
 רש־ומות

 קובץ התקנות
 ז׳ בכסלו תשט״ו 487 2 בדצמבר 1954

 עמוד

2 0 0 • • • • ז י הפיקוח), תשט״ו — 1954 , ר ד ס ) י ת כ ל מ ת חינוך מ ו  / תקנ
2 0 , תשט״ו — 1954 6 ( ן ו ק י ת ) ( ר ו ט פ ) ן ו ח ט ת שירות ב ו  v תקנ
2 0 6 1954 — ו ״ ט ש ת המדידות (מדידות טופוגרפיות), ת ו  , תקנ
2 1 0 • • . . ת הדיג (תיקון), תשט״ו—1954 . . ו י תקנ  י /

ת (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת ו יות המקומי ת הרשו ו  תקנ

211 • . . 1954 — ו ״ ט ש  שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), ת
2 1  צו מס הכנסה (הגדלת שיעור המפרעהן, תשט״ו — 1954 • • י • • • 1
2 1  ! צו מס הבולים (עינוגים)(פטור), תשט״ו — 1954 . • • • • • 2
2 1 2 . . י צו מסי בלו על משקאות משכרים'(שינוי תעריף), תשט״ו — 1954 . / 
2 1 4 • • • • • 1954 — ו ״ ט ש ת הגבול), ת ו  צו הכניסה לישראל (תחנ
2 1  ""״י צו הקנייה מס׳ 583 . . • • 4

 :, מדור לשלטון מקומי
215 1954 — ו ״ ט ש  /< חוק עזר לתל אביב־יפו (מניעת הצטברות אשפה ולכלוך) (תיקון), ת
2 1 ק עזר לרעננה (אגרות בית המטבחיים) (תיקון), תשט״ו — 1954 • • 6  "׳f חו

 v חוק עזר לרעננה (מתן רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם) (תיקון), תשט״ו — 1954 217



6 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 ^ 
ות בדבר סדרי הפיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומוסדות חינוך / תקנ 2 , , ^ / : / <  ״

 י ממלכתיים דתיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוד מ:מלכחי, תשי״ג— 1953 אני מתקין
 תקנות אלה:

 פרק ראשון: הודאות כלליות
ת 1. בתקנות אלה— | ו ר י ג  ה

 ״חוק החינוך״ — חוק חינוד ממלכתי, תשי״ג — 1953 5
 ״חוק הלימוד״ — חוק לימוד חובה, תש״ט — 1949 2,

 ״המנהל הכללי״ — המנהל הכללי של משרד החיבור והתרבות, לרבות ממלא מקומו!
 ״ראש המפקחים״ — ראש המפקחים במשרד החיבור ובתרבות ו

 ״מנהל אגף החיבוד הדתי״ — מנהל אגף החינוד הדתי 11משרד החיבור והתרבות!
 ״מוסד״ — מוסד חיבור ממלכתי או מוסד חינוד ממלכתי דתי *

 ״הפיקוח המרכזי״ — ראש המפקחים וסגנו ומנהל אגף לחיבור הדתי;
 ״מפקח מבקר׳/ ״מפקח מדריד״ — לפי הענין — מי שנתמנה לאחת המשרות האלה בהתאם

! •  להוראות תקנות אלה ? .. י
 ״מפקח המחוז״ — מנהל הלשכה המחוזית של משרד החיבור והתרבות ז

 ״מנהל מוסד״ — לרבות מרכז במוסד שאין בו מנהל ן |
 ״תקן״ — מספד שעות הלימוד ושעות הניהול שנקבעו לכל מוסד בהתאם לתקנות אלה!

 ״מצבה״ — רשימת שמות המורים במוסד ומספר שעות הלימוד.או הניהול של כל אחד מהם
 בהתאם לתקן ז

 שאר המונחים במידה שאיבם מצויים בחוק החיבור פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

: מוסדותהפיקוח• י נ ש ק ר  פ

: השר  סימן א׳

 2. הפיקוח הפדגוגי והמינהלי על כל המוסדות יבוצע על ידי השר׳ באמצעות המנהל
 הכללי. הפיקוח הפדגוגי על מוסדות החיבור הממלכתי־הדתי בכל הנוגע לאפיים הדתי יבוצע

 באמצעות מנהל אגף החיבור הדתי.

: המנהל הכללי  סימן ב׳

 3י (?0 המנהל הכללי רשאי לתת כל הוראה הנראית לו, הן בענינים פדגוגיים והן
 בענינים מינהליים, לפיקוח המרכזי, לכל מפקח מחוז,! לכל מפקח מבקר, לכל מפקח מדריד
 ולכל מפקח או מדריד פדגוגי אחר, לכל מנהל מוסך ולכל מורה במוסד, אולם בענינים
 פדגוגיים הנוגעים לאופי הדתי במוסדות החיבור הממלכתי הדתי רשאי לתת הוראה כאמור

 מנהל אגף החיבור הדתי בלבד.
 (ב< המנהל הכללי יחליט בכל חילוקי דעות שיתעוררו בענין הסמכויות של מוסדות
 הפיקוח לפי תקנות אלה: אולם מנהל אגף החיבור הדתי רשאי לערער לפני השר על החלטה

 הפיקוח
 על ידי הער

ות י  סמכו
 המנה? הכ5?י

 י ם״ח 131, תש י״נ, עמי 137.

 2 ם״ח 26, תש״0, עמי 287.



ת . ו י  סמכו
. ו י  הפיסוה הטלנ

 החלטות
 הפישוח המרכזי

 כזו של המנהל הכללי, אם הוא סבור שיש .בענין. משום פגיעה באופי הדתי של החינוך
 הממלכתי הדתי. י •

 י סימן ג׳: הפיקוח המרכזי

 , 4. (א) סמכויות הפיקוח המרכזי בעניגים פדגוגיים'—י פרט לענינים פדגוגיים הנוגעים
 לאופי הדתי של החיבור הממלכתי הדתי של בתי מדרש למורים ולגננות הנמנים עם החיבור

 הממלכתי הדתי ופרט לאמוד בתקנות 6 ו־7 הן:
 (1) טיפול בדינים וחשבונות של מפקחים מבקרים ושל מפקחים או מדריכים

 פדגוגיים אחרים המועברים אליו לפי תקנות אלה;
 (2) פיקוח על ביצוע תכנית לימוד׳ תכנית השלמה,, תכניות נוספות, תיקונים

 ושמרים בהן וכיוצא באלה ו
 (3) עיבוד הצעה לסדרים הפנימיים במוסדות,' לרבות הווי המוסד ופיקוח

 עליהם?
 (4) הטיפול וההדרכה בכל השאלות הפדגוגיות של החיבור היסודי ז

 (5) אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות«
 (6) קביעת המכסה הרשמית לציוד מוסדות ולריהוטם ז

 (£7 הדרכת .מפקחים מבקרים׳ מפקחים מדריכים ומפקחים או מדריכים
 פדגוגיים אחרים י בענינים פדגוגיים וכינוםם לשם בירור עניביס אלה לרגל

 עבודתם.
 (ב). ישיבות הפיקוח המרכזי יתנהלו על ידי המנהל הכללי או על ידי ראש המפקחים.

 5. הפיקוח המרכזי יעביר לכל מפקח מחוז את החלטותיו בשאלות שהתעוררו בדינים
 וחשבונות של המפקחים המבקרים, ושל המפקחים או המדריכים הפדגוגיים האחרים וכן

 גם קווים מנחים והוראות בענין הפיקוח הפדגוגי.

ת לנבי ו י  סמכו
 בתי מדרש

נות  למורים ולגנ

 ריכוז העגיגים
וחדים  הטי

נוד  לחי
 הממלכתי הדתי

: מנהל אגף החינוך הדתי;  סימן ד׳

 6, הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטות בתקנה 4 (א), במידה .שהן נוגעות לאופי
 הדתי. של החינוד הממלכתי הדתי של בתי מדרש למורים ולגננות הנמנים עם החיבור

 הממלכתי הדתי, נתונות למנהל אגף החינור הדתי.

 7. (א) הדינים והחשבונות לכל העניגים הפדגוגיים המיוחדים לחיבור הממלכתי הדתי
 יובאו לפני הפיקוח המרכזי באמצעות מנהל אגף החינוד הדתי.

 (ב) הסמכות הפדגוגית העליונה לגבי האופי הדתי של מוסדות החינוך. הממלכתי
 הדתי תהא בידי מבהל אגף החיבור הדתי והוא יקיים מגע ישיר עם מוסדות׳ התינוד הממלכתי
 הדתי על ידי ביקורים, פגישות!׳ וחוזרים בעניבים הפדגוגיים המיוחדים למוסדות אלה, ישלח
 העתק מכל חוזר כאמור אל המנהל הכללי, יאשר ספרי לימוד וספרי עזר במידה שהדבר
 נוגע באופי הדתי של החיבור הממלכתי הדתי׳ לאחר שקיבל את הסכמתו של המנהל הכללי

 או של השר אם המנהל הכללי סירב לתת את הסכמתו כאמור.
 (ג) מבהל אגף החיבור הדתי רשאי לכנס מפקחים־מבקרים׳ מפקחים־מדריכים ומ
 פקחים או מדריכים פדגוגיים אחרים לשם בירור והתייעצות בעניבים פדגוגיים המיוחדים

 לחיבור הממלכתי הדתי ולהעביר את המסקנות למנהל הכללי.
 (ד) מפקח מבקר, מפקח מדריד וכן מפקח אחר, הממונים על מוסד חיבור ממלכתי
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 דתי יהיו: כפופים מבחינה פדגוגית למנהל אגף החיבור הדתי והוא ידריך אותם בעבודתם
 ויקיים אתם מגע ישיר ותדיר.

: הפיקוח 1המחוזי ׳ ה מן  סי

 8. המנהל הכללי באישור השר ימנה מפקח מו)וז לכל אחד מהמחוזות שבהודעה על
 חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים

. ׳ • . . ;  286, תשי״ג, עמוד 879. .

 9. (א) תפקידי מפקח המחוז הם:
 (1) לפעול לגבי מוסדות החיבור הממלכתי בענינים פדגוגיים לפי הוראות
 הפיקוח המרכזי ובענינים מינהליים לפי| הוראות המנהל הכללי או: סגנו ולגבי

 מוסדות החיבור הממלכתי הדתי — בעניים מינהליים בלבד;
 (2) לחלק לגבי מוסדות החיבור הממלכתי את העבודה בין המפקחים המבקרים,
 המפקחים המדריכים והמפקחים או המדריכים הפדגוגיים האחרים > אולם לגבי
 מוסדות החינוך הממלכתי הדתי לא יעשה כן אלא בהסכמת מנהל אגף החיבור

!.' .  הדתי! י
 (3) לבדוק, לפי הוראות המנהל הכללי, את המצב הכספי של מוסדות וכיצד

 מתנהלים בהם החשבונות ז
 (4) להעביר לעתים מזומנות לרשות חינוך מקומית סיכומי דינים וחשבונות על

 מצב ההוראה, החינוך והמשק במוסדות; שבתחום שיפוטה וסדריהם)
 (5) לכנס מפקחים־מבקרים׳ מפקחים־מדריכים, ומפקחים או מדריכים
 פדגוגיים אחרים שבמחוזו לשם בירור;והתייעצות בעניגים פדגוגיים ולהעביר

 את המסקנות לפיקוח המרכזי.
 (ב) מפקח המחוז רשאי לגבי מוסדות החיבןץ הממלכתי בהסכמת הפיקוח המרכזי,
 ולגבי מוסדות החיבור הממלכתי הדתי בהסכמת מנהל אגף החיבור הדתי, להטיל תפקידי
 מפקח מבקר, כולם או מקצתם, על מפקח מדריד, ולהיפד, לכל תקופה שיראה ולכל מוסד

 שיראה בתחום מחוזו.

 10. (א) ליד כל מפקח מחוז ימנה המנהל הצללי, בהתייעצות עם הפיקוח המרכזי
 ובאישור השד, מפקחים־מבקרים, מפקחים־מדריבינ! ומפקחים או מדריכים פדגוגיים אחדים
-  במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז. , י
 (ב) מפקח המחוז יקבע׳ בהתייעצות עם הפיקוח המרכזי,'מפקח מבקר ומפקח
 מדריד לכל מוסד, ובלבד.שלא יקבע למוסד חיבור ממלכתי דתי מפקחים כאמור שאינם

 דתיים. . י י י| י י
 (ג) מפקח המחוז יודיע לכל מנהל מוסד שבתחום מחוזו את שמות המפקח־המבקר
 והמפקח־המדריד הממונים על אותו מוסד שקיבל עליהם את הסכמתו של ראש המפקחים
 או של מבהל אגף החיבור הדתי, הכל לפי העבין, ומנהל המוסד יביא ידיעה זו לפגי מורי

 המוסד. בהודעה האמורה יציין מפקח המחוז שקיבל; את ההסכמה כאמור.

 11. (א) מפקח המחוז יכין, לאחר ששמע את הצעותיו של כל מפקח מבקר שבמחוזו,
 הצעת תקן לכל מוסד שבפיקוחו של אותו מפקח מבקר. מפקח מבקר כאמור הממובה על

 מוסד חיבור ממלכתי דתי יקבל להצעותיו את הסכמתו של מנהל אגף החיבור הדתי.

 קוב•? התקנות 487, ז׳ בכסלו תשט״ו, 2.12.1954

י מפקחים ו נ  מי
 מחוזיים

ות מפקח י  סמכו
ו  מחוז ותפקידי

י ו נ  מי
 מפקחים במחוז

 הצעת תקן
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 '(ב) כל מקום שיש מנהל מיוחד לעביני חינוך יוועץ בו מפקח המחוז׳ או המפקח־
 המבקר, בהכנת הצעת תקן למוסדות שבתחום סמכותו של אותו מנהל.

 (ג< בעריכת הצעת התקן למוסד יתחשב מפקח המחוז בצרכי המוסד לגבי ביצוע
 תכנית היסוד ותכנית ההשלמה שנקבעה לו. י

 00 מפקח המחוז ימציא את הצעת חתקן למנהל הכללי ן היתד. ההצעה שונה מהצעת
 המפקח־המבקר לגבי מוסד מסרים, או שונה מדעתו של המבהל המיוחד לעניני החימר של
 המקום הבידון, יצרף מפקח המחוז את הצעות המפקח המבקר ואת הצעות המנהל המיוחד

 לעביבי החיבור כאמור אל הצעת התקן שלו וימציא את כל ההצעות למנהל הכללי.
 (ה) המבהל הכללי ידון בהצעות התקן שהומצאו לו על ידי מפקחי המחוזות ויעביר׳
 לכל מפקח מחוז, וכן לכל רשות חיבור מקומית׳ את הצעות התקן שאישר למוסדות שבמחוזו

 או שבתחום שיפוטה של הרשות. . -
 (0 מנהל אגף החיבור הדתי רשאי להגיש ערעור בפני השר על אישורו של המנהל
 הכללי לפי תקנת משנה (ה) במידה שהוא נוגע למוסד חיבור ממלכתי דתי. הוגש ערעור
 כאמור לא יישלח האישור למפקחי המחוזות ולרשויות החיבור המקומיות אלא לאחר שהשר

 החליט בדבר הצעת התקן.

: מפקח מבקר  .. סימן ר

יות ו סמכו ח ו ק י פ ד ל מ ן ז ן ,  12. (א) מפקח מבקר רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של: מוסד ד
 , , , , , המפקח המנסר

 וחייב לבדוק אם ההוראה.היא בהתאם לתכנית היסוד ולתכבית ההשלמה שבקבעה לאותו
 מוסד. נקבעה למוסד תכנית נוספת לפי סעיף 8 לחוק החינוד, רשאי מפקח מבקר לבקר • י

 בכל שיעור הניתן לפי אותה תכבית נוספת וחייב לבדוק אם היא בהתאם לאישור השר.
 (ב) מצא מפקח מבקר, כי ההוראה במוסד היא לא לפי תכנית היסוד או לפי תכניות

 ההשלמה שנקבעו לאותו מוסד או שלא לפי התכנית הנוספת שאושרה על ידי השד, רשאי .־
 הוא לתת הוראות על מנת להתאים את הלימודים לתכניות האמורות, הכל לפי הענין, או

 להפסיק את הלימודים. /
 (ג) מפקח מבקר שביקר במוסד ימסור תור עשרה ימים לאחר הביקור דין וחשבון
 בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למפקח המחוז הממונה עליו, והמפקח יעביר העתק הדין
 וחשבון לראש המפקחים. מפקח מבקר שביקר במוסד חיבור ממלכתי דתי חייב, נוסף לדין

 וחשבון כאמור׳ למסור באותו זמן אותו דין וחשבון גם למנהל אגף החיבור הדתי.

 13. אלה הענינים שמפקח מבקר חייב לטפל בהם בכל מוסד שבפיקוחו: תפקידי
 מפקח מנקר

 (1) מצב הבנין, הריהוט, החצר והמשק ז
 (2) מצב הספריה, הציוד הלימודי והפדגוגי!

 (3) מצב הנקיון והסדרים במוסד ואצל התלמידים!
 '(4) טיב המשמעת ואמצעיה ן

 (5) איחורים,חיסורים, ניהול יומנים, ארכיון התעודות ושאר מסמכי המוסד!
 (6) מצב השירותים במוסד ן

 (7) שיטות הלימוד והחיבור וארגון ההוראה ? ..
 (8< הדרכת מורים ז

 (9) רמת הלימודים והישגי התלמידים בלימוד ובחיבור לפי תוצאות' של
 מבחבים, בדיקות, הסתכלויות וכיוצא באלה ?

 (10) הערכת עבודתם של מנהל המוסד ומוריו.
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 14. (א) מפקח מבקר יבקר בכלי מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מפקח המחוז
 הממונה עליו וימסור למפקח המחוז דין וחשבון בכוזב תווי עשרה ימים לאחר גמר הביקור.
 מפקח המחוז יעביר העתק מדין וחשבון זה בתוספת הערותיו לראש המפקחים או.למנהל
 אגף החינוו הדתי׳ הכל לפי הענין, הוראות התקנה 12 (ג) הנוגעות לדין וחשבון לגבי מוסד

 חינוו ממלכתי דתי.יחולו גם לגבי דין וחשבון לפי תקנת משנה זו.
 (ג) היה.הדין. וחשבון נוגע לעבודתו של לןנהל מוסד׳ יעביר מפקח המחוז העתק
 מאותו החלק בדין וחשבון או קטעים ממנו, לפי שיקול דעתו, למנהל אותו מוסד, אולם אם
 הדין וחשבון נוגע לעבודתו הפדגוגית של מנהל מוסד חינוך ממלכתי דתי, לא יועבר ההעתק

 כאמור אלא בהסכמתו של מנהל אגף החימר הדתי.
 (ג) היה הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מורה, יעביר מפקח המחוז העתק מאותו
 החלק בדין וחשבון או קטעים ממנו, לפי שיקול דעתו, למורה שבו מדובר ולמנהל אותו
 מוסד, אולם אם הדין וחשבון נוגע לעבודתו של מורה במוסד חינוד ממלכתי דתי לא יועבר

 ההעתק כאמור, אלא בהסכמתו של מנהל אגף החינוד הדתי.

 15. , (א) מנהל מוסד או מורה שקיבל העתק מדין וחשבון על. עבודתו לפי תקנה 14,
 רשאי למסור בכתב למפקח המחוז ביאורים והשגות על הבקורת.

 (ב) מפקח המחוז שקיבל ביאורים והשגות כאמור, יעביר העתק מהם לראש
 המפקחים או למנהל אגף החינוד הדתי׳ הכל לפי ד׳ענין, וכן למפקח המבקר שעדף את הדין

 וחשבון.

 16. (א< הצעת המצבה לגבי כל מוסד חימר ממלכתי תהיה כד:
 (1) כל מפקח מבקר יכין הצעת מצבה למוסדות שבפיקוחו, יגישנה למפקח

 המחוז הממונה עליו ויעביר העתק ממנה לראש המפקחים $
 (2) הסכימו מפקח המחוז והמפקח־המבקר על הצעת המצבה, תיקבע המצבה

 לפי המוסכם ז
 (3) לא הסכימו מפקח המחוז והמפקח המבקר על הצעת המצבה, יעביר מפקח

 המחוז את שתי ההצעות׳ בצירוף הסברים ונימוקים לראש המפקחים ז
 . (4) לא עלה בידי ראש המפקחים לפתור א1ן חילוקי הדעות בין מפקח המחוז

 לבין המפקח־המבקד בדבר הצעת המצבה, יועברו ההצעות למנהל הכללי ו
̂־נ והוא יודיע על פרטי המצבה למפקח  (5) החלטת המנהל הכללי תהא סופי

 המחוז.
 (ב) הצעת המצבה לגבי כל מוסד חינוד ממלכתי דתי תהיה כף:

 (1) כל מפקח מבקר יכין הצעת מצבר, למוסדות שבפיקוחו, יקבל להצעתו את
 הסכמת מנהל אגף החינוד הדתי, ויגישנה למפקח המחוז הממונה עליו?

 (2) מפקח המחוז יעביד את הצעת המצבה המוגשת אליו כאמור אל המנהל
. הכללי בצירוףהשגותיו? ״ י! י  י

 (3) המנהל הכללי רשאי לערער בפני השר על הצעת המצבה ן
 (4) החלטת השר בענין הערעור והמצבה תהיה סופית, והוא יודיע על פרטי

 המצבה למפקח המחוז ולמנהל אגף החינייד הדתי באמצעות המנהל הכללי ז
 (5< לא יערער המנהל הכללי על הצעת המצבה, תיקבע המצבה לפי הצעת

 המפקח־המבקר כאמור.

 דין וחשבון של
 המפקח המבקר

 מענה
 לדיו וחשבון

 הצעת מצבה
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 סימן ז׳: מפקח מדריך

 תפקידי
ד  מפסח מדרי

 17. מפקח מדריד יבקר בכל מוסד הנתון לפיקוחו בהתאם להוראות מפקח המחוז הממונה
 עליו׳ וישמש מדריד ויועץ לאותע המורים במוסד שעליהם יורה מפקח המחוז ז מפקח מדריך
 יתן שיעורים לדוגמה בכיתות המורים האמורים׳'יעדור עמהם ביקורים בשיעוריהם של

 מורים בעלי ותק וניסיון, יסדר להם ימי עיון והשתלמות וכיוצא באלה.

 תפקידי מפקח
ד ..¬  או מדרי
גי אחר  פדגו

י מנהלי . ו נ  מי
 מוסדות ומוריט

 זכות הסתייגות
יות  לרשו
ות  מקומי

 חובות מנהלי
 מוסדות ומוריהם

 מוסדות
 לא יהודיים

 ביטול

 השם :

: מפקחים או מדריכים פדגוגיים אחרים  סימן ח׳

 18. (א) מפקח או מדריד פדגוגי אחד יבקר במוסדות בהתאם להוראות'מפקח המחוז
 י הממונה עליו. לגבי מוסד חינוד ממלכתי דתי רשאי מפקח המחוז לתת הוראות כאמור לאחר

 ^זקיבל את הסכמתו של מנהל אגף החינוד הדתי.
' (ב) מפקח או מדריד פדגוגי אחר ימסור למפקח המחוז הממונה עליו דין וחשבון ; 

 בכתב תור עשרה ימים לאחר גמר הביקור במוסד והוראות התקנות 14 ו־15 יחולו על הדין
 וחשבון האמור בשינויים המחוייבים לפי הענין. לגבי מוסד חינוך ממלכתי דתי חייב מפקח או
 מדריד פדגוגי אחד נוסף לדין וחשבון האמור למסור באותו זמן אותו דין וחשבון גם למנהל

 אגף החינוך הדתי.

: מנהלי מוסדות ומורים  סימן ט׳

 19. >א) המנהל הכללי ימנה את מנהלי המוסדות׳ בהתייעצות עם הפיקוח המרכזי, ואת
 המודים לבל המוסדות לפי התקן. לגבי מוסד חינוך ממלכתי דתי יתמנה המנהל גם

 בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי.
 (ב), מפקח;מחוז רשאי למנות ממלאי מקום למורים במוסד לתקופה שלא תעלה על

 שלושה חדשיםן בהתייעצות עם המפקח המבקר הממונה על אותו מוסד.

 20. רשויות מקומיות, שהמנהל הכללי ינקוב אותן, יהיו רשאיות להודיע לו על הסתייגות
 לגבי מינויים של מנהל* מוסדות בתחום שיפוטן ולגבי העברת מנהלים ממוסד למוסד;

 21. מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקחים־המבקרים והמפקחים־
 המדריכים המנ!ונים על אותו מוסד וכן עם המפקחים או המדריכים הפדגוגיים האחרים,

 להתחשב בעצותיהם ולהישמע להוראותיהם.

 פרק שלישי: הוראות שונות

 22. בעגינינ^ הנוגעים למוסדות לא יהודיים רשאי המנהל הכללי להעביר את סמכויותיו
 של הפיקוח המרכזי או של מפקח המחוז׳ כולן או מקצתן, לסגנו או למנהל המחלקה לחינוף

 ערבי שבמשרד 1החינוך והתרבות.

 23. תקנות חינוך ממלכתי(סדרי הפיקוח), תשי״ד—1953 1 — בטלות.

 24¿ לתקנות אלח ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(םדדי הפיקוח), תשט״ו — 1954״.

 כיב בחשון תשט״ו(18 בנובמבר 1954)
 (חט(0) לח/16)

ר ו נ י ן ד ו י צ ־ ן  ב
 שר החינוך והתרבות

 ק״ת 397, תשי״ר, עט׳ 82.
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 ץ> חוק שירות בטחון, תש״ט—1949

׳ . . ־ • -  י > :: | .

ות בדבר פטור נשים! משיירות• בטחון \ תקנ \ 

 "7 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 (ד) ו־20 לחוק שירות בטחון, תש׳׳ט — 1949*,
 אני מתקין תקנות אלה: !

 1. בתקנה 2 לתקנות שירות בטחון (פטוך<ר תשי״ב—1952 2 (להלן—התקנות
. ' ׳ . . ־  המקוריות) — י | ־

.  (1) אחדי הספרה ״2״ יווסף הסימן >א)״! ן ץ
 (2) אחרי תקנת משנה(א) יווספו תקנות 6שנה אלה: ,

 ״(ב) רוב חברי הועדה יהווה מנין חוקי לכל דבר שהועדה מוסמכת לעשותו
 לפי תקנות אלד. ובלבד שלדיון באותו דבר הוזמנו כל חבריה על ידי יושב ראש

:  הועדה. י ! י
 (ג< הועדה תחליט פה אחד או בר1ב דעות. היו הדעות שלי חברי הועדה

. , הנוכחים בדיון שקולות, תכריע דעת.היושב ראש.״ .;.•  י.

 2. בתקנה 6 לתקנות המקוריות — • \ יי י
 (1) אחרי הספרה״6״ יווסף הסימן ״(א)״ ז |

 (2) אחרי תקנת משנה(א) תיווסף תקנת משנה זו:
 ״(ב) ההודעה לעד על הגשת הצהרה'או הזמנת עד לבוא ולהעיד בפני הועדה

 תיחתם על ידי יושב ראש הועדה או אחד מחבריה.״

 3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון(פטור)(תיקון}, תשט״ו—1954״.

קח תקנה 2  תי

ח תקנה 6 ק י  ת

 השפ

ן ו ב ס ל ח נ  פ
 שד הבטחון

 כ״ג בחשון תשט״ו(19 בנובמבר 1954)
 (חט (2) שב/1)

 1 ס״ח 25, תש׳׳ט, עט׳ 271 : ם״ח 93, תשי׳׳ב, עט׳ 138.

 1 ק״ת 276, תשי״ב, עט׳ 1024.

 פקודת המדידות
ות בדבר מדידות טופוגרפיות.  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המדודות והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת

 סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מתקינה תקנות אלה ן

 1. החובות שבתקנות אלה יחולו על המודד שנתבקש על ידי המעונין לערוד את המדידה
 (להלן — המודד).

 2. המודד יקשור כל מדידה טופוגרפית(להלן — מדידה) לרשת הקואורדינטות הארצית,
 בין שהמדידה מבוצעת בטכימטדיר. או בפוטוגדמטריד. ובין בדרד אחרת.

 1 חוקי. א״י, כרד בי, פרק ק5״ו, עט׳ 1368.

 * ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1•

ם דדי  חובת מו

 קשר 5ר׳8ת
נטות  הקואורדי

 האוצית׳
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 פטור מחובת .
 ?שר לרשת

 הקואורדינטות
 הארצית

 קביעת נסודות
ולציה נ  טריאנ

ר השטח  איתו
 ומדידת

 אםיטותים ;
 •טנגטיים באין

 קשר לרשת
נטות  קואורדי

 קשר לרשת• •
 האיזון הארצית

 פטור מחובת
 קשר לרשוז

 האיזון הארצית

 קביעת נקודות
 קבע באין קשר

 לרשת האיזון
 הארצית

 סשר אלטיטטרי

 פטור מקשר
 אלטימטרי

 3. החובה שבתקנה 2 אינה חלה אם השטח הנמדד הוא בתחום הנקוב בטור הראשון-
 שבלוח שלהלן והתקיים לגביו אחד משני התנאים הבאים:

 (1) אין בשטח הנמדד או במרחק מתחומיו כנקוב בטור השני שבלוח האמור
 נקודות מדידה ממשלתיות המאפשרות קשד לרשת הקואורדינטות הארצית?

 (2) בשטח הנמדד או במרחק מתחומיו כנקוב בטור השני שבלוח האמור קיימת
 רק נקודת מדידה ממשלתית אחת ואין נקודה נוספת במרחק 1200 מטר ממנה

 שעליה אפשר לצפות בתיאודוליט:

ח ו  / ל
ר שני . .. טו ן  טור ראשו

 150 מטר
 1000 מטר
 2000 מטר
 3000 מטר

 עד 50 דונם
 בין 50 דונם לבין 300 דונם

 בין 300 דונם ילבין 1000 דונם
 בין 1000 דונם לבין 4000 דונם

 4. רוצה המודד, במקרים האמורים, בתקנה 3; לקבוע נקודת טריאנגולציה על מנת
 לקשור את המדידה לרשת הקואורדינטות הארצית, ימסור הודעה מוקדמת על בד למנהל

' / ־ י  מחלקת המדידות(להלן — המנהל) והפעולה תיעשה בהתאם להוראותיו. י

 5. לא נקשרה מדידה לרשת הקואורדינטות הארצית בהתאם לתקנה 3, יאותר השטח
 על ידי שרטוט מפת איתור בצד גוף המפה לפי מפה בקנה המידה הגדול ביותר שהוצאה

 על ידי מחלקת המדידות ויימדדו אסימותים מגנטיים של שני קווים לפחות.

 6. מודד יקשור לרשת האיזון הארצית כל מדידה להכנת מפה שבה יצויין רווח אנכי
 של קווי דמה במרחק הקטן מ־5 מטרים.

, החובה שבתקנה 6 אינה חלה אם השטח הנמדד הוא בתחום הנקוב בטור הראשון  ך
 בלוח שלהלן ובו או במרחק מתחומו כנקוב בטור השני שבלוח האמור אין נקודת קבע:

ח ו  י ל

ר שני טור ראשון  טו

 500 מטר
 2000 מטר
 5000 מטר

 עד 100 דונם
 בין 100 דונם לבין 2000 דונם

 יותר מ־2000 דונם

 8. לא נקשרה מדידה לרשת האיזון הארצית בהתאם לתקנה 7, ייקבעו בשטח הנמדד
 נקודות קבע, נקודה אחת לכל קילומטר מרובע. לקביעת גובה היסוד ישמש גובה טריגונו־
 מטרי של נקודת טריאנגולציה כנקודת קשר, אם נקודה כזאת מצויה בשטח או במרחק שאינו
 עולה על 2000 מטר מתחומיו — אם השטח הנמדד הוא פחות מ־2000 דונם — או במרחק

 שאינו עולה על 5000 מטר — אם השטח הנמדד עולה על 2000 דונם.

 9. כל מדידה להכנת מפה שבה יצויין רווח אנכי של 5 מטרים או יותר בין קווי הרמה
 יקשור המודד קשר אלטימטדי לנקודת גובה ממשלתית, על ידי איזון או על ידי מדידת
 גובה טריגונומטרי. • ־,

 10. :החובה שבתקנה 9 אינה חלה אם השטח הנמדד הוא בתחום הנקוב בטור הראשון
 בלוח שלהלן, ובו או במרחק מתחומיו כנקוב בטור השני שבלוח האמור אין נקודת גובה

 ממשלתית: ״ י- .
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 טור שני

ח ו  ל
 טור ראשון

 500 מטר
 2000 מטר
 5000 מטר

 עד 500 דונם
 בין 500 דונם לבין 2000 דונם

 יותר מ־2000 דונם

 11. באין אפשרות קשר אלטימטרי לנקודת גובה ממשלתית ייקבע גובה היסוד לפי גובה
 השטח כמסומן במפה טופוגרפית בקנה המידה הגדול ביותר שהוצאה על ידי מחלקת

 המדידות.

 12. (א) בקביעת גובה של נקודת קבע לא יעלה ההפרש בין שתי נקודות על 10
 מילימטר.'׳.0» פירושו — מספר התחנות מנקודת הקבע הקיימת שאתה קשר המודד את

 המדידה עד הנקודה שקבע.
 (ב) בקביעת גובה היסוד על ידי מדידת גובה טריגונומטרי לא יעלה ההפרש בין

 שתי המדידות על 0.75 מטר.
 (ג) ההפרש, בין ־גובה נקודה שנקרא במפה ובין גובה אותד! הנקודה כפי שנמדד

 בשדה, לא יעלה על מחצית הרווח האנכי שיל קווי דמה הסמוכים לנקודה.
 . (ד) הפרש המרחק בין שני עצמים בשדה'ומרחק במפה, בשים לב לקנה המידה,

 לא יעלה על שני אלה:
 (1) שגיאת המדידה האורכית לא תעלה על ההכרחי בשים לב לשיטת המדידה

 הפלנימטרית שהזדקקו לה ן י
 (2) שגיאת ההתוויה על המפה לא תעלה על 0.4 מילימטר.

 13. (א) מדידה טופוגרפית של שטח העולה ע^ 4000 דונם תבוסס על טריאנגולציה או
 על כל שיטה אחרת שאושרה על ידי המנהל בין דרד כלל בהודעה ברשומות ובין'במיוחד
 בכתב למבצע המדידה, כשיטה המבטיחה מידת דיוין מספקת למטרת המדידה הטופוגרפית.
 (ב) נעשתה מדידה שלא על בסיס טריאנגולציה, יצויין הדבר באופן בולט במפת
 המדידה והמנהל רשאי לדרוש להוסיף על התכנית! הערה משלו בנוסח שימצא לנכון לציץ

 עובדה זו. 1

 14, לגבי מדידה פוטוגרמטרית יחולו, נוסף לכל יתד ההוראות, הוראות אלה 5
 (1) מדידה פוטוגרמטרית תבוסס על נקודות שדה שאפשר לזהותן בתצלומים 5

 (2) תיעדר רשימת נקודות השדה שעליהן מבוססת המדידה!'
 (3) במדידה המבוססת על נקודות טרואעולציה אווירית תיעדר רשימת הקו
 אורדינטות והגבהים של נקודות אלו והן יסומנו על המפה בציון אותיות או

 מספרים 5 .־׳• - • 1•
 (4) על תצלומי האוויר יסומנו נקודות הבקורת שנמדדו בשדה ונקבעו על ידי

- • י י ׳ ' ; ׳ ׳ " ״ " | .  טריאנגולציהאווירית! י
 (5) יומצא למנהל מפתח לכיסוי אווירי.

 15. הסימנים לצרכימדידה ייקבעו לפי הדוגמאות שפורסמו על ידי מחלקת המדידות
 בחוברת ״סימני נקודות מדידה בשימוש מחלקת! המדידות״ שאפשר להשיגה במשרדי

 מחלקת המדידות.

 נובה היסוד
 באין אפשרות

 קשר לנקודת
 גובה ממשלתית

 סייג לשגיאות

דת שטח  מדי
 העולה על י
 4000 דונם

וספות  הוראות נ
דה  לגבי מרי

גרמטרית  פוטו

 טימניי־מדידה־
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 רישום תוצאות
 המדידה

 16; תוצאות המדידה יירשמו בדיו באופן ברור ומסודר בפנקסי שדה בגליון השדה של
 שולחנית ובתצלומי אוויר.

 17. (א) המנהל יקבע מספר רישום לכל מדידה. מ0פר רישום
 : (ב) הבקשה לקביעת מספר הרישום תוגש למנהל לפני סיום המדידה׳ אך לא יאוחר

 מחודש אחרי שהתחילו במדידה, על פי טופס שימציא המנהל לדורש.

 18. • (א) המפה שנערכה על סמך המדידה תהיה על נייר טוב, תשורטט בקווים ברורים עריכת המפה
 ובדייקנות המקובלת בשרטוטי מפות.

 (ב) המספרים הסידוריים של התחנות שמהן נערכה המפה וגבהן יסומנו במפה.
 (ג) הקווים והסימנים והכתובות במפה ישורטטו ויסומנו בהתאם לדוגמה לשרטוט

 מפות טופוגרפיות שאפשר להשיגה במשרדי מחלקת המדידות.

ה פ מ ב ם י ת י  19. (א) במפה תשורטט רשת קואורדינטות ארצית ואם אין המדידה קשורה לרשת זו צ
 תשורטט דשת קואורדינטות מקומית, וכן יסומנו בה הנקודות הקבועות שבשטח.

 (ב) בגוף המפה יצוינו!
 (1) המטרה שלשמה נערכה!

 (2) המספר הסידורי שנתן המודד!
 (3) המקום שנמדד(מחוז, נפה, ישוב, שכונה)!

 (4) מספרים של גושי הרישום, או גושי השומה, אם קיימים מספרים אלה!
 (5) מספר הרישום של המדידה לפי תקנה 17 !

 (6) כיוון הצפון׳ בשרטוט:קו,שארכו 8 ס״מ לפחות!
 (7) השיטה לפיה בוצעה המדידה הפלנימטרית (משיחה׳ מצולע׳ טכימטריה,

 שולחנית, צילום אווירי או שיטה אחרת) ?
 (8) השיטה לפיה בוצעה המדידה האלטימטרית (איזון, צילום אווירי, טכימט־

 דיה, שולחנית, או שיטה אחרת)!
 (9) המספרים הסידוריים שנקבעו לציון נקודות קבע!

 (10) המספד הסידורי של הנקודה שגבהה שימש. כגובה היסוד, או המפה, בציון
 קנה המידה, שנערכה על ידי מחלקת המדידות שלפיה נקבע גובה היסוד!

 (11) המספרים הסידוריים שנקבעו לנקודות לפיהןנקשרה המדידה לרשת הקו
 אורדינטות הארצית ולרשת האיזון הארצית!

 (12) תרשים אתר, אם המדידה אינה קשורה לרשת הקואורדינטות הארצית
 (13) שם המזמין ותאריך מסירת המפה למזמין!

 (14) שם" המודד שביצע את המדידה וערך את המפה וכתבתו. י:־׳

 (ג) במפה טופוגרפית שהיא הגדלה או הקטנה של מפה אחרת יצויין הדבר במפורש
 וכן יצויין במפה קנה המידה של המפה המקורית.

ק ת ע • ?מנדל ה ה פ מ , ד ק מ ת 5 ז , ל ד ה נ מ 1 ד ? ד ו מ י ה ו ס מ ז י י מ ז מ ׳ ל ד פ מ  20. (א) תוך שלושים יום ממסירת ה
 (ב) החובה שבתקנת משנה(א) אינה חלה לגבי:

 (1) מפה המתייחסת לשטח שאינו עולה על 200 דונם!
 (2) מפה שהמנהל ויתר במכתב׳ על פי בקשת המודד, על מסירת העתק ממנה.
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ד 21. על המפה שהעתקה הוגש לפי תקנה 20, יצהיר המודד בחתימת ידו בזו הלשון 1 י ו ט  הצהרת ה

 ״הריני מצהיר בזה שזהו העתק נכון של המפה הטופוגרפית שהוכנה על יסוד מדידה
 שהסתיימה ביום.. לחודש שנת..
 וששרטוטה הסתיים ביום !לחודש..: שנת

 / וכי כל הציונים בהתאם לתקנה 19 לתקנות המדידות(מדידות טופוגרפיות), תשט״׳ו—
 1954, כפי שנרשמו במפה הם נכונים.

 תאריך חתימת המודד ״

 שטירת טסטכיט 22, פנקסי שדה, רשימות חישובים, גליונות שדה של שולחנית, תצלומי אוויר ומפות

 התוויה, המתייחסים למדידה שלפיה נערכה המפה, 'יישמרו 5 שנים מתאריך גמר המדידה
 ויומצאו לבקורת המנהל לפי דרישתו בכתב.

0 23. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדידות (מדידות טופוגרפיות), תשט״ו—1954״. ״  י

 כ״א בחשון תשט״ו(17 בנובמבר 1954)
 (חט(11) מד/5)

ו ן י ר ס א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 גו

 פקודת הדיג, 1937
ות בדבר מידת הרשתות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג׳ 1937 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
׳ אני מתקין וזקנות אלה ז  סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 5 לתקנות הדיג, 1937 >־, בתקנת משנה(4) —

 (1) במקום פסקה(111) תבוא פסקה זו: [ -
 ״110) רשתותמעבתאן— ! ••

 (א) לדיג אמנונים . |. י. •י .
 (ב) לדיג ביניות . |. .

 (2) במקום פסקה(/ץן) תבוא פסקה זו:
 רשתות עמידה . |. . •

״ י. •י • ן • 
 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג(תיקון), תשט״ו—1954״

 45 מ״מ מקשר לקשד
 35 מ״מ מקשר לקשר״.

 37 מ״מ מקשר לקשר״.

 כ״ב בחשון תשט׳יו(18 בנובמבר 1954)
 (חמ (7) 2/3)

י ל ת פ ץ נ ר  פ
 שר החקלאות

 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 667, עט׳ 137.
 • עייר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 ע״ר 1937, תום׳ 2 מס׳ 669, עמי 86 ; ע׳׳ר 1941, תוס׳ 2 טס׳ 1138, עט׳ 1376 ד?״ת 425, תמי״ד,
 עמ׳ 455. !

קח תקנר, 5  תי

 השם
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 חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה),
 תשי״ג—1953

. , ' ות בדבר הגדרת שאר לענין םעיך> 3 (7) לחוק .  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הדשויות המקומיות(פטור חיילים, נפגעי מלחמה
 ושוטרים מארנונה), תשי״ג—11953, הנני מתקין תקנות אלה:

 1; לענין סעיף 3(7) לחוק, אלה הם שאדיו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל שארים ?עני!
 סעיף 3(7) לחוק

 בה כאמור בסעיף 3 (3) לחוק:
 (1) מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו

 וגרה עמו אותה שעה:

 (2) מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר
 עמה אותה שעה ?

 (3) ילדו שלא מלאו לו 18 שנה ואשר אינו עומד ברשות עצמו׳ ובכלל זה ילד
 י , חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתו היתד. עליו בשעת מותו ן ;

 7 (4) הורה אם סמור למותו של הנפטר היה סמוךעל שולחנו. י•, *••*•'
- השם ו ש , לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ן f 2 

 טרים מארנונה)(הגדדת שאר לענין סעיף 3 (7) לחוק), תשט״ו—1954'״.
 ז כב׳ בחשון תשט״ו(18 בנובמבר 1954)

(13(13)nnf, . 
ח ק ו ל ר א ר ש  * י
 שד הפנים ..'

 1 ם״ח 123, תשי״נ, עמי 62•

 פקודת מם הכנסה, 1947
 ; צו בדבר הגדלת המפרעה המשתלמת ביום 10 בדצמבר 1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, 1947 אני מצווה לאמור!

 1. נתחייב אדם לאחרונה בתשלום מם לפי סעיפים 55 (2), 55 (3), 59 (4), 59 (5) לפקןךך, הגדלת שיעור
 או בערעור לפי סעיף 60 לפקודה לשנת השומה 1952/53 או לשנת השומה שלפניה, יוגדל י ה

 שיעוד המפרעה שהוא חייב לשלמה ביום 10 בדצמבר 1954 על חשבון המם לשנת השומה
 1955/56 ל־%*37 מסכום המם שנתחייב כאמור.

ם ש  2, לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה(הגדלת שיעור המפרעה), תשט״ו—1954״. ה

 ד׳ בכסלו תשט״ו(29 בנובמבר 1954)
ל ו כ ש י א ו  (חם(1)מ/ה/3) * ל

 י שר האוצר
 .* ע״ר 1947, תוס׳ 1 טס׳ 1568, עט׳ 77; ס״ח 108, תשי״ב,.עט׳298; נדון 135, תשי״נ, עט*169 :

 ם״ח 162, תשי״ד, עט׳ 166. .־ . •
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 פקודת מס הבולים 1
 דבר פטור עינוגים מםויימיש ממם הבולים

 / בתוקף סמכותי לפי סעץ<׳4^5)(א) לפקודת!מס הבולים *, אני מצווה לאמור:
^ 1, כרטיסי כניסה לעינוגים(שעשועיג^קנערכים בקביעות על ידי ״החוג למוסיקה קאמ־ ^ 0  ר ^

0 * . 

ל ו כ ש  א
 שר ז^וצר

 רית״ בירושלים, יהיו פטורים ממם.

 2. . לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים(עינוגים)(פטור), תש^׳׳*^־ 1954״.

 כ״א בחשון תשט״ו(17 בנובמבר 1954)
 (חט (1)מ/ב12/5)

 *•׳חוסי א״י, כרד בי, פרק ק5׳׳ג, עט׳ 1302 ; ם״ח 21 תש״ט, עמי 171.

 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
 י ן

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
 צו בדבר שינויים במםי בלו על משקאות משכרים

ג״^עי^  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת המשקות המשכרים (ייצור ומכירה/
, \9^!»1^^&ז1&&$ , תען״ח—1948 ־ ט פ ש ^ ^ ^ ש ^ ^  1£(א),ו־?(0 לפמדה ק

 1, במקום מסי הבלו המפורטים בתוספת השניה לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור י ^
 ומכירה), כפי ששונו יוטלו וייגבו מסי בלו אלה:

 הח5פת
 התוספת השגיח

 היחידה הטס בפרוטות

 _לכל_ל2טר־ 150
 לכל ליטר

 לכל ליטר 75

 לכל ליטר 300
 לכל ליטד 130 •

 לכל ליטר 230

 לכל ליטר 300.

ר המשקה או  תי

 ;עת-־- _ _
 ןבזקיםו5ל־אד?«^0ךת

 בירה!
 ^ך־בחבי]

 •^ך'/ י י (2) בבקבוקים

׳ ן•״* £01 יין  י^י
 יא 0! ^%^ך (1) שמשקלו הסגולי אינו יותר מ־1006

 (2) שמשקלו הסגולי יותר מ־1006 (למעט
 יין אליקנט)
 (3) יין אליקנט

 יין מהדרים:
 (1) שהותםס עד כ״ו באדר ב׳ תשי״ד (31

 במרס 1954)
 (2) שהותסם אחרי כ׳׳ו באדר ב׳ תשי״ד (31

 במרס 1954) .

/ פרק ע״א, עט׳ 774.  1 חו£י א״י, כרד ב

ס׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳:1. ; ע״ר תש״ח, תו 2 

 * ס״ח 19, תש״ט, עט׳ 154.
 * ק״ת 428, תשי״ר, עמי 485.
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י המס בפרוטות ד חי  תיאוד המשהה הי
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 לכל ליעד
 לכל ליטר

 של אלכוהול

 לכל ליטר
 של אלכוהול

-לבל לי

. ׳ ׳  שמפן • . ־•••

 עדאק. י:

 קוניאק:
swna (1) »3ו5«1־דדך זיקזיק ממיץ •ענבים 

 "מ״׳ל-
 Jobליטר .
 של׳8ל«מל

 לכל ליטר של אללוהול ,שהוכח
 להנחת דעתו של המנהל כי הוא
 משמש למכירת• צרכים רפואיים

 בבית מרקחת 2000

 ספידטים אחבנם

 םפירטים אחדים

 משקאות
 הנמכרים

 ?חכרת שק״ם

3  3־(י 3 1
I תחו5ה 

* ' ׳ ־ " * י ־ * 

 2. על משקאות משכרים המיפודטים^םעיף 1, למעט.בירה,,בכמות שתיקבע על ידי
 שר האוצר, הנמכרים מבנינו של מייצר בעל רשיון לחברת ש?|״ם בע״מ לשם מכירה לחיילים
 הנמנים עם.הכוחות הסדירים של צבא־הגנה בישראל או לשוטרים, או לבני ביתם, לשי

 מושם האישי, יוטלו וייגבו מסי בלו בשיעור של %>5$ ממס הבלו שנקבע בסעיף 1.

 הוראות סעיף 1 לא יחולו על:
 (1) אלכוהול הנמכר מבנינו של מייצר בעל רשיון, בכמות ובתנאים שיקבע
 המנהל, לאדם הזכאי לייבא אלכוהול פטור ממכס על פי פקודת תעריף המכס

ז  והפטורים, 1937 1
 (2) משקאות משכרים הנמכרים מבנינו של מייצר בעל רשיון בכמות ובתנאים
 שיקבע המנהל, לנציג דיפלומטי או לנציג קונסולדי או לפקיד המועסק! על
 ידי נציגות כאמור, הזכאים לייבא משקאות משכרים פטורים ממכס לפי פרט

 774 של התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937:

 (3) בידה בבמות שתיקבע על ידי שר האוצר, הנמכרת מבנינו של מייצר בעל
ם הנמנים עם הכוחות הסדירים ^ ח  רשיון לחברת שק״ם בע״מ לשם מכירה ל

.3 

" ' J J/ 0 •של צבא־מנ^ לישרז^ או לשוטוןום, או לבני׳ביתם, לשימושם האישי 

 קאות משכרים (שינוי תעריף), תשט״ו-^1954״. / השם ן 1[ "

 _ A ,׳ של צבא-ןןגנה לישת* או לשו

? 4  לצו זה ייקרא ,,צו מסי בלו על מש ,

ל ו ב ש י א ו  ל
 שד האוצר

 א׳ בכסלו תשט״ו(26 בנובמבר 1954)
(1  (חט(1< ט/מש/

 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, ונמ׳ 183; ק״ת 447, תשי׳׳ד, עמי 764,

 ;קובr:•התקנות 487, ז׳ בכסלו,ת׳8ס״ו, 2.12.1954 213



1 

 / יי׳

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 י ^ .׳
 | * ין *
 י צו בדבר תחנות!הגבול 1 ״ יי •

 ; ו י
 בתוקף סמכותי לפי סעיף ד לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב — 1952 אני מצווה לאמוד: י

 יי • ״ • י י . ו י • י• י• ־. ־• י י

: י \ •י ה ל  1. הכניסה לישראל תהיה באחת מתחנות גבול ^
. י  נמל חיפה, '

 נמל תל אביב־יפו׳
 שדה התעופה בלוד,

 שדה התעופה בחיפה,
 . מעבר ראש הנקרה,

 מעבד מנדלבאום בירושלים,
י  . מעבר עזה. * :

— בטל.  2. הצו מיום 3 בפברואר 1943 2

 3. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל(תחנות הגבול), תשט״ו—1954״.

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 י״ט בחשון תשט״ו(15 בנובמבר 1954)
 (חט (13) 12)

 * ס״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.
 2 עייר 1943, תום׳ 2 טס׳ 1249, עט׳ 105.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מם!׳ 583

 בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי׳ ובתוקף שאד סמכויותי׳ אני מצווה לאמור: |

 1. צו הקנייה מס׳ 6 מיום 29 באפריל 11940 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1006 מיום
 2 במאי 1940, יבוטל במידה שהוא חל על חלק אחד מתור שני חלקים מרכושו של אדם
 שפילפוגל׳ מוולה יקשיסטופורסקה על יד פיוטרקיב (מס׳ סידורי 34), באשד. החלק הנ״ל
 מגיע לסטפן שפילפוגל לפי צו ירושה. צו זה אינו חל על חלקה 34 בגוש 10432 בעמק

 זבולון הרשומה בשם אדם שפילפוגל. |

 2, צו הקנייה מס׳ 57 מיום 27 במאי 1942 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1197 מיום 28
 במאי 1942, יבוטל במידה שהוא חל על:

 קביעת
ית הגבול  תחנ

 ע״ר 1939, תוס׳ 1 מם׳ 923, עט׳ 79.
 ע״ד תש׳׳ת, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 ביפו?

 ה׳»ם
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 י(?0 רכושה של לאה גרינברג מווילנה (מס׳ סידורי 10). צו זה אדנו חל על חלקה
 26בגוש16700 בעפולה, הרשומה בשם לאה גרינברג מווילנה!

\ (ב) רכושו של וולף גרינברג מווילנה(מם׳ סידורי 11)! / 

 יי-*(ג) חלק אחד מתוך שני חלקים מרכושה של מריאן שפילפוגל מלבוב (מס׳ סדורי
 27}, באשר החלק הנ״ל מגיע לסטפן שפילפוגל לפי צו ירושה.

י  3. תחילתו של צו זה היא מיום כ״חבתשרי תשט״ו(25 באוקטובר 1954). י

 כ״ח בתשרי תשט״ו(25 באוקטובר 1954) י
/צק/1)  >חט(1) או

ן ו ג  י. ד
 הממונה על רכוש האויב

 מדוד לסזלטון מקומי

1)^ / ' י 1 י 9 3 ׳ 4 ת ו י ר י ע ת ה ד ו ק  פ

 ־.:׳ . תוק.עזר לתל אביב־יפו בדבר מניעת הצטברות אשפה ולכלוך

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 11934, מתקינה מועצת. עירית
 תל אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בסעיף 12׳ בסעיף קטן(3) לחוקי עזר למניעת הצטברות אשפה ולכלוך בתל־אביב, חיקי! העיה 12
— 3 1935 

 ^(1) במקום ״לגדור כל מגרש פנוי״ יבוא ״לנקות ולגדור כל מגרש פנוי״ ז
 /! (2) במקום ״כל הוצאות סידור הגדר וההודעה״ יבוא ״כל הוצאות, ניקוי •

 המגרש, סידור הגדר וההודעה״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב־יפו(מניעת הצטברות אשפה ולכלוך) השם
 (תיקון)׳ תשט״ו—1954״. .

ן ו נ ב  ח. ל
 ראש עירית תל אביב־יפו

 נתאשר.
 ט״זבחשוןתשט״ו(12 בנובמבר 1954) . ;•

 (חט 88914)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 י שר הפנים.׳׳.

 1 עייר 1934, תום׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.

 «ווב? ה»קנות487, ז׳יבכסלו־תשט׳׳ו,.2.12.1954 215*



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לרעננה בדבר אגרות בית המטבחיים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית רעננה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לרעננה (אגרות בית המטבחיים), תשי״ג—1953 ־, תבוא
 תוספת זו: "(\

 ״תופפת

 (סעיף 3)
 בתוספת-זו —

 ״בקר גדול״ — בעל חיים המיועד לתצרוכת בני
 70 ק״ג ז

 ״בקר קטן״ — בעל חיים המיועד לתצרוכת בני
 25 ק״ג ואינו עולה על 70 ק״ג ן

 ״בן בקר״ — בעל חיים המיועד לתצרוכת בני אדם׳ שמשקלו אחדי השחיטה עולה על 10

. י  ק״ג ואינו עולה על 25 ק״ג ז

 ״טלה״ או ״גדי״ — טלה או גדי׳ שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על fio ק״ג.

V . 
 אדם, שמשקלו אחרי השחיטה עולה על

 אדם, שמשקלו אחרי השחיטה עולה על

 מור ב׳
 שיעור האגרה 5כ5 ראש נל׳׳י

5.000 

2.500 

1.250 

1.000 

1.000 

0.500 

0.250 

0.100 

2.500 

1.000 

1.000 

 1.000.״

 טור א׳
 השירות

 בעד שחיטה, לרבות בדיקה לפני השחיטה ולאחריה —
 בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקד
 טלאים או גדיים

 בעד הסגר ושימוש במים —
 בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקר
 טלאים או גדיים

 בעד ביעור —
 בקר גדול
 בקר קטן
 בן בקד

 טלאים או גדיים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.

 2 ק״ת 327, תשי״ג, עט׳ 502.

 הח?פת התוספת
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 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (אגרות בית המטבחיים)(תיקון)׳(תשט׳ין^_ השם
 1954״. ..: י י ״ י

 ב. א ו ס ט ר ו ב ס ק י
 נתאשר. . ראש המועצה המקומית רעננה

 ט״ו בחשוןתשט״ו(11 בנובמבר 1954)
 (חמ 85427)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

/ י • ' ' • י • י •־־׳ י ־י ־ י. ־' י י יי־ י " 

• . § ו י * ; ל /  .פקודת המועצות המקומיות, 1941 י. .
\ \  . ,חוק עזר לרעננה בדבר מתן רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם /

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
 המקומית רעננה חוק עזר זה:

״ סעי!»6 ? ׳  1. בסעיף 6 לחוקי עזר לרעננה (מתן רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם), 1944 2 — ת
 במקום ״לירה אחת״ יבוא ״לירה אחת ותשע מאות פרוטות״.

 2, לחוק עזר : זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (מתן רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם) השם
־׳־•  (תיקון), תשט״ו—1954״. •.

• י י  ו

׳ ב. א ו ם ט ר ו ב ם ק י ן י . 
 : נתאשר. | ׳ ראש המועצה המקומית רעננה

 ט״ו בחשון תשט״ו(11 בנובמבר 1954)
 (חמ 85429) 1

ח ק ו ל ר א ר ש  ~\ י
 שר הפנים

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119. ן
 ע״ף 1944, תום׳ 2 מם׳ 1372, עט׳ 886 ^?׳׳ת 327, תשי״נ, עט׳ 505.

 תיקון טעות דפופ

 בקובץ התקנות 486, תשט״ו׳ עמ׳ 198, בחוק עזר לקרית ביאליק, מספר הסעיף
א  עזלאחר סעיף 1א צ״ל ״12״ ולא ״2״ כפי שפורסם בטעות. / ל

 ׳׳^
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