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 תש"ם-1979 2(, מס' )תיקון המכסתקנות

 ועדתי ובאישור  המכס1  לפיורד  ו-232 70 68, סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני העיקריות, לתקנות 16 תקנה לעגין הכנסת שלהכספים

 הפרקתחלפת
השביעי

 העיק- התקנות - )להלן 2 תשכ"ו--1965 המכס, לתקנות השביעי הפרק במקום1.
 : יבואריות(,

 רשויים מחסנים שביעי:"פרק
 - זה בפרק12.

 כלל בדרך להניחם שנהוג טובין להחסנת המיועד מגודר מגרש - אצרים""מחסן
 ; לכך המיועדים במכלים לרבות מחסה, ללא השמים כימתתחת

 להחסנת נאותים סידורים שבו הצדדים, מכל המוגן ומקורה סגור מבנה = סגור""מחסן
 ; טובין והוצאת להכנסת נאותים פתחים בעל והואטובין

 של8 כלל דרך להחסנה המיועד חצרים, מחסן או סגור מחסן - מטענים" מסוף"מחסן
 ריקונן לרבות מכולות, באותן כשהם אליו ומגיעים במכולות באניות המיובאיםטובין
 ; לייצוא המכלה לשם וכן פיצולן,או

 כמשמעותי בנקאי במוסד רמוגן משורין חדר - יקרות" מתכות"מחסן
 ישראל, בנק בחוק

 ערך; וחפצי  מוצריהן  יקרות, מתנות להחסנת המשמש ש,תשי"ד-4~19
 לאניות להספקה המיועדים טובין להחסנת לגור מחסן - טיס" וכלי אניות לצידת"מחסן
 ; טיסוכלי

 הרסנתם לשם תעופה בנמל או בנמל סגור מחסן -- מישראל" ליוצאים למכירך"מחסן
 לנציגויות טובין למכור גם ניתן שבו מישראל, ליוצאים למכירה המיועדים טוביןשל

 המלס תעריף לפקודת לתוספת 3 בפרט כמשמעותם חוץ מדינות שלולנציגים
 4; 1911והפטורים,

 המיועד צלזיוס מעלות ל-0 מתחת של קירור כושר בעל סגור מחסן - קירור""מחסן
 קפוא; או צנון במצב להחסיגם שיש טובין שללהחסנתם

 המשמשים טובין של להחסנתם המיועד חצרים מחסן או סגור מחסן - לייצור""מחסן
 ; למחסן הצמוד המחסן, בעל של במפעלו טוביןלייצור

 [שש חלקים של להחסנתם המיועד חצרים מחסן או סגור מחסן - רכב" לייצור"מחסן
 '88 ולהתם- למחסן הצמוד המחסן בעל של במפעלו רכב כלי לייצור המשמשיםואבזרים
 ; ייצורם גמר עם המוגמרים הרכב כלי שלנתם
 בלתי רכב כלי של להחסנתם המשמש סגור מחסן או חצרים מחסן - רכב""מחסן

 של היבהן של . בישראל הבלעדי הסוכן הינו המחסן בעל אשר בלבד,משומשים
 ; יצרן אותו של מטעמו הבלעדי היבואן או הרכבכלי

 שלבעליו  ובלבר  היותר, לכל רכב כלי  סו  לתצוגת סגור מהסן - רכב"  לתצוגת"מחטן
 ; רכב לייצור למחסן או רכב למחסן רשיוןגם

 39. עמ' 3, חדש תסה ישראל, מדינת דיני1
 81. עמ' תש"ם, 214; עמ' תשכח, ק"ת2
 192. עמ' תשי"ד, מ"חן
 ק"ת4

- 
 83. עמ' תשל"ט, 251, מק"ת שיעורי

  9ד19.9.1% תש"ם, בפסלו י"ס 4064, חתקנ1תקובץ548



 -נ דלק""מחסן

 מחסי
 5; תשל"ט--DD) ,)2 1978' בלו( והטלת דלקעל הקלי בצו כמשמעותו דלק, להחסנת המיועד חצויים מחסן אי סגור

 ,,' ," מרטי. או כללי רשוי למחסן רוויון -"רשיון"

 מחסזרש.ון
 עטירשוי

 וכלי אניות לצידת מחסן : אלה מחסנים לסוגי אלא פרטי מחסן רשיון יינתן לא13.
 דלק, מחסן רכב, לייצור מחסן לייצור, מחסן מישראל, ליוצאים לעכירה מחסןטיס,
 רכב. לתצוגת מחסן רכב,מחסן

 לרשיוןבקשה
ולחידושו

 הקהול לחלי המפורטים מן מכס בבית תוגש לחידושו או רשיון למתן בקשה )א(14.
 ,תעופה נמל או אילת, אשדוד, 'חיפה, תל-אביב-יפו, ירושלים, : המאסן שנמצאלמקום

 הקרוב. שאינו מכס בבית שתוגש להורות רשאי המנהל אולםבי-גוריון,

 הששית. וכבתופסת הנוסח לפי תהיה הבקשה)ב(
 פקיעתו. לפני בדצמבר 1 מיום יאוחר לא תוגש רשיון לחידוש בקשה)ג(

ערבויות  - למנהל יגיש חידושו או רשיון המבקש )א(15.
 שתקפה לירות, 200,000 של בסכום בנקאית ערבול)1(

 לתקופו"
 הרשיון,

 ,וכן
 החל מהמכס אחוזים, וחמי.שה לעשרים השווה בסכום בנקאית ערבות)2(
 הרש- בתקופת במחסן מוחסנים להיות העומדים או הסוחסנים הטוביןעל
 יותר. הגבוה לפי הכל לירות, 1,000,000 בסך אויון,

 לחלופין)1()ב(
 רשאי

 במקום למנהל להמציא חידושו או רשיון המבקש
 אל המומנה ביטוח, מחברת אישור )א()2( משנה תקנת על-פיהערבות

'מנ~

 מבוטאים הרשיון בתקופת ~מהמנו המוחסנים הטובין לפיו המכס,,
 בהם המסים 'בתוספת סי"פ הטובין ערך לפי יהא הביטוח סכום פריצה;נגד

 הביטוח בפוליסת ; הרשיון לתקופת יהא הביטוח תוקף ; הטוביןחייבים
 והבלו. המכס מנהל לטובת יהיו האמורים שהמסיםיותנה
 בעל יחיב הביטוח תקופת במשך כלשהו בזמן ייטוח תת של במקרה)2(

 הטובין חייבים שבו המסים סכום כל על בנקאית עקבות בהמצאתהרשיון
המותסגים.

 יודיע הטובין את ביטח ולא )א( משנה תקנת לפי ערבות הרשיון בעלנתן)ג(
 העובין. לבעל" כךעל

 בעל של לאחריותו ערובה תשמש .זו תקנה לפי הביטוח, לרבות ערבות,)ל(
 לפקידה. החמישי בפרק לאמורהרשיון

 לפי המכס גובה או המכס רשות של מסמכותם לגרוע כדי זו בתקנה אין)ה(
 לפקודהל ו-35 31סעיפים

 שיקבע בטפסים יהיו זו תקנה לפי הביטוח מחברת והאישור הערבויות)ו(
 של ובמקרה המנהל דרישת עם - חדש לרשיון בקשה של במקרה יוגשו והםהמנהי,
w1*i?nהרשיון. תוקף פקיעת שלפני בדצמבר מ-31 יאוחר יא - רשיון 

 ק"ת5
- 

 525, עמ' תשל"ט, 252, מק"ת שיעורי

 549. 9.12,1979 תש"ם, בכסלו י"ס 4054, התקנותקובז



 תהיה: מחסן רשיון בעל שישלם שנתית רשיון אגרת )א(16.אירית
 הקודמת: בשנה רשיון לו ניתן לא אם)1(

 היית_
 עירית של השיפוט בתחום כללי רשוי מחסןבעד.

75,000 אילת עירית אוירושלים

150,000 אחר במקום כללי רשוי מחסןבעד

75,000 פרטי רשוי מחסןבעד

12,000 הקודמת בשנה רשיון לו ניתןאם)2(

 למתזתנאים
 וחידושורשיך

 ובהתאם אלה, בתקנות כאמור יהיו לחידושו או רשיוז למתן התנאים )א(17.
 המנהל:להוראות

 אניות לצידת מחסן רשיון לחדש או ליחן מיוחדים, מטעמים המנהל, רשאי)ב(
 של הקרקע שטח אם אף לייצור, מחסן או מישראל ליוצאים למכילה מחסן טיס, כליאו

 השביעית. בתוספת מהאמור קטןהמחסן
 בשליטתו שאינן מסיבות כללי, רשוי מחסן רשיון בעל כי המנהל נוכח)ג(

 לבעל ללחן הוא רשאי נמצא, הוא שגו במקום מחסנו את ולנהל להמשיך יכולאינו
 בתוספת מהאמור קטן המחסן של הקרקע שטח אם אף אחר במקום למחסן רשיוןהמחסן

 הרשיון הוצא לו אשר המחסן משטח יקטן לא החדש המחסן ששטח ובלבדהשביעית,
 מתן יראו וערבויות אגרות לענין ; מ"ר מ-1000 השטה יקטן לא מקרה ובכלהמקורי,
 רשדון. כחידוש כאמוררשיון

 תצרים או בבנינים לראות המנהל רשאי אולם נפרד, רשיון יינתן רשוי מחסן לכל18. נפרדרשיון
 אחד. רשוי מחסןצמוד~ם

 לקללתפסול
 אורשיון

לחידושו

 במנהל או חידושה או הרשיון במבקש נתקיים אם יחודש ולא רשיון ~ינתן' לא19.
 מאלה: אחד המבקש, התאגיד שלפעיל

 הבקשה; הגשת שלפני שנים עשר תוך קלון עמה שיש בעבירה הורשע)1(
 עובדי של למשמעת דין בית החלטת פי על המדינה לשירות נפסל)2(

 המשטרה של למשמעת דין בית החלטת פי על המשטרה לשירות אוהמדינה,
 מוסמך. דין בית של דין פסק פי על לישראל הגנה בצבא חובה לשירותאו

 למתןהמלצות
רשיון

 להלן: כמפורט המלצה לבקשתו יצרף להלן, המפורטים למחסנים רשיון המבקש20.
)1(

 למחסי
 ; התחבורה משרד של הכללי המנהל המלצת - מטענים מסוף

 נמצא שבו הנמל מנהל מישראל-המלצת ליוצאים למכירה למחסן)2(
המחסן.

 מנעולים יתקין וכן רשוי כמחסן המשמשים והמבנים החצרים את יסמן רשיון בעל21. מחסןסימון
 הטובין. ושמירת המחסן לנעילת אחרים נאותיםוסידורים

 מחסןניהול
 גרתוביק

 יעסיק  המכס,  דיני  וקיום רשוי מחסן של התקינה ופעילותו ניהולו  הבטחת לשם22.
 ידאג רשיון בעל ; רשוי מחסן לניהול הדרושים כישורים בעל שהוא מנהל רשיוןבעל
 במחסנו. שוטפת ביקורתלקיום
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 מהסןניהול
ורישומים 23י

 הוראות לפי רישומים וינהל ושלמותם הטובין של נאותה להחסנה ידאג ושיון בעל ,
 רשימון בעדם שהותר הטובין של מדויק מידע קבלת עת, בכל ואפשרו אשרהמנהל
 מהמחסן, סולקו או שהוחסנו 'אולהחסגה,

 שנתידו"ח
 מלאיעל

 של המלאי על דו"ח שנה בכל בינואר 31 לד למנהל יגיש רשיון בעל )א(23א.
 הנוסח לסי ייגש הדו"ח שלפניו; -בדצמבר 31 ליום הרשי במחסן המוחסניםהטובין

 , ' . השמילי,.שנתוספת
 מיוהדים טעמים ראה אם המנהל, רשאי )א( משנה בתקנת האמור את על)ב(

 אחר. למועד דו"ח הגשת להתירילכרע

 החסנה, רשימון הותר שלגביהם לטובין הנוגע מסמך כל על ישמור רוציוז בעל,23ב;
 שניתן ובאומן נאות באופן הרשימון, התרת מיום לפחות שנים חמש במשך ,מחסנו, שםעל
 כךל על קמנהל שיורה עת כל המסמך את לבדוקיהא

 עלהודעה
שינוי
 לשינניאישור

 למנהל. מיד עליהם יודיע זה, פרק לפי רשיון בעל שמסר בפרטים שינריים חלו3בג,

 "טיאותו, קל להשפיע כדי בו קיש שינוי או מהותי, שיבול כל במחסן ייעשה לא723.
 המנהל. בכתב,מאת מוקדם אישורללא

 רשלן לבעל או רשיון בעלי לסוגי אלה, תקנות ,הוראות על להוסיף רשאי המנהל23ה. משלימותהוראות
 'הד.ושים באלה, וכיוצא רישומים . במחסן, סידורים בדבר כשללמות ,הוראיתמטליים,
 ולשלמותם, הטובין למשמרתלדעאו

 שליטההעברת
 פיקוחאו

 על הפיקוח, את או השליטה את שהיא, דרך בכל 'רוציוז, בעל יעביר לא .)א(123.
 אהה, לאדל מקצתו, או כולותמהסן,

 התופסי6 טובין במחסנו יחסין לא קירור, מחסן ללעט כללי, רשוי מחסן בעל)ב(
 הם אם או המחסן, בעל של בבעלותו הם אם ונאושר, "קרקע שטח של ל-20%מעל

 חברה. באותה שליטא לו שיש מי בבעלות ,, הם אם גם - מעטים חברת היא המחסן בעלת ואם בשליטתו, אשר מעטים חברתבבעלות

 זו,- תקנה לענין)ג(
 חביה קת לרבות הכנסה, מס לפקודת 76 בסעיף כמשמעותה חברה - מעטים" "חברת.

 . ; סעיף באותו כמשמעו"ה)

- D'DYD" בנוברת "שליטה ,ט  מחזיק קרוביו, עם ליחד או לבדו ,שולט, האדם כאשר 
 .. מאלה: באחת בעקיפין אובמישרין

 ; ההצבעה מכוח או שהוצא המניות ולהון לפחות 20%)1(
 או ההצבעה מכוח או שהוצא המניות מהון לפחות ב-20% להחזיק זכות)2(

 . ן לרכשהבזכות
 ; מהרווחים לפחות 20% לקבל זכות)3(
 .. מנ~. למנות זכות)4(

 בעלאחריות
הרשיון  החלים המסים לתשלום כאחראי הרשיון בעל את יראו החסנה, רשימון הותר )ח(23זי

 האמור כדין; המכס רשות מפיקוח לסילוקם ועד היבוא בנמל קבלתם מעת הטוב~ן,על
 דין. כל פי על סוכנו או הטובין בעל מאחריות גורע אינו זובתקנה
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 בעל של הסכמה צורפה אם אלא כללי במחסן החסנה רשימון יותר לא)ב(
 התשיעית, שבתוספת בנוסחהרשיון

 פי על מותרת הקא אם אלא טובת להחסנת הסכמתו רשיון בעל יתן לא)ג(
 דין. כל פי על אסורה ואיבההרשיון

 טוביןקבלת
וסילוקם

 15 של תקופה תוך למחסן הטובין את בעלם יעביר החסנה רשימון הותר )א(23ח.
 אחרת. המכס גובה התיר אס זולתיום,

 החסנה רשימון הותר שלא רשוי, במחסן טובין להחזיק או להחסין אין)ב(
 שהורה. וכפי אחרת מיוחדים, מטעמים המנהל, עורה אם אלא עליהם,שהוגש

 הקצרה, בדרך רשוי, למחסן הטובין של העברתם תהא החפנה רשימון הותר)ג(
 נאותים צעדים נקיטת תוך הרשוי, המחסן לתחום מחוץ שהיות וללא המירביתבמהירות
 המכס. דיני פי על כנדרש הטובין שלמותלהבטחת

 הטובין את להוציא הטובין געל חייב בארץ לצריכה יבוא רשימון הותר)ד(

 8 מסערים אעות הלרב מגה המ.1 "1 אית הושימ11, התרה משית 'ל'מ " מנימעהי,מ
 מוחרמים או מחולטים תפוסים, בתבעימ, בלתי טובין לגבי יפעל רשיון בעל)ה(
 המנהל. שיורה באופןבמחסנו

 לרשימוןצרופרת
החסנה

 ; אלה מסמכים בצירוף יבוא רשימון פי על אלא החסנה רשימון יותר לא )א(23ט,
 ן המנהל שיורה אחר מסמה וכל המטען מפרט הספק, השבון המוביל, של מסירהתעודת
 רשימון התרת לענין המטען ומפרט הספק חשבון יצורפו שלא להורות המנהל רשאיאולם
 מטענים. מסוף במחסןהחסנה

 חפצי להחסנת כללי רשוי במחסן החסנה על יחולו לא זו תקנה הוראות)ב(
 בלבד.עולים

 החסנההגבלות
 בדואר יבואעל

 להתירסירוב
החסנה

 בדואר, שיובאו טובין על כללי רשוי במחסן החנונה רשימון יותר לא23".

 מסויים רשף במחסן החסנה לאסור וכן החסגה רשימון להתיר לסרב רשאי המנ1';ל23"א.
 אחר. סביר מטעם או המכס דיני זעראות קיים לא הרשיון בעלאמ

 לדרושסמכות
יריעות

 המסמ- ושאר פנקסים הצהרות, ידיעות, ימציא רשיון בעל כי לדהום רשאי המנהל23יב,
 ושאר הפנקסים וכי זה, פרק הוראות ביצוע להבטיח כדי דרושים המנהל שלדעתכים

 שיקבע אחר אדם או מהנדס, דין, עורך חשבון, רואה בידי יאומתו האמוריםהמסמכים
 . הענין. לפיהמבהל

 והוא רשוי, מהסן של הרחבה או שיפוצים המנהל אישר בהם במקרים )א(23יג. זמני רשוימהסן
 הרשוי, ממחסן הטובין את להעביר .יש הרשוי מחסן של התקין ניהולו שלצורךנוכח
 טובין אותם להחסנת זמני רשוי מחסן לאשר זה, בפרק האמור אף על המנהל,רשאי

 מהנמל. ישירות טוביןולאחסנת
 על תעלה שלא ובלבד המנהל שיקבע לתקופה יהיה זמב" רשוי מחסן)ב(
שגתיים.

 ההור- כל לגביו ויחולו הרשוי, ממחסן נפרד בלתי הלק יהיה הזמני המחסן)ג(
 הרשוי. מחסן היה כאילואות
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 או ההניפוצים לגמר עד טובין לאחסנת ישמש לא המפונה ,הרשוי המחסן)ד('
 ממחסן הטובין פינוי ; בו האחסנה לחידוש' המנהל של אישורו לקבלת ועדההרחבה,
 המנהל. הנהיות על-פד ייעשו הזמני ,הרשוי במחסן והחסנתםהרשוי

 משימיתמרמים כללי. למחסן רשיון מתו על ידיעה ברשומות יפרסם המנהל ,23יד.

שמא" זה פיק בביצוע תפקידו בתוקף אליו שהגיעו' מסמך או ידיעה שום אדם יגלה לא23טו.
 סיייית

 דין." כל לפי לקבלו מוסמך שאינולמי

 תאפותהחלפת : יבוא העיקריות לתקנות והתשיעית השמינית השביעית, שששית, התוספות 5מקו26.

 ) n*ww"תוספת

 14()תקנה

 כללי/פרטי רשוי למתלן רשיון לרשץון/לחידושבקשה
 א' לק:ח

 המכס,...................................................גובהאל:
המבקש...................................................,

 .............; מס' ............................רחובלהעיד

 ............................ מסוג בתאגיד רשום ..........................,טי"יז

 ........................ הרישום יום ................................ רישוםמספר

 כללי/פרטי רשוי למחסז רשיון רשיון/חידוש בזה מבקשים אנו,
 .............................. סעיף: א' חלק שביעית בתוספת כמפורט המבוקשסוג,המחסן

 ........................................................ להחסנה המבוקשים הטוביןסוגי

 עליהם: החל והמכס הטוביזתיאור ין
=Tifותהע 1ש'עיי"מכ " ן '"4ק 

,*
-

 הרשיון מבוקש שלה לשנה שקדמה בשנה אליו, צמוד ומהמחסן העסק של ן המבירות כי "ד?
 ..........................לירות. : חידושואו

 שלה בשנה אליו, צמוד שהמחטן העסק של 1 המכירות כל סך הערכתנו שלפי מצהירים אנו*4
 ............................לירות, יהיה: "רשיוןמבוקש

 , היה: כאמור המבירות על שנדחו( מבס תשלומי לכלול )איו בפועל ששולם המכססכום*

 בלבד. לייצור למהסן חידושו או רשיון מבקש בידי ,ימולא'רק *%
 המבוקש. הרשיון לשקת שקדמה בשנה פעל טרם שעסקו ב-)'( כאמור, מבקש בידי ימולא*ע
 טוביז. מכירת על החל אחר מס וכל קניה מס למעט אולם המכס, כולל - המכירות" כל "סד1
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 ..........................;לירות. סך "...................... המןנס פרט לפי טוביןעל

 ...לירות: . ................... סך ,........ ..,. ... . המ,נס פרט לפי טוביןעל
 ...................................................................... המבקשהערות

........................................................................

 ב'חלק

 המבקש: של פרטיםלהלן

 ............................................. חשבון רואו; בידי מבוקרים המבקש עסקי,1.
 ...................... מס' טלפון ........................................ מענואשר

 ...................... נפרע הון ........................ רשום הון המבקש: של ההוו4

 בעלי כל שמות וכן בתאגיד, שליטה שלהם העיקריים המניות בעלי שמות פרט :מניות3.
 : החתימה מורשי ושמות המניות, מהון 10% לפחות מהם אחד שלכלהמנעות

 נקווערד מניות %ן ת"נ/ מס'ןהמעןהשם

-
ןדרכוןןהמדוייקהמקא

 ן,1.בעלי
2,המניות

.3

 התימהדוגמת1.ן.שמות
2. 2. "מורשי
3. 3.החתימה

 ג'*חלק

 המחסן: על הפרטיםלהלן
 . . מס'. גוש אסמכתא לפי המקרקעין בפנקסי ורשום בבעלותנו נמצא שהמחסל מצהיריםהרינו

 ............ עם חבירה או שכירות חוזה לפי בידינו מוחזק .)......................הלקה

 יום................ עד .................... מיום ....................שנים שללתקופה
 . . . . . . . , . . . . ., . . מהנדס בידי מאושר המבוקש, המחסן אזורי וסימונו המחסן תשריטרצ'"ב
 מס'.. .......................... רחוב ............. ...... הישוב המחסןןמען

 חלקה..,... תת ............. מס' חלקה ..... , ..... מס'גוש

 מחסן/חצרים......;.;..,., סגור.......................... מחסן המחסן:שטח/נפח

 .............................. למחסן הגישה ודרכי הסביבה תיאור המחסן, אזורי עלפרטים
...............;..........,.........................;..................................... 

 ................................................................ וכדומה טיב המבנה,סוג

 .................................................................................הערות

 המחסן) בשח או בשטח שינויים נעשו אם רשיון, חידוש שממקש מי או חדש, לשוון מבקש בידי רק ימולא"'
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 ' -, ו'.,חלק,,,,,,,

 כאשר רק )למילוי החולפת השנה של הבקשה לעומת זו בבקשה הכלולינן ושינוילנו עלהודעה

 .......................................................... רשיון( לחידוש בבקשהמדובר
';...........................................................................................

,ן
 ה',חלק-

.

,' : 4יה מציפיםאנו

 כנק................ עי משור ................ מס' P'e ................. בסה אגרה1.

 ,........................................ סך מב/360,על טופס גבי על ~נקאית ערבוג2.

 .......................................... מב/358 טופס גבי על שלישי צד עלבות1'ל,

 . ג'. בחלק כנדרש 'מ"נדס של תשריט אישור 4;***

; 20. בתקנה כנדרש המלצה5.

 הבקשה. של ב' נחלק כנדרש חשבון רואה אישור6.

 . 15)ב(. בתקנה חבר%.ביטוח,כןדרש אישוי לי)
,

) הקודמת. הערלות תוקף פג אם רק רשיוז ובחידוש חדי, להשיוו לבקשה תצורף,י

-

 . המחס1' בנפח או בשטח שינויים 1WU1 אם רק רשיון, לחידוש חדש,.ובבקשה לרשיון לבקשה -צורףי1

 המתייחסים המכס אגף מטעם הנוהל והוראות המכס דיני כל לגו שידועום ,גזה מצהיריםהרינו
1, ומדוייקים. מלאים נכונים, זו בבקשה הפרטים ישכל רשו-ים, מחסניםלניהול

 .......... ,...... ..,... החותםתפקיד ;;..... ....... ........ החותם:שם

 ............................ המבקש חותמת ....................................חתימה

תאריך,.....................................

ת פ ש ו ח  שביקית'*
 17()תקנה

 א'חלק

, , , ' : לחידושו או רשיון למתן לתפיםתנאים
 המכס מבית מקסימלי ובמרחק מינימלי קרקע בשטת יהיו א' בטור המתואר מהסוגהמחסנים
 למבלה מתייחס סגור מהסן לענין ג' בטור האמור ; הענין לפי ו-ג', ב' נטורים לצדםכמתואר

1'
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 ג'טור ב'פזר א'אזר
 מכס מבית מכסימלימרתק מינימלי קרקע שטח אונפח המחטןסוג

 ם:::::ג'בך:ג:םחצריםסגור
 אילת תעופהנכל

 המכס מבית ק"מ 20 מ"ר 10,000 מ"ר5,000 כללי מחסן1.

 המכס מבית ק"מ20 40,000מ"ר מ"ר10,000 מטענים מסוף מחסן2.

 המכס מבית ק"מ20 יקרות מתבות מחסןב.

 הנמלבתחום מ"ר500 מ"ר200 טיס כלי או אניות לצידת מהסן4.

 הנמלבתחום מ"ר200 מישראל ליוצאים למכירה מחסן5.

 המכס מבית ק"מ20 מ"ק3,000 קירור מחסן6.

 במקום או למפעל,צמוד מ"ר1,000 מ"ר500 לייצור מחסןד.
 המנהל זאת אישר אםאחר

 המכס מבית ק"מ20 מ"ר1,000 מ"ר1,000 רכב מהסן8.

 המכס מבית ק"מ20 רכב לתצוגת מחסן9.
 המכס מבית' ק"מ20 דלק מחסן10.

 ב'חלק
 : לחידושו או לייצור רשיון למתו נוספיםתנאים

 המכס שיעור היה ; מ-25% נמוך עליהם החל מכס שיעור' אשר טובין החסנת תותר לא1.
 בהתאם, יחסי חישוב המנהל יערוך באחוזים, וחלקו קצוב בסכום חלקו או קצובבסכום

 בארץ לצריכה טובין שחרור על הרשיון בעל בפועל ששילם וההיטלים המסים כל סך2.
 מפעיו של המכירות מחזור כל מסך 29% לפחות מהווים שחלפה המאזן משנת הרשוימהמחסן
 לירות. ממליון פחות לא אך המסים כלכולל
 חשבון. רואה בידי ויאומתו יאושרו הנ"ל הפרטים3.

 שפיסתעטפת
 23א()תקנה

 ./31/12 .. . ביום המלאי על שנתידו"ח

 המחסן.;,........... סוג ............................המען .............. המהסן-שם

 ............................................................ ברשיון הנקוב המזהההמספר

הערות מלאייתרתית' אוהכמות ההסנה רשימוזתיאורהס'
-הטוביןהנזש  .31,12 . .ביזםהמידה בהתאםהכניקל 1 

 ההחשה לרשימוז תאריר ,המספו-

 ירישומים ומדויקת מלאה התאמה מתאימה בזה המזגשת הטובין של שהרשימה מצהיריםאנו
 דין. כל פי על במחסננו,המתנהלים
 .............................. הרשיון בעל וחותמת חתימה ........................תאריך
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 משיעיה , תוספת,
 723()תקנה

 כללי למהסן רשיון געלהצהרת
 .................. ברשיון הנקוב המזהה המספר .............................. המחסןשם

 יה. ברשימון המפורטים הטובין את במחסננו להחסנה לקבל בזה מסכימיםאנו
;ן.................................

 וחותמת" הרשיון בעלחתימת

 תחלה חידוש לענין יחולו לא העיקריות לתקבות השפיעית לתוספת א' חלק הוראית)א(3י

 קיים  היה  תטל"ו-5ד19, )תיקון(, המכס תקנות של פרסומן, שבטם מהסן בשלושיון
 הבקשה. להגשת ער בשנה שנה מדי חודש וההשיון תקף, רשיוןלגביו

 בקשה, לעבין יחולו העיקריות בתקנות השביעית לתוססת ב' הלק הוראות)ב(

 1981 לשנת חידוש לגבי רשיון חידוש, ולעב-ן ואילך 1980. לשנת בקשה לגביילישיון

ואולך.
 רשיונות לגבן יחולו אלה תקנות ו-)ב(, )א( משנה בתקנות לאמוק בכפוףלג(
, , , יאילד. 80~1לשנת

 מעברהוראות חידוש של במקרה לחשבון יובאו לא העיקריות לתקנות 19 תקנה לענין )א(4,

 תקנות של ' פרסומן לפני שנעשו בתקנה כאמור לשירות פסילה או הרשעה בלבדרשיון
 . תשל"ו-1975. )תיקון(,המכס

 לל החלה האגרה בשיעור תהיה רכך לתצוגת למחסן רשיון בשל האגרה)ב(
 המנהל אישור לפי במחסן רכב כלי של תצוגה היתה אם כאמור, למהסן רשיוןחידוש
 אלה. הקנות של תחילתןלפני

 הורביץיגאל 1979( בנובמבר )28 תש"ם בכסלוח'
 העוצרשר 5~י-3()המ

 השים-1919 )תיקון(; מסתימות( הוילאות )ניכו" הכנסה מסהקנות
 הכספים ועדת ובאישור 1, הכנסה מס לפקודת ו-243 31 סעיפים לפי סמכותו בתוקף,4,

 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת,של

 תקנה2 תיקון 2)3(, לתקנה 2, תשל"ב-1972 מסויימות(, הוצאות .)ניכוי הכנסה מס בתקנות1.

 על בוקי, לארוחת לירות 55 על יעלה לא הניכוי שסכום "ובלבד יבוא הסיפהבמקום
 ערב". לארוחת לירות 70 ועל צהריים לארוחת לירות125

תחילה 1979(. באוקטובר )1 תש"ם בתשרי י' ביום אלה תקנות של תחילתו ,2.

 ביין ר הו ליגא 1979( בנובמבר )16 תש"םכ-ו,בחשון
 האוצרשר, , י3416( )"מ4

 120; עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1760. עמ' תשל"ט, 1337; עמ' תשל"ב, ק"ת2
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 תש"ם-1979 )תיקון(, שיעודים( )עוינוי הריביוצצו

 1, תשל"ג-1972 שיעורים(, )שינוי הריבית לחוק 1 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 לאמור: מצווה אני הכנסת, של הכספים ועדתובאישור

 במקום 2, תשל"ט-1979 2(, מס' )תיקון שיעורים( )שינוי ההינ:ית לצו 1 בסעיף1. סעיףתיקון
 "72%". יבוא"48%"

 1 סעיףותיקון
 תשל"ולצו

 יבוא "2%" במקום 2, תשל"ו-1976 שיעורים(, )שינוי הריבית לצו 1)ב( במעיף2.
 "144%". יבוש "96%" ובמקום"3%",

 1979(. בדצמבר )1 תש"ם בכסלו י"א ביום זה צו של תחילתו3. חילהח

 הורבי,יגאל
 "אוצרשר

 ., 12. עמ' תשל"ג, מ"ח1

 1791. עם, תשרט, ק"ת2

 תש"ם-1979 הכנסה(, ממס )פטור החסכון עידודצו

 וערבות הכנסה ממס הנחות החסכון, עידוד לחוק 5)א()3( סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : לאמור מצווה אני הכנסת, יטל הכספים ועדת ובאישור 1, תשט"ז--1956למילוות,

 על ממספטור
 מס לפקודת 161 סעיף הוראת לפי לנכותו חייב אדם בני שחבר המס מן חוץ הכנסהעל חובאיגרות

הכנסה2:

 מוקדם לפדיון ניתנות אך שנים עשר בתום לפדיון העומדות חוב איגרות)1(
 בשווי למדד, 80% בשיעור וצמודות 7% בשיעור ריבית ~שאות שנים, חמשבתום
 המזרחי בנק של השקעות חברת ידי על שהונפקו לירות, מיליון 15 של כוללנקוב

 81(; )סדרה בע"מהמאוחד

 בתום מוקדם לפדיון ניתנות אך שנים עשר בתום לפדיון ה,נומדות חוב איגרות)ל(
 נקוב בשווי למדד, 80% בשיעור וצמודות 7% בשיעור ריבית נושאות שנים,המש
 ו-54(; 53)סדרות * בעגם הנפקות תשתית ידי על שהונפקו סדרה, כל לירות מיליון 50 שלכולל

 מוקדם לפדיון ניתנות אך שנים עשר בתום לפדיון וכעומדות חוב איגרות)3(
 למדד, 80% בשיעור וצמודות 7% בשיעור ריבית נושאות שנים, חמשבתום
 בע"מ הנפקות תשתית ידי על שהנפקו לירות, מיליון 25 של כולל נקובבשווי
 55(;)סדרה

 מוקדם לפדיון ניתנות או. שנים עשר בתום לפרעון העומדות חות איגרות)4(
 בשווי למדד, 80% בשיעור וצמודות 7% בשיעור ריבית נושאות שנים, חמשבתום

 159. עמ' תשל"ו, 166; עמ' תשל"ה, 56; עמ' תשל"ד, 156; עמ' תשי"ז, 52; עמ' t~uwn, ס"ח1
 168; עמ' תשל"ה, 64; עמ' תשל"ד, 153; עמ' ר"ל, ס"ח 120; עמ' 6, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי2

 194. עמ'תשל";,

 9,12.1979 תש"ס, בכסלו י"ס 4064, התקנותקובץ558



 בע"מ להנפקות הברה מנוף ידי על שהרנפקו לירות, מיליון 35 של כוללנקוב
 13(;)סדרה

.' , . , 

 מוקדם לפדיון ניתנות אך שנדם עשר בתום לפד-ון העומדות חוב איגרות)5(
 למדד, 80% בשיעור וצמודות 7% בשיעור ריבית נושאות שנים, חמשבתום
 להנפקות חביה מנסיקים ידי על שהונפקו לנרות, מיליון 100 של כולל נקובבשווי
 , 81(; )סדרה בע"מ דיסקונט בנקשל
 מוקדם לפדיון ניתנות אך שנים עשר בתום לפדיון העומדות חוב איגהות)6(
  למדה 80% בשיעור וצמודות ולד בשיעור ריבית נושאות שנים)) המשבתום
 פיננסית חברה מימונים ידי על שהונפקו לירות, ,מיליון 250 של כולל נקובבשווי
 )סדרה בע"מ ,לאומי בנקשל

 (ך4.25 בשיעור ריבית ונושאות למדד 'צמודות ברירה מסוג חוב אצרות)7( 93"
 כולל נקוב 'בסכום לשבה 11% בשיעור ריבית ונושאות צמודות בלבל אולשנה
 )סדרה,22(; בע"מ להנפקות חברה מנוף ידי על שהונפקו לירות מיליון 100'?ל

 4,25% בשיעלר ריבית ונושאות למדד צמודות ברירה מסוג חוב איגרות)8(
 כולל נקוב בסכום לשנה' 11% בשיעור ריבית ונסחאות צמודות בלתי אולשנה
 132(; )סדרה בע"מ חקלאי לפיתוח יעד בנק ידי על שהונפקו לירות, מיליון 260של

 4.25% בשיעור ריבית ונושאות למדד צמודות ) ברעה מסוג חוב איגרות)9(
 כולל נקוב בחכום לשנה 11% בשיעור ריבית ונושאות צמודות בלתי אולעתה
 המאוחד המזרחי בנק של השקעות חברת ידי על שהונפקי, לירות, מיליון 75של

 , ; 89(ן לסדרהבע"מ

 4.25% השיעור ריעית ונושאות למדד צמודות ברירה מסוג חוב איגרות)10(
 כולל נקוב בסכום לשנה ~ל1ן בשיעור יינית ונושאות כמזדות בל"י אולשנה
 בע"מ והשקעות למשכנתאות כרמל טנק 'ידי על שאונפקו לירות, מלל-ת 50של

 ,50ן;)סדרה
' 

. 
~ 

 4.25% בשיעור ריבית ונושאות למדד צמודות ברירה מסוג חוב איגרות)11(
 כולל נקוב בסכום לשנה 11% בשיקור ריבית ונושאות צמודות בלתי אולשנה'
 25(; .גסדהה בע"מ להנפקות חברה מנוף ידי על שהונפקו לירות, מיליון 100של

 לדולר ב-100% או למדד ב-80% הצמודות ברירה מסוג, חוב. איגרות)12(
 לירות, מיליון %0 של כולל נקוב בסכום לשנה, 5% בשיעור היביתיגישאות
 )סלרה-106(; בע"מ לישראל ולמשכנתאות לפיתוח בנק ידי עלשהונפקו

 4.25% בשיעוה ריבית ונושאות, למדד צמודות ברירה מסוג חוב איגרות)13(
 כולל נקוב .בסכום לשנה 11% בשיעור ריבית ונושאות צמודות בלתי אולשנה
 בנק של להנפקות חברה ידי על שהונפקו סדרה, כל לירות מיליון 100של

 ' 14-18(; 'לסדרות בע"מהפועלים

 מסוג חוב איגרות)14(
 בריר"

 לשנה 4% בשיעור ריבית ונושאות למדד צמודות
 של כולל נקוב בסכום לשנה, 4.5% בשיקור היבית , ונושאות לדולר צמודותאו
 בע"מ דיסקונט בנק של להשקעות חברה ידי על שהונפקו לירות, מיליון30

 155(.)סדרה

 הורביץיגאל 1979( בנובמבר )14 תש"ם בחשוןכיד
 האוצרשר

י5,51  9ך9.11.19 תק"ם, י"ט"בכסלו 4064, היקנותקיבץ



 תש"ם-1979 2(1 )מס' הכנסה( ממס )פטור התסכון עידוד,צו
 ממס הנחות החסכון, עידוד לחוק ו-5)ג( 5)א()2( סעיפים לפ" סמכותיבתוקף

 לאמור: מצווה אני תשט"ז-11956 למילוות, וערבותהכנסה
 - זה בצו1.הגרדות

 עברו אשר לירות, 90,000 על יעלה שלא כולל בסכים בתכנית שהופקד כסף --"פקדון"
 ; הפקיה כל מיום לפחות שניסשלוש
 עידוד בתקנות נקבעו תנאיה אשר בע"מ המאוחד המזרחי בזק של תכנית -"תכנית"

 2. תש"ם-1979 פלוס"(, 120 "עד חסכון )תכניותהחסכון

 הכנסה. ממס פטורים יהיו פקדון על ההצמדה והפרשי המענק הריבית,2. ממספטור

 הורביץ ל,גא 1979( בנובמבר )14 תש"ם בחשוןכ"ד
.-------------- העוצרשר

 עמד159. תשל"ה 166; עמ' תשל"ה, 56; עם, תשל"ד, 156; עמ' תשיר 52; עמי תשט"ג ס"ט1
 258. עמ' תש"ם, ק"ת2

 )תיקת(, 23( )מס' הכנסה( ממס )פטור הכדכוד עידודצו
תש"ם-979ן

 ממס הנחות החסכון, עידוד לחוק ו-5)ג( 5)א()2( סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני תשט"ז-=11956 למילוות, וערבותהכנסה

 ה תשל"ג--1973 23(, )מס' הכנסה( ממס )פטור החסכון עידוד לצו 1 בסעיף1. סעיףתיקוז
 לירות". "100,000 יבוא לירות" "24,000במקום

 הורביץיגאל 9ה1(  )14במבמבר תש"ם בחשקכ"ד
 האתרשר

 עמ' תשי"ק DP ;52' תשט"ה ס"ח1
"56 

 עמ' תשל"ה, 56; עמ' תשל"ד,
 159. עמ' תשל"ה 66"

 1361. 614, עמ' ת,"ל"ג, ק"ת2

 )תיקון(1 לסיגריות( )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקותצו
תש"ם-1979

 8  תשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 6 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווהאני

 2, תש"ם-1979 לסיגריות(, )מחירים ושירותים מצרכים על הפיקוח לצו בתוספת1. התוספתתיקון

 14.50." מ"מ 80 פילטר "נובלס : יבוא 13.30" מ"מ 74 ~לסר נובלס "נלסון,אחרי

 1979(. בנובמבר )11 תיב"ם בחשון כ"א ביום זה צו של תחילתו2.תהילה

 ת פגדעון 1979( בנובנגבר )11 תש"ם בחשוןכ"א
 והתיירות המסחר התעשיה,שר 455-י()חמ
 32. עמ' תשל"ט, 24; עמ' תשי"ח, ס"ח1
 229. עמ' תש"ם, ק"ת2

 9.12.1979 תש"ם) בכסלו י"ס 4064, התקנותקבץ560



 )שכר ושירותים מצרכים על הפיקוחצו,
 מקסימלי

 גז מערכת להתקנה
 הש"ם-9ץ19 )תיקון(, מרכזית(.'-

 ושירותים;.תשי"ו,-4 מצרכים על הפיקוח לחוק ו-6 5 סעיפים לפי סמכותיבהיקף
 לאמור: מצווה אני11957,

 התספג תיקוו גז מערגת להתקנת מקסימלי )שכר ושירותים מצרכים על יהפיקוח לצו בתופשת1;
 יבוא: )ו(, עד 1)א( סעיפים במקס 2, תשל"ח--1978מרכזית(,

 ב'טור
, א'טור

, , 

 ת
 דיורלמחידתהשיתות

 -ך דירתי או מרכיי צינורהתקנת

 .החיצוני שקטרו אינצ' 1 נחושת צינור 'א
 יחסי ,באופן מחולק מטר, לכל .,28.20 מ"מ 6.6 עדק-6.3

 החיצון שקטרו אינצ' 5/16 נחושתצינורב,
 יחסי באופן מחולק מטר, לכל32.34 . מ"מ 8,3 עדמנ9;7

 החיצון שקטרו אינצ' 3/8' נחושה צינור 'ג.
 יחסי באופן מחולק מטה, לכל37,86" , מ"מ 5'9 עדמ-9.3

 עד מ-9,6 אח?צון שקטרו נחושית צינורל
 יחסי באופן מחולק מטר, לכל42.00 מ"מ 10.2 ),'
 מ-12 החיצון שקטרו אינצ' 1/2צינורה,

 .-- מ"מ 12.9על
 ועובי גרם מ-358 פחות, לאמשקל1.

 יחסי באופן מחולק מטר,לכל59,66) מ"מ מ-1.1 פחות לאדופן
 , באופןיחסי מחולק מטר,לכל48,07 , גרם מ-274 פחות לאמשקל2.

 ועובי .גרם מ-265 פחות לאמישקל3נ
 יחסי באופן מחולק מטר,לכל46.81 אחד. מילימטרדופן

 החיצון שקטרו אינצ; 3/4 נחושתציגורו;
 יחסי" באופן מחולק מטר,לכל84,78 גרם מ-540 פחות לא ומשקלו מ"מ19

 הורביץ ל,יגא 1979( בנובמבר )19 תש-ם בחשוןכ"ט
 האוצרשר 565נ-3()חמ

 והתיירות המסחר התעשיה, שר מקוםממלא

 110. עמ' תשל"ח, 24; עמ' תשי"ח, מ"ח1
 1219. עמ' תשל"ט, ק"ת 1635; עמ' תשל"ח, ק"ת2

561 9,12.1979 תש"ם, בכסלו י"ס 4064; התקנותקובץ



 תש"ם-1919 )תיקון(1 ויצואם יבואם יהלומים, על הפיקות צו)

 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו-38 15 5, סעיפים לפ" סמכותיבתוקף
 הדש[ן ]נוסח והיצוא היבוא לפקודת ו-6 5 4,, 3, 2, וסעיפים !,תשי"ת=19584

 תשל"טג_

 ) , " לאמור: מצווה אני 1979,2

 הגדרת אחרי 3, תשל"ט-1979 ויצואם, יבואם יהלומים, על הפיקוח לצו 1 בסעיף1* 1 סעיףתיקוו
 יבוא: משובצים""יהלומים
 יהלומים למעט אך בשלמות, מעובדים יהלומים לרבות - ומלוטשים" חתוכים""ןהלומים
 ;" משובצים יהלומים ולמעט לשן ליטושמלוטשים

 פת ן וגדע, 1919( בנובמבר )11 תש"ם בחשוןכ"א
 והתיירות המסאר התעשיה,שף 7%-ק)"מ
' 100. עמ' תשל"ח, 24; עמ' תשי"ח, מ"ח1
 625. עמ' iz?~ חדש נוסח ישראל, מדינת דיני2
 סמן. עמ' 445, עמ' חשי"ט, ק"ת3

 מקומי לשלטוןמרור
 תש"ם-1979 )תיקון(1 השמירה( )הסדרת לסגריה עזרחוק

 הרשויות לחוק 16 וסעיף 1, העיריות לפקודת ו-254 250 ,(עיפים לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזר אוק טבריה עירית מועצת מתקינה ן, תשכ"א-1961 השמירה(, )הסדרתהמקומיות

 במקום 5, תשי"ז-1956 בישובים(, השמירה )הסדרת לטבריה עזר להוק 10 בסעיף1* קו סעיףהיקף
 לירות "2,000 יבוא לזרות""360

 ביבי יגאל,. ' ,'נתאשר;
 טבריה עיריתראש 1979( בנובמבר )14 תש"ם בחשוןכ"ד

)חמ94-ל(

 בורגיוסף
 הפניםשר

 : .. ', 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מיינת יע.1
 88.  ענו' ה_של"ד, 69נן עמ' תיוכ"א, ס"ה2
 816., עמ' חשי"ז, ק"ת'3

 9.12.1979 תש"ם, בכסלו י"ס 4054, התקנותקיבץ562
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