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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ה ר ג פ ם בימי ה י נ י ל בענ ט והטיפו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי־המשפט, תשי״ז—1957/ ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות בית-דין אליה:

 תקופת הפגרה 1. הפגרה בבית-המשפט העליון, בבתי-המשפט המחוזיים ובבתי־משפט השלום, תהא

 מיום י״ז בתשרי תשכ״ט (9 באוקטובר 1968) עד יום י״ח בתשרי תשכ״ט (10 באוקטובר
 1968), ועד בכלל,

 דיו! בימי פגרה 2. במשך פגרת בתי-המשפט —

 (1) לא ידון בית-המשפט העליון או בית-משפט מחוזי או יושב-ראש משרד
 ההוצאה-לפועל שעל ידו, בכל ענין, אלא אם החליט נשיאו או שופט שנתמנה
 לכך על ידיו, או יושב-ראש משרד ההוצאה-לפועל שעל יד אותו בית-משפט,

 שהענין אינו סובל דחיה;
 (2) לא ידון בית-משפט השלום בענינים אזרחיים ולא ידון משרד ההוצאה־
 ^ לפועל שעל-ידו בעניני ההוצאה-לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של
 בית-משפט שלום או שופט של בית-משפט שלום שנתמנה לכך על ידיו, או
 יושב-ראש משרד ההוצאה-לפועל שעל יד אותו בית-משפט, שהענין אינו

 סובל דחיה;
 (3) לא ידון בית-משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על-פי החלטה
 בכתב מאת שופט ראשי של בית-משפט שלום או שופט של בית-משפט
 שלום שנתמנה לכך על-ידיו, שיש לשמוע סוג מסויים של משפטים פליליים,

 או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה.

 3. מנהל בתי-המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים או משפט
 פלוני מסויים, או סוג ענינים, או ענין פלוני במשרד הוצאה-לפועל, יישמע בימי הפגרה
 בבית־משפט פלוני, או בכל בתי-המשפט או במשרד ההוצאה-לפועל, או בכל משו־די

 ההוצאה-לפועל.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי-המשפט (פגרת בתי־המשפט והטיפול בענינים
 בימי הפגרה) (מם׳ 3), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ב׳ בתמוז תשכ״ח (28 ביוני 1968)
 (חמ 70080)

 םמכות מנהל
 בתי־המשפט

 השם

 1 ם״ח תשי״ז, עמי 148.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16, 17 115-1 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 25 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—
(להלן — התקנות העיקריות), יבוא: 2 1954 

 ..אישור מהומות 25. המקומות המפורטים להלן מאושרים בזה לענין סעיף 16(א)(2)

 שיקום• מקצועי לחוק:
 והכשרה

 מסצועית (1) מקום שניתן בו שיקום מקצועי;

 הח5פת תקנה 25
 והוספת

 תקנה 25א

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 650: תשכ״ח, עמ׳ 1702. ם״ח תש י ״ד, עמי 6.

 1880 קובץ התקנות 2255, ב״ב בתמוז ׳תשכ״ח, 18.7.1968



 : (2) מקום שניתנת בו הכשרה מקצועית ונתקיים בו אחד מאלה:
 (א) מועסק בו אדם בהכשרה מעשית במקצוע הנלמד לפחות

 8 שעות בשבוע (להלן — הכשרה מעשית);
 (ב) ניתנים בו הכשרה מעשית או שיעורי מקצוע לפי חוק

.  החניכות, תשי״ג—1953 3
 תנאים לביטוחם 25א. אדם המצוי בהכשרה מקצועית יהיה מבוטח לפי חלק ב׳ לחוק

ם תוך כדי עיסוקו בהכשרה מעשית ועקב עיסוקו בהכשרה מעשית, להוציא  שלאנשי

 מקצועית לימוד/עיוני; ואולם אם עסק המבוטח במשד שנת לימודים פלונית

 בהכשרה מעשית לפחות 75% מכל זמן ההכשרה המקצועית באותה שנת
 לימודים, יהיה מבוטח לפי חלק ב׳ לחוק אף בלימודיו העיוניים ובכל
 זמן שהותו במקום שבו ניתנת ההכשרה המקצועית בקשר לאותה הכשרה,

 ויחולו עליו גם הוראות סעיף 14 (א)'(1) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי .
 הענין. לענין תקנה זו, רואים כהכשרה מעשית גם שיעורי מקצוע הניתנים

 לפי חוק החניכות, תשי״ג—1953.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון השט
 מס׳ 4), תשכ״ח—1968״4

 ד׳ בתמוז תשכ״ח (30 ביוני 1968) י ג א ל א ל י ז
 >חמ 75034) שר העבודה

 ם״ח תשי״נ, עמ׳ 108.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 תקנות בדבר חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965/ ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1 י י י  1. בתקנות אלה — "י
 ״חישובים סטטיים״ — חישובים הנדסיים שיש בהם כדי להוכיח את יציבותו של בנין

 ויציבות ביסוסו;
 ״שלד״ — ,כל חלקי הבנין הנושאים ומעבירים עמסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין

 .והדרושים להבטחת יציבותו;
 ״תכנית קונסטרוקציה״ — תכנית שלפיד, נבנה שלד;

 ״תעודת גמר״ — תעודה הניתנת על ידי ועדה מקומית לתכנון ולבניה (להלן — ועדה
 מקומית) לבעל היתר, המעידה כי הבנין נושא ההיתר הושלם בהתאם להיתר.

 2. (א) לא יינתן היתר לבניה אלא אם הוגשו לועדה המקומית החישובים הסטטיים חישובים ׳
n,^"המתייחסים לבנין נושא הבקשה להיתר. t ~ ° 

 .(ב). חישובים סטטיים יכול שיוגשו לאחר הגשת הבקשה למתן היתר. חיתי

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ י 307.

 קובץ התקנות 2255, כ״ב בתמוז תשכ״ח, 18.7.1968 1881



 (ג) מהנדס הועדה המקומית רשאי לפטור מגיש בקשה להיתר מהחובה להגיש
 חישובים סטטיים אם מבוקש היתר לעבודה שאינה משפיעה על יציבותו של הבנין או של
 כל חלק ממנו, לרבות עבודה פנימית, חפירה שאינה דורשת תמיכה, גדר נמוכה שאינה
 קיר תומך או התקנת אינסטלציה סניטרית, ובלבד שהוא השתכנע שעשיית חישוב סטטי

 אינה דרושה להבטחת בטיחותו של המבנה ורשם בתיק הבקשה את נימוקיו לכך.

 3. החישובים הסטטיים ישאו את חתימתו של מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדרי
 כלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), תשכ״א—21960 (להלן —

 המהנדס), אשר בחתימתו —
 (1) מקבל עליו את האחריות שהחישובים הסטטיים נערכו לפי הכללים
 והרמה המקצועית הנהוגים אותה שעה בנדון וכי קויימו הוראות החוק

 הנוגעות לענין זה;

 (2) אם נושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים — מצהיר כי בדק את הבנין
 הקיים וכי הוא אחראי ליציבותו בעת בניית התוספת ולאחריה;

ן ייבנה לפי הכללים והרמה המקצועית י מ  (3) מתחייב לדאוג לכד ששלד ה
 הנהוגים אותה שעה בנדון וכי קויימו הוראות החוק הנוגעות לענין זה
 ובהתאם לחישובים הסטטיים כפי שהוגשו, וכי אם מסיבות בלתי צפויות
 מראש יתגלה צורך בשינוי מהותי בהם, יגיש חישובים סטטיים מתוקנים

 מיד עם גילוי הצורך כאמור;
 (4) מתחייב שתכנית הקונסטרוקציה תימצא באתר הבנין בתקופת הבניה

 ושישמור אותה בתום הבניה לתקופה של לא פחות מעשר שנים.

יות יבו  התחי
דס  מהנ

 4, (א) המהנדס רשאי להודיע בכתב מנומק לועדה המקומית ולבעל ההיתר בכל
 שלב של הבניה, כי הוא מסיר מעליו אחריות לגבי הבנין; ומשעשה כן לא ישא עוד

 באחריות לפי תקנה 3 לגבי כל מעשה או מחדל בבנין אחרי מתן ההודעה.

 (ב) האמור בתקנה זו אינו בא להסיר אחריות מהמהנדס לנזקים שנגרמו לאחר
 ההודעה אך ורק כתוצאה מטעות בחישובים הסטטיים שהגיש.

 5. משניתנה הודעה כאמור בתקנה 4 תיהפך הבניה לבניה שלא בהיתר, ושוב לא תהיה
 לבניה בהיתר, אלא לאחר שמהנדס אחר מילא את מקומו של קודמו לכל האמור בתקנה 3
 על ידי צירוף חתימתו לחישובים הסטטיים החתומים בידי קודמו, או על ידי חתימתו על

 חישובים סטטיים אחרים שהוגשו לועדה המקומית.

 6, (א) לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא לאחד מסירת הודעה בכתב מאת המהנדס
 בדבר קיום תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ומקום שמירתה לפי תקנה 3(4).

 (ב) מהנדס הועדה המקומית רשאי לדרוש; כי תכנית הקונסטרוקציה תוצג לפניו
 לפני מתן תעודת הגמר.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרו
 קציה), תשכ״ח—1968״.

 הסדת
ת ו י ר ח  א
 המהנדס

 תוצאת הסרת
ות  האחרי

 תנאי למתז
 תעודת נמר

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968)
(T65807 חט) 

 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 482.

 1882 קובץ התקנות 2255, כ״ב בתמוז תשכ״ח, 18.7.1968



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 תקנות בדבר אגרת היתר לחממה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״חממה״ — מבנה יציב בעל שלד מעץ או ממתכת המכוסה ידיעות הגדרות
 פלסטיות והמיועד לשמש בית־צמיחה לגידולים חקלאיים.

 2. בעד היתר לבניית חממה תשולם אגרה של חמש אגורות לכל מטר מרובע של שטחה. אגרת היתד
 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (אגדת היתר לחממה), תשב״ח—1968״. השם

 ו׳ בתמוז תשכ״ח (2 ביולי 1968) ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
 וחמ 765808) שר הפנים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 אכרזה על שירותים בני פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיט, תשי״ח—1957/
 אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו _ הגדרות
 ״רכבל״ — רכב, בעל יחידה אחת או יותר, הנמשך על ידי כבל או אמצעי אחד בכות
 מיכני או אחר, ושמסילתו עוברת במנהרה, או על פני הקרקע או מעל פני הקרקע, או
 רכבת הנמשכת בכל אמצעי שהוא במנהרה, או על פני הקרקע, ולרבות רחפת —

 המיועדים להסעה או להובלה בתחום רשות מקומית;
 ״הסעה״ — הסעת נוסעים ברכבל בין בשכר ובין שלא בשכר, לרבות הצעד. והסכמה

 להסעה;
 ״הובלה״ — הובלת טובין ברכבל, בין בשכר ובין שלא בשכר, לרבות הצעה והסכמה

 להובלה;
 ״מנהרה״ — מעבר תת-קרקעי המיועד לתנועת רכבל במסילה או בכל אמצעי אחר;

 ״מסילה״ — מסילה קבועה לתנועת קרונות רכבל, בין שהיא במנהרה ובין שהיא על פני
 קרקע ובין מעל פני הקרקע.

 2. שירות הסעה ושירות הובלה ברכבל מוכרזים בזה כשירותים בני־פיקוח. אבר״־ןע?
 שירות

 בר־פיקוח

 3. אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכבל), תשי״ט—1959 2 — בטלה• ביטול
 4. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכבל), תשכ״ח—1968״. השם

 כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני 1968) מ ש ה כ ר מ ל
 (חט 741105) שר התחבורה

 1 פ״ח תשי״ח, עט׳ 24•

 2 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1700.

 קובץ התקנות 2255, ב״ב בתמוז,תשכ״ח, 18.7.1968 1883



 חוק הפיקוח על מצרכים •ושיחותים, תשי״ח—1957
ל ב כ ר פיקוח על ר ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5, 38, 42 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, וסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת 2  תשי״ח—1957 י, סעיפים 70 ו-71 לפקודת התעבורה

, אני מצווה לאמור:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3

 פרק ראשון: הוראות כלליות

 1. (א) בצו זה —
 •״המפקח״ — אדם ששר התחבורה מינהו למפקח על התעבורה, לרבות אדם שהמפקח

 הסמיכו לצורך צו זה;
 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי סעיף 2 ;

 ״בעל הרשיון״ — לרבות מי שפועל בשירותו או מטעמו של בעל הרשיון.

 (ב) שאד המונחים משמעותם כהגדרתם באכרזת. הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (רכבל), תשכ״ח—968! 4,

 הגדרות

 פרק שני: רשיוגות

 2. לא יפעיל אןם רכבל, ולא יעשה ברכבל כל פעולה של ביצוע, תכנון או הפעלה,
 :לרבות תכנון מקומות הפעלה, ולא יסיע בו נוסעים ולא יוביל בו טובין, אלא לפי רשיון

 תקף מאת המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. (א) בקשה לרשיון תוגש למפקח בטופס שקבע.

 (ב) מבקש רשיון ישיב תשובות מלאות ונכונות על כל שאלה שבטופס ועל כל
 שאלה נוספת של המפקח בקשר עם הבקשה.

 (ג) מבקש רשיון ימציא למפקח, לפי דרישתו, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות
 ופרטים נוספים.

 (ד) בקשה לחידוש רשיון דינה כדין בקשה לרשיון.

 4. (א) המפקח רשאי לתת רשיון או לחדשו, לסרב לתתו או לחדשו, להתנות בו
 תנאים ככל שיראה לנכון, לרבות תנאים בכל ענין מענינים אלה:

 (1) מקומם של תחנות ההפעלה של הרכבל, לרבות תחנות מוצא ויעד
 ותחנות ביניים;

 (2) הציוד שבו יופעל הרכבל;
 (3) סדרי הבטיחות של ההפעלה ותנאי הבטיחות של הציוד; י

 (4) תנאי ההסעה וההובלה והוראות בענין אחריותו של בעל הרשיון כלפי
 נוסעים וטובין;

 (5) סידורים למכירת כרטיסים, לרבות מכירתם על ידי כרטיסנים;
 (6) תכיפות הנסיעות וזמניהן, החזקת לוחות הזמנים והצגתם;

, עמ׳ 24. ח ״ י ש ת ת ״  1 ם

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.  2 דיני מדי

 3 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 4 ק׳׳ת תשכ״ח, עמי 1883•

 רשיון

 הגשת בקשה

 מתז רשיון

 קובץ• התקנות 2255,.כ״ב בתממ־תשכ״ח, 18.7.1968



 (7) שלטים במנהרה, בכניסה וביציאה ממנה, ובכל תחנת מוצא, יעד וביניים;

 (8) שלטים בקרונות הרכבל ועליהם;
 (9) מספד הנוםעים.שמותר להסיע בכל קרון;

 (10) מספר מקומות הישיבה בכל קרון;

 (11) מספר הנוסעים בעמידה שיורשו בכל קרון;
 (12) יציאות וכניסות למנהרה ולכל מקום איסוף והורדה של נוסעים;

 (13) אמצעים לכיבוי אש ולעזרה ראשונה;
 (14) אמצעי ממלט בשעת חירום;

 (15) שכר ההסעה וההובלה;
 (16) תנאי הפיקוח על הקמת רכבל והפעלתו;

 (17) כל תנאי אחר שהמפקח ימצא לנחוץ להקמת רכבל והפעלתו.

 (ב) המפקח רשאי לסרב לתת רשיון, אם מקום הרכבל, או ציודו או תנאי הבטיחות
 בו אינם מתאימים לדעתו לתכניות שהוגשו או אינם מתאימים להפעלה במקום שצויין

 בבקשה.

 5. (א) כלל המפקח תנאים ברשיון, רשאי הוא בכל עת לשנותם, להוסיף עליהם או שינויים ברשיח
 לבטלם, באופן כללי או למקרה מיוחד.

 (ב) החליט המפקח להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א), יודיע על ,כד בכתב
 לבעל הרשיון והוא חייב/להמציא את הרשיון למפקח, תוך הזמן הנקוב בהודעה, על מנת

 •לרשום בו את השינויים.

 (ג) בעל הרשיון יפרסם את השינויים לפי דרישת המפקח ובדרד שהורה.

 6. תקפו של הראיון הוא כפי שקבע בו המפקח. תוסר הרשיח
 7. (א) לא יינתן רשיון ־אלא למבקש שהוא תאגיד רשום כדין בישראל או לרשות זכאות ?רשיון

 מקומית.

 (ב) המפקח רשאי בנסיבות מיוחדות לפטור מבקש מהוראות סעיף זה.

 8. לא יעביר אדם רשיון לאחר אלא באישור בכתב מאת המפקח. העברת הרשיון

 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתוספת. אגרת רשיון

 10. המפקח רשאי בהודעה בכתב לבטל רשיון או להתלותו באחת מאלה: ביטו? רשיח
 (1) הופר תנאי מתנאי הרשיון;

 (2) הרכבל אינו מתנהל בבטיחות או ביעילות או בהכשרה הדרושים או
 מתנהל ללא התחשבות ראויה בצרכי הציבור;

 (3) המשכת תקפו של הרשיון, בידי בעל הרשיון או בכלל, אינה לטובת.
 הציבור או אינה משתלבת בהסדר התכניות של ההסעה.

 11. הודיע המפקח לבעל הרשיון על ביטול רשיונו או על התלייתו, חייב בעל הרשיון החורת הרשיון
 להחזירו למפקח תוך הזמן הנקוב בהודעה.

יותהרשיח  12. מקבל הרשיון יחזיק במשרדו או במקום עסקו, במקום נראה לעין, את הרשיון או החז
 העתק ממנו שאישר המפקח.

ז תשב״ח, 18.7.1968 1885  ׳הובי( התמנות 2255, ב״ב בתמו



 פרק שלישי: הפעלת הרכגל

 13. (א) לא יפסיק בעל הרשיון את הפעלת הרכבל, אם בדרך כלל או באופן זמני, אלא
 לפי לוח הזמנים שנקבע ברשיון או לפי אישור לכך מראש ובכתב מאת המפקח; היה
 בעל הרשיון נאלץ להפסיק את הפעלת הרכבל מסיבות בלתי צפויות שאין לו שליטה

 עליהן, יודיע מיד למפקח על ההפסקה וינהג בהתאם להוראותיו.
 (ב) בעל הרשיון יפעיל את השירות הדשוי באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה
 המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה ובהתחשב בצרכי הציבור, ויקיים את ההוראות שניתנו

 לו בכתב מאת הרשות המבצעת לניהול השידות ופעולתו על פי צו זה.

 14, (א) המפקח רשאי להורות בכתב לבעל הרשיון שהציוד או חלק ממנו, המסלול,
 המנהרה, התחנות ותנאי הבטיחות וההפעלה ייבדקו בכל עת על ידי אדם שהמפקח הסמיכו

 לכך,, ובהתאם להוראותיו.
 (ב) נמסרה לבעל הרשיון הוראה כאמור בסעיף קטן(א), חייב הוא למלא אחריה

, לא יעסוק אדם ולא יעסיק אחר בהפעלת רכבל, אלא אם יש לו או למועסק ההכשרה  ם
 המקצועית והנסיון המעשי הדרושים לכך.

 16. (א) המפקח יקבע לצורך סעיף 15, לאחד בירוד עם בעל רשיון ובהתייעצות עם
 הרשות המקומית, מה הם המקצועות התפעוליים ברכבל מסויים או בסוגי רכבל ואת

 ההכשרה המקצועית והגםיון המעשי הדרושים מכל אחד מבעלי מקצועות אלה.

 (ב) קבע המפקח כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך למבקש הרשיון או לבעל
 הרשיון.

 פרק רכיעי: דין וחשבון

 17. (א) מיום הפעלת הרכבל יגיש בעל הרשיון למפקח דין וחשבון —
 (1) בתום כל תקופה של שלושה חדשים ולא יאוחר מאשר חודש לאחר

 התקופה האמורה;
 (2) בתום כל שנת כספים ולא יאוחר מאשר חדשיים לאחר תום השנה

 האמורה.
 (ב) הדין וחשבון יוגש למפקח, בטופס שיורה, חתום ביד בעל הרשיון ויכלול

 את הפרטים שידרוש המפקח.

 הפעלת הרכב?

 בדיקת הציוד,
 המסלול,

 המנהרה ותנאי
 הבטיחות
 וההפעלה

 איסור תפעול
 שלא על ידי
 אד0 מוםטד

 דרישות
 מקצועיות

 הגשת דו״חות

 פרק חמישי: פיקוח על הקמת רבגל ועל הפעלתו

ח 18, (א) המפקח רשאי לבדוק בכל עת את תהליכי תכנון הרכבל, הקמתו והפעלתו, ר ו " י ח י ה י  פ

 הרכב ציודו, סוגו, דגמיו ודרכי השימוש בו בכל שלבי התכנון ויההפעלה ולבקר לשם כך
 את סדרי ארגונו וניהולו, את פעולותיו המשקיות והכספיות של בעל הרשיון ואת חשבונותיו

 ומסמכיו המתייחסים לרכבל.
 (ב) המפקח רשאי לקבוע לבעל רשיון הסדרים בדבר הפיקוח על הרכבל על ידי

 אדם שמינה לכך ולקבוע תכניות פיקוח כאמור.
 (ג) קבע המפקח תכנית לפיקוח על פי סעיף קטן (ב), חייב בעל הרשיון לקיים

 אותו לפי התכנית.

 1886 קובץ התקנות 2255, כ״ב בתמוז תשכ״ח, 18.7.1968



 פרק ששי ן הוראות שונות
 19. (א) הוגשה נגד בעל הרשיון תביעה פלילית על עבירה לפי צו זה, רשאי המפקח הפסקת הפעלה

 לצוות על הפסקת הפעלת הרכבל עד לגמר דינו של בעל הרשיון ועל החזרת הרשיון
 שברשותו; ואם ציווה כך, ימלא בעל הרשיון את האמור בצו תוך 48 שעות.

 (ב) זוכה בעל הרשיון מן העבירה, או שהחליטה ועדת ערר לפי סעיף 18 לחוק
 על החזרת הרשיון לבעליו, יוחזר הרשיון לבעליו.

ן רשות מבצעת ה ש ב י  20. המפקח יהיה דשות מבצעת לענין צו זה והוא רשאי לתת כל ההוראות ש
 לדעתו צורך לביצועו.

ים נ  21. האמור בצו זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר. , שמירת די

— בטל, ביטול 5  22. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת הרכבל בחיפה), תשי״ט—1959

י ב ע  23. רשיון שניתן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת. הרכבל בחיפה), הוראות מ
 תשי״ט—1959, יראו כאילו ניתן לפי צו זה.

 24. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), תשכ״ח—1968״. השם

 תופפת
 (סעיף 9)

 בעד מתן או חידוש רשיון לרכבל מסוג שניתן לו בעבר רשיון לפי צו הפיקוח
 על מצרכים ושירותים (הפעלת הרכבל בחיפה), תשי״ט—1959, תשולם אגרה של 1000

 לירות.

 כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני 1968) מ ש ה כ ר מ ל
 וחמ 741165) שר התחבורה

 5 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1700.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
בי יין וק של ענ ו ר השי ד ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957/ אני מצווה לאמור ־.

 1. בסעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר שיווק ענבי יין), תשכ״ז— תיקון םעיף!3
 21967״ במקום ״5000״ יבוא ״2500״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר שיווק ענבי יין) (תיקון), השם
 תשכ״ח—1968״.

 ד׳ בתמוז תשכ״ח (30 ביוני 1968) ח י י ס ג ב ת י
 (חמ 741167) שר החקלאות

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשב״ז, עמ׳ 3091.

 קובי! התקנות 2255, כ״ב בתמוז תשכ״ח, 18.7.1968 1887



 פקודת הסמכויות בעניז היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
וחד ת ללא רשיון מי ו ר ו ח ר יבוא ס ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש-״ח—21948, אני מצווה  1939 ג

 לאמור:

, במקום הפרטים 2000—09.01 ו-9900—  תיקי! התוספת 1. בתוספת לצו יבוא חפשי, תשכ״ח—1968 3

 09.02 יבוא:
 ״2000—09.01 קליפות וקרומים של קפה דרך אילת

 9900—09.02 תה, בכלי קיבול המכילים ק״ג אחד או יותר אישור מיוחד״,

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מם׳ 2), תשכ״ח—1968״.

ם ג ב ת י י י  ה׳ בתמוז תשכ״ח (1 ביולי 1968) ח
 >חמ 740510) שר החקלאות

 . ממלא מקום שר המסחר והתעשיה
 1 עייר 1939, תום׳ 1, מם׳ 868, עמי 137,

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 2219, תשכ״ח, עמ׳ 1426.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943ג (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

, בהצטלבות עם כביש גישה 1107  1. הפקודה תחול על כביש חדש 11 חדרה—חיפה3
, שגבולותיו מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה' מס׳ כ/319/3911א׳ 6 , ולנוה־ים 4  לעתלית
 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני

.(1968 

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה,
 שדרות הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד

 האמור פתוח לקהל.

 3. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש חדרה—חיפה, הצטלבות עם
 כביש 1107 : צומת עתלית), תשכ״ח—1968 6 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש הדרה—חיפה,
 הצטלבות עם כביש 1107 : צומת עתלית), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני 1968)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ם״ח תשכ״נ, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 היית 1994, תשכ״ז, עמ׳ 1383.

 4 ק״ת 180, תשי״א עמי 1155; לדת 251, תשי״ב, עמ׳ 572.

, עמי 511.  5 ק״ת 328, תשי״נ

 6 ק״ת 2185, תשכ״ח, עמ׳ 851.

 תחולת הפקודה
 על דרר

 רשות לעיי ז
 בהעתק המפר,

 ביטול

 השם
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943* (להלן — הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 254.730— תחולת הפקודה
י ,. י י ל  188.840 בקירוב על הכביש צומת גולני—פרוד ומסתיימת בנקודת ציון 248.050—198.260 ע

 בקירוב, על הכביש 41 מטולה—טבריה—בית-שאן, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מספר כ/5624 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ׳ בסיון

 תשכ״ח (16 ביוני 1968).

׳ רשות 1?עיין ן ו פ צ  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות מחוז ה
 בהעתק המפה נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא.״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 321 מגדל-
' י  מג׳אר), תשכ״ח—1968״. י

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ׳ בסיון תשכ״ח (16 ביוני 1968)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמי 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר חש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964
 צו בדבר מקומות רחצה מוכרזים ואיפור הרחצה בחופי ים התיכון, ים פון*

 וים כנרת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 !
 אני מצווה לאמוד:

 1. בתוספת׳ לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי תייוו! התוספת
, בסעיף 1 —  ים התיכון, ים סוף וים כנרת), תשכ״ה—1965 2

 (1) מתחת לכותרת ״עירית חיפה״ לפני ״החוף השקט״ יבוא:

 ״קרית חיים 249090 30״;

 (2) מתחת לכותרת ״מועצה 1אזורית עמק חפר״ אחרי ״בית הבראה של
 משטרת ישראל״ יבוא:

 ״מפרץ התכלת 195275 75״ ;

 1 0״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1899; תשכ׳׳ו, עמ׳ 1906: תשכ״ז, עמ׳ 3215.
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 (3) מתחת לכותרת״עירית אשדוד״ לפני ״חוף לידו״ יבוא:
 ״חוף תמר 135580 75״;

 (4) מתחת לכותרת ״עירית אשקלון״ אחרי ״כפר הנופש הבינלאומי״ יבוא:
 ״חוף שמשון 11935 75״ ;

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה
 בחופי ים התיכון״ ים סוף וים כנרת)(תיקון), תשכ״ח—1968.״

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ון תשכ״ח (26 ביוני1968) ח  ל׳בסי
) שר הפנים 7 6 7 6 מ 0 ת ) 

 פקודת המלאסות 1והתעשיות(הםדרתן)

 צו בדבר שינויים ברשימת המלאכות והעסקים שבתוספת

, וסעיפים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)1
, אני מצווה לאמור:  2(ד) ו-14(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ן 1. בתוספת לפקודת המלאכות והתעשיות (הםדדתן)3 —  תיקו
 התוספת

 (1) .בסוג א׳, קבוצה 1, במקום פריט 11 יבוא:

 ״11. ירקות ופירות —
 (א) מקום למכירתם

 (ב) מפעל לכבישתם או לשימורם״;

 (2) בסוג א׳, קבוצה 2, במקום פריט 52 יבוא:

 ״52. דברי הלבשה —

 (א) מפעל לייצורם
 (ב) מקום למכירתם״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ו׳ בתמוז תשכ״ח (2 ביולי 1968) ח
0 שר הפנים 7 4 0 3 מ 3 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד ג׳, פרק קמ״ג, עמי 1427.

. ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1. 2 

. ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2317 : תשכ״ח: עמ׳ 1470. 3 
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 פקודת היערות

 תיקון אכרזה על אזור שמור ליער

, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות
, אני מכריז לאמור:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—&194 ־

ח התוספת ס י , במספר סידורי 266 ת  1. בתוספת לאכרזת היערות (אזור שמור ליער), תשכ״ה—1965 3
 יימחק הקטע ״2 10368 251,395 אמ/418/4/4״.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת היערות (אזור שמור ליער), תשכ״ה—1965 (תיקון), השם
 תשכ״ח—1968״.

 ב׳ בתמוז תשכ״ח (28 ביוני 1968) ח י י ם ג ב ת י
 >חמ 73862) שר החקלאות

 1 חומי א״י, כרד אי, פרמ ם״א, עט׳ 690•

 2 ע״ר חש״ח, תום. א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 מ׳׳ת 1733, תשכ״ה, עט׳ 2165.

 חוק התקנים, תשי״ג—1953 ^

ה על תקן כתקן רשמי ח נ  א

 בתוקף הסמכות של שד, המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953> שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

ז הע5תס  1. התקן הישראלי ״ת״י 5 — אב תשכ״ז (ספטמבר 1967) — בלוקים מבטון לבניה״ אכרז
' ט ״ י ז ״  הוא תקן רשמי. ט

 2. התקן האמור הופקד: משומות הפסדת
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, יי"",

 תל-אביב-יפו;
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,

 ירושלים;
 (3) במשרד מנהל מחוז תל-אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

 מזא״ה 76, תל־אביב-יפו;
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך

 העצמאות 82״ חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה, רמת־אביב, תל-אביב-יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.
ה 5 י ״ '  תחילתה של אכרזה זו היא כתום 90 יום מיום פרסומה ברשומות. י

 1 ס״ח תשי״ג, עט׳ 30.
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 ביטו5 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 5 — סיון תשכ״א (יוני 1961), בלוקים חלולים מבטון

, ואכרזת תקנים (תקן ישראלי 18— תמוז תשכ״א (יוני 1961) —  לקירות), תשכ״ב—1962 2
 בלוקי בטון למחיצות), תשכ״ד—1964 3 — בטלות מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 5 — אב תשכ״ז(ספטמבר 1967) —
 בלוקים מבטון לבניה), תשכ״ח—1968״.

 ב׳ בתמוז תשכ״ח (28 ביוני 1968) מ׳ ג ל ב ר ט
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 2 מ  >ח

 2 ה״ת תשכ״ב, עמ׳ 2482. י

 3 מ״ת תשכ״ד, עט׳ 1687.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
 החלטות בדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מכם

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה
 מס׳ 65)״ תשכ״ח—21968, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה

 פטורה ממנו.

ז ו ש ל י ד  נתקבלה בכנסת ביום ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968). ק
 (חט 72801) ־ יושב ראש הכנסת

 1 ם׳׳ח תש״ט, עמי 154; ת׳צ)״ד, עט׳ 18.

 2 ין״ת תשכ׳׳ח, עט׳ 1464.

 השם

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 !, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה
, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה  מס׳ 66)״ תשכ״ח—1968 2

 פטורה ממנו.

ז ו ש ל י ד  נתקבלה בכנסת ביום ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968). ק
) יושב ראש הכנסת 7 2 § °  (חט 1

 1 ס״ח תש״ט, עט׳ 154; תש״ו, עט׳ 18.

 2 ל!״ת תשכ״ח, עט׳ 1464.

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954
 צו בדבר הצגת יומן ישראלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954*, אני
 ,מצווה לאמור:

 הצגת 1. בתקופה שבין כ״ב בתמוז תשכ״ח (18 ביולי 1968) לבין י״ז בתשרי תשכ״ט

י (14 באוקטובר 1968) יהיה כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות 5 א

ז

ר

^ט י

 י

 1 ם״ח תשי״ר, עט׳ 143.
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 .מ-90 דקות ובכלל זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחת מאלה:
 (1) בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומד. מצוי בראש היומן;

 (2) בהודעה בכתב שנמסרה למציג;
 (3) בהודעה שפורסמה ברשומות.

 2. לצו זה ייקרא ״צו• לעידוד הסרט הישראלי(הצגת יומן ישראלי) (מס׳ 4), תשכ״ח—
 1968״.

 ו׳ בתמוז תשכ״ח (2 ביולי 1968)
 (חט 769920)

י מ ו ק ן מ ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945

 חוק עזר לחבל-מעון בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית חבל-מעון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1, בסעיף 2 לחוק עזר לחבל-מעון (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם עוסק, פרט לעוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, התחיל
 לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע על כך למועצה לפני

 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.״

 2. בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי —
) יבוא: ג )  (1) במקום סעיף קטן

 ״(ג) עוסק, פרט לעוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, שהתחיל לעסוק
 אחרי 30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת תוך חודש ימים

 מהיום שבו התחיל לעסוק.״

) יבוא: ג )  (2) אחרי סעיף קטן
 ״(ד) עוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת שהתחיל לעסוק אחרי 30
 בספטמבר ישלם את המס כאמור בחלק ב׳ של התוספת בשגי שיעורים:
 את השיעור הראשון תוך חודש ימים מיום שבו התחיל לעסוק ואת

 השיעור השני ב-31 במרס של השנה שבעדה מגיע המס.״

ת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ח, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ע״ר »194, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 485, תשב״ז, עמי 2.

 3 ס״ית 747, תשי׳׳ח, עט׳ 202: ס״ת 1049, תשי״ב, עמ׳ 1883 ; ס״ת 1637, תשכ״ה, עמ׳ 207.

ג ד ש ב  א׳ ה י ד
 רשות מוסמכת
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 החלפת התוספת /. 3. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

ר תמלאנה או העם? המם בלירות תיאור המלאכה אוהעםק המם בלירות או  תי

 חלק ב׳
 ביטוח רכוש, חיים, סחורה, מבנים, בהמות,
 בין ישירות ובין באמצעות סוכנות, על כל
 10,000 לירות מדמי הביטוח המשתלמים

 על ידי המבוטח או חלק מהם 25
 כריית חול או חומר ואדי—לכל מטר מעוקב 0.10

 קבלן או קבלן משנה, המבצעים עבודות בנין
 או מסגרות, סלילת כבישים, ביוב, תיעול,
 חשמל, אינסטלציית מים, חריש, עיבוד חק
 לאי׳ עבודת עפר, הכשרת קרקע, ריסוס,
 הדברה, קידוחים, אספקת המרים וכל
 עבודה קבלנית אחרת, שהיקף עבודתו

 כולל המרים בתחום המועצה לשנה בלירות:—
 עד 5,000

 עד 10,000
 עד 20,000
 עד 30,000
 עד 40,000
 עד 60,000
 עד 80,000

 עד 100,000

 חלק א׳

50 
75 

150 
300 
400 
600 
800 

1000 
100 

 למעלה מ־5,000
 למעלה מ־10,000
 למעלה מ־20,000
 למעלה מ־30,000
 למעלה מ־40,000
 למעלה מ־60,000

 למעלה מ־000,>
 למעלה מ־000,ו )1 לכל 10,000
 נוספות או חלק מהן — תוספת

 אוטובוס שירות בין־עירוני 900
 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר הלקוחות,
 ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף
 ייחשגג_כל חמש נפשות כלקוח אחד — עד
 אלף"לקוחות — לכל מאה לקוחות או חלק

 מהם 30
 למעלה מאלף — לכל מאתים לקוחות נוספים

 או חלק מהם 30
 חנות מכולת או צרכניה 60

 ספק או מתווך 150
 מאפיר, 25

 מחצבה
 עד 2 עובדים 300
 למעלה מ־2 עובדים 400
 אספקת מים 450
 אספקת חשמל 750
 סוחר בהמות 100
 אספקת דלק 500

 משאיות — לכל משאית במעמס
 מעל ל־6000 ק״ג 100

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

 5. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה
 לשנת 1968/69 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1968/69 ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל-מעון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—
."1968 

 נתאשר.
 י״ג בסיון תשכ״ח (9 ביוני 1968)

 וחמ 82743)

 תחילה

 הוראת מעבר

 ה׳עם

ת ר ו פ - ן ם ב י  ח
 ראש המועצה האזורית חבל־מעון

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תיקון טעויות דפופ
 בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 70), שפורסם בק״ת 2248, תשכ״ח,

 עמ׳ 1812 —
 בסעיף 7, במקום ״900״ צ״ל ״9900״ !
 בסעיף 8, במקום ״85.32״ צ״ל ״85.23״.

 \ , בצו הבלו על קלפים (ביטול הבלו), ובצו הבלו על גפרורים (ביטול הבלון, שפורסמו בק״ת 2248,
 תשכ״ח, עמ׳ 1815, בחתימה, במקום ״ממלא. מקום שר המשפטים״ צ״ל ״ממלא מקום שר האוצר״.

 בכללי הבינוי והפינוי של אזורי שיקום: (בדיקות רפואיות), שפורסמו בק״ת 2234׳ תשכ״ח, עמ׳
 \ 1639, בחתימה, במקום ״ביטון״ צ״ל ״מטוב״.

 1894 ; .קובץ התקנות 2255, כ״ב בתמוז תשכ״ח, 18.7.1968
• הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים • ׳ ׳ ׳  יהמחיר 48 אגודות ״




