רשיוטות

קובץ התקנות
*׳ במיון תשכ״ז

 9ביתי 1967

2054

עמוד
ת ק נ ו ת מ ס רכוש וקרן פיצויים )הצהרד ,ע ל ציוד( ,תשכ״ז—1967

^י...:

.

2584

ת ק נ ו ת מילוור .קליטה וחסכון ח ו ב ה ) ת ע ו ד ו ת מילווה( ,תשכ״ו—) 1966תיקון( ,תשכ״ז~1967

2585

.

.

.

.
ת ק נ ו ת הבינוי והפינוי של אזורי שיקום )תנאי עבודתם של עובדים( ,תשכ״ו—. 1967
ת ק נ ו ת הגנת הצומח )שימוש בתכשיר פרתיון ו פ ת י מ ו ת מורעלים בגפרת התליום וסטריכנין(
.
.
,
. .
.
.
.
.
)תיקון( ,תשכ״ז—1967
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־

2589

ת ק נ ו ת ב ת י הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקים לחו״ץילארץ( )תיקון מ ס ׳ ,(4
.

.

.

.

2589

צו לעידוד החסכון )פטור מ מ ס הכנסה( )מם׳  ,(31תשכ״ז—1967
.
צו־שעת־חירום )שיעור תשלום .חובה()מם׳  ,(21תשכ״ו—1967

.
,

,
.

.
.
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חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
תקנות בדבר הצהרה על ציוד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לחוק מם רכוש וקרן פיצוייט ,תשכ״א—1961
תקנות אלה:
הגדרות

.1

אני מתקין

בתקנות אלה —

״הטופס״ — טופס ) 1342יא׳( המובא בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה )פחת(! 1941 ,
2

״פחת״ — פחת לפי סעיף  21לפקודה.
טי15י הטופס
?׳ DÜההצהרה

 : .2בעל ציוד המצרף אל הדין וחשבון שהוא מגיש לשנת המס  1966על פי סעיף 131
לפקודה את הטופס ,ימלאו כדלקמן:
) (1יפרט בטור  1לטופס גם ציוד שלא מגיע לו עוד בגינו פחת וכן ציוד שאין
הוא זכאי בגינו לפחת»
) (2יסכם בטור  4לטופס את סך כל המחיר — לרבות מחיר השינויים וה*
הוספות — של הנכסים שהינם ציוד כמשמעותם בחוק ושהיו לו ביום האחרון
של שנת המם.

מילוי
הצהרה
בהסתמד ע?
הטופפ
התאמה ?שנים
הבאות
תחו5ה
השט

בעל ציוד שמילא את הטופס כאמור בתקנה  2לא יפרט בהצהרתו לשנת המס ,1967
.3
על פי סעיף  18לחוק ,את רשימת הציוד ,אלא יציין את סך כל הציוד המופיע בטור  4לטופס:
האמור בתקנות  2ו־ 3יחול על כל שנת מס עתידה בשינויים המחוייבים.

.4

תחולתן של .תקנות אלה היא לגבי שנת המס  1967ואילך.

.5

.6
1967״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם רכוש וקרן פיצויים )הצהרה על ציוד( ,תשכ״ז—

י״ד באייר תשכ״ז) 24במאי (1967
)חט (72481

1
2

2584

פנחס ספיר
שר האוצר

ם״ח  ,337תשכ״א ,עמ׳  ; 100ם״ח  ,423תשכ״ר ,עמ׳  ; 92ס״ח  ,494ת׳עכ׳׳ז ,עמי .26
ע״ר  ,1941תום׳  2מס׳  ,1131עמ׳ .1261

קובץ התקנות  ,2054א׳ ב ס י ה תשכ״ו9.6.1967 ,

חוק מילווה קליטה וחסכון חובה ,תשכ״ג—1963
תקנות כדבר תעודות מילווה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ד 10לחוק מילווה קליטה וחסכון חובה ,תשכ״ג—, 1963
ג

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  4לתקנות מילווה קליטה וחסכון חובה )תעודות מילווה( ,תשכ׳יו— 1966״,

.1

במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״סוג התעודות
וסחירות!

.4

)א(

התעודות ייערכו לזכות החייב במילויה בנוסח שבתוספת ,ולא
,

,

,

•

,

יהיו ניתנות להעברה לפני ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל  ,(1968פרט להע־
בדתן על י ד י ב ע ל י ה ן 
)!( מכוח דין!
) (2מכוח הצטרפות לתכנית חסכון שלגביה הוצא צו לפי
סעיף  (2)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ממס הכנסה( ,תשט״ז— , 1956המתיר את העברת התעודות
3

לשם השקעתן בתכנית החסכון!
מיום ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל  (1968יהיו התעודות ניתנות
להעברה במסירה כאילו היו תעודות למוכ״ז.״
לתקנות אל,ה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה וחסכון חובה )תעודות מילווה( ,תשכ״ו—

.2

) 1966תיקון( ,תשכ״ז—1967״.

י״ד באייר תשכ״ז) 24במאי (1967

v

) ח ט ( 7 2 4 9 2

1

ם״ח  ,392תשכ׳׳נ ,עט׳  ; 68ס״ח  ,474תשכ״ו ,עט׳ .25

2

ק״ת  ,1866תשכ״ו ,עמי .1718
סייח  ,201תשט״ז ,עט׳  ; 52ם״ח  ,238תשי״ז ,עטי 156

3

קובץ התקנות  ,2054א׳ בםיוו תשכ״ז9.6.1.967 ,

פנחס ספיד
שר האוצר

חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,תשכ״ה—1965
תקנות בדבר תנאי עבודתם של עובדי הרשות
בתוקף סמכותי-לפי סעיפים  11ו־ 63לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,תשכ״ד—,
 , 1965אני מתקין תקנות אלה:
ג

פדל! ראשון :פרשנות
בתקנות אלה —

.1

״חוק המינויים״ — חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—.2 !959
״חוק המשמעת״ — חוק שירות המדינה )משמעת( ,תשכ״ג—! 1963
3

״הרשות״ — הדשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום שהוקמה על פי סעיף  2לחוק.

פרק שני :מינויי ה של עובדי הדשות
חוק המינויים יחול על עובדי הרשות בשינויים ובתיאומים כלהלן ,מלבד אם נאמד
.2
אחרת בתקנות אלה:
) (1הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לממשלה יחיו נתונות לשר השיכון!
) (2הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לשר יהיו נתונות ליושב ראש הרשות!
) (3הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לנציב שירות המדינה ולמנהל הכללי
יהיו נתונות למנהל הרשות!
) (4הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לועדת השידות יהיו נתונות לועדה
המורכבת מיושב־ראש הרשות שישמש יושב ראש הועדה ,מנהל הרשות וסגנו,
ושני מומחים לעניני תכנון וארגון שמונו על ידי שר השיכון לאחד התייעצות
ברשות ושלא מבין חברי הרשות או עובדיה)להלן — ועדת השירות הפנימית(!
) (5הסמכות לקבוע את הבחינות והמבחנים באמור בסעיף  25לחוק המינויים
תהיה נתונה לועדת השירות הפנימית באישור שר השיכון!
) (6הצהרת האמונים לפי סעיף  34לחוק המינויים תהיה בפני מנהל הרשות,
אולם מנהל הרשות וסגנו יצהירו בפני יושב־ראש הרשות!
) (7סמכות .נציב השידות לפי סעיף  37לחוק המינויים תהיה נתונה ל,שר
השיכון!
) (8חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף  47לחוק המינויים תקויים עם הארגון
הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם הנציגות
^
המוסמכת של עובדי הרשות.
חוק המינויים לא יחול על מנהל הרשות וסגנו.

.3

הסמכות לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות הדשות תהיה נתונה לשר השי־
.4
פון! שר השיכון ייוצג על ידי יושב ראש הרשות בעשיית חוזה מיוחד כאמור אלא אם ייחד
השר סמכות זו לעצמו.
1

2
3

2586

ס״ח תשב״ה ,עט׳ .279
ם״דו תשי״ט ,עמי .86
0״ח תשכ״ג ,עט׳ .50
קובץ התקנות  ,2054א׳ בםיון תשכ״י9.6.1967 ,

) .5א( אלה המקרים שבהם מותר להעסיק עובד ברשות על פי חוזה מיוחד:
) (1גילו מעל  50ונתמלאו לגביו הודאות חוק המינויים <
) (2הוא יועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ושכרו לא ישתלם על בסיס
של יום,
) (3ביום תחילתן של תקנות אלה הוא היה מועסק על פי חוזה על ידי המדינה
או על ידי תאגיד שהוקם בחוק׳ ותקופת העסקתו על פי החוזה המיוחד ,לאחד
תחילת תקנות אלה ,מהווה המשך להעמקתו כאמור ו
) (4שר השיכון קבע לגביו כי עבודתו חיונית לרשות וכי אין אפשרות מעשית
להעסיקו במסגרת הרגילה $
) (5הוא התקבל למשרה פלונית תוך •שנה מיום בו הוכרז על המשרה לפי סעיף
 19לחוק המינויים ולא נמצא בבחינה אדם כשיד לאותה משרה ,ונתמלאו לגביו
הוראות חוק המינויים ,למעט הוראות סעיף  15ד!19
) (6הוא יועסק כמזכיר אישי של יושב ראש הרשות או של מנהל הרשות,
ונתמלאו בו הוראות חוק המינויים ,למעט הודאות סעיף .19
)ב( תקופת העסקה של אדם על פי חוזה מיוחד לא תעלה על שלוש שנים ,ותהא
נתונה ,מפעם לפעם ,להארכה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים! ואולם תקופת העסקתו
של אדם כאמור בתקנת משנה )א() (1לא תעלה על עשר שנים ,או על התקופה שנשארה עד
הגיעו לגיל  ,65הכל לפי התקופה הקצרה יותר.
)ג( ועדת השידות הפנימית רשאית לקבוע כללים נוספים להעסקת עובדים על פי
חוזה מיוחד.
)ד( הוראות חוק המינויים יחולו על אדם המועסק על פי חוזה מיוחד במידה של&
נקבע אחרת בחוזה.

מ ק ו י ם להעסקה
על פ י חוזך,
י מיוחד

) .6א( יושב ראש הרשות ,לאחר שמיעת הצעת המנהל ולאחר התייעצות עם ועדת
השירות הפנימית ,יערוך רשימה של המשרות בשירות הרשות על הדרגות הצמודות להן
)להלן — תקן( ויביאה'לשד השיכון לאישור.
)ב( הוראות תקנה זו החלות על הצעת תקן יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על הצעת
בל תיקון או שינויים בתקן.

תקן

ועדת השירות הפנימית רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרזים למשרות פנויות
.7
בשירות הדשות ופרטיהם ,לרבות כללים בדבר השתתפותם של עובדי המדינה ,עובדי רשויות
מקומיות ,עובדי תאגידים שהוקמו על פי חוק,ועובדי תאגידים שיש לממשלה דעה מכרעת
בהנהלתם )לכל אלה ייקרא להלן — מוסדות ציבור(.

כללי
מכרזים

 . 8ועדת השירות הפנימית רשאית ,באישור שד השיכון ובהודעה ברשומות ,לקבוע
משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול חובת המכרז! כן רשאית ועדת השירות הפני־
מית באישור כאמור להתיר ,בתנאים שתקבע או ללא תנאים ,מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה
אס :המועמד עובר לשירות הרשות משירות המדינה או משירות במוסד ציבורי וועדת השירות
הפנימית סבורה ,מסיבות שתציין בהביאה את החלטתה לאישור השר ,כי העסקתו של המועמד
במשרה הפנויה היא חיונית לרשות וכי בתנאי המשרה אין זה מעשי לקיים מכרז.
בהחלת סעיף  26לחוק המינויים ,במקום המלים ״נציג אחד של המשרד הנוגע בדברי׳
.9
קרי ״מנהל הרשות או נציגו״.

.10

סעיפים  1עד  12,8עד  21,20,14ו־ 40לחוק המינויים לא יחולו על עובדי הרשות.

קוב< התקנות  ,2054א׳ בסיון ו « כ ״ ז 9.6.1967 ,

פטור ממכרו

נ י ה ו ל בחינות

אי-תחולת
סעיפים

2587

פרק שלוש :משמעת
 .11חוק המשמעת יחול על עובדי הרשות כאילו היתה משדד של ,הממשלה ,בשינויים
המפורטים בפדק זה ובתיאומים נוספים אלה:
) (1כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לשר ,למעט שר המשפטים ,תהיה נתונה
לשר השיכון!
) (2כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לנציב השירות תהיה נתונה ליושב ראש
הרשות!
) (3כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לועדת השירות תהיה נתונה לועדת
.
השירות הפנימית;
) (4כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת למנהל כללי תהיה נתונה למנהל
הרשות.
 .12ועדת המשמעת לרשות תמונה על ידי שר המשפטים! כל עוד לא מונתה ועדה כאמור
תשמש ועדת המשמעת שמונתה למשרד השיכון ועדת משמעת לעובדי הדשות.
.13

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ישמש בית דין למשמעת לעובדי הרשות.

 .14שר השיכון רשאי ,לאחר התייעצות בנציב השידות ,להורות בהודעה ברשומות כי
חוק המשמעת לא יחול על ,עובדי הרשות שחוק המינויים לא חל עליהם או על סוגי עובדים
כאמור ,אם הוא סבור כי קיימים אמצעי משמעת נאותים לגבי אותם עובדים» אולם כל עוד
לא עשה כן ,יהיה דינם של עובדים אלה כדין עובדי המדינה לענין חוק המשמעת ,לבל דבר
או בשינויים שיקבע שר השיכון לאחד התייעצות עם נציב השירות.

פרק רגיעי :שונות
 -.15לגבי עובדי הרשות יראו כל מקום בחוק המינויים בחוק הגימלאות ,ובחוק ,המשמעת
שמדובר בו ע ל 
)!( שירות המדינה — כמכוון לשירות ברשות!
) (2עובד המדינה — כמכוון לעובד הרשות!
) (3משרד של ,הממשלה — כמכוון לרשות.
 .16לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום )תנאי עבודתם של
עובדים( ,תשכ״ז—1967״.
י״ב באייר תשכ״ז) 22במאי (1967
)חמ (76396

מרדכי בנטו ב
שר השיכון

קונץ התקנות  ,2054א׳ בםיוו ת׳עכ׳׳ז9.6.1967 ,

חוק הגנת הצומח,תשט״ז—1956
י תקנות בדבר שימוש כתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים כגפרח
התליום וםטריכנין
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק הגנת זזצומח ,תשט״ז— , 1956אני מתקין תקנות
ג

אלה:
בתקנה  3לתקנות הגנת הצומח )שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת
.1
התליום וסטריכנין( ,תשי״ט— , 1959בתקנת משנה )א( ,אחדי ״אלא במחסן או בארון
המיועדים״ יבוא ״אך ורק״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח )שימוש בתכשיר פדתיון ופתיונות מורעלים
.2
בגפדת התליום וםטדיכנין( )תיקון( ,תשכ״ז—1967״.
חיים גבת י
שר החקלאות

ט״ו באייר תשכ״ז) 25במאי (1967
<חט (738010׳
1
2

ס״ח  ,206תשט״ז ,עמ׳ .79
ק״ת  ,871תש י״ט ,עמי 54ז ; ק״ת  ,1928תשכ״ו ,עט׳ .2794

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחח־לארץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר * ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלמח מברקים לחוץ־לארץ(,
.1
תשכ״ד—— 1964
) (1במקום הפרט ״אוגנדה״ יבוא:
״אוגנדה 0.91 0.30 0.455 10.01 0.91״
2

) (2במקום הפרט ״טנגניקה״ יבוא:
״טנזניה
א .זנזיבר לרבות פמבה

.0.91 0.21 0.455 10.01 0.91

ב .טנגניקה

0.91 0.30 0.455 10.01 0.91״

) (3במקום הפרט ״קניה״ יבוא:
״קניה 0.91 0.30 0.455 10.01 0.91״
) (4הפרטים ״זנזיבר״ ו־״פמבה״ — י בטלים.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפים של ,שירות משלוח מברקים לחוץ־
.2
לארץ( )תיקון מס׳  ,(4תשכ״ז—1967״.
י״דבאיירתשכ״ז)24במאי (1967
<חמ (76007
1
2

ישראל ישעיהו־שדעבי
שד הדואר

חוקי א״י ,כ ר ו ב;  Piaקט״ו ,עמ׳ 0 ; 1155״ח  ,463ת׳עכ״ה ,עמי .234
ק״ת  ,1539תשכ״ר ,עט׳  ; 709ק״ת  ,2042תשכ״ז ,עמ׳ .2400

קובץ התקנות  ,2054א ׳ בסיוז תשכ״(9.6.1967 ,

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור מ מ ס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והגהות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק אפותיקאי כללי בע״מ,
.1
בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת  1972עם זכות לפדיון מוקדם
החל מתום  24חדשים מהוצאת האיגרות ,ושיוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״א באייר
תשכ״ז) 31במאי  ,(1967ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן
המם בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מם הכנסה. ,

פטור מטס
ה כ נ פ ח

2

השם

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(31תשכ״ז—1967״.

.2

י״טבאיירתשכ״ז)29במאי (1967
י ח מ

פנחס ספיד
שר האוצר

( 7 2 6 5 0

1
2

ס״ח  ,201תשט״ז ,עט׳ .52
דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי .120

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו ב ד ב ר שיעור ה ה י ט ל ואופן חישובו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—, 1958
י
אני מצווה לאמור:
ג

n

״

1

n

r

פ י ט 0 1 0 2

השם

בתוספת לצרשעת־חידום )שיעוד תשלום חובה( ,תשכ״ה— , 1964בסעיף קטן  11של
.
פרט -0102
) (1בטור ג׳ ,במקום ״אחרי י״ט באדר ב׳ תשכ״ז) 31במרס (1967״ יבוא ״אחדי
י״ט באייר תשכ״ז) 29במאי (1967״»
) (2בטור ה  /במקום ״ 325לירות בניכוי המסים״ יבוא ״ 275לירות בניכוי
המסים״.
2

 .2לצו זה ייקרא ״צרשעת־חירום )שיעוד תשלום חובה( )תיקון מס׳  ,(21תשכ״ז—
1967״.
י״טבאיירתשכ״ז)29במאי (1967
mm am
1
2

2590
המחיר  24אגודות

זאב שרף
שר המסחר והתעשיה

ס״ח  ,434תשכ״ד ,עמי  ; 175ם״ח  ,492תשכ׳׳ז ,עט׳ .21
ק׳׳ת  ,1627תשב׳׳ה ,עט׳  ; 54ק״ת  ,1988תשכ״ז ,עט׳  ; 1277ס״ת  ,2023תשכ״ז ,עט־  ;1969ק״ת ,2041
תשכ״ז ,עט׳ .2386
קובץ התקנות  ,2054א׳ בסיוו תשב״(0.6.1967 ,

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

