אלד, ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים השפ
 שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ד י פ ס ס ח נ  י״ב באב תשל״ב (23 ביולי 1972) פ
 שר האוצר

 1 0,״ח תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 3265; תשכ״ט, עמי 420.
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 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תשי׳ס-1949

 צו בדבר פטור על משקאות משכרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 !
 אני מצווה לאמור:

 פטור 1. משקאות משכרים המיוצרים בישראל יהיו פטורים מבלו אם נמכרו מחצריו של

 יצרן בעל רשיון לאחד מאלה, בתנאים שיורה עליהם המנהל:

 (1) לנציגויות של מדינות חוץ או לנציגיהן שזכאים לייבא כוהל פטור
;  ממכס על פי התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937. צ

 (2) לסוכנות הסעד והתעסוקה שליד ארגון האומות המאוחדות לשימוש
 במרפאותיה, ובלבד שהכהילימ בחוזק של 65 למאה או יותר.

. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים (פטור), תשל״ב—1972״. פ 2 ש  ה

ר י פ ס ס ח נ  י״ג באב תשל״ב (24 ביולי 1972) פ
) שר האוצר 7 2 3 8 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח תש״ט, עמי 154.

 2 ק״ת — שיעורי מק״ח 1, עמ׳ 6; תשל״א, עמי 940.

 חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ס-1949

 צו בדבר הטלת בלו על משקאות משכרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 !,
 אני מצווה לאמור:

,  החלפה 1. במקום הבלו המפורט בתוספת השניה לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)2

׳ כפי ששונה, ישולם בלו על משקאות משכרים כלהלן: י * פ י " 
 השגיח 1 . ן

 היחידד, | אגורות

 1. שכר מהדרים לכל ליטר 30

 2. ערק לכל ליטר של כוהל 725

 3. ברנדי לכל ליטר של כוהל 725

 4. ויסקי —

 (א) שסולק מחצריו של יצרן בעל רשיון לפני כייר,
 בכסלו תשל״ג (1 בדצמבר 1972) לכל ליטר של כוהל 1300

 (ב) אחר לכל ליטר של כוהל 1625

 5. כהילים שאינם מפורטים בסעיפים 2 עד 4 —
 (1) בחוזק עד 65 למאה לכל ליטר של כוהל 725

 (2) בחוזק של 65 למאה או יותר לכל ליטר של כוהל 1200

 1 ם״זן תש״ט, עמי 154.

 2 דיני מדינת ישראל 4, תשי״ט, עמ׳ 74.
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 היחידה אגורות

 6. בהילימ שאינם מפורטים בסעיפים 2 עד 5 —

 (א) אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הם )
 משמשים —

 (1) לייצור אתילן דיברומיד לכל קילוגרם 5
ל 10 ה  (2) לייצור חומץ לכל ליטר של מ

ל 235 ה ת לכל ליטר של מ רקח  (3) למכירה לצרכים רפואיים בבתי מ

 (ב) אם 'הוכח להנחת דעתו של המנהל הכללי של
 משרד הבריאות, או של מי שהוסמך על ידיו

 כי הם משמשים —
ל 200 ה  (1) לצרכימ רפואיים בבתי חולים לכל ליטר של מ
ל 200 ה  (2) לייצור סמי רפואה ולמכירתם לכל ליטר של מ

ל המשמש כאמור בפרט 624 לתוספת לפקודת תחולה ה  2. הוראות סעיף 1 לא יחולו על מ
.  תעריף המכס והפטורים, 1937 3

 3. צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף), תש״ך—1960 * — בטל. ־יטיל

 A לצו זה ייקרא ״צו הבלו על משקאות משכרים (הטלת בלו), תשל״ב—1972״. הש=

 י״ג באב תשל״ב (24 ביולי 1972)
 (המ 12382)

 3 ק״ת — שיעורי מק״ח. 1, עמי 6; תשל״א, עמי 940,

 4 ק״ת תש״ד, עמ׳ 448.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

9 ץ 6 8 -  חוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ ח

 צו בדבר סיווג מבוטחים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 ג
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א׳ בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי ־ידנ עוכיים
 עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב׳, ייחשב לענין החוק כעובד.

י /  , י

 2. כמעבידו של עובד כאמור בסעיף 1 ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג׳ לתוספת ?ניעת
פ י ד י 3 & מ  הראשונה. • ה

 3. מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור״א׳ בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבודה פיו״ עיגדים
צ8אייפ ם ע י מ י י ק ת מ / ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד ש  מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב

 לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל״ב — השפ
 1972״.

 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשכ״ט, עמי 206.
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 התוספת הראשונה
 (סעיפים 1 ו־2)

 טור ג׳

 תנאי העבודה

 המעסיק

 החייב בתשלום גמול
 העבודה

 המעסיק

 החייב בתשלום גמול
 העבודה

ם גמול  החייב בתשלו
 העבודה

 החייב בתשלום גמול
 העבודה

 החייב בתשלום גמול
 העבודה

 האגודה השיתופית של
 המושב

ת לו  הגמול משולם בעד פעו
 גבייה המבוצעות בעיקרו על פי
ר ו  רשימה אישית קבועה, או באז
ת המע א  מגורים מוגדר מראש מ

 סיק .

ם העבודה וזמני ביצועה  תחו
 נקבעו מראש

 בכל תנאי ׳העסקה, למעט כאשר
 ביצוע העבודה נעשה על פיי

ת ישירה עם הצרכן ו  התקשר

 תחום השמירה נקבע מראש

 משתלם גמול בעד העבודה

 א. הסכם העבודה נערך מראש
ת ו ח פ פה של רבע שנה ל  לתקו
 או למתן סדרה של שבע הופעות,
 או שבע הרצאות או שבעה שי
ת, הכל לפי הענין!  עורים לפחו

ר בפסקה (א)  ב. כאמו

 משתלם גמול בעד העבודה

 בכל תנאי העסקה

 גובה שאינו מעסיק עובדים
 ואין לו מקום לניהול עסק

ח לקהל  משלו הפתו

 עובד נקיון או חצרן למעט
 מי שעיקר עיסוקו בגננות,

 שאינם מעסיקים עובדים

 מתקין מכשירי גז לבישול,
ן  מחלק גז, מרכיב ומתקי
 תריסים, הכל בתנאי שאינם
 מעסיקים עובדים ואין להם
 מקום לניהול עסק משלהם

ח לקהל  הפתו

 4. שומר

 ממלא תפקידים דתיים מטעם
ת משגיה ו ב ר סדות דת, ל  מו

ת ומנקר בשר  כשרו

 א. מרצה וכן אחרים המוע
רת  סקים באמצעי תקשו

 ציבוריים!

 ב. מורה או מדריך

 7. מודה דרך, מלווה רפואי)
 ומלווים אחרים בטיולים
 המאורגנים על ידי מוסדות,
 גופים ציבוריים ומשרדי

 נסיעות

 8. חבר מושב עובדים או מושב-
 עולים ׳המועסקים במסגרת
ת היהו ו נ כ ו  תקציבית של הס
 דית לאו־ץ־ישראל ברכוש
 המשותף להם או לאגודה

 השיתופית של המושב
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 התוספת השניה
 (סעיף 3)

 תנאי העבודה

 בכל תנאי העסקה

 בכל תנאי העסקה, ובלבד שהוא עובד אך ורק
 בביתו

 בכל תנאי העסקה, ובלבז־ שגמול העבודה אינו
 משתלם על בסיס של יחידת זמן

 בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו
 משתלם על בסיס של יחידת זמן

ת ו  1. מוכר עתונים, אשר-־אינו מועסק כזבן בחנ

ת עסק אחר  או בבי

 2. מבצע עבודות בביתו על פי הזמנה כנגד
(home worker) תמורה 

 3. מוכר דברי דואר במיתקנים שאינם שיי
רת  כים למשרד התקשו

ת הימורים כר אגרו  4. מו

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ו׳ באב תשל״ב (17 ביולי 1972)
 (חמ 75031)

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

 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה לאמור:  1939 ג

 1. בסעיף 2 לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—1962 תיקוןפעיו־2

 במקופ סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) הוראות צו זה לא יחולו על יצוא סחורות לרפובליקה של אוגגדה.״

 2, לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 3), השפ
 תשל״ב—1972״.

 ב׳ באב תשל״ב (13 ביולי 1972) ח י י ם ב ר ־ ל ב
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 5 0 מ ד ח  נ

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 37¡ ם״ח תשי״ב, עמ׳ 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1901; תשכ״ז, עמי 2408; תשל״ב, עמ׳ 1094; תשל״ב, עמי 1184.
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 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בעניין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
 1939/ אני מצווה לאמור: .

, במקום סעיף 5 יבוא: " ^יי־ 5 1. בצו יבוא חפשי, תשכ״ט—1968 2 י י ז  י

 ״החילה 5. הוראות צו זה לא יחולו על יבוא סחורות —
ו ניתנה הודעה כאמור בסעיף 4א;  (1) על ידי אדם שלגבי

 (2) מהרפובליקה של אוגנדה״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מס׳ 4), תשל״ב—1972״.

ר ־ ל ב ם ב י י  ב׳ באב תשל״ב (13 ביולי 1972) ח
f שר המסחר והתעשיה > 7 4 0 5 , ° מ ח ) 

 1 עייר 1939, תונו׳ 1, עמ׳ 137.

 2 ק״ת תשכ״ט, עפ׳ 256; תשל״ב, עמי 390; תשל״ב, עפ׳ 874; תשל״ב, עמ׳ 1479.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מס׳ 744

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב
 1939 !, שהועברו אלי, ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 72 מיום 28 בנובמבר 1942, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1236
 .•מיום 3 בדצמבר 1942, יבוטל במידה שהוא חל על שליש אהד מרכושה של לאה ניימן

 (לבית אופנבך) הואיל והחלקים האמורים מגיעים לאלטה ניימן לפי צו ירושה.

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ באב תשל״ב (12 ביולי 1972).

ד ר ג ו נ י ׳ ו  א׳ באב תשל״ב (12 ביולי 1972) ש
) הממונה על רכוש האויב 7 2 0 1 מ 0 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 79.

 תיקון טעות
 בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה למועוויה), תשל״ב—1972,
 שפורסם בקובץ התקנות 2836, תשל״ב, עמ׳ 1033, בסעיף 1 במקום ״בנקודת ציון 251.320—

 160.400״ צריך להיות ״בנקודת ציון 215.320—160.400״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ג בתמוז תשל״ב (5 ביולי 1972). י
) שר העבודה 7 5 0 5 מ 0 ״ ) 

 1576 קובץ התקנות 2885, כ׳׳ג 3אנ תשל״ב, 3.8.1972

, ירושלים רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי  המחיר 24 אגו




