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 חוק החשמל(תיקון), תשי״ז-1957 *

 ד.,־=התכי;יף.«1א 1. אחרי סעיף 10 לחוק החשמל, תשיי׳ד—1954 !, יח־םף סעיף זה:

 ״הוראות מיוחדות 10א. השר דשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות ר.דר.ר תחולתן של

' הוראות הסעיפים 4׳ 5 ו־9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה ד נ י ד מ י ה ב ג  ל

 ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה?
 בסעיף זה ״המדינה״ — למעט צכא־הגנה לישראל ומפעלים העובדים

 בשירותו בלבד.״

ב ו ט נ י ג כ ד ר י ו ן מ ר ו ד ב ןי־ ג ו  ד
 ראש הממשלה שר הפיתוח

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י״« בתמו> תשי״; (16 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 291,
 תשי״«׳ עמי- 144•

 1 ם״ח 164׳ תשי״ד, עמי 180•

 חוק שירות בטחון(תיקון), תשי״ו-1957 *

 1. בסעיף 6 (ו), פסקה (4) לחוק שירות בטחון, תש״ט-1949 !, במקום ״עד יום א׳ בתשרי
 תשי״ח (26 בספטמבר 1957)״ יבוא ״עד יום א׳ בתשרי תשי״ט (15 בספטמבר 1958).״

 2. תהילתו של חוק זה היא ביום א׳ בתשרי תשי״ח (26 בספטמבר 1957).

 תיקון םעי!ש 0

 תחילה

־ ג ו ר י ו ן ד ב ן ו  ד
 שר הבטחון

 ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 » נתקבל בכנסת ביום י״! בתמה תשי״! (16 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בודדו 314,
 תשי״ז, עט׳ 304•

 1 ס״ח 25, תש״ט, עט׳ 271; סייח 34׳ תש״י, עמי 77; ם״ח 81, תשי״א, עמי 243; ם״ח 109׳ תשי״ב׳ עמ׳ 377?
 ם״ח 133׳ תשי״ג, עמי 157; סייח 165, תשי״ד, עמי 216; ס״ח 192, תשט״ו, עמ׳ 6; ם״ח 206, תשט״ו, עט׳ 85•

 140 ספר החוקים 2.32, כ״ו בתמוז תשי״ו, 25.7.1957



 חוק המכס, הבלו ומם הקניה(ביטול פטור מיוחד), תשי״ז-1957 *

- ה  1. בחוק ז

•• • , : ־ - . ' י  ״מס עקיף״ - מכס, בלו ומס קניה: . - י

 ״פטור מיוחד״ — פטור ממט עקיף או הנחה ממנו הניתנים לאדם מסויים או לטוג מסויים
 של בני אדם, או הוראה שלפיה טובין המיועדים לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני
 אדם אינם חייבים במס עקיף, כולו או מקצתו, או פטורים ממנו, וכן דחיית מועד

 תשלומו של מס עקיף שהותרה לגבי• אדם ששמו פורש לענין זה בחוק. ־ :

 2. (א) כל הוראה בדין על מתן פטור מיוחד אין נוהגים לפיה: אין מתקינים תקנה
 המעניקה פטור מיוחד.

 (כ) סעיף קטן(א) לא יחול על פטור מיוחד שניתן אד שיינתן על פי דין למפורטים
 בתוספת או לטובין המיועדים להם.

 3. המדינה, וכן מי שדינו לענין מם עקיף כדין המדינה ואינו מפורט בתוספת, יהיו
 חייבים במס עקיף.

 4. הוראות חוק זה אינן גורעות מכל סמכות לבטל פטור ממם עקיף, •כולו או מקצתו,
: . - ; • • ׳ • : . . • .  או הנחה ממנו. .

 5. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
׳ ,7 . י  לביצועו. • י ״ י

 6. תחילתו של חוק זה היא ביום ו׳ בתשרי תשי״ח (1 באוקטובר 1957).

 7. חוק זה יחול על טובין שיובאו לישראל לפני תחילתו של חוק זה אם יצאו מפיקוח
 רשות המכס, כמשמעותו בסעיף 18 (א) לפקודת המכס •י, אחרי יום ח׳ בכסלו תשי״ח

 (1 בדצמבר 1957). י

 8. תקנה שהעניקה פטור מיוחד ופורסמה שנית בשינויים הנובעים מחוק זה אינה טעונה פרםופ מחדש
 אישורה של הכנסת או של ועדת הכספים של הכנסת, על אף האמור בחוק מס קניה, תשי״ב-
 21952׳ ובחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט-19-19«׳ או בכל חיקוק אחר אשר רואים

 אותו כמפורט בסעיף 1 לחוק האמור.

 תופפת .

 (סעיף 2) :
 1. נשיא המדינה; , .

 2. ,בית הזכרון לנשיא המדינה המנוח ד״ר חיים וייצמן!

 3. נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ:

 נציג דיפלומטי או קונמולרי של מדינת חוץ או פקיד המועסק על ידי נציגות כאמור,
 שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, ושהוכרו על ידי שר החוץ בתור

 שכאלה;

 * נתקבל׳ בכנסת ביומ י״ז בתמה תשי״ז (16 ביולי 1957)¡ הצעת החוק ודברייהםבר נתפרסמו בה״ח 275,
 תשי״ו, עטי 19•

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק ט״נ:, עמי 493•
 2 ם״ח 153, תשי״ד, עמי 113•
 3 מ״ח 19, תשייט, עמי 154•

 הגדרות

 ביטול הפטור
 המיוחד

 המדינה חייבת
 במס עקיף

 סמכויות שמורות

 ביצוע ותקנות .

 תחילה

 הוראות טע בר

 םפר החוקים 232, כ״ ו בתמוז תשי״ז, 25.7,1957 1,4,1



 ״נציג דיפלומטי״ — שגריר, ציר, ממונה על עניני צירות, מיופה כוח, יועץ לשגרירות
 או לצירות, מזכיר לשגרירות או לצירות — המשמשים בתפלןדם בישראל;

 ״נציג קונםולרי״ — קונסול כללי, קונסול, מגן קונסול, קונסול כללי כפועל, קונסול בפועל,
 סוכן קונסולדי — המשמשים בתפקידם בישראל:

 4. ארגון בינלאומי שמדינת ישראל או ממשלת ישראל וגם מדינת חוץ או ממשלתה של
 מדינת חוץ חברות בו, מוסד של ארגון בינלאומי לסיוע, וכן פקידים, מומחים או נציגים של
 ארגון בינלאומי או מוסד כאמור, שהם אזרחי חוץ, ונמצאים בישראל בשליחות הארגון

 או המוסד ואינם עוסקים בישראל בכל עסק או מקצוע אחר:

 5. כל הנהנה מפטור המוענק על פי התחייבות הנובעת מהסכם בינלאומי שמדינת ישראל
 או ממשלת ישראל צד בו;

 6. מי שנכנס לישראל, לרבות תושב ישראל החרור מחוץ לארץ:
 7. מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950*, ובמסגרתו;

 8. מי שנהנה מפטור על פי חוק הנפט, תשי״ב—51952, ובמסגרתו;
 9. הכרת הנפט העירקית וחברת הנפט האנגלו־אירנית, כל אחת במסגרת זכויותיה

 הקיימות בתחילת חוק זה;

 10. האגודה האמריקאית להעברה לכל מקום (.•1..?1.\0);

 11. אדם המביא טובין במסגרת תכנית שלפיה שלטונות מדינות חוץ מעניקים זכות לקבלת
 אותם טובין ללא תמורה או כמחיר מוזל על תנאי שכל הטובין כאמור המובאים לישראל
 במסגרת אותה תכנית יהיו פטורים ממט בישראל, ובלבד שתכנית כאמור אושרה גם על ידי

 ממשלת ישראל.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד כ ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ־ צ ב ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 4 סייח 41, תש״י, עמי 129•
 5 ם״ח 109, תשי״ב, עמי 322•

 חוק הדרכונים(תיקון), תשי״ז-1957 *

 .ן. כסעיף 3 לחוק הדרכונים, תשי״ב—1952 י -
 (1) בסעיף קטן(כ) יימחקו המלים ״שמלאו לו שבע עשרה שגה״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(ג) השר רשאי להתיר הוצאתם של דרבון או של תעודת מעבר לקבוצת

 בני־אדט לשם נסיעה בצוותא.״

 ד ו ד ב ן ״ ג ו ר י ו ן
 ראש הממשלה

י כ צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״« בתמה תשי״« (1.6 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרפמו כה״ח 303,
 תשי״ז, עמי 214•

 ג ם״ח 102, תשי״ב, עמי 260•

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 ספר החוקימ 232, כ״ו בתמוז תע&י״ז, 25.7.1057



 חוק מם עזבון(תיקון), תשי״ז-1957 *

 הוספת סעיפים
 6א ו־6ב

 תחילה

 תיקון סעיף!

 תיקון סעיף 2

 1, אחדי סעיף 6 לחוק מם עזבון, תש״ט-1949 *, יבואו סעיפים אלה!

 ״פטור מטם עיגון 6א. הודיע שר האוצר בצו׳ כי נכרתה אמנה בין מליבת ישראל ובין

ה מדינה זרה בדבר פטור הדדי או הנחה הדדית ממס עזבון על עזבונות נ מ ' א ל פ  ע

 לטובת המדינות בעלות האמנה או לטובת רשויות מקומיות, מוסדות דת,
 חינוך, תרבות, סעד, בריאות או מוסדות ציבוריים אחרים, שבאותן
 מדינות — יהיו אותם עזבונות, במידה שהאמנה חלה עליהם, פטורים

 ממס עזבון או זכאים להנחה ממנו.

 פטור ממם עזבה 6ב. נכסים שהונחלו למדינה זרה, או לרשות מקומית, למוסד דת,

 עלפי״מליז חינוך, תרבות, סעד, בריאות או למוסד ציבורי אחר, הנמצאים במדינה
 זרה, יהיו פטורים ממס עזבון׳ אם אותה מדינה גומלת פטור כזה למדינת
 ישראל או לרשויות או למוסדות כאמור הנמצאים בישראל, בין לחלוטין

 ובין בתנאי של גומלין, ובמידה שאותה מדינה גומלת.״

 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק מס עזבון, תש״ט-1949.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן  •צחק ב
 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמה תשי״ז (1)1 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו בה״ח 303,
 תשי״ז, עטי 214•

 1 ם״ח 22, תשייט׳ עמי 168•

 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה(תיקון), תשי״ז״1957 *

 1. בסעיף 1 לחוק הארנונה לפיצוי מקי מלחמה׳ תשי״א-1951! (להלן - החוק העיקרי),
 בהגדרת ״מבנה מאגר״, לאחר ״מגדל מים״ יבוא ״מגדל בר״.

 2. בסעיף 2 (ה) לחוק העיקרי׳ במקום ההגדרה של ״נקודת התישבות חקלאית״, תבוא
 הגדרה זו:

 ״״נקודת התישבות חקלאית״ לענין סעיף זה-נקודת התישכות חקלאית או משק חקלאי
 יחיד ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אותם באכרזה שפורסמה

 ברשומות.״

 * נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמוז תשי״ז (10 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 310,
 משי״(, עצו׳ 274•

 1 ם״ח 68, תשי׳יא׳ עט׳ 41•

 םפר החוסים 232, ב״ו בתמוז תשי״ז, 25.7.1957 143



 י ר ק י ע  תיקו! סעיף 4 3, כסעיף 4 לחוק ה

 (!) בפסקה :ב)׳ לאחר ״(ד) גור תחמיץ״- יווסף —

 ״(ה) מגדל בר — בשתי לידות ושבע מאות וחמישים פרוטות;״

 (2) בפסקה (ה), בסופה, יווסף -

 ״הגיע הציוד לידי בעלו שלא בדרך רכישה בתמורה — השוד שהיה
 מתקבל בעדו בשוק ביום שהגיע לרשות בעלו, במכירה ממוכר ברצון

 לקונה ברצון׳ לאחר גיבוי פחת כאמור.״

 חיקו! טעי!־ 19 4. כסעיף 19 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א) -

 נאש במקום ״100 לידות״ יבוא ״500 לידות״;

 נבו במקום הסיפה המתחילה במלה ״הפטור״ תבוא סיפח זו:

 ״אך רשאי הוא לשלם את הארנונה׳ ואם עשה כן יהיה זכאי לפי
 צויים לפי חוק זה בעד נזק שקרה בשנת השומה אשר לגביה שולמה

 הארנונה.״

 (2) לאחר סעיף קטן(ב) יווסף -

 ״(ג) שר האוצר רשאי להורות בתקנות על פטור מתשלום הארנונה או
 על החזרת הארנונה ששולמה על יהלומים המיועדים לייצוא.״

 תיקון םעיף 29 5. בסעיף 29 לחוק העיקרי, אחרי המלים ״מיום רישום ההעברה כספרי האחוזה״ יבוא

 ״או מיום העברת זכות הבעלות בנכסים שאינם מקרקעים׳ הכל לפי המקרה״.

 הוראת מעבר 6. על אף האמור בסעיף 19 (א) כפי שתוקן כחוק זה׳ יהיה בעל נכסים ששווי כל נכסיו

 לא עלה באחד הימים של שנת השומה 1956/57 על -100 לירות, זכאי לפיצויים לפי החוק
 העיקרי בעד נזק שנגרם לנכסיו בשנה האמורה.

 תחילה 7. (א) תחילתו של חוק זה׳ למעט סעיף 2׳ ביום כ׳ בניסן תשט״ז (1 באפריל 1956),

 (ב) תחילתו של סעיף 2 ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז (1 באפריל 1957).

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 144 מפר- הדויויוימ 232, כ״ ו בתמוז תשי״ז, 25.7.1057



 חוק רישום ציוד הנדסי, תשי׳יז-1957 *

 הגדרות

 מינוי רשם
 ובודקים

 רישומ ציוד קייפ

 רישום ציוד
 בעתיד

 הודעה שנתית

 הודעה על
 שינויים

 מספר רישום

 שימוש בציוד
 שלא נרשם

 הודעה על מקומו
 של ציוד

 סמכויותיו של
 בודק

 עבירות

 עבירה בתאגיד

 1. בחוק זה -

 ״ציוד״ — מכונה המיועדת או המשמשת לבניה, לבניה הנדסית, לעבודות ציבוריות, לעבודת
 קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, לרכות טרקטור, הכל כפי שנקבע בתק־

 נות׳ לרבות ציוד עזר לאלה ואביזריהם;

 ״בעל״, לענין ציוד - לרבות המחזיק בציוד מכוח חוזה של מקח־אגב־שכירות.

 2. שר העבודה ימנה רשם ציוד הנדסי(להלן — הרשם), ובודקי ציוד הנדסי(להלן —
 בודק); הודעה על המינויים תפורסם ברשומות.

 3. מי שהוא בעל ציוד ביום שאוהו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד
 אצל הרשם תוך ארבעים יום בדרך שנקבעה לכך.

 4. מי שהיה לבעל ציוד לאחר שאותו ציוד נקבע בתקנות לפי סעיף 1, ירשום את הציוד
 אצל הרשם תוך ארבעה עשר יום כדרך שנקבעה לכך.

 5. לא יאוחר מהיום האחרון של חודש מרס של כל שנה ימסור בעל ציוד לרשם פרטים
 על הציוד שבבעלותו, כפי שנקבע כתקנות.

 6. המוציא ציוד מבעלותו יודיע על כך לרשם תוך שבעה ימים! כן יודיע בעל ציוד
 לרשם תוך המועד האמור על שינוי במענו.

 7. ציוד שנרשם לפי סעיף 3 או 4 יקבע לו הרשם מספר; המספר יצויין על לוח שהרשם
 יספק לבעל הציוד, והלוח יהיה מחובר תמיד לציוד במקום הנראה לעין.

 8. לא ישתמש אדם בציוד ולא יפעילו אלא אם קויימו לגביו הוראות הסעיפים 5,4,3 ו־7.

 9. בעל ציוד יודיע לבודק, לפי הוראתו, את המקום שבו יימצא הציוד בתאריך הנקוב
 בהודעה, על מנת שהבודק יוכל לבדקו; ההוראה לפי סעיף זה יכולה להיות כללית או
 מיוחדת׳ לסוג ציוד מסמים או לבעל ציוד מסויים, ואם היתה כללית או מיוחדת לסוג ציוד

 תפורסם ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות.

 10. בודק רשאי לבדוק מצבו של ציוד ורשאי לחקור כל אדם בקשר לביצוע חוק זה
 ולהיכנס לכל מקום, להוציא מקום המשמש למגורים בלבד, שיש לו יסוד סביר להניח כי

 נמצא כו ציוד.

 11', ימי שעבר על הסעיפים 3׳ 5,4׳ 6׳ 8,7 או 9 או שהפריע לבודק להשתמש בסמכויותיו
 לפי סעיף 10, דיבו — קנם שלוש מאות לירות או מאסר חודש ימים, או שני העבשים כאחד,

 על כל ציוד שבקשר אתו בעברה העבירה.

 12, נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חכר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשם בעבירה
 גמ כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה חבר הנהלה, מנהל, שותף או פקיד אחראי

 של אותו חבר, אם לא הוכיח אחד מאלה:

 (1) שהוא לא ידע על ביצוע העבירה!

 (2) שהוא נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.

 » נתקבל בכנסת ביום י״ז בתמוז תשי״ז (16 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ה 305,
 תשי״ז, עמי 225•

 ספר החוקיט 232, ב״ו בתמוז ת׳עי״ז, 25.7.1957 145



 ביצוע ותקנות 13, שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה׳ והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע

 לביצועו׳ ובאישור ועדת העבודה של הכנסת - תקנות בדבר אגרות בקשר לרישום לנוי
 הסעיפים 3 או 4 ומסירת פרטים למי מעיף 5.

ר י מ י נ כ ד ר ־ ג ו ר י ו ן מ ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה שר העבודה

״ צבי יצחק ב ן  ׳
 נשיא המדינה

ח תשי״1, 25.7.1957 מ ת  םפר החוקים 282, ב״ו נ

 הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 120 פרוסה


