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 פקודת בתי המשפט, 1940
ות לתיקון תקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938  תקנ

1 

 בתוקף סמכותי לפי ־ סעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940 *׳ סעיף 10 (א) לפקודת
 בתי מש&ט (הוראות מעבר), תש׳׳ח—1948 2׳ ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל

 דין, אני מתקין תקנות אלה:

 ניטו? תקנה 81 1, תקנה 81 לתקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938 3 (להלן — התקנות העיקריות) —

 בטלה.

 2. במקום תקנה 185 לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו

 ״הפסקת
 תובענה:

 185. (1) רצה התובע, או נתבע שהגיש תביעה נגדית, להפסיק תובענה,
 או לחזור בו מחלק שבעילת תובענה, יגיש בקשה על כך לבית המשפט.
 (2) רשאי בית המשפט להרשות למבקש לעשות כמבוקשו בתנאים
 שייראו לבית המשפט, או לסרב׳ לבקשתו ז אם הרשה כאמור, יפסוק גם

.  בהוצאות המשפט. |
- (3) סירב בית המשפט לבקשה לפי תקנה זו והתובע, או הנתבע
 שהגיש תביעה נגדית, לא המשיך בתובענה, דשאי בית המשפטי לדחות
 את התביעה, ואם תוגש התביעה שנית׳ לא ייזקק בית המשפט לכל עילה

 שהיתה בתובענה הדחויה.״
. . ־ ־ ־  ן .

 בתקנה 189 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (3) יבואו תקנות משנה אלה: ־
 ! ״(4) היו כמה נתבעים וביניהם נתבע שאינו מביא.עדות, יטענו הנתבעים
 תחילה, לפי הסדר שייראה לבית המשפט, והתובע יטען אחרי כן׳ ורשאי בית המשפט

 לד׳דשות לנתבע שלא הביא עדות לטעון טענות נוספות לאחר שטען התובע.
 1 (5) היו כמה נתבעים וכולם מביאים עדות, או אף אחד מהם אינו מביא עדות׳

 יחליט בית המשפט על סדר הטענות ביניהם.״
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 בתקנה 242 לתקנות העיקריות יימחקו המלים:
״  ו

 ״בתנאי שלא יינתן כל צו על פי תקנה זו אלא אם הגיש התובע לבית המשפט הצהרה
 בשבועה על מסירת ההזמנה לנתבע״.

• • • ׳ . ׳ • י •  •• • 1 !• • י

 5. במקום תקנה 244 לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
 ״פםס יי! 244. שמע בית המשפט או השופט את בקשת הנתבע למתן רשות להת־
ט ייצב ולטעון נגד התובענה וסירב לבקשה, יהיה התובע זכאי לקבל נגד פ ש י£ ה

 ^ י
 ?יתז רשות י הנתבע צו כאמור בתקנה 242 ורשאי בית המשפט או השופט לתת את

 הצו אף לפי בקשת התובע בעל פה ובאותו מעמד.״

 6. בתקנה 278 לתקנות העיקריות, בסופה, במקום הנקודה יבוא פסיק ואחריו יווספו
.  מלים אלה ג י

 ן .
 ״ואם קבע בית המשפט סכום כולל לשכר טרחה והוצאות, ונוסף לכך חייב צד בתשלום
 יציאותיו ן של הצד שלו נפסקו ההוצאות׳) יהיה הרשם רשאי לקבוע סכום יציאות אלה,

 ע״ך 1940, תום׳ 1 מס׳ 1032, עמ׳ 115.
 ע״ך תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 7, עט׳ 17.
 ע״ו־ 1938, תוס׳ 2 מס׳ 755, עט׳ 85.

 החלפת
 תקגד. 185

 הוםפת תקנות־
 משנה ?תקנת. 189

 תיקח
 תקנה 242

 הח65ת
 תקנה 244

 תיקון תקנה 278



 הוספת
 תקנת טשנה (2)

 ?תיקנה 336

 תיקו! תקנה 339

 הוספת
 תקנה 359א

 הח?פת
 הוספת נ׳
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 במידה שהן אגרות בתי משפט, מס בולים, שכר בטלת עדים, שכד מומחים ורופאים ודמי
ה צורך בהגשת בקשה לקביעת יציאות הי ת המשפט, מבלי שי ק בי  לינה, לפי החומד שבתי

 אלה או בשמיעה״.

 ת ו י ר ק י ע  7. בתקנה 336 לתקנות ה
 •(!) בראש הכתוב בתקנה 336 יבוא ״(1)״ ו

t (2) אחרי תקנת משנה(1) תבוא תקנת משנה זו 
ת המשפט על סדר הטענות ביניהם.״  ״(2) היו כמה משיבים, יחליט בי

 8. בתקנה 339 לתקנות העיקריות, במקום הדישה המתחילה במלים ״אין צורך״ וגומרת
ב לטעון בשעת בירור הערעור שהח י בירור הערעור״ יבוא ״היה בדעת.המשי  במלים ״לפנ
, יגיש על כך הודעה בכתב לבית המשפט, בפירוט ת המשפט של מטה טעונה שינוי  לטת בי
ן העלול להיפגע בטענה זו, לא יאוחר משבעה  נימוקיו, והעתק ממנה יימסר לכל בעל די

 ימים לפני בירור הערעור.״

: ו ות תבוא תקנה ז  אחר תקנה 359 לתקנות העיקרי

עה או לדאות  359א. (1) טענה או בקשה למחוק כתב טענות, לדחות תבי
 טענות כאילו לא נטענו על יסוד הנימוק שקיים פגם בכתב הטענות, או;
ן לא מילא אחר צו בית המשפט או לא קיים תנאי לפי תקנות  שבעל די
נתן לבעל ת המשפט אלא לאתר שהטוען או המבקש,  אלה, לא ייזקק לה בי
ן שכנגד הודעה מוקדמת בכתב על טענתו או על בקשתו ולא תוקן הפגם  הדי
 או לא נתמלא צו בית המשפט או לא קויים התנאי שטוענים להם ז ההודעה
י ימים במקרה בקשה בדרך המרצה ושל שבעה  המוקדמת תהיה של שנ

 ימים במקרה אחר.
 (2) ניתנה הודעה ולא תוקן הפגם או לא נתמלא הצו או לא קויים
ת המשפט׳ אם מצא נימוק טוב לכך, להר  י התנאי שטוענים להם, רשאי בי
י אחר הצו או את קיום התנאי, בזמן,  שות את תיקון הפגם או את המילו
 בצורה ובתנאים שייראו לו, וכן להטיל כל הוצאות משפט כפי שייראה לו.
י אם הוא ת המשפט לא להיזקק לטענת פגם טכנ  (3) רשאי בי

ן בו כדי לגרום לעיוות דין.״  סבור שאי

t ות תבוא תוספת זו  במקום תוספת ג׳ לתקנות העיקרי

 .טענת פגם
 בכתב טענות

.10 

 ״תופפת ג׳
 דרגת הוצאות משפט

 סכומים שיפסקו
 דרגה נבוהה

 250 לירות או אותו
ת  סכום שיקבע בי
ון  המשפט לאחד הדי

 בעגין

 מהות העבודה דרנה נמוכה

 100 לירות או אותו
ת  סכום שיקבע בי
ון  המשפט לאחר הדי

ן י  בענ

 בעד מתן הוראות להגיש פרשת תביעה,
, קושיה דעת צד שלישי  תביעה שכנגד, הו
ת  מיוחדת׳ הזמנת פתיחה, בקשה בדרך טענ
ן י ת הד  צד־ביניים, ערעור, פניה לבי
גד לאחד  המיוחד׳ או בעד הוראות להתנ
 ההליכים הנ״ל או בעד הוראות להגיש כל
ו הלוח: הוראות  הליך משפטי אחר שעלי
ך ביניים או בעד  תקנות אלו ושאינו הלי

גד לכל הליך כזה  הוראות להתנ

 ־ קובץ התקנות 497, ד׳ בשבט תשט״ו, 27.1.1955 543



 סכומים שיפסקו
 מהות העבודה דרגה נמוכה דרגה גבוהה

 40 לירות

 25 לירות או אותו
ת  סכום שיקבע בי
ון  המשפט לאחר הדי

 בעגיז

 10 לירות

 10 לירות לכל 300
 מלה או חלק מהן

 לירה אחת לכל 300
 מלה או חלק מהן

 25 לירות לכל הת־
 יצבות או כל סכום
ת המשפט  שיקבע בי

ן י ן בענ ו  לאחר הדי

 אותו סכום שיקבע
ת המשפט לאחר  בי

ן י ן בענ ו  הדי

 אותו סכום שיקבע
 בית המשפט לאחר

ן י ן בענ ו  הדי

 20 לירות

 10 לירות או אותו
ת  סכום שיקבע בי
ון  המשפט לאחר הדי

ן י  בענ
• • 1• • 
 5 לירות

 5 לירות לכל 300
 מלה או חלק מהן

 500 פרוטה לכל 300
 מלה או חלק מהן

 10 לירות לכל הת־
ת או כל סכום צבו  י
 שיקבע בית המשפט

ן י ן בענ ו  לאחר הדי

 סכום שיקבע
 המשפט לאחר

 אותו
ת  בי

ן ן בעני ו  הדי

 סכום •שיקבע
 המשפט לאחר

 אותו
ת  בי

ן י ן בענ ו  הדי

 "בעד ניסוח או בדיקה של פרשת תביעה,
גד הודעת צד שלישי, קושיה עה שכנ  תבי
 מיוחדת׳ הזמנת פתיחה, בקשה בדרך טענת.
 צד־ביניים או הודעת פרטים לגביה, סיכום
 בכתב, הודעת ערעור, תזכיר על פי תקנה
 354, או כתב הגנה או תשובה לאיזה שהוא

ת הנ״ל ו  מכתבי הטענ

 בעד הוראות להגיש כל הליך ביניים או
 כל בקשת ביניים

 בעד ניסוח או בדיקה של בקשת ביניים
 או המרצה! או הודעה עליה

 בעד ניסוח או בדיקה של הצהרה בשבועה -
.  או שאלון |

 בעד הכנת העתקים נחוצים מכל מסמך
 שהוגש כראוי

 בעד התיצבות בשמיעת כל הליך ביניים

 בעד התיצבות בשמיעת המשפט

 בעד התיצבות בשמיעת ערעור

עות בעד אגרות הוצאות כיס י  כל ההוצאות שהוצאו או המג
ם והוצאות כיס  ! משפט, מס בולים, שכר עדי

 אחרות שהרשם אישר שהוצאו כדין.״
 \ וי

 11, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצדורה האזרחית(תיקון), תשט״ו—1955״.

 כ״ג בטבת תשט״ו(17 בינואר 1955)
 (חמ(9א) 8)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
ם ד המשפטי  ש

 הוביי התקנות 497, ד׳ בשבט תשט״ו,,27.1.1955



 פקודת בתי המשפט, 1940
ן האזרחי ו י ן בד י ד י ה ר ד ן ס ו ק י ת ת ל ו נ ק  ץ ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת בתי המשפט׳ 1940 !, סעיף 28 לפקודת שיפוט
, סעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר)׳ תש״ח—  בתי משפט השלום׳ 1947 2

ות אלה: ן תקנ  1948י, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין׳ אני מתקי

ון האזרחי, תשי״ב—1952 * (להלן _ תיקון תקנה 5 ן בדי ן סדרי הדי  1, בתקנה 5 לתקנות לתיקו
ד אחרי ן או בצר׳ יבואו המלים ״או מי ם ״יכריע בפסק הדי  התקנות העיקריות), אחרי המלי

 קריאתם״.

ם תיקון תקנה 11 ת המשפט״ יבואו המלי  2, בתקנה 11 לתקנות העיקריות, לאחד המלים ״דשאי בי
 ׳״או הרשם״.

ן בדיון אזרחי(תיקון), תשט״ו—1955״. ה׳טט  3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לתיקון סדרי הדי

 ב״ג בטבת תשט״ו(17 בינואר 1955)
 (חט(9א) 2)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
ם . ד המשפטי  ש

 1 ע״ר 1940, חופ׳ 1 מס׳ 1032, עם׳ 115.

 . * ע״ר 1947, חוס׳ 1 מם׳ 1612, עט׳ 224.
 5 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 7, עט׳ 17.

 * ק״ת 283, תשי״ב, עט׳ 1130.

J1947, פקודת שיפוט בתי משפט השלום. ;^l 
ות לתיקון הפרוצדורה בבתי משפט השלום  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947*, סעיף 10 (א)
נות לי יות הנתו  לפקודת בתי משפט (הוראות מעבד), תש״ח—1948־, ובתוקף שאד הסמכו

ן תקנות אלה« י מתקי  לפי כל דין, אנ

 1. בתקנת משנה (1) לתקנה 7 לתקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940 3 (להלן—
 התקנות העיקריות), בראשה, יבואו המלים ״בכל תובענה, למעט תובענה בדיון מקוצר על

 פי חלק י״ז א׳״.

: ו ות תבוא פסקה ז  2. בסוף תקנה 69 לתקנות העיקרי
״  ״הודאות תקנה זו לא יחולו על תובענות המוגשות בדיון מקוצר על פי חלק י״ז א/

ות תבוא תקנה זו %  3. במקום תקנה 135 לתקנות העיקרי

 .הפסקת 135. (1) רצה התובע, או נתבע שהגיש תביעה נגדית, להפסיק תובענה׳
גיש בקשה על כך לבית המשפט. ה או לחזור בו מחלק שבעילת תובענה, י נ ע כ י ז  י

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 טס׳ 1612, עט׳ 224.

 *,ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 7, עט׳ 17.

 1 ע״ר 1940, תום׳ 2 טס׳ 978, עט׳ 29.

 תיקון תקנה 7

 תיקון תקנה 69

 הח5פת
 תקנה 135

KÄK 



ה י א נ ת ת המשפט להרשות למבקש לעשות כמבוקשו ב  (2) רשאי בי
! אם הרשה כאמור, יפסוק גם  \ שייראו לבית המשפט, או לסרב לבקשתו

 . \ בהוצאות המשפט.

 י 1 (3) סירב בית המשפט לבקשה לפי תקנה זו והתובע, או הנתבע
ת ו לדח ' ת המשפט עה נגדית׳ לא המשייך בתובענה, רשאי בי • שהגיש תבי ' . . ! . " • 
ת המשפט לכל עילה  | את התביעה׳ ואם תוגש התביעה! שנית, לא ייזקק בי

 ; שהיתה בתובענה הדחויה.״ |

 4. בתקנה 139 לתקנות העיקריות, אחדי תקנת משנה (3) יבואו תקנות משנה אלה!
ו נו מביא עדות, יטענ ו כמה נתבעים וביניהם נתבע שאי  | ״(4) הי
 הנתבעים תחילה, לפי הסדר שייראה לבית המשפט, והתובע יטען אחרי
ת המשפט להדשות| לנתבע שלא הביא עדות לטעון טענות  כן, ורשאי בי

 1 נוספות לאחר שטען התובע.

ו כמה נתבעים וכולם מביאים עדות, או אף אחד מהם  (5) הי
ת המשפט על סדר הטענות ביניהם.״  אינו מביא עדות, יחליט בי

ות יבוא חלק זה  5, אחד חלק י״ז לתקנות העיקרי

 . י 1 ־ •י ־ • י י י יי•! •

 ״חלק י״ז א׳

 דיון מקוצר .

 ״דיו! מקוצר 190א. הוראות חלק כ״א לתקנון! הפרוצדורה האזרחית׳ 1938*, יחולו
 גם על תובענות שבסמכותו של |בית משפט שלום׳ בשינויים ובתיאומים

!. ! ׳  אלי

תנת על פי חלק כ״א האמור לבית המשפט, לשופט י  (1) סמכות הנ
ת המשפט ו יתנת לבי  או לרשם, או לבית המשפט או לשופט, נ

 (2) כל מקום בחלק כ״א האמור שמדובר בו על רשות להופיע
ת להגן״.״ ו ש ר ] י ר ׳ ק עה דהתבי ג  !'::. ולטעון נ

י י יי ! י ־ : ׳ • ׳ • : • 
ות תימחק הםיפה המתחילה ,במלים ״בתנאי שמלבד  6. בתקנה. 208 לתקנות העיקרי

 מסי בית המשפט״ והגומרת במלים ״20.000 לירות״.

 7, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום (תיקון), תשט״ו —
 1955״. ו

 הוספת
 תקנות משנה

 ?תקנה 139

 הוספת
 ח?ק י׳׳ז א

 תיקון תקנה 208

 השם

 כ״ג בטבת תשט״ו(17 בינואר 1955)
 (חמ(9) במש/2)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים'

 * עייר 1938, תום׳ 2 מם׳ 755, עמי 95.

 546 , קובץ התקנות 497, ד׳ בשבט תשט״ו, 27.1.1955



 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
 תש״י—1950

ות בדבר ערבויות להשבמי זכאים ,  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33 ו־37 לחוק משפחות החיילים שנספו במערכה
ן תקנות אלה: י מתקי  (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 אנ

< _ הנירוי׳ ד ל  1. י בתקנות א

חד עם מנהל מחלקת השיקום ן י  ״דשות מוסמכת״ — ראש אגף כוח אדם במשרד הבטחו
 באותו אגף«

חד עם הכנסות  ״שיקום״ — פעולה המכוונת לספק לזכאי תעסוקה ומקור הכנסה, שבי
 הזכאי מכל מקום אחר תהיה מספקת כדי מחייתו ?

 ״בעל נכס״ — אדם המעניק לזכאי זכות בנכסי דלא ניידי לשם מגורים או עסק ו

 ״נותן עבודה״ — אדם המספק לזכאי תעסוקה ז

•  ״הסכם״ — י

 (1) הסכם בין זכאי לבין נותן עבודה שנושאו המצאת שיקום לזכאי, או

ן זכאי לבין בעל נכס שנושאו המצאת דיור או מקום לשיקום לזכאי.  (2) הסכם בי

ן להשיגו מת! ערבות י א  2. י (א) ראתה רשות מוסמכת כי זכאי זקוק לשם.שיקומו או דיורו להסכם ש
די מתן ערבות בסכום מםויים כדי להבטיח קיום ההוראוון של אותו הסכם על  אלא על י
 ידי הזכאי וכי אין לאותו זכאי אפשרות להמציא ערבות מתאימה בדרך אחרת, רשאית,היא

נה לכך שהזכאי יקיים הוראות אותו ההסכם.  לעדוב בשם המדי

ם.שתקבע הרשות המוסמכת ובלבד אי נתן לפי התנ  (ב) ערבות לפי תקנה זו תי
ת יבטיח לזכאי את שיקומו או את דיורו, הכל לפי  שההסכם שבקשר אתו ניתנה הערבו

 הענין.

 (ג) זכאי שהפר הוראה מהוראות תקנה זו או תנאי מתנאי הערבות או ההסכם, חייב
נה חייבת או עלולה להיות חייבת בתוקף ד ובבת אחת את כל הסכום שהמדי נה מי  לשלם למדי

יתנה כאמור.  הערבות שנ

 3. החלטת הרשות המוסמכת בענין ערבות היא סופית.

 4. : לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)
 (ערבויות להסכמים), תשט״ו—1955״.

 י*ט בטבת תשט״ו(13 בינואר 1955)
 (תמ(2) מח/7)

ן ו ב ס ל ח נ  פ
 שר הבטחון

 החלטה םו8יח

 \זש0

 1 ם׳׳ח 52, תש״י, עמי 162 : ם״ח 100, תשי״ב, עט׳ 287.



 ! חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
ת בדבר מקצועות נדרשים ו ! תקנ  י

 בתוקף סמכותי לפי מעיף ד(יו) לחוק שירות בטחון,תש״ט—1949 !, אני מתקין1
 תקנות אלה: | • .

 1, בתקנה 1 לתקנות שירות בטחון (מקצועות נדרשים), תשי״ג—1953 2׳ אחרי
 ״אדריכלות״ יווסף ״מודדות״.

 (מקצועות נדרשים) (תיקון), תשט״ו—

ן ו ב ס ל ח נ  פ
 שד הבטחון

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון
 1955״.

 י״ח בטבתתשט״ו(12 בינואר 1955)
 (חמ(2) שב/1©

 ם״ת 25, תש״ט, עט׳ 271 : ם״ח 109, תשי״ב, עט׳ 337.
 ק״ו* 360, תשי״נ, עט׳ 1008. .

 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א—1951.
; ׳ י י י ו . . • 

ות לביצוע ההוק  :\ תקנ
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א—1951 ^ אני

 מתקינה תקנות אלה» ן

 מקוםשוןלה עליו פקגדת בתי חרושמ, 1946 2 (להלן — דלנקוד^כולה או חלקה,
־ ^ \/1י?/ ^ / ״  ׳ד יצי^ב1ד>עביד תמ£>#החוק ב6׳סח שיפורסם ביטחוןהעבודה. ׳
 2, (א) מקום המשמש לעסק או משלח יד או;לשירות ציבורי יציג בו המעביד, סמוך
ה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום,  לכניסה שלה מזדקקים העובדים בו, הודעה חתו̂ג
 תחילתן וסיומן, ואם עובדים בו במשמרות — שע̂ו תחילתה וסיומה של כל משמרת, ובדבר

 המנוחה השבועית׳ תחילתה וסיומה, ושעות ההפסקה הניתנת לפי סעיף 20 לחוק.
 (ב) במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שהפקודה, בולה או חלקה,
 אינה חלד, עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את
 הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי,

 הכוללת את הפרטים האמורים. . | .
 ! י ־ ״ •- ־ י

 3, לא ישנה מעביד את שעות העבודה כמפורט בהודעה שהוצגה בהתאם לתקנה 2 (א)
 או בהודעה שנמסרה למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנה 2 (ב), אלא אם הודיע על כך

 מראש במכתב רשום למפקח העבודה האזורי.

 4, מגיע מספר שעות העבודה הנקובות בהודעה לפי תקנה 2 למכסימום המותר לפי
 הסעיפים 2 ו־3 לחוק, לאיועבד עובד שלא בשעות המפורטות בהודעה אלא אם העבדתו

 מותרת לפי סעיף 10 לחוק או הותרה לפי סעיף 11 לחוק.

 תיקוז תקנה 1

 השם

 הצנת
 תמצית החיק

 הודעה ע?
 ׳»עות העבודה

 הודעה בדבר
 ׳עינוי שעות

 .העבודה

 עבודה מחוץ
 למסגרת השעות

 הקבועות

 1 ם׳׳ח 76, תשי״א, עט׳ 204.

 2 ע״ר 1946, תוס׳ 1 מס׳ 1472, עמ׳ 50.
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 5. (א) מעביד שתקנה 2 (א) חלק^עליו ירשום בפנקס את השעות הנוספות בהן הועבד רישופ בפנקס
^ / ( ^ - ׳ • ק ; י  כל עובד ואת הגמול שנתן בעדן. י

 (ב) מעביד המנהל כרטיסיה או רישוצ^דיד אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה
ה (א), פטור מרישום בפנקס. נ ^ ת נ ק ת ם הפרטים האמורים ב י מ ו ן מ ^ ק ה :  האזורי ^

, י ע נ י נ  6. העובר על תקנות אלה, דינו — קנס חמישים לירות. ׳

ה ' י ת  7. תחילתן של תקנות אלה היא מיום ז׳ באדר תשט״ו(1 במרס 1955). ת

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט״ו—1955״. השם

 י״ז בטבת תשט״ו(11 בינואר 1955)
 (חפ(11) 3)

 ג ו ל ד ה מ א י ר ס ו ן
 שרת העבודה

 פקודת מם הבולים

ס על עינוגים מ ת ה ת ח פ י צו בדבר ה  י

״ אני מצווה לאמוד:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(5)(ג) לפקודת מס הבולים1

 1. בסעיף 1 לצו מס הבולים (עינוגים) (הפחתת המס), תשט״ו—1954 2 (להלן — הצו חיסון סעי!• 1
 המקורי), תיווסף הגדרה זו:

 . ״אזור קרית חיים״ — אותו השטח מן האזור העירוני של חיפה המסומן בקו אדום במפת
 עמק זבולון הערוכה בקנה מידה 1:12500 ואשר העתק ממנה החתום ביד שר האוצר

 ביום י״ז בטבת תשט״ו(11 בינואר 1955) הופקד במשרד האוצר.״

 2. בסעיף 2 לצו המקורי — . ״;• תיקחסעי!י2

 (1) בסעיף קטן(א) אחרי ״וחיפה״ יווסף ״למעט אזור קרית חיים״.

 (2) בסעיף קטן(ד) אחרי ״הנערכות״ יווםף ״בתחום אזור קרית חיים ובן״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים)(הפחתת המס)(תיקון), תשט״ו—1955״. השם

 י״ז בטבת תשט״ו(11 בינואר 1955)
 (חט(1)ט/בל/1־12)

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ק5״נ, עט׳ 1302 ; ם״ח 21, תש״ט, עט׳ 171; ס״ח 166, חשי״ד, עט׳ 266.

 2 ק״וו 484, תשט״ו, עטי:154.



 פקודת קביעת הז&ן, 1940
 צו בדבר שעון וזקיץ י• ־

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (1) לפקודת קביעת הזמן, 1940 י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
ר: י , אני! מצווה לאמו  לפקודת סדךי השלטון והמשפט, תש׳׳ח — 1948 2

ו(11 ביוני 1955), שעה 24 (לפי שעון ׳ ן מוצאי שבת, כ״א בסיון תשט׳  1, בתקופה שבי
ן ן מוצאי שבת, כ״ג באלול תשט״ו(10¡ בספטמבר 1955), שעה 24 (לפי שעו  גריניץ׳), לבי
נת ישראל לצרכי חוק! ולצרכים כלליים, בשלוש שעות לגבי  גריניץ׳), יוקדם השעון במדי

. ,  שעון גריניץ

— 1955׳¡׳. ו ״ ט ש  2. לצו יזה ייקרא ״צו שעון הקיץ׳ ת

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

(14 בינואר 1955) ו  כ׳ בטבת תשט״
 (חט(13) שק/1<

 1 ע״ר 1940, חוס׳ 1 טס׳ 1010, עט׳ 49.

 2 ע״ר!תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדות של הקרן הישראלית־אמריקאנית המשותפת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה והסעיפים 14 (א)
ר: , אני מצווה לאמו ן והמשפט, תש״ח—1948 2  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטו

י ״• • י • י . י• : . י • " • . . • ! •  יי •

י bp מינהל השיתוף הטכני של מיניסטריון ג ממשלת ישראל ומנהל השיתוף הטכנ  1. . נצי
 החוץ, מוסד של ממשלת ארצות הברית של אמריקה, לפי ההסכם בדבר מצע לשיתוף
ת של אמריקה שנחתם בשם שתי הממ י בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברי  טכנ

 שלות ביום 9 במאי 1952 (להלן — המנהלים) — רעזאים להתאגד.

ית המשותפת״.  2. לאיגוד ייקרא בשם ״הקרן הישראלית־אמדיקאנ
• • ־ ׳ . . • !  ן • י י י

עות ומסמכים די  3. המנהלים יהיו חייבים לפי דרישה מאת ל.ממשלה למסור לה י
 הנוגעים לרכוש האיגוד׳ הנהלתו ופעולותיו.

 4. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (הקרן הישראלית־אמריקאנית המשותפת),
 תשט״ו—1955״.

(9 בינואר 1955) ו  ט״ו בטבו* תשט״
 (חט(10) ד,צ/1)

א ר י פ ה ש ש  מ
ד הסעד  ש

 קביעת זטו
 ?תקופת הקיץ
 תשט״ ו—1955

 השט

 רשות ?התאגד

 שם האיגוד

 מסירת ידיעות

 השם

 חוקי א״י, לדד א׳, פרק י״ד, עט׳ 107.
 * ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.



 צו בדבר הפיכת קרק?3 מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

ל ארץ־ישראל, 1922—1947)  (לפי דברי־המדך־במועצה ע

דוע כחלקה 4 בגוש 6106,  הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 548 מטר מרובע׳ הי
 ; והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר מספר 1394

בורית (להלן — הדרך הקיימת)(  מיום 10 בפברואר 1954, מהווה דרך צי

, שהודעה בדבר דרמך ית מס׳ 204 — בי  והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנ
 ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 124, תשיי׳א׳ עמ׳.224, נקבע שיש

 לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על 480 מטר מרובע!

 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק הנ״ל של הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״
א לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות  לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה הי
ו נהנים מהן לפנים בחלק הנ״ל של הדרך הקיימת, יינתנו זכויות  או טובות ההנאה, שהי

י שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת« נ  או טובות הנאה שהן בעי

 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16ג׳ לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל׳ 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח —
״ ויירשם רי , כי חלק של הדרך הקיימת בשטח של 480 מטר מרובע ייהפך לסוג ״מי 2 1948 • 

.. .  בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו

נואר 1955)  י״ט בטבת תשט״ו(13 בי
 (חט(9) הפק/1)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד 1; עמי 2738; ע״ר 1939, חוס׳ 2 טס׳ 898, עט׳ 381.

 2 ע׳׳ר תש״ח, חוס׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת היערות

 • אכרזה על אזור שמור ליער

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
: ד , אני מכריז לאמו  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. האדמות המתוארות בתוספת יהיו אזור שמור ליער בהשגחתה והנהלתה של הממשלה.

— בטלה. 3 ור שמור ליער), תשי״ד—1954  2. אכרזת היערות(אז

ור שמור ליער), תשט״ו—1955״.  3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת היערות(אז

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק ס״א, עט׳ 690.

 2 עייר תש״ח, תום' א׳ מסי 2, עט׳ 1.

 8 ק״ת 466, תשי״ד, עמ׳ 1182.



 תופפת
• i המספד־ הסידורי•:׳ 451 ז 

. ׳1  ו

 ע|ם האזור השמור ליער: כפר כנה!
i . - ן 

 המקום: כפר כנה, נפת נצרת: ; !

I :2536.323 :השטח בדונם מטרי בקירוב 

 הגבולות: גבולותיו של השטח המקיף,את החלקות המתוארות להלן:
 ח??ד, טםפזל במש רישום מספר השטח בדונם מטרי i מספד נכס המדינה

 20 17383 56.173 אמ/9/14 (3)

 29 17383 421.962 אמ/9/14 (4)

 98.020 אמ/9/14 (ל)
 ו

17384 45 

 26 17385 156.856 אמ/9/14 (8)

 30 } 17385 34.387 אמ/9/14 (9)
 i 31 17385 367.470 אמ/9/14 (10)

•di) 9/14/36 17385 19.804 אמ 

 1 17394 24.284 אמ/9/14 (24)

 35 17394 133.994 אמ/9/14 (25)

 1 17395 73.631 אמ/9/14 (26)

 1 17399 139.965 אמ/9/14 (34)
 20 17399 38.862 י : יי. אמ/9/14 (37)

1 < > אמ/9/14 (39) 5 . 1 1 3 17399 Í 41 
 63 17400 489.117 אמ/9/14 (41)

 28 17401 90.425 אמ/9/14 (43)

 57 17407 91.180 אמ/9/14 (53)

 1 17408 43.056 אמ/9/14 (54)

 2 17408 79.365 אמ/9/14 (55)

 3 17408 127.603 אמ/9/14 (56)

 6 17408 35.046 אמ/9/14 (58).

ץ . נ פ ר  פ

 , תשט״ו(12 בינואר 1955)
 י/ג)

 י״ח בטבר
 (חמ(7)י/ש

 שר החקלאות



 הגדרות

 התיצבות
 ?בריקה

 ?שם קביעת
 כושר ?שירות

 במחי!

 > _ ׳ חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
 _ צו בדבר התיצבות לרישום ולבדיקה לשם קביעת כושר לשירות בטחוז ־

,אני  •־"־.. ! בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (ד) ו־5(ו)לחוק שידות בטחון, תש״ט—11949
 מצווה לאמוד!

 1. ״תושב קבוע״ לצורך צו זה — אשד, שמקום מגוריה הקבוע הוא בשטח שחל עליו
 משפט מדינת ישראל, ושנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ז.(13 במרס 1937) ובין כ״ט
(5 בספטמבר 1937<, שני התאריכים בכלל, להוציא אשך. נשואה, אם לילד  באלול תרצ״ז

 אשד. הרה.

 2. כל תושב קבוע נקראת בזה להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית ולבדיקות אחרות
 לשם קביעת כשרה לשירות בטחון׳, באחד המקומות המפורטים להלן בלוח אי׳ בשעות
 שבין 08.00 ל־12.00 בתאריך המצויין בלוח ב׳ בטור שממול לאות הראשונה של שם

 משפחתה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום ולבדיקות)(מס׳ 2), תשט״ו—1955״. השם

 לוח א׳
 ירושלים לשכת הגיוס, דרך בית לחם, פינת רח׳ עמק הרפאים

 תל אביב־ יפו לשכת הגיוס, רח׳ תרשיש 7
 פתח תקוה ! לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה

 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ י. ל. פרץ 32
 טבריה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת מול העיריה

 רחובות לשכת הגיוס, רח׳ בתיה מקוב 18
 באר-שבע לשבת הגיוס, כביש ראשי

 לוח ג׳
 א־ב יום ראשון או שני ה—ו באדר תשט״ו(27—28 בפברואר 1955)

 ג־ד יום רביעי או חמישי ח—ט באדר תשט״ו(2—3 במרס 1955)
 ה־ו יום ראשון,או שני יב—יג באדר תשט״ו(6—7 במרס 1955)

 ז־ח יום רביעי או חמישי טו—טז באדר תשט״ו(9—10 במרס 1955)
י יום ראשון או שני • .... יט—כ באדר תשט״ו(13—14 במרס 1955) ־  ט

 כ־ל יום רביעי או חמישי כב—כג באדר תשט״ו(16—17 במרס 1955)
 מ־נ יום ראשון או שני כו—בז באדר תשט״ו(20—21 במרס 1955)

— א בניסן תשט״ו(23—24 במרס 1955) ד ד א ב ט  ס־ע יום רביעי או חמישי כ
 פ־צ : יום ראשון או שני ד—ה בניסן תשט״ו(27—28 במרס 1955)

 ק יום שלישי ו בניסן תשט״ו(29 במרס 1955)
 ר־ש יום רביעי או חמישי ז—ח בניסן תשט״ו(30—31 במרס 1955)

 ת יום ראשון יא בניסן תשט״ו(3 באפריל 1955)

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד

 י׳ בטבת תשט״ו(4 בינואר 1955)
 (חמ(2)ש/2)

 ם״ח 25, תש״ט, עמ׳ 271; ס״ח 81, תשי״א, עפ׳ 243.

553 27 4 י׳ י»רמ חממ״ו. 1. 0 ׳ 7 1 ד י ו ! י מ ! ^ ד 4 ! 



ו /  מדוד לשלטון מקומי '

 ¡ פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו כ י ת ן ה ו ר ש ת ה י ר ו ז ה א צ ע ו ר מ ב ד ו ב . צ  ) י

ם 14 (א) פי , 941והסעי U ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות • 
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצה 1אזורית השרון התיכון), תשי״א—1951«,
 יווסף קטע זה : : ! .

 . J ״גוה ימין הגושים: 7558, 7560, 7608] עד 7611׳ אותו חלק מגוש 7557 הנמצא
 ׳ דרומית מזרחית לחלקה 15 (דרך) באותו גוש, אותו חלק
 מגוש 7605 הנמצא דרומה לחלקה 11 (דרך) באותו גוש,
 אותם החלקים מגבשים 7502, 7612, 7613, 7616, 7617
 ! הנמצאים צפונה לקו ישר המחבר את הפינה הצפונית של
 חלקה 7 בגוש 7613 עם נקודה הנמצאת על מסילת הברזל
 לוד—חיפה בהצטלבות עם המשך הגבול הצפוני של חלקה

 . ¡ י 12 בגוש 7502. י!
 החלקות: חלקה30בגוש7619.

 S שדה חמד הגושים: 7503 עד 7505, אותו חלק מגוש 7502 הנמצא מזרחה למסי
 לת הברזל לוד—חיפה.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית השרון התיכון) (תיקון)׳
 תשט״ו—1955״.

 תיקו! התוספת

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 ה׳ בטבתתשט״ו(30 בדצמבר 1954)
 (דומ 8562)

 1 ע״ך 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

, חשי״א, עמי 1116. r i 179״p 3 

 פקודת העיריוץז, 1934
 חוק עזר לעכו בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1׳ מתקינה מועצת עירית עכו
 חוק עזר זה : • |

, במקום סעיף  1. בסעיף 1 של התוספת לחוק עזר לעכו(היטל עינוגים), תשי״א—1950 2
 קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה: "ן

 .״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון׳ אופרה וקונצרט:

 \ שיעור ההיטל
: | 

 \ 30 פרוטה
 30% ממחיר הכרטיס

 40% ממחיר הכרטיס״.

 כרטיס שמחירו
 פרוטה

 עד 84
225 — 85 

 226 ומעלה
 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עפ׳ 1. !

 2 ק״ת 139, תשי״א, עט׳ 441: ק״ת 294, תשי״ב, עט׳ 1332.

 החלפת סעיף
 1(ב) מהתוספת



 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(היטל עינוגים)(תיקון), תשט״ו—1955״.

ש י ד ג . .  י
 נתאשר. ראש עירית עכו

 כ׳ בטבת תשט״ו(14 בינואר 1955)
ח ק ו ל ר א ר ש  >חמ 890013) י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לאור עקיבא בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 נ
 הרשויות המקומיות(מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית אור עקיבא חוק עזר זה ו

ח י י י ג - י : : ה ה  1. בחוק עזר ז

 ״חוק עזר ליהוד״ — חוק עזר ליהוד(מם עסקים מקומי), תשי״א — 31951;
 ״המועצה׳/ ״עסק״, ״עוסק״, ״מס״׳ ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר ליהוד׳ ובלבד

 שבמקום בו נאמר ״יהוד״ יראו כאילו נאמר ״אור עקיבא״.

ן הטלת הטס ס י נ ן ח, ב י ב 1 , ( 1 9 5  2. (א) העוסק בתקופה שבין כ״ז כאדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 4
 תשט״ו(31 במרס 1955) או בחלק של התקופה האמורה ישלם למועצה מס בשיעור הקבוע
 בתוספת > התחיל לעסוק אחר ג׳ בתשרי תשט״ו.(30 בספטמבר 1954) או חדל לעסוק לפני

 התאריך האמור ישלם מחצית המס האמור. \
 (ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום לחוד.
 (ג) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד,

 והוא העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש׳ ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזד זה ברשומות (להלן — תשלום המם
 יום הפרסום).

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום ישלם את המם תוך ארבעה חדשים
 מהיום שבו התחיל לעסוק. . -

 3א. הסעיפים 4 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 4 עד תחולת הסעיפים
^ י ל י ? ,  6 גם לחוק עזר זה• י ע

ה 5 ו ח  7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) עד יום ח׳ ת
 בניסן תשט״ו(31 במרס 1955).

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור עקיבא (מס עסקים מקומי), תשט״ו—1955״. השם

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119,

 2 ע״, 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.

 ״ ס״ת 177, תשי״א, עמ׳ 1101. :



 תוםפת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור הט?אכה א1; העסק ?ירות תיאור הט?אבה או העסק ?ירות
ת 4 חנות 10 ו ק י  אטליז שמספר לקוחותיו >יד 700 15 י

 701 ומעלה 35 מכולת שמספר לקוחותיה — : י •
 אספקה לבעלי חי או לצרכי חקלאות 60 עד 200 20
 בית קולנוע 50 201 עד 300 25
 בית קפה, בית אוכל, מסעדה או מזנון 15 301 ומעלה 30
 בעל עגלה 10 י מספרה 10
 גלנטריה או הלבשה — חנות - 10 נפט — חלוקה 30
 חברה לאספקת מיס 300 קרח —| חלוקה 5!

 חלב — חלוקה 10 רפת, המכילה 4 פרות ומעלה 20

x י. ו י ם נ ב ר . -
ת אור־עקיבא מי  1אש המועצה המקו

• 
 נתאשר.

 ח׳ בטבת תשט״ו(2 בינואר 1955)
 (חט 81126)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 : . י חוק עזר לבאר יעקב בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !״ מתקינה' המועצה
 המקומית באד יעקב חוק עזר זה:

 1, בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לבאר יעקב
 סעיף קטין(ב) יבוא סעיף קטן זה: |

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:

, במקום  הח5פת סעיף (היטל, עינוגים), תש״י—1950 2
 1 (ב) ?תוספת

 שיעור ההיט?

 30% ממחיר הכרטיס
 40% ממחיר הכרטיס״

 כרטיס שטחית
 פרוטה

 עד 225
 226 ומעלה

 העם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר יעקב (היטל עינוגים)(תיקון), תשט״ו—1955״.

ן : י י ט ש נ ט כ י  א. ל
- נתאשר. ראש המועצה המקומית באר יעקב

 ח׳ בטבת תשט״ו(2 בינואר 1955)
 (חט 81317)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנ^ם

 1 ע|׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 קז׳ת 77, תש״י, עמי 681 : ק׳׳ת 378, תשי״ג, עט׳ 1288.



 הגדרות

 רשיוז
 לאופניים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 הוק עזר להון! השרון בדבר רשיונות לאופניים
 כתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, וסעיף, 25 (1) (0

׳ מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 1, בחוק עזר זה —
 *אופניים׳׳ — אופניים או תלת־אופנים שאינם ממונעים בכוח מיכני ז

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף השרון ?
 : ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן*
ם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה ז ״ ד א  ״תושב״ —

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה, אלא אם יש לו עליהם
 רשיון בד־תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה

 נראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס 5 לידות.

 3 (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה למועצה, והיא רשאית ליתן את בקשה
י״י׳״יי' 0  הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו. 5

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים־ לשימוש והם מצויירים
 בפנס אור קדמי, בדפלקטוד — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד ה־ 31 בדצמבר של השנה שבד, ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 2 לירות, אולם אם הרשיון ניתן

 אחדי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) המועצה תתן, לכל בעל רשיון לוחית־מספד׳ והיא תחליף כל לוחית־מספר ?וחית-מפוור
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספד חדשה.

 (ב) בעד בל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 250 פרוטה.

 5. חוק עזר לחוף השרון(רשיונות לאופניים), תשי״ב—1952«— בטל. ביטול

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר! לחוף השרון (רשיונות לאופניים), תשט״ו—1955״. העם

ץ ר י ב ק ג ח צ  י
 ראש המועצה האזורית חוף השרון

 אני מסכים.
ר י פ ף ס ס ו  י
 שר התחבורה

 נתאשר.
 ח׳ בכסלו תשט״ו(3 בדצמבר 1954)

 (חט 82708)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 * חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עט׳ 1271.
 * ק׳׳ת 233, תשי״ב, עט׳ 881.
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- פקודת השעשועים הציבוריים, 1935
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 . חוק עזר לטבעון בדבר אגרה־ רשיונות לבתי עינוג
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 !, וסעיף 9 לפקודת

 המועצווז המקומיות, 21941, מתקינה המועצה המקומית טבעון חוק עזר זה:
 1. (א) בעד מתן רשיון שנתי לכל אחד מבוזי העינוג לסוגיהם המפורטים להלן תשולם

 למועצל המקומית טבעון אגרה בשיעור הנקוב לצד אותו סוג:
 טיעור האגרה

 בלירות

 (1) לתיאטרון או קולנוע —
־  שמספר מקומות הישיבה בהם -

 עד 100 —.25
 101 עד 200 י —.50
 201 ומעלה.. . —.75

 (2) לבתי עינוג פרט לתיאטרון או קולנוע —
—J שמספר מקומות הישיבה בהם 

I 12.500 100 עד 
 101 עד 200 —.25
 201 ומעלה ! 37.500
 (3) לבתי עינוג ללא מקומות ישיבה —.25,

 (ב) בעד מתן.רשיון ארעי׳ לבתי עינוג!מכל סוג שהוא תשולם למועצה המקומית
 טבעון אגרה בשיעור של 1.200 לירה ליום. ¡ י

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבעון(אגוןת רשיונות לבתי עינוג), תשט״ו — 1955״.
 .! ן • • ,- י * י

י ג ר י נ ש פ ו ן ו  נתאשר. : י ל
 ח׳ בטבת תשט״ו(2 בינואר 1955) ן ראש המועצה המקומית טבעון

ח ק ו ל ר א ר ש  >חמ 820010) י
_ שר הפנים : _ _ ! _ _ _ 

 1 ע״ר 1935, תום׳ ג טט׳ 496, עט׳ 49 ; ע״ר 1943,! תוס׳ 1 מס׳ 1308, עט׳ 43.

 י ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקדימה בדבר היטל עינוגים .

 צתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית קדימה חוק עזר זה:

 1, בסעיף, 1 של התוספת לחוק עזר לקדימה! (היטל עינוגים), תשי״א—1951 > במקום
J . :סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה 

 >!(ב) לכל עינוג, חוץ מתיאטרון, אופרה ןוקונצרט — ,

 שיעור ההיטל.

 30% ממחיר הכרטיס •
 40% .ממחיר.הכרטיס.״

 ברטים שמחירו
 פרוטה

 עד, 225
_ 226 ומעלה _ _ _ _ 
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ק״ת 155, תשי״א, עט׳ 707.

 אג11. רשיוו

 השב

 החלפת סעיף
 1(ב) לתוספת

 558 קוב׳ז התקנות 497, ד׳ בשבט תשט״ו, 1.1955;27



 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (היטל עינוגים)(תיקון), תשט״ו—1955״. השם

ב ר ג ד ד ס ץ ל נ ר  פ
 ממלא־ מקום ראש המועצה המקומית קדימה

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 נתאשר.
 ט״ו בטבת תשט״ו(9 בינואר 1955)

 (חמ 85222):

 הגדרות

 תחולת הסעיפים
 2 ער 8 לחוק
 עזר לטבעה

 ביטול

 העם

 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ,חוק עזר לקרית מוצקין בדבר מניעת מפגעים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 המקומית קרית מוצקין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
2t 1952—״חוק עזר לטבעוך — חוק עזר לטבעון(מניעת מפגעים, )תשי״ג 

 ״בעל נכסים״׳ ״המועצה״, ״המחזיק״, ״נכסים״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר
 לטבעון, ובלבד שבכל מקום בו נאמר ״טבעוך יראו כאילו נאמר ״קרית מוצקיך.

 1א. הסעיפים 2 עד 8 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו הסעיפים
 2 עד 8 גם לחוק עזר זה.

 9. חוקי העזר לקדית מוצקין(מטרדים בלתי סניטריים), 1946 י — בטלים.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית מוצקין(מניעת מפגעים), תשט״ו—1955״.

ץ י ב ק ש ו ר  נתאשר. ל. ג
. ראש המועצה המקומית קרית מוצקין  כ׳ בטבת תשט״ו(14 בינואר 1955) י

ח ק ו ל ר א ר ש ) י B n • 8 5 2 1 0 2 ) , 

 שר הפניה
 . 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ק״ת 308, תש י״ ג, עט׳ 181.

* ע״ר 1946, תופ׳ 2 טס׳ 1479, עט׳ 321. / 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לשרון התיכון בדבר מס עסקים .
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945 ־־, מתקינה המועצה האזורית השדון התיכון חוק עזר

 זה:
 1. בחוק עזר זה —

 ״חוק עזר ליהוד״ — חוק עזר ליהוד(מם עסקים מקומי), תשי״א—31951 ?
 ״המועצה״, ״עסק״, ״עוסק״, ״מס״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר ליהוד, ובלבד

 שבמקום בו נאמר ״יהוד״ יראו כאילו נאמר ״השרון התיכון״.

 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 ק״ת 177, תשי׳יא, עמי 1101.



 2. (א) העוסק !:תקופה שבין כ״ז באדר ב׳ תשיי׳ד (1 באפריל 1954) לבין ח׳ בניסן
 תשט״ו^(31 במרס 1955) או בחלק של התקופה 1האמורה ישלם למועצה מס בשיעור הקבוע
 בתוספת! התחיל לעסוק אחרי ג׳ בתשרי תשט״ו(30 בספטמבר 1954) או חדל לעסוק לפני

 התאריך האמור ישלם מחצית המס האמור. |
 (ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום לחוד.
 (ג) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו! מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר. |
 |(ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ושיעורן המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק־ הקודם,. ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
 3. |(א) חמם ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום

 הפרסום).
 ! (ב< עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום ישלם את מחצית המם \זוך שלושים

 יום מלם שבו התחיל לעסוק.
 3א. הסעיפים 4 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 4

 עד 6 גם לחוק עזר זה.
 7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום כ״ז באדר תשי״ד(1 באפריל 1954) עד יום ח׳ בניסן

 תשטי׳ו(31 במרס 1955). |
 8. חוק עזר לשרון התיכון(מס עסקים מקומי), תשי״ב—1951 * — בטל.

 9. לחוק עזר,זד. ייקרא ״חוק עזר לשרון התיכון(מם עסקים מקומי), תשט״ו—1955״.

פפת  תו
 שיעורי המם לשנה

 ?יוות

 הטלת הטפ

 תשלום הטס

 תהולת הסעיפים
 4 עד 6 לחוס

 עיר ליהוד
 תחולה

 ביטול
 השם

 היאור המלאכה או העםק תיאור המלאכה או העסק לירות

15 
30 
45 
50 
50 

22 

100 
200 
300 
400 
600 

 משכרים — שמספר לקוחותיה
200—101 
400—201: 

 4011 ומעלה
 מכירתן דלק או הספקת דלק בתחום המועצה

 חנות לחמרי בנץ
 באר פרט לבארות להספקה עצמית

 !לכל 100000 ממ״ע
 קבלני בנץ, משדד או מקום לקבלת עבודות בנין

 שהיקף העבודה לשנה —
 !עד 20000 לידות —

 !20001—40000 לירות
 40000—70000 לירות

 !70001—100000 לירות
 !100001 לירות ומעלד.

 בית אריזה לשיווק פרי הדר על ידי חברות, קואופר
 טיבים או פרטים שהיקף עבודתם בדונם פרדס—

 עד 200 40
50 300—201 
80 400—301 

120 500—401 
250 1000—501 
300 • 1500—1001 
 1501 ומעלה 350
 אוטובוסים 250
 חשמל 250
 ׳ • 100

100 

ב ל נ ד א ק ע  י
 ראש המועצה האזורית השרון התיכון

 קובץ התקנות 497, ד׳ בשבט תשט״ו, 27.1.1955

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שד הפנים

 מאפיה
 מחצבה

 צרכניה או חנות עם רשיון למכירת משקאות

 נתאשר.
 ח׳ בטבת תשט״ו(2 בינואר 1955)

 (חמ 85621)

 ק״ת 210, תשי״ב עמ׳ 68.
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