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 פקודת האגודות!השיתופיות
 פקודת בתי המשפט, 1940

 תקנות בדבר מסירת מסמכים לחברה ולאגודה שיתופית

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיף 65 (2) (כ) לפקודת האגודות השיתופיות1, הסעיפים
׳ סעיף 22 לפקודת בתי  14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 'תש״ח—1948 2
, ובתוקף  המשפט, 1940 >־, סעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט|(הוראות מעבר), תש״ח—1948 4

 שאר הסמכויות הנתונות לנו לפי כל דין, אנו מתקינים תקנות אלה:

, בסופה׳ במקום הקטע המתחיל  1. בתקנה 41 לתקנות הפרוצדורה האזרחית! 1938 5
 ״ואילו״ והמסתיים ״אותה חברה״, יבוא קטע זה: ן י י• •

 ״ואילו אם המסמך ערוך לחברה שפקודת החברות חלה עליה או לאגודה
 שיתופית, תהא מסירתו מסירה, אם הונח במשרד הרשום של אותה חברה או

 במקום המען הרשום של האגודה.״ ! •

 בתקנה 45 לתקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938, אחר פסקה 3, תיווסף פסקה זו:
 ״(4) כשהצד הוא פקיד של אגודה שיתופית׳ רשאי בית המשפט לשלוח את
 המסמך לצורך מסירה למזכיר האגודה השיתופית או לאדם אחר הממונה על

.2 

 מענה הרשום של האגודה השיתופית.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצדורה האזרחית (תיקון מס׳ 2), תשט״ו—1955״.

 תיקון תקנה 41
 ?תקנות

 הפרוצדורה
 האזרחית, 1938

ח תקנה 45 ק י  ת
 ?תקנות

 הפרוצדורה
 הא1רחית, 1938

 השם

 פ נ ח ס ר יו ז ן
 שר המשפטים

 ט׳ בשבט תשט״ו(1 בפברואר 1955)
 (חט(9א)8)

ז ר ס ו י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 חוקי א״י, כרד אי, עמ׳ 336.
 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 8 ע״ר 1940, תום׳ 1 מס׳ 032נ, עט׳ 115.

 * ע״ר ת׳ע״ח, תום׳ א׳ מם׳ 7, עמי 17.
 8 עייר 1938, תום׳ 2 מם׳ 755, עסי 95.

 פקודת האגודות השיתופיות
 פקודת שיפוט בתי מש&ט השלום, 1947

 ״ תקנות בדבר מסירת הזמנה לדין;לחברה ולאגודה שיתופית
 בתוקף סמכויוותינו לפי סעיף 65 (2) (כ) לפקודת האגודות השיתופיות1, הסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳תש״ח—21948, סעיף 28 לפקודת שיפוט
 בתי משפט השלום, 1947 », סעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט (הודאות מעבד), תש״ח—

 1948*, ובתוקף הסמכויות הנתונות לנו לפי כל דין, אנו מתקינים תקנות אלה ז

/ עמ׳ 336.  1 חוקי א״י, כרד א

 8 עייר ת׳!8״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מם' 1612, עט׳ 224.

 * ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 7, עט׳ 17.



 תיקון תקנה 27
 ?תקנות

 הפרוצדורה
 בבתי משפט

 הש5ום, 1940

ח תקנה 31 ק י  ת
 ?תקנות

 ךפרוצרורה
 בבתי משפט

E?1Drj1940׳, 

 זש0

ח ק י  ת
 תקנה 6

ח ק י  ת
 תקנה 7

 תיקו! תקנה 9

 השם

 .1 1 בתקנה 27 לתקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום«׳ בסופה, במקום הקטע המת־
 חיל ״ואילו״ והמסתיים ״אותה חברה״, יבוא קטע זה 8

 ״ואילו אם ההזמנה ערוכה לחברה שפקודת החברות חלה עליה או לאגודה
; שיתופית, תהא מסירתה מסירה', אם הונחה במשרד הרשום של אותה חברה י  י

 או במקום המען הרשום של האגודה.״
 2. בתקנה 31 לתקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, אחד פסקה(3), תיווסףפסקה זו:
 ״(4) כשהנתבע הוא פקיד של אגודה שיתופית, רשאי'בית המשפט לשלוחי את
 המסמך לצורך מסירה למזכיר האגודה השיתופית או לאדם אחד הממונה על

 מענה הרשום של האגודה השיתופית^״!
 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום (תיקון מם׳ 2), תשט״ו—

 1955״.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 , שר המשפטים.

 ט׳ בשבט תשט״ו(1 בפברואר 1955)
 (חט(9א)בט״ש/2)

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 י ע״ר 1940, תוס׳ 2 מס׳ 978, עט׳ 29.

 7־׳-

 פקודת המועצה המשפטית, 1938
 , תקנות המועצה המשפטית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המועצה המשמטית,_a 1938 סעיף 29 לפקודת
 עורכי הדין, 1938 2׳ הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת רדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 31948, סעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—1948 ״, אני מתקין

 תקנות אלה ז
 1. : בתקנה 6 לתקנות המועצה המשפטית, תשי״ג — 1953 5 (להלן — התקנות העיקריות),

 י המלים ״בעד תרגום לעברית — לכל שאלון או לכל מחברת — 5 ל״י״,. יימחקו.

 2. !"בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) תיווסף תקנת משנה זו:
 ״(ד.) הבחינות יהיו בעברית, אך רשאית המועצה להרשות, לנבחן פלוני או
 לסוג נבחנים׳ להיבחן בלועזית, ובלבד שישא בהוצאות התרגום כפי שיקבע.

 היושב ראש.״
 3... , בתקנה 9 לתקנות העיקריות תקנות משנה (ג) ו־(ד) יסומנו כתקנות משנה (ד) ו־(ה)

 ואחרי תקנת משנה(ב) תיווסף תקנת משנה זו:
 ״(ג) נערכו בחינות בעל פה על ידי שני בוחנים בצוותא ונחלקו.דעותיהם,

 ילכו אחד הבוחן המקל.״ \ י
 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצה המשפטית(תיקון מס׳ 2), תשט״ו — 955!» .

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 ט״ז בשבט תשט״ו(8 בפברואר 1955)
 (חט(9)טט/3)

 ע״ר 1938, תום׳ 1 מט׳ 843, עט׳ 86.
 ע״ר 1938, תום׳ 1 מס׳ 843, עט׳ 75.

 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.
 ע״ר ת׳5!״וז, תום׳ א׳ טס׳ 7, עמי 17.

 ק״ת 344, תשי״ג, עט׳ 772.



 חוקן חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953
ית השלמה ותכנית נופפת  תקנות בדבר תכנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 אני מתקין
 תקנות אלה:

 11. בתקנה 2 לתקנות חינוך ממלכתי(תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי״ד—1953 2
 (להלן — התקנות המקוריות), בפסקה (1), במקום ״היתה במוסד כיתה של 25 תלמידים
 לפחות, רשאים הורים של 75% התלמידים באותה הכיתה״ יבוא ״לא היו במוסד כיתות

 מקבילות, רשאים הורים של 75% תלמידים בכיתה״]
• 

 2. בתקנה 5 לתקנות המקוריות, במקום ״הורים של 25 תלמידים לפחות בכיתה אחת
 של מוסד״ יבוא ״הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד״^ן

 3. לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות חינוך ממלכתי(תכנית השלמה ותכנית נוספת)(תיקון),
 תשט״ו—1955״. 1

 י״א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1955)
 (חט(6)5ח/20)

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

ח 131, תש י״ נ, עט׳ 137. ״ ם . 1 

 * ק״ת 399, חשי״ד, עט׳ 102.

 פקודת מס הכנסה, 1947
 צו בדבר הגרלת המפרעה המשתלמת ביום 10 במרם 1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת מם והכנסה, 1947 אני מצווה לאמור:

 1. נתחייב אדם לאחרונה בתשלום מס לפי סעיפים 55 (2), 55 (3), 59 (4), 59 (5) לפקודה
 או בערעור לפי סעיף 60 לפקודה לשנת השומה 1952/53 או לשנת השומה שלפניה, יוגדל
 שיעור המפרעה שהוא חייב לשלמה ביום 10 במרס 1955 על חשבון המס לשנת השומה

 1955/56 ל־%!37 מסכום המס שנתחייב כאמור. |

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה(הגדלת שיעור המפרעה)(מס׳ 2), תשט״ו—1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י״א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1955)
(3 ה/ ט/ (1  (חט(

 תיקו! תקנה 2

 תיקו! תקנה 5

 השפ

 הנר5ת שיעור
 הטפועה

 השפ

 1 ע״ר 1974, תוס׳ 1 טם׳ 1568, עט׳ 77; ס״ח 108, תשי״ג, עט׳ 298; ס״ח 138, תשי״ג, עט׳ 169:

 ט״ח 162, תשי׳׳ד, עט׳ 168. ; ••



 פקודת מם הכנסה, 1947,
 צו בדבר פטור מטס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ב) לפקודת מס הכנסה, 1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
, אני מצווה לאמור:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט,תש״ח—1948 2

י י ט  1. כל הכנסה של רשות מקומית המופקת ממלאכה או מעסק כמפורט להלן תהיה *
 פטורה ממס:

 (1) י הספקת מים ו
 (2) הספקת גז ו

 (3) הספקת חשמל{
 (4) הובלה ציבורית ז

 (5) הספקת שירותים חיוניים בנוגע לשווקים, לסניטציה, לפיתוח דרכים או
 לפיתוח הבניה. י

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ו׳ בניסן תשי״ב(1 באפריל 1952). ייחייח

. , השם  3. לצוזהייקרא״צויימס הכנסה(פטור של רשויות מקומיות), וגשט״ו — 1955״

 י״א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1955)
' ל ו י א ש כ ו ל - ' ' ,  (חט(1)21< ׳

 שר האוצר

 1 ע״ ר 1947, תוס׳ 1 טס׳ 1568, עט׳ 77.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 חוק מס קניה, תשי״ב—1952
 ־• "י ^ צו לפטור ממם קניה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מס קניה, תשי״ב—1952!, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת׳ אני מצווה לאמוד 1

י ג י , בסעיף קט?(א) — תיתין סע  1, בסעיף 1 לצו מם קניה(פטור), תשט״ו—1954 2
 ל(1) במקום פסקה(15) תבוא פסקה זו«

 /,(15) נכה שדרגת נכותו היא 35 אחוז ומעלה ושאושר לצורך פסקה זו

 על ידי מנהל מחלקת השיקום שבמשרד הבטחון, או על ידי הרשות המוס
 מכת שמינה שד האוצר על פי סעיף 2 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—
, או על ידי מנהל המחלקה לנפגעי מלחמה שבמשרד הסעה הכל 31954 

 לפי הענין, אם —
 (1) הסחורות דרושות לשיקומו הראשון, או

 (2) הסחורות שייקבעו על ידי שד האוצר דרושות לשימושו העצמי
 של הנכה.

 1 פ״ח 110, תשי״ב, עט׳ 344.

 * פ״ח 478, תשט״ו, עט׳ 26.

 * פ״ח 147, תשי״ד, עט׳ 76.



 • בפסקה זו — י
 ״נכה״ — ן

 (א) חייל משוחרר שלקה בנכות כתוצאה ממחלה שחלה בה או
 מחבלה שנחבל בתקופת שירותו עקב שירותו« לעגין זה ״שירות״
 משמעותו — לגבי התקופה שמיום י״ז בכסלו תש״ח(30 בנובמבר
 1947) עד יום כ״א באייר תשי׳ח(30 במאי. 1948), כל שירות ששר
 י ׳הבטחון הכריז עליו באכרזה שפורסמה ברשומות כעל שירות
 צבאי, לגבי התקופה שמיום כ״ב באייר תש״ח (31 במאי 1948)

 ואילך — שירות בצבא־הגנה לישראל ו
 (ב) חייל משוחרר שלקה בנכות כתוצאה ממחלה שחלה בה או
 מחבלה שנחבל בתקופת שירותו שירות פעיל עקב שירותו באחד
 • . מצבאות הברית או באחת' היחידות שלחמו במחתרת במלחמה נגד
 ארץ עויינת, כמשמעותו!בסעיף 16 לחוק לעשיית דין בנאצים
 ובעוזריהם, תש״י—1950¡», או עקב שירות אחר בארץ ישראל
 לפני יום י׳׳ז באייר תש״ח (26 במאי 1948) ששר הבטחון, הכריז

 עליו באכדזה ברשומות כעל שירות צבאי ז
 (ג) מי שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי איבד מכשרו לעבו־
 דה כתוצאה מחבלה שנחבל לאחר יום ט״ז בכסלו תש״ח (29

 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור;
 ״שיקום״ — החזרת כשרו הגופני של הנכה או המצאת מקוד

 הכנסה אישי קבוע לנכה ן! י
 הפטור לפי פסקה זו אינו חל על סחורה או מערכת סחורות שעל כדוגמתה
 כבר קיבל פעם הנכה פטור או שהיתר, לו כדוגמתה בישראל בהיותו נכה,
 והן אינן דרושות להשלמת מקוד הכנסה של הנכה. הפטור לפי פסקה
 קטנה (1) לא יינתן אחרי תום עשזן השנים הראשונות מיום קביעת דרגת

!  נכותו של הנכה.״ י
 (2) במקום פסקה(16)•תבוא פסקה זו! |••.'

 ״(16) בן משפחה של חייל שנספה במערכה,. כמשמעותו בחוק משפחות
 חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 הזכאי לתגמו־
 לים לפי החוק האמור, אם הסחורה היא מקרר חשמלי או סחורה' הדרושה
 לשיקומו הכלכלי הראשון, לפי אישור מאת מנהל מחלקת השיקום שבמשרד

 הבטחון! ]
 הפטור לפי פסקה זו אינו חל על סחורה או מערכת סחורות שעל כדוגמתה
 כבד קיבל פעם הזכאי כאמור פטור או שהיתה לו כדוגמתה בישראל בהיותו

 זכאי כאמור, והן אינן דרושות להשלמת מקור הכנסה של הזכאי.
 . בפסקה זו ״שיקום כלכלי״ — המצאת מקור.הכנסה קבוע לזכאי כאמור.״

 2, תחילתו של צו זה היא מיום י״ז בתשרי תשט״ו(14 באוקטובר 1954). --¬
 3, לצו זה ייקרא ״צו מס קניה(פטור)(תיקון), ת;|זט״ו—1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ג/בשבט תשט״ו(26 בינואר 1955)
(4  (חט(1)ט/מט/

 * ם״ח 57, תש״י, עמי 281.
 ״ פ״ח 52, תש״ י, עט׳ 162.



 פקודת המכס
 ־ צו בדבר החזרת מכפ . .

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 158 א ״ לפקודת המכס והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
 יי סדרי השלטון והמשפט, תש״ח — 1948 », אני מצווה לאמור: י י

 1. בסעיף 1 לצו המכס (החזרת מם מכם על מוצרי טכסטיל), תש״י—1950 3,׳בסעיף תיקו! םעי1*1
 קטן(ג), במקום ״90%״ יבוא ״98 אחוזים״.

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ד׳ באדר א׳ תשי״ד(7 בפברואר 1954). / תחילה
 3. לצו זה ייקרא ״צו המכס (החזרת מס מכס על מוצרי טכסטיל)(תיקון), תשט״ו — השם .

 1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1588, עט׳ 131.

 ב׳ בשבט תשט״ו(25 בינואר 1955)
 (חמ(1)מכ/37)

 1 חוסי א״י, כרו א׳, פרק מ״ב, עט׳

 2 ע״ר.תש״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 2, עטי 1.

 * ק״ת 92, תש״ י, עט׳ 1014.

0$ Hi יל 4  ״די• *^ *

 הגדרות

 החזרת טכט

 פקודת המכס
 צו בדבר החזרת מכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 158 א לפקודת המכס •י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
 סדרי השלטון והמשפט, ת*ש״ח — 21948, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה—
 /,!נייר״ — נייר קרפט שרחבו אינו פחות מ־12 ס״מ ולא יותר מ־123 ס״מ, ושמשקלו של כל

 מטר מרובע אינו פחות מ־65 גרם ולא יותר מ־80 גרם. •
.(Carboxy —Methyl — CeUuiose Glue), c . M . C ״דבק״ — דבק מסוג 

 2. (א) תורשה החזרת המכס ששולם על פי פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ג,
ז ע5 נייר ודבק ך א ן ^ ל א צ ן ה  על נייר ודבק שהובאו מחוץ לארץ וששימשו לייצורם של שקי מלט ש

 לאחר כ״ו בטבת תשי״ד(1 בינואר 1954).
 (ב) כמות הנייר והדבק, שעליה תורשה החזרת המכס, תיקבע על ידי המנהל לאחר

 בדיקתם של שקי המלט שהוצאו. - -,
 (ג) סכום המכס המוחזר יהיה בשיעור של 100 אחוזים מסכום, המכס ששולם על

' ׳ - ׳ . :  יבואה של כמות הנייר והדבק, שנקבעה על ידי המנהל כאמור. >
 3. החזרת המכס לפי צו זה תורשה בין אם הנייר והדבק, שלגביהם נדרשת ההחזרה,

 הובאו לפני יום פרסום צו זה ברשומות, ובין לאחר מכן.

 4. לצו זה ייקרא ״צו המכס (החזרת מכס על נייד ודבק לייצור שקי מלט ליצוא),
 תשט״ו—1955״.

 תקופת היבוא :
ן ב ד ה  ׳515 הנייר ו

 השם

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ב׳ בשבט תשט״ו(25 בינואר 1955)
 (חט(1)מנ/37)

פ׳ 1 טס׳-1588, עט׳131. ו א׳, פרק ט״ב, עט׳ 493 : ע״ר 1947, תו ר  1 חוקי א״י, כ

2 
3 

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 ע״ר 1937, תום׳ 1 טס׳ 714, עט׳ 183.



 י פקודת תעריף המכס ובפטורים, 1937

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
 צו בדבר שינויים בתעריף! המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעוןיף המכס והפטורים, 1937!, הסעיפים
, והסעיפים 1 ו־1א לחוק  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— 1948 ־

 מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תשייט — 1949 יי,. אני מצווה לאמוד:

 בסעיף 1 לצדתעריף המכס והפטור(מס׳ 2), וזשטי׳ו—41955—
"(Chickpeas)" יבוא "(Cheak Peas)" (1) בפרט 7, במקום 

;"(Corned Beef)" יבוא "(Corned Beaf)" (2) בפרט 37, במקום 

.1 

;"(Pepper)" ־יבוא 
;"(Thyme)" יבוא 

"(Papper)" (3) בפרט 175, במקום 
, . . . "(Tyme)" (4) בפרט 177, במקום 

'(Wood Naphtha)" יבוא "(Wood Naphta)" (5) בפרט 622, במקום 

 סעיף 4 — בטל.

 תחילתו של צו זה היא מיום ד׳ בחשון תשט״ו(31 באוקטובר 1954).

 לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור(מסי• 2) (תיקון), תשט״ו—1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

.2 

.3 

.4 

 י״א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1955)
(2 ת/  (חם(1)מכ/

 1 ע״ר 1937, וזופ׳ 1 מפ׳ 714, עמי 183.

 * ע״ר תש״ח, תופ׳ א' 0פ׳ 2, עט׳ 1.
 * ם״ח 19, תש״ט, עמי 154; ס״ח 103, תשי״ב, עפ׳ 204.

 * ק״ת 482, תשט״ו, עמי 114.

 תיקון םעיוי 1

 ביטו? סעיוי 4

 תחי5ת

 השפ

 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
 צו בדבר שינוי האזור העירוני של חיפה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(2) לפקודת! מס הרכוש העירוני, 1940 ג (להלן -
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳;תש״ח— 21948, אני

 מצווה לאמור«

 1. האזור העירוני של חיפה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני(שינוי האזור העירוני
 של חיפה), תש״ט— 31949, ישונה והאזור המפורט בתוספת יהיה האזור העירוני של חיפה

 לצורך הפקוח- |

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955). י
 ו

 3• לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש העירוני(שינוי האזור העירוני של חיפה), תשט״ו —
 1955״.

 1 ע״ר 1940, תופ׳ 1 טס׳ 1065, עט׳ 218.

 1 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עט׳ 1.

 * ק״ת 6, תש״ט, עט׳ 112.

 שינוי האזור
 העירוני

 של היפה

יה  תחי

 השפ



 תוםפת

:  גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)
: 10428,10422 עד 11553,11550,11531,11529,10445,10431. ם י ש ו ג  ה

 יה ח ל ק ו ת: 8 עד 13, 16 עד 19, חלק דרום מזרחי של החלקות 3 עד 7, 14 ו־15 בגוש
»•10426 

 1 עד 71 בגוש 11557.
 תחומי האזור המפות! לעיל מסומנים בקו בחול במפה החתומה ביד מנהל אגף
 הגביה ומסי הרכוש והערוכה בקנה י מידה 1:10.000. העתקים מהמפה האמורה נמצאים
 במשרדי מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש, חיפה, במשרדי המועצות המקומיות קרית ביאליק
 וקרית מוצקין, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר הקרקעות׳ ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין

 בהם משעה 10 עד 12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

 י׳ בשבט תשט״ו(2 בפברואר 1955)
 (חט(1)מ/רע/9יד)

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
 י הוראות בדבר נכסים נזילים ג<' ל*״£ \

, ולאחר התיעצוודי־ק ^  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ג
׳ י • ׳ 1  עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור: '

 1. כל מוסד בנקאי יחזיק נכסים נזילים לגבי הפקדונות המפורטים להלן בשיעורים שיעורי נכסים
 . , > נזילים עעל
י א ק נ  שצוינו לצד כל אחד מהם י מוסד ב

 שיעור הנכסים 5החזיס
ילים באחוז ז  הנ

נות , י • .-.  ש? סד כל הפקדו

1 £\? ~ ־  (1) פקדונות המוחזקים בשביל — י ~
' / ^  (א) מוסד בנקאי בישראל שאינו אגודה שיתופית לאשראי 100% ״

 (• מוסד בנקאי שהוא אגודה שיתופית לאשראי 60% \<
 ,(ג) מוסד בנקאי מחוץ לישראל 100%
 (ד) המשרד הראשי של המוסד הבנקאי מחוץ לישראל 100%
 (ר0 סניפי המוסד הבנקאי מחוץ לישראל 100%

 (1) קורספונדנטים מחוץ לישראל 1100%
 (2) פקדונות עובד ושב, פקדונות לזמנים קבועים לתקופה שאינה עולה על
 18 חדשים׳ יתרות של חברות עזר, פקודות והמחאות העומדות לפרעון לפי

 דרישה(להלן — הפקדונות) —
 ״ (א) לגבי סך־כל הפקדונות שאינו עולה על םך־הבל שיהיה

 בידי המוסד הבנקאי ביום 31 במרס 1951 (להלן —
 המועד הראשון) 50%

 ם״ח 164, תשי״ד, עט׳ 192.

 0מ<



 ׳שיעור הנכסים
 הנזילים באחיו-ז

 של סד כל הפקרונות

0 ) 

 (ב) לגבי הסכום שבו עלה סך־כל הפקדונות ביום 31
 בדצמבר 1952 או •31 במרס 1953, הכל לפי בחירת
 המוסד הבנקאי (להלן — ל׳מועד השני), על סך־כל

 הפקדונות במועד הראשון ן 75%
ד י(*& י ר א ת  לגבי הסכום שבו עלה סך־כל הפקדונות ב
 כלשהו לאחר המועד>,שני,על סך־הכל במועד השני ׳99%• 11

 נכסים נזילים, לצורך הוראות אלה, הם: /
 (1) יתרות המופקדות בבנק ישראל«

 (2) מטבע, או מטילי זהב וכסף המוחזקים בידי המוסד הבנקאי; ןן
 (3) יתרות המופקדות —

 (א) במוסד בנקאי בישראל שאינו אגודה שיתופית לאשראי ן
 נס במוסד בנקאי מחוץ לישראל >

 (ג) במשרד הראשי של המוסד הבנקאי מחוץ לישראל{
 (1) בסניף מסניפיו של המוסד הבנקאי מחוץ לישראל«

 (ה) בידי קורםפונדנט מחוץ לישראל ז
!  (4) שטרי אוצר שהוצאו לפי פקודת שטרי אוצר, תש״ט—1949 2

 (5) שטרי ערך שהוצאו לפי חוקים אלה ן
 (א) חוק המילווה(מוסדות כספיים), תש״י—1950 3«

 (ב) חוק המילווה(מוסדות כספיים), תשי״א—41951ז
.  (ג) חוק המילווה(מוסדות כספיים), תשי״ד—1953 5

 מוסד בנקאי יחזיק את נכסיו הנזילים, לפי סעיף 1, כמפורט להלן!
 (1) ביתרות המחיקדומ׳-גכנקןישראל כאמור בסעיף 2 (1) — סכום השווה
 ל־20% לפחות מהנכסים הנ^^׳עוה^עע^היד, חייב להחזיק. לגבי סך־כל

 י הפקדונות במטבע ישראלי ביום האחרון לחודש#ח*ן»;
 (2) בשטרי ערך המפורטים בסעיף 2 (5) — סכום השווה ל־9% לפחות מהפק־

 דונות במטבע ישראלי, . י . ) י
 (3) בנכסים נזילים אחרים המפורטים בסעיף 2 — יתרת הנכסים הנזילים

 שהמוסד חייב להחזיק לפי סעיף 1. !

 תחילתן של הוראות אלה היא מיום י׳ בכסלו תשט״ו(5 בדצמבר 1954),

 להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל(נכסים ׳נזילים), תשט״ו—1955״.

 ה נ דרת 2.
 נכסים נזילים

 הרכב הנכסים 3,
ם . לי י ז  הנ

.4 

.5 

 תחילה

 השם

ץ י ב ו ר ו  ד. ה
 נגיד בנק- ישראל

 י׳ בשבט תשט״ו(2 בפברואר 1955)
 >חט(1)19)

 עייר תש״ט, תום׳ א' מם׳ 27, עטי 1.
 ם״ח 58, תש״י, עט׳ 305.

 ס״ח 81, תשי״א, עמי 240.
 ם״ח 139, וזשי״ד, עמי 41.

י ״ « י ״ י » ״ « , » ז » י ו » ״ ו ״ ח 01;?, ו ו י ה ח ו ה » ב ו  630 ה



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית כפר אתא •

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות״ 11941״•והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט״ תש״ח—1948 2׳ אני מצווה לאמור:

״ התוספת ק י  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 ־, בפרט (י), במקום הקטע ת
 המתחיל במלים ״תחום המועצה: גושי רישום קרקע (ועד בכלל)״ והמסתיים במלים ״עד

 11052״ יבוא קטע זה:
: גושים וחלקות רישום קרקע(ועד בכלל). ה צ ע ו מ ם ה ו ח ת  ״

: 10254 עד 10257, 10497, 10500׳ 10501, 11007 עד 11046,11032 עד 11052 ם י ש ו  ג
 ״. בשלמותם!10498 פרט לחלקות 93 וחלק מחלקה 92 (כביש) הגובל בחלקה 193
 קטע של הגוש 10232 הנמצא דרומית־מזרחית לכביש כפר אתא—שפרעם

 וכולל את הכביש.
: 1 עד 13 בגוש 10258.״ ת ו ק ל  ח

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 10), תשט״ו—1955״. השם

 ג׳ בשבט תשט״ו(26 בינואר 1955) .
ח ק ו ר ל . א ר ש  >חט 8011) י

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עטי 119.

 1 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 8 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ 178.

 .פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצות המקומיות י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— 1948 2

, בסעיף קטן (א), אחרי תיקון סעי!־ 11  1. בסעיף 11 לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
- פסקה (27) תיווסף פסקה זו:

 ״(27א) להסדיר, להגביל או לאסור את גידולם, החזקתם או מכירתם של
 חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר חזיר או מוצריו״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(ב)(תיקון מם׳ 2), תשט״ו—1955״. השם

 י׳ בשבט תשט״ו(2 בפברואר 1955)
ח ק ו ל ר א ר ש  (הט 8031) ־ י

 שר הפגים
 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1. •

 8 ק״ת 369, תשי״ג, עט׳ 1174.



 ו

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לתל אביב־יפו בז]בר צעצועים ׳מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934!, מתקינה מועצת עירית
 תלאביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ — עירית תל אביב־יפו ן

 ״פקח״ — אדם שראש העיריה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה;
 ו

 ״צעצוע מסוכן״ — כל צעצוע, כלי, או דבר אחר, המשמש לצרכי משחק או בידור, שבו
 אפשר לירות כדור, קלע, פגז, פצצה, פקק או כיוצא בזה׳ או שבו אפשר לפוצץ חומר
 נפץ, בין שהצעצוע, הכלי או הדבר האחר הוא בצורת אקדח, רובה' או תותח ובין שהוא
 בכל צורה אחרת, לרבות אביזריהם« וכן אורים, זיקוקין די־נור ושאר חומר מתלקח

 כיוצא בזה ז ן
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.
 2. (א) לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין

 כחלק מעסק אחר, אלא על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) בקשה למתן היתר תוגש לראש דייריה, •והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להפסיק את תקפו לתקופה מסויימת, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע

 מהם, לשנותם או לבטלם. |
 (ג) היתר כאמור יפוג תקפו ביום 31 בדצמבר לאחר נתינתו.

 (ד) בעד מתן היתר כאמור תשולם לעיריה אגרה בסך 3 לירות.

 3. (א) כל שוטר וכל פקח רשאי, בכל עת׳ להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש
 לו, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה. |

 (ב) לא יפריע אדם לשוטר או לפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א),

 4. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד[, דייגו — קנס 100 לירות! ובמקרה של
 עבירה' נמשכת — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 5.. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב^יפו(צעצועים מסוכנים), תשט״ו—1955״.

ן ו נ ב  ח. ל
 נתאשר. ראש עירית תל אביב־יפו

 ז׳ בשבט תשט״ו(30 בינואר 1955)
 (חמ 899018)

ל ךיוקזז א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 פס׳ 414, עט׳ 1.

ת ו ר ו נ  ה

 ייצור
 צעצועים
 טםוכנים
 ומכירתם

ות י  סמכו
 כניםה

 ובקורת

 עונשין.

 השם



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להדר׳ השרון בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית הדד השרון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הדר השדון!

 ״חוק עזר לרעננה״ — חוק עזר לרעננה(שימור רחובות), תשי״ג—1953 ־!
 ״ראש המועצה״, ״מהנדס״, ״רחוב״ — כמשמעותם בחוק עזר לרעננה. «

 1א. הסעיפים 2 עד 11 לחוק עזר לרעננה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו הסעיפים
 2 עד 11 גם לחוק עזר זה.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר השרון(שימור רחובות), תשט״ו—1955״.

ם י ר פ  י א. בן א
 נתאשר. ראש המועצה האזורית הדר השרון

 ב״ט בטבת תשט״ו(23 בינואר 1955)
 (חט 82109)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

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

 * >ן״ת 348, תשי״נ, עט׳ 833.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחוןן אשקלון בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
 האזורית חוף אשקלון חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״חוק עזר לכרכור״ — חוק עזר לכרכור (פיקוח על כלבים), תשי״א—21951!

 ״בעל כלב״, ״לוחית מספר״, ״רשיון״, ״המועצה״, ״תחום המועצה״ — כמשמעותם בחוק
 עזר לכרכור, ובלבד שבכל מקום בו נאמר ״כרכור״ יראו כאילו נאמר בו ״חוף אשקלון״.

 '1א. הסעיפים 2 ו־3 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 2 תחולת הסעיפים
ר רלכרכו  ו־3 גם לחוק עזר זה. עז

ה ו ג  4. (א) המועצה תגבה אגרה של 2 לירות בעד כל רשיון, וכן אגדה של 500 פרוטה בעד א
 כל לוחית־מספד.

 הגדרות

 תחולת הסעיפים
 2 עד 11 לחוס

 עזר לרעננה

 השם

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

 * ס״ח 170, תשי׳׳א, עט׳ 938.



 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגדת וןשיון —
 (1) לרועה צאן או בקר — בעד שגי כלבים!

 (2) לעיוור — בעד כלב המשמש לו מורה דדך.
 ״ י י !

 תחולת הסעיפים 4א. הסעיפים 5 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו.ברשומות יהיו סעיפים
ו . ״ 5 עד 9 גם לחוק עזר זה. 5 עד 9 לחוס , ו כ ו כ ר 5 (  ע

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף אשקלון(פיקוח על כלבים), תשט״ו—1955״.

 א. ב ר ־ מ נ ח ם
 נתאשר. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

 כ״ט בטבת תשט״ו(23 בינואר 1955)
 (חמ 82717)

ח ל ד ו ק א ר ש  י
 שד הפלים

 (החזקת בריכות), תשט״ו—1955״.

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

 2 עד 11 גם לחוק עזר זה.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף השרון

 נתאשר.
 כ״ט בטבת תשט״ו(23 בינואר 1955)

 (חמ 82709)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחוף השרון.בד־בר. החזקת בריכות

; • •! 

 בתוקף. סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

!  ״חוק עזר למנשה״ — חוק עזר למנשה (החזקת בריכות), תשי״ד— 1954 2
 ״בריכה״, ״שטח הבריכה״, ״ניקוי״, ״קטין״, /(מחזיק״, ״המועצה״, ״ראש המועצה״ —
 .כמשמעותם בחוק עזר למנשה, ובלבד שבכל|מקום בו נאמר ״מנשה״ יראו כאילו נאמר

 בו ״חוף השרון״. |
. ן י • 

 . תחולת הסעיפים 1א. הסעיפים 2 עד 11 לחוק עזר למנשה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עד 11 לחוס

 עזר למגשר.
 השם

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ* 119.

 2 ס׳׳ת 470, תשי״ר, עמ׳ 1281.



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשלחים בדבר. פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
 האזורית שלחים חוק עזר זה:

ת ו ר ד נ  1. בחוק עזר זה•— ה
21951t—״חוק עזר לכרכור״ — חוק עזר לכרכור(פיקוח על כלבים, )תשי״א 

 ״בעל כלב״, ״לוחית מספר״, ״רשיון״, ״מועצה״, ״תחום המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר
 לכרכור, ובלבד שבכל• מקום בו״נאמר ״כרכור״ יראו כאילו נאמר בו ״שלחים״.

 1א. הסעיפים 2 ו־3 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום 'פרסומו ברשומות יהיו• סעיפים ״ח11?״?ע,״1ם
IÍJÍ pin? o 1 2 

 2 ו־3 גם לחוק עזר זה. לכרכור. ..

 4, (א) המועצה תגבה אגרה של 1.500 לירה בעד כל רשיון, וכן אגרה של 500 פרוטה אגרה
 בעד כל לוחית מספד.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על רשיון —
 (1) לרועה צאן או בקר — בעד שני כלבים«

 (2) לעיוור — בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 4א. הסעיפים 5 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תחולת הסעיפים
 , 5 עד 9 לחוק

 5 עד 9 גם לחוק עזר זד׳• עזר *כמור

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלחים(פיקוח על כלבים), תשט״ו—1955״. דזיטט
ב ר י ק י ע ב  צ

 נתאשר. . ראש המועצה האזורית שלחים
 כ״ט בטבת תשט״ו(23 בינואר 1955)

 (חט 85661)

ח ק ו ל ר א ר ש  . י \ י
 שד הפנים

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

 2 ק״ת 170, תעי״א, עט׳ 936.




