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 ״פטור מאגרה
 ודחיית תשלום

 אגרה

 חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-967 ן

צאה לפועל ת בהו הוצאו ת בדבר אגרות שכר ו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז—1967 1 (להלן —
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי  החוק), וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז•—1957 2

 על פי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ״ה—1968 3 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום תקנה 5 יבוא :

 5. (א) היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בתי המשפט לפי תקנה 16
 לתקנות בית המשפט (אגרות), תש ל r—1976 י (בתקנה זו — תקנות
 האגרות), או שלפי בקשתו נדחה תשלום אגרה, במלואה או בחלקה, לפי
 תקנה 22 לתקנות האגרות, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה־לפועל;
 (ב) המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81
 לחוק, או לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ב) לחוק (בתקנה זו — מגיש
 בקשה לביצוע), או המגיש התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג)
 לחוק (בתקנה זו — מגיש התנגדות לביצוע), שהיה פטור מתשלום
 אגרת בית המשפט לפי תקנה 16 לתקנות האגרות אילו היה בעל דין

 כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.
 (ג) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע שהיד
 רשאי לבקש דחיית תשלום אגרה לפי תקנה 22 לתקנות האגרות אילו
 היה בעל דין כאמור בה, רשאי להגיש בקשה לדחיית תשלום אגרה
 במלואה או בחלקה בהוצאה לפועל. הבקשה לדחיית תשלום האגרה
 תהיה, בתיאומים המחוייבים, על פי הקבוע בתקנה 22 לתקנות האגרות.
 שיקול הדעת והסמכויות הנתונים בענין זה לבית המשפט יהיו נתונים,

 בשינויים המחוייבים, לראש ההוצאה לפועל.״

ה 5 ת תקנ פ ל ח  ה

 במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

 6. (א) אגרה שלא שולמה לפי תקנה 5 ישלם אותה החייב, והיא
 תהיה חוב ראשון לטובת המדינה ותיגבה מהכספים הראשונים שישלם

 החייב על חשבון החוב הפסוק.
 (ב) היה חוב האגרה לפי תקנת משנה (א) בעד הגשת פסק דין
 לתשלום מזונות, תיגבה מן החייב, יחד עם כל סכום מזונות הנגבה,
 אגרה בסכום שהיה חייב בו אילו היה אותו סכום מזונות נגבה לפי פסק

 דין המוגש לביצוע לפי בקשה נפרדת.
 (ג) שילם החייב לזוכה שלא באמצעות הלשכה כל סכום שהמדינה
 זכאית לו לפי תקנה זו, אין בכך כדי לפטור את החייב מאותו תשלום
 והוא יהיה ניתן לגביה לטובת המדינה מן החייב או מן הזוכה, או מקצתו

 מזה ומקצתו מזה.

ת תקנה 6 2. פ ל ח  ה

 ״גביית אגרה
 שלא שולמה

 1 סייח תשכ״ז, עמי 116; תשכ״ט, עמי 16; תשל״ה, עמי 12.
 2 ס״ח תשי״ז, עמי 148.

 3* ק״ת תשכ״ח, עמי 2132; תשכ״ט, עמי 1176; תשל״ד, עמ׳ 1352; תשל״ו, עמי 158, 2294; תשל״ח, עמי 1538.
 4 ק״ת תשל״ו, עמי 2258; תשל״ז, עמי 490.
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 (1) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע,
 כאמור בתקנה 5, שנעתרו לבקשתו לדחיית האגרה, יהיה חייב לשלם
 או להשלים את האגרה עד מלוא הסכום המגיע ממנו, אם מסיבה כלשהי

 לא ניתן לבצע את בקשתו לביצוע ההליך.
 סכום האגרה כאמור ייחשב כחוב פסוק לטובת המדינה.

 (ה) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע
 כאמור, החייב לשלם או להשלים האגרה שנדחתה, רשאי לבקש מאת
 ראש ההוצאה לפועל לפטרו לחלוטין מהסכום שהוא חייב בתשלומו או

 מחלק ממנו.
 סמכותו של ראש ההוצאה לפועל כסמכות השופט או הרשם לפי

 תקנה 25 לתקנות האגרות.
 (ו) לא שולמה האגרה או חלק הימנה, כנדרש בתקנות אלה, ימציא
 המוציא לפועל דרישה לתשלום האגרה למי שחייב באגרה בעת תשלום

 הדרישה.
 (ז) לא שולמה האגרה כנדרש, תוך 30 יום מיום המצאת הדרישה,
 יודיע המוציא לפועל למי שהסמיך לכך שר האוצר על כל חוב המגיע
 למדינה כאגרה, יצרף להודעתו העתק מהדרישה ויציין על סמך מה

 נדרשה האגרה.״

ה 9א נ ק  3. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת ת

ת אגרה 9א. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על החזרת אגרות ששולמו י  ״החז

 בטעות או מחמת שומת יתר או מסיבה אחרת.״

 4. תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן. תחילה
 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון מס׳ 2), השם

 תשל״ ח—1978״.

ר י מ ל ת א ו מ  ד׳ באב תשל׳׳ח (7 באוגוסט 1978) ש
) שר המשפטים ־־3 8 מ 8 ח ) 

ו 9 6 8 - ח ״ כ ש  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ח

דבים ת בדבר מתנ ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ה ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 י, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת י ב ד נ ת ה ת ה י ו ט  1. (א) אלה המטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית לענין התנדבות לפי מ
עלת  סעיף 198ה (1) לחוק : שיש בהן תו

 , לאומית או

 (1) הנחלת הלשון העברית; ציבורית
 (2) ביעור הבערות;
 (3) חינוך מבוגרים;

 1 ס״ח תשכ״וו, עמי 108; תשל״ז, עמ׳ 152.
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 (4) טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער;
 (5) קליטת עולים;

 (6) שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים;
 (7) טיפול בקשישים, בנכים, בחולים, או במשפחותיהם;

 (8) טיפול במשפחות שכולות.;
 (9) עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או לישובי ספר בדרך של שמירה,
 ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או
 הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי פיסקה

 זו הינד, ארעית ואינה עולה על ששה שבועות רצופים;
 (10) טיפול בחיילים ובמשפחותיהם;

 (11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום,
 עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה״ל;

 (12) התנדבות שלא בשכר לפי תקנות שירות עבודה בשעת חירום (מתנד
 בים), תשל״ד—974¡ ־, שנעשית באישורו של משרד ממשלתי או באישורה

 של רשות מקומית;
 (13) אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור;

 (14) אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווימ ואבטחת
 מסעות גדנ״ע ולימים;

 (15) גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול;
 (16) • מניעת עבריינות;

 (17) שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים;

 (ב) כל מטרה ממטרות ההתנדבות המנויות בתקנת משנה (א) כוללת גם ייזום,
 הכנה, ארגון, מינהל ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה,

 2. פעולה של אדם כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען בן משפחתו או בן
 משפחה של בן זוגו, או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב התנדבות

 לענין תקנות אלה.

ת ו ב ד נ ת ה  סייגים ל

 3. (א) שר העבודה והרווחה יאשר גוף ציבורי לענין סעיף 198ה(1) לחוק אם התמלאו
 בו כל אלה:

 (1) הוא מתנהל ללא כוונת דווח;
 (2) הוא מפעיל לפחות מאתיים וחמישים מתנדבים במשך שנה;

 (3) הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות;
 (4) יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת

 מתנדבים;
 (5) הוא קיים פעילות סדירה במשך ששה חדשים רצופים לפהות בתכוף

 לפני שהגיש בקשתו לאישורו כגוף ציבורי.

 (ב) הודעה על אישור גוף לפי סעיף 198 ה (1) לחוק תפורסם ברשומות.

רי ר גוף ציבו  אישו

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 138.
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 4. (א) גוף המבקש לאשרו כגוף ציבורי לענין סעיף 198ה(1) לחוק, יגיש לשר ״™.1?!"
 לאישור גוף

רי בו י  בקשה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד, וימסור פרטים על מטרות הגוף ופעולתו בשנה ג
 שקדמה להגשת הבקשה.

 (ב) לבקשה יצורפו:
 (1) תקנון הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף;

 (2) רשימת חברי ההנהלה של הגוף ופרטיהם האישיים, לרבות מקום
 עיסוקם או מקום עבודתם.

מ תקפד, של הפניה ו ת  5. תוקפה של הפניה כמשמעותה בסעיף 198ה(1) לחוק, יפקע כעבור שנה מ
 עשייתה, זולת אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

ץ ביטול אישור של י ב תי ו  6. (א) שר העבודה והרווחה רשאי לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענ
י י י ב י ר צ י - ג ת ה 1 ׳ , ו ת ע ד  בפניו ובין בפני מי שהשר קבעו לכך, לבטל אישור שניתן לגוף, אם חדלו, ל

 קיים בו אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3.

 (ב) הודעה על ביטול אישור לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, וכעבור שלושים
 ימים מיום הפרסום בטלה כל הפניה שנעשתה על ידי אותו גוף.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן תשל״ח (25 במרס 1977). "י׳ייי׳

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל״ח—•1978״. השם

ל כץ א ר ש  כ״ ט בתמוז תשל״ח (3 באוגוסט 1978) י
 (חמ 554—3) שר העבודה והרווחה

 פקודת התעבורה

דה ת לביצוע הפקו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה י, אני מתקין תקנות אלה:

 בתקנה 543 לתקנות התעבורה, תשב״א—1961 ־ — תיק וו תקנה 543

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) מבקש ההעברה יגיש בקשתו בטופס שקבעה הרשות.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הרשות רשאית להתיר העברת מוגית באחת מאלה:
 (1) בעל המונית אינו מסוגל להפעילה מחמת נכות להנחת דעתה של

 הרשות!

ת ישראל, נוסה חדש 7, עמי 173. נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשנ״א, עמי 1425; תשל״א, עמי 563; תשל״ז, עמ׳ 2120; תשל״ח, עמי 1790
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 (2) עברה תקופה של עשר שנים מיום שניתן לראשונה רשיון לגבי
 המונית;

 (3) המבקש הוא יורשו שלי בעל המונית;

 ובלבד שלא תתיר הרשות העברת מונית לפי פיסקאות (1) ו־(2) אלא לאדם
 הממלא אחר תנאי תקנה 527(א)(1)(2) ו־(5) עד (9).

 (ד) הרשות רשאית להתיר את ההעברה לתאגיד אם נתקיימו בו כל אלה
 להנחת דעתה:

 (1) הוא מחזיק משרד מסודר;

 (2) מטרתו ועיסוקיו הם הפעלת שירותי מוניות בלבד;

 (3) לרשותו מקום חניה מתאים סמוך למשרד, לחנית כל המוניות
 המופעלות על ידו;

 (4) לרשותו צוות סדרנים, ציוד, ותנאים להפעלה תקינה של השירות;

 (5) לרשותו תחנת מוניות שאושרה על ידי רשות התמרור המקומית
 ורשות התמרור המרכזית;

 (6) לשירותו עומד אדם שיש לו זכות בתאגיד ואותו אדם הוא
 שיפעיל את המונית במסגרת התאגיד (להלן בתקנה זו — המפעיל);

 (7) המפעיל הינו בעל רשיון נהיגה למונית לפי הפקודה;

 (8) ביום הגשת הבקשה חלפו שבע שנים למן תום ריצוי העונש על
 העבירה שהורשע בה המפעיל — אם הורשע — ולדעת הרשות היה
 בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל מונית ולתת בה שירות, ובתנאי
 שהעבירה לא היתה נגד בטחון המדינה; היה העונש מאסר על תנאי
 בלבד, יתחיל מנין התקופה של שבע שנים כאמור מיום גזר הדין אם

 התנאי קדים;

 (9) המפעיל אינו רשום כבעלים או כמפעיל של מונית אחרת בתאגיד
 המבקש או בתאגיד אחר;

 (10) מספר המוניות הרשומות על שם התאגיד לא יעלה על מספר
 המפעילים העומדים לשירותו ואשר ממלאים אחר התנאים האמורים

 בפסקאות (6) עד (9).

 (ה) רשיון למונית שהועבר לפי תקנת משנה (ד) יירשם על שם התאגיד
 ויצויין בו שמו של המפעיל ויראו את המפעיל מיום מתן הרשיון כבעל

 מונית לענין חלק זה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 7), תשל״ח—1978״.

ת י מ ר ע י א  כ״ט בתמוז תשל״ח (3 באוגוסט 1978) מ
 >חמ ־־3í83 שר התחבורה
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 רווק עבודת נשים, תשי״ד-954ן

מה ו ת בדבר עבודה בקרינה מי ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק עבודת נשים, תש י ״ד—954( י, אני מתקין
 תקנות אלה:

ת 1. בתקנות •אלה — י י ד ג  ה

 ״אשה בגיל הפוריות״ — אשד, שטרם מלאו לה 50 שנה;

 ״זיהום רדיואקטיבי״ — זיהום של מקום, חפץ, חומר, בעל חיים, צמח, מים או אויר על ידי
 קרינה מיוננת, בין שהזיהום גורם להקרנה חיצונית ובין שהזיהום גורם להקרנה פנימית;

 ״מומחה״ — בעל ידיעות והכשרה במדידת קרינה מיוננת ובסיכוני קרינה;

 ״עובדת קרינה״ — אשד, העובדת במקום עבודה חשוף לקרינה מיוננת, לרבות —
 (1) אחות או כוח עזר העוסקות בטיפול ובסיעוד של חולים באיזוטופים;

 (2) עובדת העוסקת בפעולות רפואיות בעזרת קרני רנטגן;
 (3) עובדת העוסקת בייצור תכשירים המכילים רדיואיזוטופים;

 (4) עובדת או כוח עזר (לרבות פועלת נקיון) במעבדות איזוטופים, במכוני מחקר,
 במרפאות ובבתי־ חולים ובמפעלים תעשייתים.

 ״קרינה חיצונית״ — קרינה מיוננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו;

 ״קרינה מיוננת״ — קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית — לרבות קרינה מקרני שפופרות
 רנטגן, מאיצי חלקיקים, חומרים רדיואקטיביים ונאוטרונים — שיש בה בעברה דרך

 חומר כדי לגרום במישרין או בעקיפין להתהוות יונים;

 ״הקרנה פנימית״ — קרינה מיוננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שבתוך גופו;

 ״רופא מורשה״ — רופא שהרשהו שר הבריאות לענין תקנות אלה, לפי המלצת שירות
 רפואי מוסמך;

 ״שירות רפואי מוסמך״ —
 (1) לשכה מחוזית של משרד הבריאות;

 (2) קופת חולים כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, תשל״ג—1973 ־;
 (3) מוסד ששר העבודה, לאחר התייעצות בשר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות

 אלו.

 מדידת החשיפה 2. חשיפת אזור הבטן של אשד! שהיא בגיל הפוריות לקרינה חיצונית מיוננת לא

 תעלה על 0.4 ראם לחודש. מדידת החשיפה תיעשה על ידי ענידת התג הדוסימטרי מעל
 לסינור המגן.

י מומחי• 3. המעביד ימנה מומחה במפעלו. על המומחה לעמוד בפני ועדה שימנה שר העבודה ו נ  מי

 והרווחה לקבלת אישור בדבר היותו מומחה. הועדה תוכל לבטל מינויו של מומחה אם
 לדעתה אין לו הכישורים הדרושים.

 ג ם״ח תשי״ד, עמי 154.
 2 ס״ח תשל״ג, עמי 88.
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 4. (א) עובדת קרינה שנכנסה להריון תודיע למעבידה על כך בכתב ללא דיחוי
 לאחר שנודע לה על הריונה ותצרף אישור רפואי על הריונה.

 (ב) נמסרה הודעה על הריונה של עובדת קרינה, יפנה אותה המעביד לרופא
 מורשה כדי לקבל חוות דעתו על המשך העסקתה בקרינה מיוננת.

 (ג) על סמך חוות דעתו של מומחה, ינקוט המעביד באמצעים יעילים כדי להבטיח
 שהחשיפה המשוערת לא תעלה על 0.15 ראם לחודש.

 (ד) העובדת בקרני רנטגן במכונה שהיא מיועדת לייצר מתח אשר עולה על
 50 קילו וולט או החשופה לקרני גמה לא תקבל מנת קרינה העולה על 0.15 ראם לחודש.

 המעביד ינקוט בכל האמצעים למנוע כי —

 (1) אשד, בגיל הפוריות תבלע או תנשום כמות של זיהום רדיואקטיבי
 הגורם לחשיפה העולה על 0.5 ראם לשלושה עשר שבועות רצופים;

 (2) אשה בהריון תבלע או תנשום כמות של זיהום רדיואקטיבי הגורם
 לחשיפה העולה על 0.5 ראם במשך כל תקופת ההריון.

 תקנות אלה חלות על אשד, בגיל הפוריות.

 תקנות אלו תוצגנה במקום הנראה לעין במקום בו עובדות נשים בקרינה מיוננת.

 תהילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מיוננת), תשל״ה—

 ה.

.6 

.7 

.8 

.9 
 1978״.

ה ע ר בדת ק  עו
 בהריון

נה פנימית  קרי
 — אמצעי מגן

 החולד,

ת ו נ  הצגת התק

 תחילה

ל כץ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ח בתמוז תשל״ה (2 באוגוסט 1978)
 (הנן 480—3)

ו 9 5 7 - ״ח י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת
ים נ ן טמפו  צו בדבר סימו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 42,31,15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״טמפונים״ — טמפונים עשויים מצמר גפן, מחומרים אקריליים, מיני אקריליים או מכל

 חומר אחר;
 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייצר טמפונים;

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור טמפונים בסיטונות או בקמעונות, לרבות
 יבואן או סוכן:

 1 סייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26; וזשל״ח, עמי 84, עמי 100.
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 ״אריזה״ — אריזה לצרכן;
 ״דף הסבר״ — עלון הדרכה על אופן השימוש בטמפונים.

 2. לא ייצר יצרן למכירה ולא יחזיק יצרן או סוחר למכירה טמפונים שאינם ארוזים הגבלת הייצור
ה ק ז ח ה ה  באריזה לצרכן ומסומנים לפי צו זה, או המסומנים באופן העשוי להטעות. ו

 3. יצרן או סוחר לא ימכור טמפונים, לא יציעם למכירה ולא יעבירם לידי אחר אלא הגבלת מכירה
' י י נ ק  אם הם ארוזים באריזה לצרכן והם מסומנים לפי צו זה באופן שאיננו עשוי להטעות. י

 4. כל אריזה לצרכן תכיל דף הסבר. , דף הסבר
ן  5. סימון הטמפונים הנדרש בצו זה וכל סימון נוסף יהיה בשפה העברית. . שפת הסימו

מ מ י ס  6. הסימון ייעשה על האריזה לצרכן ויכלול פרטים אלה : פרטי ה

 (1) שם היצרן, מענו והסימן המסחרי שלו;
 (2) ארץ הייצור;

 (3) שם הסוחר המשווקם, מען הסוחר והסימן המסחרי שלו:.
 (4) מספר היחידות שבכל אריזה לצרכן;
 (5) התמרים שמהם מיוצרים הטמפונים;

 (6) ״לפני השימוש נא לעיין בדף ההסבר המצורף״.

תיאור ן ו  7. לא יסמן ולא יתאר אדם טמפונים ולא יגרום לסימונם או לתיאורם אלא אם הסימון סימו
ם י ג ו פ מ  והתיאור מתאימים להוראות הסימון לפי צו זה. ט

ן ותיאור  8. לא יוסיף אדם ולא יגרום שיווםף כל פרט בסימונם או בתיאורם של טמפונים סימו
ף ם י  בנוסף לפרטים לפי סעיף 6, אלא אם הפרט הנוסף הוא נכון ואינו עלול להטעות. ג

 9. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר. שמירת דינים

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון טמפונים), תשל״ה-
 1978״.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  כ׳ בתמוז תשל״ח (25 ביולי 1978) י
) שר התעשיה, המסחר והתיירות 3 ~ 5 6 מ 6 ח ) 

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

וחד ת ללא רשיון מי רו  צו בדבר יבוא סחו

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

ן סעיף 2  1. . בסעיף 2 לצו יבוא חפשי, תשל״ח—1978 2 (להלן — הצו העיקרי), אחרי סעיף תיקו
 קטן (ד) יבוא:

ם׳ 1, עמ׳ 137. •  ( ע״ר 1939, תו
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 1774.

ס׳ 2, «מ׳ 1201.  3 ע״ר 1939, תו
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 ״(ה) סחורה שאין ליבאה על פי הוראות צו זה או שהוראות הצו אינן חלות על
 יבואה, יחולו עליה הוראות צו מתן רשיונות יבוא, 1939 3.״

ו סעיף < 2. בסעיף 4 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:  תיקי

 ״(ג) סחורה המפורטת בתוספת השניה כאשר לצידה תנאי עמידה בתקן או מפרט
 וחלים לגביה יותר מתקן אחד מאלה הרשומים לצידה, יהיה התנאי ליבוא, עמידה

 בכל התקנים החלים לגביה והרשומים לצידה באותה תוספת.״

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון), תשל״ח—1978״.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  ט״ז בתמוז תשל״ח (21 ביולי 1978) י
 >חמ 197־-־3) שר התעשיה, המסחר והתיירות

, 939ו  פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה)

וחד ת ללא רשיון מי רו  צו בדבר יבוא סחו

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

- הצו העיקרי) — ת 1. בתוספת הראשונה לצו יבוא חפשי, תשל״ח—1978 2 (להלן - פ ס ו ת י ו י י ק י  ת

 הראשונה

 (1) במקום פרט 87.02.1090 יבוא :
 ״87.02.1090 חייב ברישוי גם במקרים של משומש״

 יבוא אישי אם לא חלות עליו
 הוראות התוספת השניה.

 (2) במקום פרטים 87.02.3093 ו־87.02.3097 יבוא:
 ״87.02.3093 חייב ברישוי גמ במקרים של משומש״

 87.02.3097 יבוא אישי אם לא חלות עליו
 הוראות התוספת השניה

 (3) אחרי פרט 87.07.9910 יבוא:
 ״87.09 אישור מיוחד גם בנןקרים של יבוא

 אישי״

ת 2. בתוספת השניה לצו העיקרי — פ פ ו ת  יניקיז ה
 השניה

 (1) במקום פרטים 87.02.1090 ו־87.02.3093 יבוא:
 ״87.02.1090 רכב מנועי להסעת נוסעים 1. מהדגם הכלול ברשימה שאישרה

 הרשות המוסמכת.

ס׳ 1, עמ׳ 137.  1 ע״ר 1939, תו
 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1774.
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 תחילה

 2. הרכב הוא חדש.
 3. הרכב הוא משנת ייצור אחרונה.

ם מאושרים  4. נכלל ברשימת תמי
 על ידי הרשות המוסמכת.

 5. יובא על ידי יבואן מורשה.
 6. עונה על דרישות תקנווו התעבו

 רה, תשכ״א—1961.
 ביבוא אישי יחולו תנאים 1, 3 ו־6 וכן

 תנאים אלה:
 1. אם הרכב משומש — הוא משנת
 הייצור האחרונה, אולם יובא לא־
 אחר תום שנת הייצור ולפני 31
 בדצמבר של אותה שנה, הוא
 מאחת משתי שנות הייצור שבש

 נה השוטפת.

 2. אם הרכב חדש — הוא משנת
 הייצור האחרונה או משנת ייצור
 קודמת לה, אולם אם יובא לאחר
 תום שנת הייצור האחרונה ולפני
 31 בדצמבר של אותה שנה, הוא
 מאחת משתי שנות הייצור שבש
 נה השוטפת או משנת ייצור נוס־

 פת הקודמת להן.

 3. אם הרכב נע בכבישים לפני יבו
 או, יציג המייבא אותו בפני גובה
 המכס את רשיון הרכב או מסמך
 אחר המעיד להנחת דעתו של
 גובה המכס על התקופה בה נע

 הרכב.״

 1. מהדגם הכלול ברשימה שאישרה
 הרשות המוסמכת.

 2. הרכב הוא חדש.
 3. הרכב הוא משנת ייצור אחרונה.

 4. יובא על ידי יבואן מורשה.
 5. עונה על דרישות תקנות התעבו

 רה, תשכ״א—1961.
 תנאים אלד, פרט לתנאי 4 יחיולו גם

 במקרים של יבוא אישי.״

 מכוניות מונעות במנוע בנזין
 שמשקלן הכולל המותר אינו

 עולה על 2,200 ק״ג

87.02.3093 

 (2) במקום פרט 87.02.3097 יבוא:
 ״87.02.3097

 (3) פרט 87.09 והרשום לצדו יימחקו.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ב באב תשל״ח (15 באוגוסט 1978).

 4. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מם׳ 2), תשל״ח—1978״,

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 י״א באב תשל״ח (14 באוגוסט 1978)
 (חמ 197—3)
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 חוק גימלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון, תשכ״ט-1969
ת בדבר גימלאות לשרים ולשאיריהם ס נ כ ם של ה עדת הכספי ת ו ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 •י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

! 1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), ף י ע ס ן ו ק י  ת

 תש״ ל—1969 2 (להלן — ההחלטה העיקרית) —
 (1) במקום הגדרת ״המשכורת הקובעת״ יבוא:

 ״״המשכורת הקובעת״, לעגין חישוב גימלתו של י זכאי ביום פלוני —
 סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשר שתפקידו

 כתפקיד השר לשעבר שמכוחו נתבעת הגימלה״;
 (2) הגדרת ״תוספת קבועה״ — בטלה.

ל סעיף 25» 2. סעיף 25א להחלטה העיקרית — בטל.  ביטו

* 3. תחילתה של החלטה זו ביום כ״ ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978). ל  תחי

ם 4. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון .(שרים  ייש
 ושאיריהם) (תיקון), תשל״ה—1978״.

ה ל ו ר י ב ץ מ ל  כ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978) ש
< יושב ראש ועדת הכספים 3 - 1 9 מ 3 ח < 

 1 ס׳׳ה תשכ״ט, עמ׳ 98; תשל״ח, ענ?׳ 73.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 27; תשל״ז, עמי 1229.

 חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ״ס-1969

ת ולשאיריהם ס נ כ ת בדבר גימלאות לחברי־ ה ס נ כ עדת ה ת ו ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969-י, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 1. בסעיף 8 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (הברי־הכנסת ^
, בסופו יבוא:  ושאיריהם), תש״ל—1969 2

 ״כן יהיה זכאי לתשלום מס הכנסה שהוא חייב בו על שירותי מזכירות
 הניתנים לו על פי סעיף 26 להחלטה האמורה, ובלבד שהוראה זו לא תחול
 לגבי כל סכום העולה על הסכום ששר לשעבר זכאי לו לפי הסעיף האמור.״

 1 ס״ח תשכ׳׳ט, עמי 68.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 33¡ וושל״ח, עמי 789,

ת 3883, כ״א באב תשל״וז, 8ן24.8.19 ו נ ק ת  1,992 קובץ ה



 2. אחרי סעיף 30ב להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי־הכנסת הוטפת סעיף 30ג
, יבוא:  ושאיריהם), תש״ל—1969 2

לה 130. הוראות סעיפים 30א ו־י30ב לא יחולו על חבר־כנסת לשעבר -תחו  ״אי

 שגימלתו מחושבת, לפי הטיפה להגדרת ״המשכורת הקובעת״, על פי
 משכורת סגן שר.״

 3. תחילתה של החלטה זו ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1973). י״יייי׳

ם ש  4. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון' (חברי־הכנסת ה
 ושאיריהם) (תיקון מס׳ 4), תשל״ח—1978״.

ן מ ר ק ב ח צ  כ״ח בתמוז תשל״ח (2 באוגוסט 1978) י
< יושב ראש ועדת הכנסת 3 ׳ ~ 1 9 מ 3 ח ) 

 חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ״ט-1969

ם ולשאיריהם ת בדבר גימלאות לשופטי ס נ כ ם של ה י פ ס כ ת ועדת ה ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 •י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שופטים ושאיריהם),
—  תש ״ל—1969 2

 (1) במקום הגדרת ״המשכורת הקובעת״ יבוא:
 ״״המשכורת הקובעת״, לענין חישוב גימלתו של זכאי ביום פלוני —
 סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשופט שדרגתו
 כדרגת השופט לשעבר שמכוחו נתבעת הגימלה, ואם אותו שופט קיבל,
 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, ערב סיום כהונתו משכורת
 לפי דרגה גבוהה יותר — סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע

 באותו יום לפי הדרגה הגבוהה יותר״;

 (2) הגדרת ״תוספת קבועה״ — בטלה.

 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

 לנושאי משרה ברשויות השלטון (שופטים

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  ש
 יושב ראש ועדת הכספים

 3. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות
 ושאיריהם) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 כ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978)
פ 193—3) ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 98; תשל״ח, עמי 73.
 2 ק״ת תש״ל, עמי 428; תשל״ז, עמי 1660.

ת 3883, כ״א באב תשל״ח, 24.8.1978 1993 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק גימלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון, תשכ׳׳ט-969 ן

ת בדבר גימלאות לדיינים ולשאיריהם ס נ כ ם של ה עדת הכספי ת ו ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

! סעיף 1 1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (דיינים ושאיריהם),  תיקו

 תש ״ל—1969 2 —
 (1) במקום הגדרת ״המשכורת הקובעת״ יבוא:

 ״ ״המשכורת הקובעת״, לענין חישוב גימלתו של זכאי ביום פלוני —
 סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לדיין שדרגתו
 כדרגת הדיין לשעבר שמכוחו נתבעת הגימלה ואם אותו דיין קיבל,
 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, ערב סיום כהונתו משכורת
 לפי דרגה גבוהה יותר — סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע

 באותו יום לפי הדרגה הגבוהה יותר״;

 (2) הגדרת ״תוספת קבועה״ — בטלה.

 תחילי. 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

 השם 3. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (דיינים
 ושאיריהם) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 כ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978) ש ל מ ה ל ו ר י נ ץ
י יושב ראש ועדת הכספים 3 ־ " 5 5 ״ ' 

 1 סייח תשכ״ט, עמי 98; תשלי״ח, עמי 73.
 2 ק״ת תש״ל, עמי 433; תשל״ז, עמי 1661.

ז 9 6 9 - ט ״ כ ש  חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, ח

ם ולשאיריהם י ת לקאד ו א ל מ ת בדבר מ ס נ כ ם של ה ת ועדת הכספי ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 תיקי! סעיף 1 1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (קאדים ושאיריהם),
 תש״ל—1969 2 —

 (1) במקום הגדרת ״המשכורת הקובעת״ יבוא:
 ״ ״המשכורת הקובעת״, לענין חישוב גימלתו של זכאי ביום פלוני —
 סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לקאדי שדרגתו

 ג סייח תשכ״ט, עמי 98,- תשל״ח, עמי 73.
 2 ק״ח תש״ל, עמי 438; תשל״ז, עמי 1661.

ת 3883, כ״א באב תישל״ח, 24.8.1978 ו נ ק ת  1994 קובץ ה



 כדרגת הקאדי לשעבר שמכוחו נתבעת הגימלה ואם אותו קאדי קיבל,
 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, ערב סיום כהונתו משכורת
 לפי דרגה גבוהה יותר — סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע

 באותו יום לפי הדרגה הגבוהה יותר״;

 (2) הגדרת ״תוספת קבועה״ — בטלה.

 2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977). תחילה

 3. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (קאדים השם
 ושאיריהם) (תיקון), תשל״ח—1978״.

ץ נ י ר ו ה ל מ ל  כ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978) ש
 1 יושב ראש ועדת הכספים

ן 9 6 9 - ט ״ כ ש  חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, ח

הב ולשאיריהם ם מד׳ י ת בדבר גימלאות לקאד ס נ כ ם של ה עדת הכספי ת ו ט ל ח  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 י, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

ן סעיף 1 ב תיקו ה ׳ ד  1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (קאךים מ
 ושאיריהם), תש״ל—1969 2 —

 (1) במקום הגדרת ״המשכורת הקובעת״ יבוא:
 ״ ״המשכורת הקובעת״, לעגין חישוב גימלתו של זכאי ביום פלוני —
 סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לקאדי מד׳הב
 שדרגתו כדרגת קאדי המד׳הב לשעבר שמכוחו נתבעת הגימלה ואם
 אותו קאדי מד׳הב קיבל, על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת,
 ערב סיום כהונתו משכורת לפי דרגה גבוהה יותר — סכום המשכורת,
 בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לפי הדרגה הגבוהה יותר״;

 (2) הגדרת ״תוספת קבועה״ — בטלה.

לה  2. תחילתה של החלטה זו ביום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977). תחי

 3. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (קאדים השם
 מד׳הב ושאיריהם) (תיקון), תשל״ח—1978״.

ה ל ו ר י נ ץ מ ל  כ״ז בתמוז תשל״ח (1 באוגוסט 1978) ש
) יושב ראש ועדת הכספים 3 - 1 9 מ 3 ח ) 

 1 ס״וז תשכ״ט, עמי 98: תשל״ח, עמי 73.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 2477; תשל״ז, עמי 1662.

ת 3883, כ״א באב תשל״ח, 24.8.1978 1995 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הדשות וסגניו וכהונתם),

 תשל״ה-975ז

ת בדבר סדרי בחירות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ג)(2), 8(א) ו־3:3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
 ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—1975 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הפנים

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 4 1. בתקנה 4(א) לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות וסגניו),  תיקון תקנ

 תשל״ו—1975 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) במקום ״6000״ יבוא ״12,000״ ־,
 (2) במקום ״12,000״ יבוא ״16,000״.

ספת תקני, 5א 2. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:  הו

 ״פתקי הצבעה 5א. מתקיימות בהירות חוזרות לגבי מועמד שנותר כאמור בסעיף 9א(א)

ת לחוק, יהיה פתק ההצבעה בעדו פתק הצבעה כאמור בתקנה 5, ופתק י י ״ ח

ף ^ י

ס

י ח

י ^ 
 9א לה יק ההצבעה נגדו פתק הצבעה ריק בצבע ירוק.״

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש רשות
 וסגניו) (תיקון), תשל״ח—1978״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ח בתמוז תשל״ח (23 ביולי 1978) י
' שר הפגים 3 ־ 5 0  >"מ 4

 1 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 211; תשל״ו, עמי 151; תשל״ז, עמי 4 ועמ׳ 21.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 344.

 תיקוני טעויות

 בהודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים על ידי המועצה המקומית קרית מלאכי,
 שפורסמה בקובץ התקנות 3813, תשל״ח, עמי 696, במקום ״חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות
 (שווקים), תשל״ג—1972״ צ״ל ״חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מס׳ 2), תשל״ג—

 1972״.

 בחוק עזר לעפולה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ח—1978, שפורסם בקובץ התקנות 3868,
 תשל״ח, עמ׳ 1703, בפריט 4 לתוספת, במקום ״בנין שאינו בנין מגורים, לכל מ׳׳ק של נפח הבנין

 750״ צ״ל ״בנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 7.50״.

 בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים סוף), תשל״ח—1978
 שפורסם בקובץ התקנות 3871, תשל״ח, עמ׳ 1765, בסעיף 3, במקום ״בסעיף 1:״ צ״ל ״בסעיף ב׳

 לתוספת״.

ב תשל״ת, 24.8.1978 א ת 3883, נ״א ג ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1996 

 המחיר 4 לירות


