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 פקודת פקידי הממשלה(שינוי תוארים), 1940
 הודעה בדבר שינוי תואר של שר

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה(שינוי תוארים),-1940
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948-, אני

 מודיע לאמוד:

 1. (א) בטור.א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים), 1940
 (להלן — התוספת), ייווסף התואר ״שד העבודה והבינוי״ ולצדו בטור ב׳ של

 התוספת ייווסף התואר ׳,שד העבודה ׳והביטוח העממי״.
 (ב) מתחת לתואר ״שד העבודה והבינוי״ שבטור א׳ של התוספת ייווסף
 התואר ״שד העבודה והביטוח העממי״ ולצדו •בטור ב׳ של התוספת ייווסף התואר

 ״שר העבודה״.

 .2 (א) תקפו של סעיף 1 (א) הוא מיום כ״ה בניסן תש״ט (24 באפריל 1949)
 עד כ״ח בטבת תשי״א (6 בינואר 1951). \

 (ב) תקפו של סעיף 1 (ב) הוא מיום כ״ט בטבת תשי״א (7 בינואר
 1951) ואילך.

 3. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תוארו של שד, תשי״א—1951״.

 •מינוי תוארו

 טועד התוקף

avn, 

ן ו י ד ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

 י״ז בשבט תשי״א (24 בינואר 1951)
 >חפ(20)פמ/׳!!/12)

 חוק נכסי גרמנים, תש׳׳י—1950
 תקנות ברבר תפקירי מועצת •האפוטרופסות. וסמכויותיה •

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק! נכסי גרמנים, תש״י—1950 3
i !מתקין תקנות אלה 
I 

 1. •מועצת האפוטרופסות שמונתה לפי סעיף 3(א) של החוק (להלן — המועצה)
 היא גוף מייעץ. . !

3 (א) האפוטרופוס יתייעץ עם המועצה בכל שאלה׳ עקרונית הנובעת מביצוע . 
 תפקידיו ומן השימוש בסמכויותיו על פי החוק;

 (ב) המועצה תייעץ את האפוטרופוס בכל שאלה שיביא לפניה והיא נובעת
פי החוק.  מביצוע תפקידיו ומן השימוש בסמכויותיו על 1

 1 עייר מס׳ 1005 מיופ 1.5.40, תוס׳ 1, עט׳ 40.

 2 ע׳׳ר מם׳ 2 מיום י״ב באייר חש׳׳ח (21.5.48), :חוה׳ אי, עפ׳ 1•

 י ספר החוקימ 56 סיום ב׳ נאב חש״י (3.8.50), עמי 266.

 םזעצת האפר
 מרופפות —

 גווי מייעץ

 םמבות המועצה
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 3. •.(א) האפוטרופוס יכנס את ישיבות המועצה לפי הצורך ויקבע את זמנן, סדרי הדיה
ה צ ע י פ  מקומן וסדר יומן. י ב

 (ב) כל חבר המועצה דשאי לדרוש ששאלה מסויימת, שהיא לדעתו בתחום,
 סמכויותיה של המועצה על פי תקנה 2, ייקבע בסדר יומה של ישיבת המועצה.

ת  (ג) דרש חבר המועצה דיון לפי תקנת משנה (ב), יכנס האפוטרופוס א
 ישיבת המועצה תוך שבועיים מיום קבלת הדרישה ויקבע את השאלה האמורה

 בסדר יומה של אותה ישיבה.
 (ד) שלושה חברים יהיו מנין חוקי בישיבות המועצה.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופסות העם
 וסמכויותיהן תשי״א—1951״.

 ט״ו בשבט תשי״א (22 בינואר 1951)
 (חמ(1)נג/פא/1) י

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר האוצר

 פקודת התעבורה
 תקנות בדבר שירותי מכוניות בקווי שדה התעופה לוד

׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) 1  . בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת התעבורה
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״וז—1948 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ״הולכה״ פירושו — הולכת נוסעים בכלי־דכב לשדה התעופה בלוד או פימשיפ
 ממנו על דרך קבלת שכר הנסיעה בנפרד מכל נוסע, בין אם ניתן השכר בעד

 נסיעה זו בלבד ובין אם נכלל בתשלום אחר.

 2. (א) לא יוליך אדם, ולא ירשה לאחר להוליך בכלי רכבו ולא יעסיק אחר ר יתר הו5כר,
 בהולכה, אלא לפי היתר מאת הרשות למתן רשיונות ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרשות למתן רשיונות רשאית לתת היתר או לסרב לתתו, לבטל היתר
 או להפסיק,את תקפו לתקופה: מםויימת וכן לכלול בו• תנאים־ ולשנותם,

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (שדה התעופה בלוד), תשי״א—1951״. השם

 כ״ט בשבט תשי״א (5 בפברואר 1951) : ׳
: י  (חמ(15)ת/שת/1) -י; י

ף ס ו ב י  ד
 שר התחבורה

 1 חוהי א״י, כרד ב!, &רק קנ״ח, עט׳ 1271.

 2 ע״ר מס׳ 2 מיופ י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תום׳ אי, עמ׳ 1.

 יווב׳ו התמנות 152 , ו׳ גאדר א׳ ת׳עי״א, 13.2.1951 637



 פקודת העבדתן של גשים, 1945
 תיקון תקנות העברתן של נשים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת העברתן של נשים, 1945!, והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—&194 2, אני מתקינה

 תקנות אלה: !
 .׳ יי י !

, יתוקנו כך:  1. תקנות העברתן של נשים, 1945 3

 בתקנה 6 —

 (1) בתקנת משנה (1), במקום >2) ו־(3)״ יבוא ״(2), (3) ו־(4)״;
 (2) אחרי תקנת משנה (3) תיווסף תקנת משנה זו:

 ״(4) במפעלים שבהם אופים מצות בלבד מותרת העברתן של
 נשים בלילה באריזת מצות וקמח מצות י במשך שלושת החדשים

 שלפני חג הפסח, בתנאי שיקוימו הוראות אלה:
 . (א) במשמרת הלילה תינתן לעובדת הפסקת נופש של חצי

 שעה לפחות! |
המעביד לעובדת שתיה חמה ?  (ב) בעת ההפסקה יספק 1

 (ג) יסודר מקום.מתאים למנוחת העובדת בעת ההפסקה!
 (ד) העובדות יחולקו לקבוצות לשם חילופי משמרות, והש
 תייכותה של כל עובדת לאחת הקבוצות"תירשם מראש בחלק

. ב׳ של ה״פנקס להרשמת עובדים מוגנים״! . . 

 (ד!) לא תועבד עובדת במשמרת לילה יותר משבוע אחד תוך
 שלושה שבועות, ובחלק ד׳ של ה״פנקם להרשמת עובדים מו
 גנים״ יירשמו סדר חילופי המשמרות בכל שבוע ושעות ההת

 חלה והגמר של כל משמךת:

 (0 המעביד יספק לעובדת בלילה אמצעי תחבורה למקום
 העבודה וממנו, במידה שאין אפשרות להסתייע בשירותי

 תחבורה אחרים״.

2 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העברתן של נשים (תיקון), תשי״א—1951״. . 

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 :ב״ט בשבט תשי״א (5 בפברואר 1951)
 •(חפ(11)ענ/1)

 1 ע׳׳ר פס׳ 1428 פיופ 41-7.45 תום׳ 4 עפ׳ 791.

 י ע׳׳ר מם׳ 2 שיום י׳׳ב באייר תש׳׳ח (21.5.48<| תום׳ אי, עפ׳ 1.
 * ע׳׳ר מם׳ 1423 פיוס 11.7.45, תום׳ 4 עט׳ :84.

 קובץ התקנות 152, ז׳ באדר א׳ ודשי״א, 13.2.1951



 תקנות ההגנה(כספים), 1941
צר , ך לשר האו ר ת ע רו י י ת נ ר ב ע ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(2). לתקנות ההגנה (כספים), 11941, והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי.השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמוד:

, יתוקן כך! תיקוז צו  1. צו ההגנה (כספים)(העברת ניירות ערך), תשי״א—1950 3

 בתוספת, בחלק א׳;
,Air Reduction Co."(1) במקום תםכום ״99.068״ הנקוב לצד הביטוי 

 יבוא הסכום ״9.906״ ?
,Detroit Edison Co.(2) במקום הסכום ״7.893״ הנקוב לצד הביטוי ־ 

 י יבוא הסכום ״8.166״.

 ־2. תקפו של צו זה הוא מיום ה׳ בטבת תשי״א (14בדצמבר 1950). תחי5ת

 3 לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (העברת ניירות ערך) (תיקון), תשי״א— השם
 1951״.

 כ״ד בשבט תשי״א (31 בינואר 1951)
 •>ח.מ./תא/1. כ/18)

ר ק פ לין ז ע י ל  א
 שר האוצר

ê^sU^v^• פקייתהעתיקית 

Á / אכרזה על מבנים כעל עתיקות 
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1)>ג) לפקודת העתיקות*, אני מצווה לאמוד!

ת הנמצאות ביפו הידועות כחלקת רישום אכרזהעל  1. הבנינים והמבנים שעל לקרקעו
 •קרקע 2 בגוש 7017 וחלקת רישום קרק^׳1בגוש 7055, מוכרזים בזה כעתיקות, בנינים ומבנים

״ י . כע5 עתיקות ׳  י

 :2. לצו זה ייקרא ״צו העתיקות(אכרזה על מבנים כ^ליעוזיקות), תשי״א—1951״. השם

 ג׳ באדר א׳ תשי״א (9 בפברואר 1951)
י  >חס(6)ע/1) י

י ן ל י י ב א ו מ  ש
 מנהל מחלקת העתיקות

 1 ע״ד מס׳ 1138 ממט 6.11.41. תוס׳ 2, עט׳ 1380. - • •

 י ע״ר מס׳ 2 מיום י״ב באייר תש׳׳ח S(21.5.4), תופ׳ א׳, עפ׳ 1.
 : ° קובץ התקנות 136 טיום ה׳ בטבת תמי" א (14.12.50), עט׳ 388.

 . * \ז1קי א״י, כרך א/ פרק וזי, עפ׳ 24.

 •קובץ התמנות t ,152׳ באדר א׳ תשי״א, 13.2.1051 639



ן פוקומי ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות, 1934

 צו בדבר הרשאה לעירית חיפה לקבל מילווה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודוג י העיריות, 1934 י, והסעיפים 14(א<
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשי׳ח—21948, אני מצווה לאמור:

 ישות ?עירית 1. לעידית חיפה תהיה הדשות לקבל ממועצת פועלי חיפה שעל יד ההסתדרות
ה הכללית של העובדים העברים בא״י מילווה בסכום שלא יעלה על 50,000 ל״י פ י  ח

 לשם הקמת מוסדות.חינוך של זרם העובדים בתנאי שההסכם בדבר המילווה יאושר
 על ידי שד הפנים. !

 טי5וור,

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו עירית היפה (הרשאת מילווה) (מס׳ 6), תשי״א—1951״.-

 י״ט בשבט תשי״א (26 בינואר 1951)
א ר י פ ש . ש ד  מ

 (חט(13)ע/ח/4)
 שד הפנים

 יו

 פקודת העיריות, 1934 •

 חוק עזר לפתח־תקוה בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, מתקינה מועצת
 עירית פתח־תקוה חוק עזר זה:

:s תיקו! חוקי עזר 1. חוקי עזר לפתח־תקוה (פתיחתן וסגירתן של חנויות), 31939, יתוקנו כך 

 בסעיף 4, פסקה ר, במקום המספד ״9״! יבוא המספד ״ד״.
• i 

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (פתיחתן וסגירתן של חנויות<
 (תיקון), תשי״א—1951״. |

 ! י י. ס פ י ר
 . i ראש עירית פתח־תקוד,

 נתאשר.

 י״ט בשבט תשי״א (26 בינואר 1951) י :
י  (חמ(13)ע/פת/28) • , י

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים !

j.l 1 ע״ד מם׳ 414 מיום 12.1.34, תום׳ 1, עמי 

 י ע״ ד טס׳ 2 פיוס י״כ באייר ת׳ט״ה S(21.5-4), תום׳ אי, עמ׳ 1.
 י עייר מה׳ 071 מיום (!21.12.3, תום׳ 2, עט׳ 1232.

 640 קובץ התקנות 152, ז׳ באדר א׳ תעי״א, 13.2.1951

 המחיר 25 פרוטה. נדפס בהרשאת הטפש5ה בדפוס .וופוע? הצעיר" בע׳׳ט. ת5־אביב


