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ת תוקף של תקנות־שעת־הירום(רישום ציוד וגיוסו) כ ר א ה  חוק ל
 (מס׳ 2), תשכ״ח-1968*

 ו  הארכת תוקף ן. תקפן של תקנות־שעת״חירופ (רישום ״יוד וגיוסו), תשיי׳ז—;1051!, בתיקונים המפ
 רטים בתוספת מוארך בזה עד יום כ״ב גטבת תש׳יל(31 בדצמבר 1969).

 תחילה 2, תחילתו של חוק זה היא ביום ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968).

ת פ פ ו ת • 
 (סעיף 1)

ד וגיוסו), תשי״ז—1956 (להלן — התקנות ו  תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות־שעת־חירומ (רישום צי
 העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה נא) בסופה יבוא:

, וד למסור פרטים כאמור, מזמן לזמן  ״והוא דשאי לחזור ולדרוש מבעל צי
ים בדרך  אך לא יותר מארבע פעמים בשנה ובכלל זה לא יותר מפעמי

 האמורה בפסקה (2) לתקנת משנה (ב).״!

 (2) במקום תקנות משנה (גב), (ג) ו־(ד) יבוא:
נוי באחד הפרטים המנויים ו נמסרו פרטים, שי וד שעלי  ״00 חל בצי
נוי בדואר רשום תוך ארבעה וד להודיע לפוקד על השי  להלן, היייב בעל הצי

, ואלה הפרטים: י נו  עשר יום מהיום שבו חל השי

 (1) המספר הרשום של רכב על פי פקודת התעבורה 2;

 (2) סוג הרכב;

 (3) מפעילו של הציוד;

ד הנדסי — אבזרים שבשינוים יש משום שינוי ו  (4) בצי

 במהותו או בייעודו?

 (5) סוג הדלק, כגון בנזין, סולר וכיוצא באלה:

 (6) סוג ההנעה.
י בבעלות או בהחזקה של הציוד, חייב מי שהיה ו נ  (ד) (1) חל שי
 בעל הציוד או מחזיקו ערב השינוי ומי שנעשה בעלו או
 מחזיקו לאחר השינוי (להלן, בתקנה זו — הבעל החדש)
 להודיע לפוקד בדואר רשום, תוך שבעה ימים מהיום שבו חל
 השינוי, את שמו הפרטי של הבעל החדש, את שם משפחתו
 ואת מען מקום מגוריו או עסקיו הקבוע, את מועד השינוי ואת
 סוג הציוד, ובכלי רכב — גם את מספרו הרשום על פי פקודת
 התעבורה: הודעה שמסר אחד החייבים בה פוטרת את כל

 שאר החייבים.

 (2) חל שינוי במען מקום מגוריו או עסקיו הקבוע של בעל
 הציוד כאמור, חייב הוא להודיע על השינוי לפוקד בדואר

 רשום תוך שבעה ימים מהיום שבו חל השינוי.

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר תשכ״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בה״ח 757, תשכ״ת,
 עמי 106.

 1 ק״ת 649, תשי״ז עמי 334; ס״ת תשכ״ג, עמי 24; סייח תשכ״ד, עמ׳ 34; ם״ח תשכ״ו, עמי 8; ס״ח תשכ״ח,עמי 22.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, מס׳ 7, עמי 173.
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 (3) היה על בעל ציוד האמור להיעדר ממקום המען הקבוע
 של מגוריו או עסקיו לתקופה העולה לפי המשוער על חודש
 ימים חייב הוא להודיע לפוקד בדואר רשום, לא יאוחר
 משבעה ימים מתחילת ההיעדרות, על אורכה המשוער של
 התקופה וכן על הסידורים שקבע כדי לאפשר להעמיד את
 הציוד לרשות הצבא בזמן היעדרותו כל אימת שתינתן פקודה
 לפי תקנות אלה, והכל אף אם אין בהיעדרות משום שינוי

 מקום מגוריו או עסקיו הקבוע.

 (4) בעל ציוד כאמור היוצא לחוץ לארץ לתקופה העולה
 לפי המשוער על חודש ימים, חייב להודיע לפוקד בדואר
 רשום לפני יציאתו את הפרטים האמורים בפסקה (3); אולם
 בעבירה של אי־קיום חיוב זה תהא זו הגנה טובה אם הוכיח
 הנאשם שהודיע על הפרטים האמורים לפוקד בדואר רשום

 ולא יאוחר משבעה ימים מיציאתו לחוץ־לארץ.

 (5) בתקנת משנה זו, ״היעדרות״ - לרבות היעדרות מחמת
 שירות בטחון לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 ונוסח

 משולב] 3.״

 2. תקנה 5 לתקנות העיקריות תסומן כתקנת משנה (א) ואחריה יבוא: תיקון תקנה 5

 ״(ב) ניתן לציוד צו הצבה, כאמור בתקנת משנה (א), וכעל הציוד
 נקרא לשירות לפי סעיף 26 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 ננוסח

 משולב 1, יחולו הוראות אלה:

 (1) היה הציוד רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא
 מעל טון, רכב עבודה או רכב ציבורי, כמשמעותם בפקודת
 התעבורה, רכב מסוג טנדר או רכב פרטי, כמשמעותו באותה
 פקודה, שהוא בעל הנעה קדמית — לא יתייצב לשירות עם
 הרכב, אלא אם הוא משרת כנהג הצמוד לאותו רכב: בעל
 ציוד כאמור שאינו משרת כנהג הצמוד לרכב יחנה את הרכב
 לפני התייצבותו במקום שקבע לכך בפרטים שמסר לאחרונה

 לפי תקנה 3(א).

 (2) היה הציוד רכב שאינו נמנה עם אחד הסוגים המנויים
 בפסקה (1), והוא התייצב לשירות עם הרכב בהשאירו אותו
 במקום התייצבותו או במקום שירותו האחר, או בהוסיפו
 להשתמש בו תוך כדי שירותו, חייב הוא להודיע מיד על כך
 למפקד יחידתו ולמסור לו את שם היחידה שבה הוצב הרכב.״

 3. בתקנה 6 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 6

 (1) בתקנת משנה (א), במקים ״ובמקרה של כלי רכב - יחד עם גלגל רזרבי,
 דלק בכמות של עשרים ליטר לפחות ומכשירים לתיקון הרכב״ יבוא ״ובמקרה
 של כלי רכב - יחד עם גלגל רזרבי, עם מכשירים לתיקון הרכב ועם דלק
 בכמות עשרים ליטר, ובציוד הנדסי לעבודות עפר — עם דלק בכמות חמישים

 ליטר.״;

 3 סייח 296, תשי״ט, עמי 286.
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 במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
 ״(ג) היה בעל ציוד סבור שנבצר ממנו מסיבה בלתי תלויה בו
 להעמיד את הציוד לרשות הצבא, כפי שנקבע בפקודה, יתייצב אישית
 לפני נותן הפקודה, או לפני מי שנותן הפקודה הסמיכו לכך, בהקדם
 האפשרי ולא יאוחר מזמן שבו היה חייב להעמיד את הציוד לרשות הצבא,
 ויודיע לו את הנסיבות המונעות אותו מהעמיד את הציוד ומקומו, הכל
 כפי שידרוש נותן הפקודה או מי שהוסמך על ידיו, ויציג לעיון את כל
 המסמכים הנמצאים ברשותו והנוגעים לענין: נבצר מבעל הציוד להתייצב
 אישית, רשאי הוא לשלוח לצורך זה את בא־כוחו, ובלבד שיביא לידיעתו

ד אותו בכל המסמכים האמורים״; י צי י  את כל הנסיבות והפרטים ו

(2) 

 אחרי תקנת משנה (ד) יבוא: (3)
 מדא) ניתנה פקודה לפי תקנת משנה (א), לא יעביר בעל הציוד
 את ההחזקה בציוד אלא אם מסר לנותן הפקודה, לאחר העברת ההחזקה ולא
 יאוחר מהזמן שבו היה חייב להעמיד את הציוד לרשות הצבא, הודעה על
 העברת ההחזקה תוך ציון שמו ומענו של מי שהיה למחזיקו של הציוד,
 וההודעה כאמור הגיעה לידי נותן הפקודה או מי שהוסמך על ידיו לכך.
 >דב) חל שינוי בהחזקה של ציוד שעליו ניתנה ונמסרה למחזיקו
 פקודה בכתב כאמור בתקנת משנה (א), חייב הוא למסור את הפקודה למי
 שהיה למחזיקו לאחר השינוי, בכפוף לתקנת משנה גדא) ומשעשה כן,
 חייב מי שהיה למחזיק הציוד להעמידו לרשות הצבא לפי הפקודה במקום

 ובזמן שנקבעו בה, כאילו היה שמו נקוב בה.״

 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום ״מי שהוסמך על ידי פוקדי או מפקד מוסמך״ יבוא
 ״פוקד, מפקד מוסמך או מי שאחד מהם הסמיכו״.

 5. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ג), במקום ״על פי תקנה 6(א)-(ד)״ יבוא
 ״על פי תקנה 6״.

 6. אחרי תקנה 8א לתקנות העיקריות יבוא:
 ״שמירת זהויות 8ב. (א) זכויות שהיו קיימות אגב ההחזקה בציוד ערב העמדתו לרשות
 הצבא או תפיסתו על פי תקנות אלה לא ייפקעו מחמת זה בלבד שהציוד
 הועמד לרשות הצבא או נתפס על ידיו כאמור: אולם אין בהוראה זו כדי

 להגביל את סמכויות הצבא להשתמש בציוד כל עוד הוא ברשותו.
 (ב) פיצויים שחייבת המדינה בהם בעד אבדן הציוד, כאמור
 בתקנות אלה, יבואו, לענין זכויות כאמור בתקנת משנה (א), במקום

 הציוד.״

 אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

 אגב החזקת הציוד

 11א. שר הבטחון רשאי לקבוע בצו, בהסכמת שר הדואר, כי כל הודעה
 שחובה למסרה לפי תקנות אלה לפוקד או למי שהוסמך על ידיו, מותר

 יהיה לשלחה פטורה מבולי דואר בהתאם להסדרים שייקבעו בצו.״

 ״םמכות לפטור
 מבולי דואר

 תיקון תקנה 7

 תיקון תקנה 8

 הוספת תקנה 8ב

 הוספת תקנה 11א

ן י י ה ד ש ל מ ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הבטחון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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ות(מס׳ 8) (ביטול ארגונת רכוש), רי דת העי  חוק לתיקון פקו
 תשכ״ח~1968*

, במקום ״ארנונות״ תיקון הכותרת ( ה ד ו ק פ ה - ן ל ה ל )  1. בכותרת לפרק ארבעה עשר לפקודת העיריות י
ק י ־ ל  יבוא ״ארנונה״. ש

 ארבעה עשר
 2. בסעיף 269 לפקודה, בהגדרת ״אדמה חקלאית״, במקום ״רשאי מנהל השומה״ יבוא תיקון סעיף 269

 ״רשאית המועצה״.

 3. סעיפים 270 עד 272 לפקודה — בטלים. ביטול סעיפים
 270 עד 272

ל ת ש ר ת ו כ ן ה ו ק י ׳ בפרק, ארבעה עשר לפקודה, במקום ״הארנונות״ יבוא ת  4. בכותרת של סימן ב
 ״הארנונה״. סימן ב׳

 5. סעיפים 274 ו־274א לפקודה - בטלים. ביטול סעיפים
 274 ו־274א

 6. בסעיף 274ג לפקודה, במקום ״הארנונות״ יבוא ״הארנונה״. תיקון סעיף 274ג

 7. בסעיף 275 לפקודה - תיקח סעיף 275
 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״הארנונות״ יבוא ״הארנונה״, והסימן (א) -

 יימחק.

 (2) סעיף קטן(ב) - בטל.

ה״לפת סעיף 276
 ! א ו ב ה י ד ו ק פ 2 ל 7 ר 6 י ע ם ם י 1 ל מ  8• ב

 ״מועד החלטה על 276. החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום
ה 1 במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.״ נ י נ ר  א

 9. בסעיף 277 לפקודה, במקום ״שיעורי הארנונות שהחליטה עליהם ומועדי תשלומך׳ תיקון סעיף 277
 יבוא ״שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה.״

 10. בסעיף 278 (א) לפקודה, במקום ״לארנונות״ יבוא ״לארנונה״. תיקון סעיף 278

2 ד ף 9 י ע ן ס ו ק ,  11. בסעיף 279 לפקודה, במקום סעיף קטן(ב) יביא ־ ת

 ״(ב) לענין סעיף 278 רואים את הארנונה שתשולם כאמור כאילו
 הוטלה לשנת הכספים שבה תשולם.״

 12. בסעיף 280 לפקודה, במקום ״להפחית ארנונות או לוותר עליהן״ יבוא ״להפחית תיקון סעיף 280
 ארנונה או לוותר עליה״.

 * נתקבל בכנסת ביום נ״ו באדר תשכ״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 764, תשכ״ת,
 עמי 140.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8 תשכ״ד, עמי 197; ס״ח חשכ״ה, עמי 127, עמי 215, עמי 263; סייח תשכ״ז,
 עמי 16, עמי 56, עמי 74; ס״ח תשכ״ח, עמי 10.
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 13. (א) סימנים ג׳׳ ד׳ ו־ה׳ בפרק ארבעה עשר לפקודה, למעט סעיפים 287 ו־288—
 בטלים.

 (ב) במקום סעיף 287 לפקודה יבוא:
 ״השגת ידיעות 287. לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העיריה -

 (1) לערוך, בעצמו או על ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה
 שימצא לנחוץ:

 (2) לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל
 ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו כל מסמך שברשותו,

 הדרוש לו בקשר לתפקידיו;

 (3) להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי
 שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;

 (4) להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה
 וחומר אחרים.״

 (ג) בסעיף 288 (ב)(2) לפקודה, במקום ״מנהל השומה״ יבוא ״מי שהוסמך על ידי
 ראש העיריה״.

 14. במקום סעיף 300 לפקודה יבוא:
 ״תשלומ במועדו 300. כל החייב בתשלום ארנונה ישלם אותה במועדה.״

 15. סעיפים 323א עד 323ג לפקודה - בטלים.

 16. בסעיף 19 (א) לפקודת המועצות המקומיות2, במקום ״ארנונת רכוש״ יבוא ״ארנונה״.

 17. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 31938 -
 (1) בסעיף 2, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) ״ארנונה כללית״ פירושו כאמור בסעיף 274ב לפקודת
 העיריות.״:

 (2) בסעיף 3, פסקה (א) - בטלה, ובפסקה (ב), במקום ״מס העיריה הכללי
 ומם החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״;

 (3) בסעיף 4, בפסקה (א), במקום ״מס הרכוש לעיריה, מס העיריה הכללי
 ומס החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״, ובפסקה (ב), במקום

 ״מס העיריה ומס החינוך לא יוטלו״ יבוא ״ארנונה כללית לא תוטל״;

 (4) בסעיף 5, במקום ״ממס הרכוש לעיריה, מהמס הכללי וממם החינוך׳
 יבוא ״מהארנונה הכללית״;

 (5) בסעיף 5א -
 (א) במקום ״מתשלום מט הרכוש לעיריה או מתשלום מס עיריה כללי

 או מתשלום מס החינוך לעירי־״ יבוא ״מתשלום ארנונה כללית״:
 (ב) במקום ״מכל מס רכוש, מם כללי או מס חינוך שהוטל״ יבוא ״מכל

 ארנונה כללית שהוטלה״;
 (ג) במקום ״ארנונת רכוש וארנונה כללית״ יבוא ״ארנונה כללית״;

 (6) בסעיף 5ב, במקום ״ארנונת רכוש וארנונה כללית״ יבוא ״ארנונה כללית״.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכי׳ה, עמי 256.
 3 ע״ר 1938, תום׳ 1 מטי 792, עמי 27.

 ביטול סימנים
 ג׳ ד׳ ו־ה׳ בפרק

 ארבעה עשר

 החלפת סעיף 300

 ביטול טעיפים
 323א עד 323ג

 תיקון פקודת
 המועצות המקומיות

 תיקון פקודת
 מסי העיריה

 ומסי הממשלה
 (פטורין), 1938
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 18. נקבע בחיקוק כי תשלום פלוני ייגבה בדרך שגובים ארנונות או ארנונת רכוש, יראו גגיית תשלומים
 כאילו נקבע באותו חיקוק כי התשלום ייגבה בדרך שגובים ארנונה כללית.

 19. על אף האמור בחוק זה - הוראות מעבר
 (1) ענין המתייחם לארנונת רכוש לשנת הכספים 1967/68 או לשנים שלפניה,
 התלוי ועומד בפני ועדת שומה, מנהל שומה, ועדת ערר או בית משפט, ימשיכו

 לדון בו עד סיומו לפי הוראות הפקודה המבוטלות בחוק זה:
 (2) בעיריה בה מוטלת ארנונה כללית לפי אחוז מםויים מהשווי לצורך האר־
- ז ״ כ ש  נונה, כאמור בסעיף 22 (ה) ו־(ו) לחוק לתיקון פקודת העיריות(מסי 5), ת
 1967 י, יוסיפו לחול - לכל ענין הקשור בקביעת השווי האמור, לרבות עניני

 בקורת, השגה, ערר וערעור - הוראות הפקודה המובטלות בחוק זה.

 20. החלטת ועדת שומה שליד עיריה או מועצה מקומית לא תיפסל בשל כך בלבד שנתקבלה תוקף החלטות
 בישיבה שבה נוכחו שנים בלבד מחברי הועדה.

 21. תחילתו של חוק זה ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). תחילה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ל ח ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הפנים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו  ש נ י א
 נשיא המדינה

 4 0׳׳ח תשכ״ן, עמי 56.

ות(מם׳ 2) (תיקון), תשכ״ח-1968 • דת העירי  חוק לתיקון פקו

 1. בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 2), תשכ״ה-1965!, במקום המלים ״תוך תיקון סעיף 3
 שלושה חדשים מיום קבלת חוק זה בכנסת״ יבוא ״לא יאוחר מיום י״ב בניסן תשכ״ט (31

 במרס 1969)״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ו באדר תשכ״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 681, תשב״ו,
 עמי 76.

 1 ס״ח חשכ״ה, עמי 215.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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ל דירות גדולות(ביטול), תשכ״ח-1968*  חוק ההיטל ע

 ביטול 1. חוק ההיטל על דירות גדולות, תשכ״ד-1׳190 י - בטל.

 הוראות מעבר 2. (א) מי ששילם היטל בניה לפי החוק המבוטל אחרי יום כ״ט בכסלו תשכ״ח (31
 בדצמבר 1967), יוחזר לו, לפי בקשתו, הסכום ששילם.

 (ב) הוראת סעיף 1 לא תפגע בזכות לבקש החזרת סכום היטל בניה ששולם, לפי
 סעיפים 3 או 5א(ב) לחוק המבוטל.

 (ג) נשארו כספי היטל בקופת רשות מקומית אחרי תשלום הסכומים המגיעים לפי
 סעיפים קטנים (א) ו־נב), ינהגו בהם כאילו חוק זה לא נתקבל.

 (ד) הוראת סעיף 6 לחוק המבוטל תמשיך לחול על סכום ששולם כהיטל בניה.

ע 3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה. ו צ י  ב

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ל ח ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הפנים

ן ש ז ר מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביופ כ״ו באדר תשכ״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 765, תשכ״ח,
 עמי 144.

 1 סייח תשכ״ד, עמי 191; סייח תשכ״ז, עמ׳ 144.

ל יצוא הצמח ומוצריו(תיקון מס׳ 2), תשכ״ח-1968*  חוק לפיקוח ע

 תיקון סעיף 2א ן. בסעיף 2א לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—195-1 י, בתחילתו, יימחקו
 המלים ״בתקופה שעד יום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968)״.

ף ר ב ש א ל ז ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המסחר והתעשיה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ז באדר תשביח (27 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 768, תשכ״ח,
 עמי 170.

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 137; פ״ח תשכ״ו, עמי 43.
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דת זכות היוצרים(מס׳2), תשכ׳יח-1968  חוק לתיקון פקו

 בזנות יוצרים
 לצרכי שידורים

 לימודיים

 1. אחרי סעיף 7 לפקודת זכות היוצרים! יבוא: הוספת סעיף 7א
 ״רשות שימוש 7א. (א) לעני[ סעיף זה -

 ״שידור״ - שידור רדיו ושידור טלוויזיה;
 ״שימוש אגב ביצירה״ - שימוש ביצירה או בחלק ממנה שהוא טפל לגבי
 נושא השידור, כרקע, לצורך קישור, או לשם הדגמה או המחשה של

 נושא השידור.

 (ב) לא יראו כהפרה של זכות היוצרים ביצירה:
 (1) שימוש אגב ביצירה ספרותית דרמתית, מוסיקלית או
 אמנותית שיש עליה זכות יוצרים, כדי להכלילה בשידור

 המיועד לבתי הספר במסגרת תכנית הלימודים;
 (2) שידורה של יצירה שהשתמשו בה כאמור:

 (3) הצגתה או השמעתה בציבור — של יצירה שהשתמשו
 בה כאמור - בעיקר בפני תלמידים לצורך פעולות בית־

 הספר.

 (ג) בעל זכות יוצרים ביצירה, שהשתמשו ביצירתו כאמור בסעיף
 קטן (ב), יהיה זכאי בעד השימוש לתמלוג מאת המשדר בשיעור שנקבע
 בהסכם שביניהם, ובהעדר הסכם — בשיעור שתקבע ועדה כאמור בסעיף
 קטן(ד); ואולם רשאית הועדה שלא לחייב את המשדר בתשלום תמלוגים
 כלל, אם לדעתה היה השימוש ביצירה בלתי ניכר עד שאין בו כדי לפגוע

 בזכותו של היוצר לתמלוגים בעד שימוש ביצירתו.

 (ד) שר המשפטים ימנה לענין סעיף קטן(ג) ועדה של שלושה
 והם: שופט בית המשפט המחוזי שיהא יושב־ראש הועדה, ושני חברים

 שלפחות אחד מהם הוא נציג הציבור.
0 תתן הזדמנות ) ן ט  (ה) בבוא הועדה לקבוע תמלוגים לפי סעיף ק
 נאותה לצדדים להשמיע טענותיהם ולהביא לפניה ראיות במועדים,

 בדרך ובצורה שנקבעו בתקנות.
 (ו) הועדה לא תדון בבקשת המשדר לקבוע תמלוגים לפי סעיף
 קטן (ג) אלא אם הוא פנה תחילה בהצעת הסכם לארגון יציג של יוצרי
 יצירות מסוגה של היצירה הנדונה בועדה ולא הגיע אתו לכלל הסכם

 בדבר שיעור התמלוגים שיש לשלם.
 (ז) הועדה תהיה מוסמכת -

 (1) לדרוש כל עדות שבכתב או שבעל־פה אשר תראה בה
 צורך:

 (2) להזמין כל אדם לבוא לפניה להעיד או להגיש כל
 מסמך שברשותו, לחקרו ולדרוש ממנו כל מסמך שברשותו;

 (3) לכפות התייצבותו של אדם. שלא ציית להזמנה ולא
 הצטדק על כך בדרך המניחה את דעתה, לצוות עליו לשלם

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר תשב״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 690, תשכ״ו,
 עמי 110.

 1 חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ה, עמי 364; פ״ח תשי״ג, עמי 38.
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 את כל ההוצאות שגרמה אי־ציותו להזמנה או כפיית הת־
 ייצבותו וגם לקנוס אותו בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות;
 (4) לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בדרך הנהוגה

 (5) לקנוס בסכום כסף עד שבעים וחמש לירות אדם, שנדרש
 להעיד בשבועה או בהן צדק או להגיש מסמך וסירב לעשות
 כן ללא צידוק סביר: ובלבד שלא יידרש אדם להשיב על
 שאלה שאין הוא חייב להשיב עליה בבית משפט ולא ייקנס

 על סירובו להשיב עליה!

 (6) לקבל כל ראיה שבכתב או שבעל־פה, אף אם אינה
 קבילה במשפטים אזרחיים או פליליים;

 (7) לפסוק לאדם שהוזמן לבוא לישיבת הועדה סכום כסף
 שהוציא, לפי דעת הועדה, עקב בואו לישיבה:

 (8) לצוות שישולם, עוד לפני מתן החלטה סופית בענין
 הנדון, סכום התמלוגים שאינו שנוי במחלוקת, כולו או

 מקצתו.
 (ח) אין בהיתר השימוש ביצירה שבסעיף קטן (ב) כדי להתיר
 שימוש בה בדרך ובצורה העלולה לפגוע בשמו הטוב של היוצר או בכבודו

 כאמן או כיוצר.
 (ט) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר החינוך, ימנה ועדה אשר
, (ב)  תייעץ למשדר בכל הנוגע לשימוש אגב בזכות יוצרים לפי סעיף קטן
 והיא רשאית גם לקבוע כללים לסוגי שימוש ביצירות שהם לדעתה שימושי
 אגב: הועדה תהיה של חמישה ובהם שלושה נציגי ציבור לפחות מקרב
 יוצרי סוג היצירות שבהן משתמשים שימוש אגב; אחד מהשלושה ישמש

 כיושב ראש הועדה.
 (י) הועדה שהוקמה לפי סעיף קטן (ט) תקבע בעצמה את סדרי
 עבודתה ותהיה מוסמכת להזמין כל אדם לבוא לפניה ולהתייעץ בכל אדם.
 (יא) המלצות הועדה לפי סעיף קטן (ט) לא ישמשו לבית המשפט
 או לועדה שהוקמה לפי סעיף קטן (ד), כחומר ראיה בכל הליך המובא

 לפניהם.
 (יב) סעיף זה לא יחול על יצירות, או סוגים של שימושי אגב בהן,

 שעליהן הוסכם בין הצדדים.״

 בבית־משפט:

 תוקף 2. תקפו של חוק זה עד יום ה׳ בניסן תשל״א (31 במרס 1971).

א ר י פ ב ש י ש ק ע  י
 שר המשפטים

ל ו כ ש  ל ו י א
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 58 ספר החוקים 525, ר בנים! תשכ״ח, 4.4.1968



, 2), תשכ״ח-1968י דת הסמים המסוכנים (מס  חוק לתיקון פקו

 הוספת סעיפים
 16א עד 16ה

 16ה. מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 16א או בנסיון לעבירה כאמור או
 בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאפר, אם כעונש יחיד ואם
 בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן

 עליו צו־מבחן.״

 ״הדחת קטין
 לסמים מסוכנים

 סייג להוראות
 סעיף 16א

 1. אחרי סעיף 16 לפקודת הסמים המסוכנים 1936 ! יבוא:

 16א. העושה אחד המעשים המפורטים להלן, דינו - מאסר 10 שנים:
 (1) נותן לקטין סם מסוכן;

 (2) בהיותו אחראי לקטין, מניח לו להשיג סם מסוכן או
 להשתמש בו;

 (3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.
 לענין סעיף זה, ״אחראי לקטין״ — הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ,

 אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

 16ב. סעיף 16א לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי,
 בהיותו רופא, או לפי הוראת רופא, או בנסיבות חוקיות אחרות.

 «<וג. לענין מעשה לפי סעיף 16א אין נפקא מינה —

 (1) אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע
 על כך;

 (2) פרט לגבי פסקה (3) — אם הנאשם פנה אל הקטין או
 הקטין אליו.

 16ד. חזקה מל אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 16א אם עשה אחד
 המעשים המפורטים להלן:

 (1) נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש
 בסם מסוכן:

 (2) הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להתמסר לסמים
 מסוכנים;

 (3) הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן
 או להשתמש בו:

 (4) הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או(3) או עיכב
 אותו במקום כאמור.

 חזקות

 מאסר חובה

י ל י ז ר ל ב א ר ש ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הבריאות

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר תשכ״ח (26 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 751, תשכ״ח,
 עמי 68.

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 557, עמי 130; ם״ח תשי״ב, עמי 280.
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ן מס׳ 2), תשכ״ח ״1968 * קו  חוק גנים לאומיים ושמורות טבע(תי

 החלפת סעיף 5 1. בחוק גבים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963!, במקום סעיף 5 יבוא:

 ׳שמחים בעלי 3. (א) נכלל בשטח המיועד להיות גן לאומי שטח צבאי או שטח
 חשיבות בטחונית אחר שהוא, לדעת שר הבטחון, בעל חשיבות בטחונית, או הודיע שר
 הבטחון לשר הפנים כי בקרבתו של השטח המיועד כאמור נמצא שטח
 צבאי, לא יכריז שר הפנים על השטח כגן לאומי אלא אחרי שהובטח

 לגביו מילוי דרישותיו של שר הבטחון.

 (ב) בשטח צבאי, האיפורים וההגבלות לפי חוק זה או התקנות
 שעל פיו לא יחולו על צבא־הגנה לישראל או על שלוחה אחרת של

 מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון.

 (ג) הוראות על התנהגות חיילים במקומות קדושים שבשטח
 צבאי, שהוא כולו או חלק ממנו גן לאומי, יתן שר הבטחון בהתייעצות עם
 שר הדתות, והוראות על התנהגות חיילים באתרים הסטוריים שבשטח
 כאמור - בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות; הוראות אלה לא יהיו

 טעונות פרסום ברשומות.

 (ד) ״שטח צבאי״, לענין סעיף זה — מקרקעין שבידי צבא־הגנה
 לישראל או בידי שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר

 הבטחון, וכן שטח המשמש אותם כשטח אימונים.״

א ר י פ ה ש ש ם מ י י י ח ת ב ם ג י י  ל ו י א ש כ ו ל ח
 ראש הממשלה שר החקלאות שר הפנים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 בשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ב״ז באדר תשכ״ח (27 במרס 1968); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 746, תשביח׳
 עמי 5.

 1 סייח תשכ״ג׳ עמי 149; תשכ״ד, עמי 168.

t.4.1868 ,ספר החוקים 525, ו׳ בניסן תשב״ח 
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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