
 ד סיומו ת

ת ו נ ק ת  קוב״ך ה
 י״ד באלול תשי״ב 295 4 בספטמבר

 עמוד
 ׳ הודעה בדבר שינוי תארו של שר (מס׳ 2), תשי״ב—1952 _־ . . 1340
 /> תקנות שירות בטחון (תיקון מס׳ 2), תשי״ב—1952 . . . ן י . ,־ ־• 1340
 •> תקנות ההתגוננות האזרחית (הפסקת חברות בהגא), תשי״ב—1952 . 1341
 * תקנות הדרכונים, תשי״ב—1952 . ." . . 1341
- תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)(סדרי הדין), תשי׳׳ב—1952 1343  י
 צי מס הכנסה(הגדלת שיעור המפרעה), תשי״ב—1952 . . . 1344
! ג 4 4 • . . ־ '  צו מס רווחי חברות (תשלום מפרעות) (מס׳ 4), תשי״ב—1952 .
 צו לימוד חובה (ארנונה), תשי׳׳ב—1952 . י . . . • ״ ־. . 1345
 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ . . . ־-..׳•־ 1346

 צו ההגנה (מניעת רווחים מופקעים)(מחירים מכסימליים לחמרידלק) (תיקון מס׳ 6),
1 3 4 . . . י • • • 6 ׳ ־ " ' , . • ׳ . -  תשי׳׳ב—1952. •
 . צו הפיקוח על המזונות (הגשת דינים וחשבונות על ידי בתי אירוח), תשי״ב—1952 . 1348

 מדוד לשלטון מקומי
 . צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית אונו)(תיקון מס׳ 3), תשי״ב—1952 1349
 צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית חוף הכרמל)(תיקון), תשי״ב—1952 1349
 חוק עזר לאבן יהודה (היטל עינוגים) (תיקון), תשי״ב—1952 . . . 1350



 פקודת פקידי הממשלה (שינוי וזארים), 1940
 הודעה בדבר שינוי תואר >טל שר

 י י י! ־ - י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממעלה (שינוי תארים), 1940 וה־
 סעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948־, אני מודיע לאמוד:

 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940 (להלן —
 התוספת), ייווסף התואר ״שד החקלאות והפיתוח״ ולצדו בטור ב׳ של התוספת ייווסף התואר

 ״שר החקלאות״.

 2. תקפה של הודעה זו הוא מיום ל׳ בסיון תשי״ב(23 ביוני 1952).

 3. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תארו של שד (מס׳ 2), תשי״ב—1952״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

 כי״ו באב תשי״ב(17 באוגוסט 1952)
 (חמ(14)פמ/ת/1)

 חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
ות בדבר קביעת אחוזים לחברי! גרעין התישבותי  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 ו־20 לחוק שידות בטחון, תש״ט—31949, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. תקנות שירות בטחון, תש״י—1949 *, יתוקנו כך-:
 בתקנה 11, בתקנת משנה (ה), בפסקה (2),

 יבוא — ״עשרים אחוז״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון(תיקון:

 ז׳ באלול תשי״ב(28 באוגוסט 1952)
 (המ(2)ש/1)

ן ו י ו ד ג ־ ן ד ב ו  ד
 שר הבטחון

 במקום — ״חמישה עשר אחוז״

 מס׳ 2), תשי״ב—1952״.

 1 ע״ר מם׳ 1005 מיום 1.5.40, תום׳ 1, עמ׳ 40.

ם י״ב באייר וזש״ח (21.5.48), תום׳ אי, עמי 1. ו  2 ע״ר מם׳ 2 מי

ום כ״ו בשבט ום כ״א באלול תש״ט (15.9.49), עמי 271; ספר החוקים 34 מי  * •םפר החוסים 25 מי
.. I .77 ת׳צ״י(13.2.50), עמ׳ 

ום כ״וז באלול ום כ״א בכסלו תש״י (12.12.49), עט׳ 283; קובץ התקנות 113 מי  * קובץ התקנות 54 מי
 ת׳ע״י (9.10.50), עמ׳ 1434.

 קובץ לתקנות 295, י״ד באלול תשי״ב, 4.9.1952.



 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—1951

ות בדבר הפסקת חברות בהגא  . תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 (ג) ו־27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, ׳תשי״א—11951,
 אני מתקין תקנות אלה ן

 1. אדם שנתקבל להגא כמתנדב (להלן — המתנדב) רשאי להפסיק את חברותו בהגא, תנאים
 , ?הפסקו

ת ו ו ב ן  אם נתקיים בו אחד מתנאים אלה: ן
 (1) נמצא מנוע משירות בהגא מטעמי בריאות, ומילא אחרי ההוראות שבתקנה

 2(1) ז
 (2) נמצא מנוע משירות בהגא מטעמים אישיים •או• מטעמי משפחה וכיוצא;

 י באלה, ומילא אחרי ההוראות שבתקנה 2 (2) :
 (3) תמה לפחות תקופה של 12 חודש מאז נתקבל להגא, ומילא אחדי ההוראות

 שבתקנה 2 (3).
ל נוהל  2. על הפסקת חברותו יודיע המתנדב בכתב למפקד הגא מחוזי שבמחוז מגוריו ש

 המתנדב(להלן — מפקד הגא מחוזי), וינהג לפי כללים אלה:
 (1) רצה להפסיק את חברותו על פי תקנה 1 (1), יגיש תעודה בחתימת שני רופאים,
 שנתמנו לכך על ידי מפקד הגא מחוזי, המאשרת כי המתנדב נמצא מנוע משירות מטעמי

 בריאות.
 (2) רצה להפסיק את חברותו על פי תקנה 1 (2), יגיש תעודה מועדת התנדבות
 מחוזית, המאשרת כי המתנדב מנוע משירות מטעמים אישיים או משפחתיים וכיוצא באלה.:
 בתקנת־משנה זו ״ועדת התנדבות מחוזית״ פירושו — ועדה של שלושה מתנדבים

 שנתמנו על ידי מפקד הגא מחוזי.
 (3) רצה להפסיק את חברותו בהגא על פי תקנה 1 (3), יודיע על כך בכתב למפקד ׳

 הגא מחוזי לפחות ששה חדשים לפני תום התקופה שבה תיפסק חברותו בהגא.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית (הפסקת חברות בהגא), תשי״ב— השם
 1952״.

 כ״ט באב תשי״ב(20 באוגוסט 1952)
 (חט(2)הא/2).

 חוק הזדכונים, תשי״ב—1952

ות הדרכונים  תקנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי״ב—1952 ־
 אלה: - . י1'

 1. (א) הבקשה למתן דרכון או תעודת מעבד וכן להארכת תקפם או להכנסת שינויים
 בהם תהא בטופס שיקבע שר הפנים.

ם י״נ באדר ב׳ תשי״א(21.3.51), עמי 78. ־:• ו  1 ספר החוקים 71 מי

ם כ״ד בתמוז תשי׳׳ב(17.7.52), עט׳ 260. ו  2 ספר החוקים 102 מי

 י - • »

 קובי) התקנות 295, י״ר. באלול תשי״ב, 4.9.1952.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שדהבטחון

 נקשה למתז
 דרכו! או

 תעודת מעבר
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 (ב) המקום להגשת הבקשה הוא — 1
 (1) למבקש הנמצא בישראל! י.

 במחוז ירושלים — משדד סגן הממונה על! המחוז, שירותי עליה והתאזרחות,
 ירושלים»

 במחוז לוד — משרד סגן הממונה על! המחוז, שירותי עליה והתאזרחות,
 תלאביב־יפו?

 במחוז חיפה — משרד סגן הממונה על המחוז׳ שירותי עליה והתאזרחות,
 חיפה? ן•

 או משרד הפנים, שירותי עליה והתאזדחות, ירושלים או מקומות אחדי:׳
 שקבע שר הפנים בהודעה שפורסמה ברשומות ז

 ו •

 .(2) למבקש הנמצא בחוץ לארץ—נציגות דיפולמטית או קונסולרית של
 ישראל.

\ 

 2. שד הפנים או מי שהוסמך על ידיו לכך דשאי לז־רוש ממבקש לפי תקנה 1 פרטים
 נוספים על אלה שבטופס הבקשה וכן ראיות הדרושות, \ לדעתו, לאימות הפרטים שמסך

 המבקש. ^ / /

 3. עם הגשת בקשה לפי תקנה^׳^צלם המבקש בעד השירותים המפורטים בתוספת
 אגדה כנקוב לצד אותו שידות.

* 

 4. (א) בדרכון ובתעודת מעבר ליחיד יפורטו —
 (1) השם המלא של נושא הדרכון או תעודת המעבר, ההתעסקות, מקום הלידה,

 תאריך הלידה, מקום המגורים וסימני ההיכר >צלו;
 (2) מספד הדרכון• או תעודת המעבד, תאריך הוצאתם וזמן תיןפם והארצות•

 שביחס אליהן יהיה להם תוקף. 1
 >ב) בדרכון ובתעודת מעבד לזוג יפורטו הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א)(1)

 ביחס לכל אחד מבני הזוג. ן
 (ג) ניתן דרכון או תעודת מעבד ליחיד או לזוג ב&זבילם ובשביל ילדיהם שלא מלאו
 להם שבע עשרה שנה או שניתן דרכון או תעודת מעבר לאדם וצורף להם אדם אחר שלא
 מלאו לו שבע עשרה שנה, יפורטו בהם גם שם הילד או האדם האמור, תאריך לידתו ומינו.
 (ד) שד הפנים רשאי לקבוע פרטים שיפורטו בדרכון ובתעודת מעבר נוסף לפרטים

 שבתקנות המשנה(א) עד(ג). ׳
 ו.

 5. (א) שינוי פרטים בדרכון ובתעודת מעבד ייעשה על ידי מחיקת הפרט הקיים והכנסת
 פרט אחד במקומו או על ידי הוספת פדט חדש. \

 (ב) שינוי כאמור בתקנת משנה(א) ייעשה בדיו בחתימת הפקיד שהכניס את השינוי
.  ובהטבעת חותמת המשרד. |

 6. התקנות שבתוספת א׳ לפקודת הפספורטים, 1934 ג — בטלות. .
 ו

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדרכונים, תשי״ב—1952״. י

ום 15.11.34, תום 1, עמ׳ 235; ע״ו מס׳ 535 מיום 5.9.35, תום׳ 2, עמי 841; ע׳׳ד  1 ע״ל מם׳ 476 מי

ום 16.3.44, תום׳ 2 עמ׳ 197: קובץ התקנות 182 מיום ט׳ בסיוז תשי״א (13.6.51), עט׳  ימס׳ 1324 מי
.1176 

\ 

-
ת 295, י׳׳ד בא?ז? תמי׳׳ב, 49.1952. ו נ ק ז  קוב? ה



 השירותים

 ״תוספת

י ^׳ .^ . . / ( 3 ה נ ק ת ) 

!^' האנרה ב5״י , :{^ * 

 מתן דרכון
 מתן תעודת מעבד ~׳ ־.£

2*- 3 • ׳ י  הארכת תוקף דרכון לשנה או לחלק ממנה • . ־
" ׳5 ־׳> י י י • י ״ ב 5 ן ״ מ ד י ע ̂ תוקי* ת  י׳אי
1.— .  הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר . . ־י י

 ל׳ באב תשי״ב(21 באוגוסט 1952)
 (חט(13)ד/1)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפנים

 פירושים

 הגשת הבקשה

 שמיעת הבקשה

 7 חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי״ב—1952
ות בדבר סדרי הדין  . תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ניהול מוסדות(מקדים מיוחדים), תשי״ב—11952,
 סעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 21940, סעיף 28 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 31947,
 וסעיף 10 (א)! לפקודת כתי משפט(הוראות מעבר), תש״ח —1948 *, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״בית משפט״ פירושו — בית המשפט המחוזי האמור בסעיפים 2, 3 ו־6 לחוק?

 ״שופט שלום״ פירושו — שופט השלום האמור בסעיף 8 לחוק!
 ״בקשה״ פירושני — בקשה שהוגשה על פי הסעיפים 2, 3, 6 ו־8 לחוק, לרבות

 ערעור שהוגש על פי סעיף 8 (ב) לחוק.

 (א) הבקשה תהיה בצורת בקשה בדרך המרצה.
 (ב) אין לצרף הצהרה •בשבועה לבקשה שהוגשה על ידי היועץ המשפטי לממשלת

 ישראל.

 הבקשה תישמע תוך שבוע ימים מיום הגשתה.

.2 

' ת ו נ ק ׳ וכן התקנות ח5ות ת  4. על הדיון* לפני בית המשפט יחולו תקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938 5
" ת י ח ר ז א  לתיקון סדרי הדין בדיון אזרחי, תשי״ב—1952», בשינויים המחוייבים לפי הענין. ה

ום כ״ט באב תשי״ב (20.8.52), עם׳ 277.  1 םפר החוקים 105 מי

 * ע״ר מם׳ 1032 מיום 25.7.40, תום׳ 1, עט׳ 115.

ום 20.9.47, תום׳ 1, עט׳ 224.  s ע״ר טס׳ 1612 טי

ם כ״ג בסיו1 תש״ח (30.6.48), תום׳ אי, עטי 17. ו  4 ע״ר מם׳ 7 טי

ום 31.1.38, תום׳ 2, עט׳ 95. .  * ע״ד טס׳ 755 מי
ט ו׳ בתמוז תשי״ב (29.6.52), עט׳ 1130. ו  * קובץ התקנות 283 טי

 קובץ התקנות 295, י״ד בא5ו5 תשי״ב, 4.9.1952. 1343



 5, על הדיון לפני שופט שלום יחולו תקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940 !,
 וכן התקנות לתיקון סדרי הדין בדיון אזרחי, תשי״ב—1952, בשינויים המחריבים לפי

|  העניו. '
 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לניהול מוסדות! (מקרים מיוחדים) (סדרי הדין),

 תשי״ב—1952״. י ! י י

ן ם כה י י  ח
 שר המשפטים

 ז׳ באלול תשי״ב (28 באוגוסט 1952)
 (חמ(9)נט/1/8) /

 פקודת מס הכנסה, 1947
 צו בדבר הגדלת המפרעה המשתלמת ביום 10 בספטמבר 1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 (4) לפקודת מם הכנסה, 1947 2, אני מצווה לאמור:

 1. שיעור המפדעה, שכל אדם חייב לשלמה ביום כ׳:באלול תשי״ב (10 בספטמבר 1952)
 על חשבון המס לשנת השומה 1953/54, יוגדל ל־35% מסכום המס לשנת השומה האחרונה,
-שלגביה הוא נתחייב בתשלום מס לפי סעיף 55 (2), 551 (3), 59(4), 59(5) לפקודה או

 בערעור לפי סעיף 60 לפקודה.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה(הגדלת שיעור המפרעה); תשי״ב—1952״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ח׳ באלול תשי״ב(29 באוגוסט 1952)
(2 ה/  (חמ(1) מ/

 פקודת מם י רווחי חברות, 1947
 צו בדבר תשלום מפרעות..• ־

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(2) לפקודת מס דווחי חברות, y 1947 אני מצווה
- לאמוד.

 1. (א) כל חברה שסכום מס רווחי חברות שלה לתקופת חשבונאות חייבת במם, המס
 תיימת באחד י התאריכים שבין י״ד בניסן תש״י(1 באפריל 1950) ובין כ״ג באדר ב׳ תשי״א
 (31 במרס 1951), נקבע סופית או זמנית, תהא חייבת לשלם מפרעה על חשבון המס לתקופת

 החשבונאות הבאה בשיעור של 35% מאותו הסכום.
 (ב) כל חברה שסכום מם רווחי חברות שלה לתקופת חשבונאות האמורה בסעיף

 1 ע״ר מס׳ 978 מיום 15.1.40, תום׳ 2, עט׳ 29.

ם י׳ באלול תשי״ב (31.8.52), ו י םפר החומים 108 מ  2 ע״ר מס׳ 1568 מיום 29.3.47, תום׳ 1, עמ׳ 77; .

 עמי 298. |
ום י׳ באלול תש״ט (4.9.49),  5 ע״ר מם׳ 1568 מיום 29.3.47, תום׳ 1, עמ׳ 62; ספר החוקים 21 מי

 עמ׳ .169 1•

 חלות תקנות
 הפרוצדורה
 בבתי משפט

 שלום

 השם

 הגדלת שיעור
 המפרעה

 השם

 תשלום
 מפרעות על <

 השבוז מם
 רווחי.חברות
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 קטן(א) טרם נקבע סופית או זמנית, אולם נקבע כאמור לתקופת חשבונאות קודמת, תהא
 חייבת לשלם על חשבון המס לתקופת החשבונאות הבאה לאחד תקופת החשבונאות

 האחרונה שלה נקבע המם כאמור, מפרעה בשיעור של 35% מאותו הסכום.
 (ג) המפרעות האמורות ישולמו ביום כ׳ באלול תשי״ב (10 בספטמבר 1952).

 2. הוראות צו זה באות להוסיף על צו מס רווחי חברות (תשלום מפרעות) (מם׳ 3), סייג
 תשי״ב—1952!, ועל כל צו אחר שניתן לפי סעיף 33(2) לפקודה לפני פרסום צו זה

 ברשומות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס רווחי חברות (תשלום מפרעות)(מס׳ 4)« תשי״ב—1952״. השם

 ח׳ באלול תשי״ב(29 באוגוסט 1952)
 (חמ(1)מ/רח/5)

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949
 צו בדבר הטלת ארנונה על ידי רשות חינוך מקומית

 בתוקף. סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949*״ ולאחר התיעצות
 עם שר הפנים, אני מצווה לאמור ?

 1. רשות החינוך המקומית בכפר חסידים אזור ב׳ מוסמכת להטיל על תושבי השטח
 שהוא תחום שיפוטה (להלן — תושבים), ולגבות מהם, ארנונה לכיסוי ההוצאות הכרוכות

 במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

 2. (א) הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום א׳ באלול תשי״א (2 בספטמבר 1951)
 והמסתיימת ביום ל׳ באב תשי״ב(21 באוגוסט 1952) על ידי כל אדם שהיה בתקופה האמורה

 תושב בן 18 ומעלה, והיא תהיה בשיעורים אלה:

 (1) —.20 ל״י — אם התושב החזיק בחדר אחד;

 (2) —.35 ל״י — אם התושב החזיק בשני חדרים!
 (3) —.10 ל״י — לכל חדר נוסף — אם התושב החזיק בשלושה חדרים ומעלה,

 ובלבד שהשיעור הכולל לא יעלה על —.60 ל״י.
 (ב) מועדי תשלום הארנונה ייקבעו על ידי רשות החינוך המקומית.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה(ארנונה), תשי״ב—1952״.

 ה׳ באלול תשי״ב(26 באוגוסט 1952)
 (חמ(6)לת/א/4)

ג ד ו ב נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שד החינוך והתרבות

ם בייט בסיוז תשי״ב (22.6.52), עט׳ 1094. ו  * קוב׳( התקנות 281 טי
ם כ״ר באלול תש״ט(18.9.49), עט׳ 287. ו  םפר החוקים 26 מי

 סמכות
: ל י ט ה  ל

 ולגבות
ונה  ארנ

 עקרונות
 להטלת

 הארנונה
 ושיעורה

 השם
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 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרובה״ לסוג ״מירי״
 (לפי דברי המלך במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח קרקע המשתרע על 16425 מטר מרובע, הידוע בחלקה 84 בגוש 11569,
 עמק זבולון, והרשום בלשכת רישום הקרקעות של חיפה כסוג ״מתרופה״ לפי שטר מספד

 2467 מיום 24.6.45, מהווה דרך ציבורית(להלן — הדרך הקיימת) 5
 והואיל ובתכנית מפורטת, הנקראת ״תכנית מםפך 394א — תיקון קרית שמואל״
 שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי מספר 1632 מיום 11.12.47,
 תוספת 2, עמוד 1460 נקבע שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרעת על 873, מטר מרובע ן
 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת חלק מהדרך הקיימת מסוג ״מתדוכה״ לסוג ״מירי״
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאג!, לכך שבמקום הזכויות או טובות
 הנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק מהדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות הנאה שהן

 בעיני שוות להן בטיבן במידה המתקבלת על הדעת!
 לפיכך אני מצווה, בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16ג לדברי המלע במועצה על ארץ
 ישראל, 1922—1947 !, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת! סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, כי חלק מהדרך הקיימת בשטח של 873 מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם

 בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של חיפה.
ן ו י ד ו ג ־ ן ד ב ו  ! ד

 ב״א באייר תשי״ב(16 במאי 1952) ן ראש הממשלה
 (חט(9)הפק/1) ! ממלא מקום שר המשפטים

 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
 צו בדבר מחירים לחמרי דלק

 \ י

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 31944,
 אני מצווה לאמוד: י

 1, צו ההגנה (מניעת רווחים מופקעים) (מחירים מכםימליים לחמרי דלק), תשי״א —
 1951 *, יתוקן כד: !

 במקום התוספת תבוא'תוספת זו:
 ״תופפת ן

ט ו ז ט ם ו 5 ר מ פ ן נ י ז נ  ב

ר  מחי
 לטון מטרי

 בל״ י

ר  מחי
ח מטרי ט  ל

 בל״ י

 מחיר פח
 של 5 ליטר
 ליד העגלה

 בפרוטות :

 מחיר לליטר
 בפרוטות

 מתיר לגלח
 בפרוטות

 טקום המסירר,

45.350 60.000 269 114 
109 
109 496 

 באר שבע
 בית דגון
 בית שאן

/ עט׳ 2738; ע״ר מס׳ 698 מיום 29.6.39, תום׳ 2, עט׳ 381.  1 חוקי א״י, כרד ג

ם י״ב באייר תש״ח(21.5.48), תופ׳ אי, עם׳ 1. י• | ו  *' ע״ר מם׳ 2 מי
 * ע״ר מס׳ 1359 מיום 14.9.44, תום׳ 2, עמ׳ 726.

ום כ״ד בתמוז ם י״א באייר תש י״א (17.5.51), עט׳ 1065: קובץ התקנות 287 מי ו  * קובץ התקנות 176 טי
 תש י״ב (17.7.52), עט׳ 1193.

 קובץ התקנות 295, י״ד באלו? תשי׳׳ב, 4.9.1952.



 תחי5ת תוקף

ט ו ז ט ט ו ל ר מ פ ו י ז נ נ  ב

ר -  מחי
 ליטוו מטרי

 בל״ י

ר  מחי
 לטון מטרי

 בל״ י

 מחיר פח
-של 5 ליטר
 ליד העגלה
 בפרוטות

 מחיר לליטר
 בפרוטות

 מחיר לגלח
 בפרוטות

 מקום המסירה

 בנימינה — 109 238 י 52.100 37.150
 הרצליה — 109 242 53.150 38.250
 זכרון יעקב — — 238 52.100 37.150
 חדדה — 109 240 52.650 37.700
 חולון — 109 235 51.400 35.950
 חיפה 482 י 106 225 48.850 33.800
 טבריה — 110 246 54.050 39.200
 טירה — — 235 51350 36.400
 ירושלים — • 110 246 54.200 37300
 כפר סבא — 242 53.150 38.250

 כרכור — — 240 52.650 37.700 -
 לוד 500 110 246 54.250 39.400

 מגדל אשקלון — 112 — — —
 מג׳דל־אל־כדום — — 241 53.000 38.100
 מםמיה — 111 253 56.050 41.250
 בהריה. — 108 235 51350 36.400
 בצרת 491 108 241 52.800 37.900
 נתניה — 109 242 53.150 38.250
 עכו 486 107 235 51350 36.400
 עפולה — 108 238 52.100 37.150

 פרדס חנה — 109 — — —
 פתח תקוה — 109 240 52.700 35.950 י

 צפת 500 110 252 55.700 40.900
36.750 54.200 245 110 —  ראשון לציון י

 ראש פינה — 111 — — —
 רחובות 500 110 245 54.200 . 36.750
 רמלה — 110 246 54.250 39.400
 רמת גן — 109 235 51.400 35.950
 רמתיים — 109 240 52.700 38.250
 שעד הגיא — 110 255 56.700 39.600
 שפרעם — — 232 50.650 35.650

 תלאביב־יפו — 109 235 51.400 35.950״

 2. תקפו של צו זה הוא מיום כ״ג בתמוז תשי״ב(16 ביולי 1952).

 3. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה(מניעת רווחים מופקעים)(מחירים מכסימליים לחמדי דלק) השם
 (תיקון מס׳ 6), תשי״ב—1952״.

ן מ י ו נ . מ ד ״  ד
 ג׳ באלול תשי״ב(24 באוגוסט 1952) דשות מוסמכת
 (חט(1)טנ/3< רשות מפקחת
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 פקודת הפיקוח על המזונות, 1942 4
 . צו בדבר הגשת דינים וחשבונות על ידי בתי אירוח

 זוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הפיקוח על החזונות, 1942 !, אני מצווה לאמוד \

 בצוז^־-
̂וטח״ פירושו — כמשמעותו בצו ההגנה (בתי אירוח), תשי״א—21951,  ״בית א

 למעט בית אירוח בז/מספקים לינה בלבד ?
 ״בעל בית אי^׳עד פירושו — אדם שביית אירוח נמצא בבעלותו, ברשותו או

 בפיקוחו!
 ״המפקח״ פירושו — כמשמעותו בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942.

 2. (א) בעל בית אירוח חייב/להגיש למפקח במחוז בו נמצא בית האירוח שלו, בכל
 חודש לא יאוחר מאשר בחמישה בו/׳קין וחשבון מלא ונכון על תנועת המלאי של כל סוג

 מצרכי האוכל שהיו בבעלותו, ברשותו או׳בפיקוחו בחודש החולף.

 (ב) בדין וחשבון האמור בסעיף קטן ןןן) יפורטו:

 (1) המלאי בהתחלת החודש 5
 (2) הכמויות שנתקבלו במשך החודש ן'

 (3) הכמויות שהוצאו לשימוש במשך החוד^(׳,
 (4) המלאי בסוף החודש.

 3. המפקח רשאי, בכתב חתום בידו, לפטור כל אדם מח&ק מילוי הוראות צו זה, כולן
 או מקצתן.

 4. צו זד. אינו בא למעט מכוחו של כל חוק אחד.

 5. העובד על הודאה מהוראות צו זה, דינו כאמור בפקודת הפיקוה £ל המזונות, 1942.

 6. צו הפיקוח על המזונות (בתי אירוח) (דינים וחשבונות), תשי״ב—2^1, שפורסם
 בעתונים ״הבקר״ ו־״חדות״ ביום י״ג בתמוז תשי״ב(6 ביולי 1952) — בטל.

 י 1 •

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (הגשת דינים וחשבונות על ידי בתי א?ךוח),
 תשי״ב—1952״.

ם ה ל ו י ע נ י ב  א
 המפקח על המזונות

 ה׳ באלול תשי״ב(26 באוגוסט 1952)
 (חט(16) ט/11)

ר  פטו

 חלות

 עבירות

 ביטו5

 השם

ום 19.3.42, תום׳ 1, עט׳ 3.  1 ע״ר מס׳ 1178 טי

ום י״א באלול חשי״א (12.9.51), עמ׳1574.  י* קוב׳ו התקנות 202 טי

 1348 קובץ התקנות 295, ׳״ד באלול תשי׳׳ב, 4.9.1952.



 מדוד לסזלטון םקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית אונו .,

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור:

, יתוקן כד:.  1. צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית אונו), תש״י—1950 3
 (א) אחדי סעיף 112 ייווסף סעיף זה:

 ״הוראות 112א. לצרכי הבחירות למועצה שיקוימו בשנת 1952 ייקרא סעיף 12 (א)
ת י ;• , , , . וחדו  מי

י (1) כאילו במקום ״בשטח הכלול ביום הקובע בתחום המועצה״ נאמד בו כ ר צ  ל
 הנחירות ״בשטח הכלול ביום ט״ו באלול תשי״ב (5 בספטמבר 1952) בתחום

1 - המועצה״. שיקוימו 9 5  בשנ״ 2

 (ב) בתוספת —
 במקום ״קדית אונו הגושים * 6490 עד 6497״ יבוא ״קרית אונו הגושים: 6491

 עד 6496.
 מעברת אונו הגושים:6497,6490״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית אונו) (תיקון מם׳ 3), תשי״ב—
 1952״. \

 ב״א באב תשי״ב(12 באוגוסט 1952)
א ר י פ ה ש ש  (חמ(63ט/א/434) מ

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית חוף הכרמל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941!, והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור:

 1. צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית חוף הכרמל), תשי״א—1951 יתוקן כד:
 בתוספת, בטור א׳, מתחת לכותרת ״שם הישוב״ —

 במקום— ״גבע״ יבוא ״גבע הכרמל״:
 במקום — ״דאר״ יבוא — ״דוד״ ?

 במקום — ״כפר עפד״ יבוא— ״עופר״?

׳ 119. מ ע ,  1 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1

ם י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תוס׳ אי, עט׳ 1. ו  ־ עייר מס׳ 2 מי

ום ג׳ באב ום ד׳ באב תש״י (18.7.50), עמי 1165; קובץ התקנות 288 מי  * קובץ התקנות. 101 מי
 תשי״ב (24.7.52), עט׳ 1210.

ם כ״: בניסן תשי״א (3.5.51), עט׳ 1032, ו  * קובץ התקנות 174 מי
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 במקום— סרפנד״ יבוא — ״צרופה״;
 במקום — ״עין הים״ יבוא — ״עין הכרמל״! •

 במקום — ״צפון עתלית״ יבוא — ״מגדים״;
 במקום — ״שדות ים קיסרי״ יבוא — ״שדות!ים״י,

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית חוף הכרמל)(תיקון), תשי״ב— י  ׳!
 1952״. |

א ר י פ ה ש ש  כ״אבאבתשי״ב(12 באוגוסט1952) מ
 (חמ(13)מ/חכ/151) , ! שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאבן יהודה בדבר| היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות! המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית אבן יהודה חוק עזר זה: |

״ 1. חוק עזר לאבן יהודה(היטל עינוגים), תש״י—1950 ־, יתוקן כך: ס  י

 ווק עזר ן

 בתוספת, בסעיף 1, במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 כרטיס שמחירו
. . .  פרוטה שיעור ההיטל .

- עד 84 30 פרוטה
 85 — 100 • 40 פרוטה

 101 ומעלה 40% ממחיר הכרטיס״.

ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן יהודה (היטל עינוגים)(תיקון), תשי״ב—1952״. 8 ׳ י  י

j 
 ! י ה ו ד ה ב כ ר

 ראש המועצה המקומית אבן יהודה
 גתאשר. י

 כ״ב באב תשי״ב(13 באוגוסט 1952)
 (חט(13)ט/אי/607)

א ר י פ  משה ש
 שר הפגים

ום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119.  1 ע״ר מם׳ 1154 טי

ם י״ד באב תש״י(28.7.50), עט׳ 1188. ו  2 קונץ התקנות 102 מי

 1350 קוכץ התקנות 295, י״ד באלול תשי״ב, 4.9.1952.

 המחיר 80 פרוטה הודפס ע״י המדפים הממשלתי


