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 חוק חינוך ממלכתי, ׳תשי״ג—1953
 . י ו

 תקנות בדבר העברת תלמידים 6מוםד חינוך אחד למשנהו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינןך ממלכתי׳ תשי״ג—1953 אני מתקין

 תקנות אלה:
. - ו  י

 1. בתקנה 2 לתקנות חינוך ממלכתי(העבדה)׳ תשי״ד—21953 —
* (1) בתקנת משנה(א), אחרי פסקה(2|<, תיווסף פסקה זו •, / 

 ״(3) ,להגיש לא יאוחר משבועיים לפני ראשית שנת הלימודים בקשה
 כאמור להעביר את התלמיד מ6!וסד רשמי למוסד פרטי המקיים כיתות

 לחינוך על־יסודי ן״ ]
 (2) אחרי תקנת משנה(ג) תיווסף תק[ת משנה זו:

 ״(ד) רשות חינוך מקומית לא תסרב להיענות לבקשה שהוגשה לפי תקנת
 משנה(א)(3) אלא באישורו של מפקח המחוז.״

 2, •י• לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(העברה)(תיקון)׳ תשט״ז—1956״. ־

ן ד  ז ל מ ן א
 שד החינוך והתרבות

 כ״ב באייר תשט״ז(3 במאי 1956)
 (חט 73513)

 1 ם״וו 131, ,תשי״ג, עט׳ 137.

 2 ק׳׳ת 393, ת׳!! י ״ד, עמי 44 ; ק״ת 493, העט״ ו, עמ׳ 315,

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953
 • ,תקנות בדבר מוסדות חינוך מוכרים

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

, במקום פסקה  1, בתקנה 2 לתקנות חינוך ממלכתי(מוסדות מוכרים), תשי״ד—1953 2
 (4) תבוא פסקה זו:

 ״(4) רשימת הרוצים להיות תלמידים בכל כיתד. וכן גיליהם ומען הוריהם
 בצירוף הצהרת ההורים שברצונם שבניהם ילמדו באותו מוסד לאחד שיוכר.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), תשט״ז—
 1956״.

ך ד ן א מ ל  ז
 שר החינוך והתרבות

 כ״ב באייר תשט״ז(3 במאי 1956)
 (חמ 73518)

 תיקו! תקנה 2

 השם

 תיקון תקנה 2

 הש0

 1 ס״ח 131, תשי״נ, עטי 137.

 * ק״ת 399, תשי״ד, עמ׳ 104.

 786 ן קוג׳ו התקנות 605, ז׳ בסייז תשט׳׳ז, 17.5.1956



i פקודת המשכנתות על אניות, תש״נין—1948 f ^ V 
 r§ • תקנות בדבר אגרות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לפקודת המשכנתות על אניות, תשייט—1948 !, אני
x מתקין תקנות אלה 

 1, במקום תוספתיג׳ לתקנות המשכנתאות על אניות,־ תשי״א—21951, תבוא תוספת זו• הח?פת'•'י •י
 תוםפת נ׳ .

 ״תופפת ג׳
 בתוספת זו — ״משכנתה״ — משכנתה על אניד, או על.חלק ממנה. יי

i1 — ם ו ש י ר ד ע ב 1 . 
־ 103}!. * ' 0 י י < , / י  (1) משכנתה — oo/1° מסכום המשכנתה, אולם לא פחות מ־« לירות ו ^

4 י / י  (2) העבדת משכנתה או תסובתה — החלק העשירי מאגרת הרישום׳ לפי י
 ,פפקה(1), אולם לא פחירג מל5)ל״ירות«

 &דיון המשכנתה, כולה או מק|צתה — 5 לידות. &) פדיון המשכנתה, כולה או מקצתה — ¡
 2. בעד אישור העתק מסמך על ידי הרשם — 2 לירות.

 3. בעד עיון בפנקס הרישום — לירה אחת.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשכנתאות על אניות(תיקון), תשט״ז—1956״. ה׳שם

ל מ ר ה כ ש  כ״טבאיירתשט״ז(10 במאי 1956) מ
 >חט 75990) שד התחבורה

 1 ע״ר תש״ט, תום' א' מם' 33, עמי 47.

 * ק״ת 187, תשי״א, עטי 1250; ק״ת 367, תשי״ג, עמי 1141.

 פקודת המסים (גביה)
• , ־ ׳ .  אברזה בדבר תחולת הפקודה על בלו ־

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)! (להלן — הפקודה), וסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת םדדי השלטון והמשפט׳ תש״ח—21948, אני מכריז לאמור:

 1. ״בלו״ — המם המוטל על־פי — הגדרות
 פקודת המשקאות המשכרים(ייצור ומכירה) י־

 י פקודת הבלו על גפרורים»' י
 פקודת הספירטים הממותלים 5

 פקודת הטבק6 , י

 1 חוסי א׳׳י, כרו ב׳,' פרק ק5״ז, עמי 1374.

 8 ע״ר תש״ח, תוס׳.א? מם׳ 2, עמי 1.

 3 חוקי א״י, כרד בי, פרק ע״א, עט׳ 774.

 * חוקי א״י, כרו בי, פרק פ״ט, עמי 878.

 5 חוקי א״י, כרד בי, פרק צ״ב, עמי 897.

 י חוקי א״י, כדר ב', פרק קמ״א, עמי 1392.

( התקנות 605,«' נסיח תשט׳ץ, 17.5.1956 ן8י  קוב,



 פקודת הבלו על קלפים, 938! ז • 1
 פקודת המלט, 81944 ו

.  חוק הבלו על צמיגים, תשי״ג—1953 « ן
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תשייט—1949 10.

 2. על גביית בלו יחולו הוראות.הפקודה׳ למעט מעיף 12 שבה. בלו יהיה מס כמשמעותו
 בפקודה. ! •

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית ^ם>בלו), תשט״ז—1956״.

 תחולת הפקודה

 השם

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״ה באייר תשט״ז(6 במאי 1956)
 (חמ 72401)

 7 ע״ר 1938, תויס' 1 טסי 770, עט׳ 18.

. .s15 ר 1944, תוס' 1 סס׳ 1324, עט׳ 27 ; סייח 133, ת׳ע;י״ג, עטי ״ ע 8 

 9 ם״ח 133, תשי״נ, עטי j .158 י

1 ם״ח 19, תשייט, עטי 154 ;: סייח 103, תשי״ב, עט׳ 264 ; ם״ח 188, תשט״ו, עמי 159. 0 

 חוק מם קניה, תשי״ב—1952
 צו לקביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה, תשי״ב—1952 !, אני מצווה לאמור•.

— ת • 1, בתוספת לצו מס קניה (קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המם)׳ תשט״ז—1956 2 פ ס י ת ז ה י ק י  ת

 (א) בחלק השני, במקום פרט 218. יבוא פרט זה י:
 ״218 גרביים מחוטי כותנה ממורצרינ}, מחוטי משי טבעי או מלאכותי או
 מחוטי צמר, למעט גרביים מצמר מנופץ ולמעט גרביים ארוכים לגברות מחוטי
 15%״ ;

 משכרים, לרבות בירה מלט, מיצי

 כותנה ממורצרים
 /^(ב) בחלק השמונה עשר —

 (1) במקום פרט 1806 יבוא פרט זה
 ״1806־ משקאות שאינם משקאות

 פידות, תרכיזים׳ םירופים, וכל מוצר'ממותק אחר המשמש להכנת משקאות,
 כל אלד, מהסוגים הנמכרים באריזה ולצרכנים או למוכרי •משקאות בקמעו־
 נות, למעט מי סודה - 2%/!7״!

. 2 ט 1807— בטל ( ר פ ) j I 
\ 1 

 2, לצו זה ייקרא ״צו מם. קניה (קביעת סחורות'טעונות מס ושיעורי המס) (תיקון),
 תשט״ז—1956״.־

ל ו כ ש י א  ל ו
 שד האוצר

 א׳ במיון תשט״ז(11 במאי 1956)
 (חט 72334)

 השם

 1 ס״ח 110, תש י״ב, עמי 344; ם״ח 153, תש י״ד, עמי.113.

 2 ק״ת 593, תשט״ז, עט׳ 665.

כס י ו ךת׳עט״ז,׳ 17.5,1906 ' t 788. 7ןז מ התקמת 605, •י 



 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
• חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 • y . 

 צו בדבר שינויים בתעריף המכם

 בתוקף סמכותי לפי'סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 •י, סעיפים 14 (א) :
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו ,-׳-.־.

 (שינוי תעריף), תש״ט—31949, אני מצווה לאמור«

 1. בתוספת * לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן — Iהתוספת), במקום הפרטים, החלפת פרטים;
 338,226 ו־354 יבואו פרטים אלה:

 .תיקו! פרט225

 ; ביטול פרט ,

 י;;השם

 שיעור הטכס

 פרוטח לפי ערד

60% 50000 

10% 

5%' 
 פטור._

25%" 
 יפטור

"120000 

 50000 60%״ |

 היחידה

 מטר מעוקב

 טונה

ה ר ו ח ס ר ה ו א י  מםפד ת
 הפרט

 קרשים או נסרים ואדני עץ, קורות ומרושימ,
 מעצים אחרים..

 כלי־קיכול גליליים'מברזל או מפלדה -
 (א) מיכלים גליליים, לגזים פחמימניים מעובים(גזי'

- נפט מסחריים) — ־
 (1) שהם בעלי קיבול של 1000 גלון >

 (2) שהם בעלי קיבול למעלה מ־1000 עד 5000
 ילוו ג

 (3) שהם בעלי קיבול למעלה מ־5000 גלון
 (4) אחרים

 (ב) כלי־קיבול גליליים אחרים
 תיל מפלדה־ רכה מעורגל בחום, המובא ארצה

 בסלילים לשם.משיכת תיל דק

 ״226

338 

 בתוספת׳ בפרט 225, במקום סעיף(ב) יבוא סעיף זה י.
 >ב) מעץ אשור Beech | מטר.מן

 פרט 729— בטל.

 לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס. והפטור(מס׳ 22), תשט״ז—1956״,

354 

.2 

.3 ^ 

.4 

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״ה באייר תשט״ז(6 במאי 1956)
 (חט 72801)

 1 עייר a\n' 1 ,1037 טפי 714, עמי 183.

'עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1. 2 

 3 פ״ח 19, תש״ט, עט׳ 154; ם״ח 188, תשט׳׳ו, עט׳ 159.

 *' ק״ת 447, חשי״ד, עטי 764.

 קובץ התקנות t ,605׳ בםיו! תשט״ז, 17.5.19513 7̂89



 h(. י פקודת המכס
 צו בדבר הישבון על סחורות ששימנו לייצור מוצרים ליצוא

 בתוקף סמכותי• לפי סעיף 158א לפקודת המכס1, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) •לפקודת
 סדרי השלטוןיוהמשפט, תש״ח—1948 2, אני מצווה לאמור!

i 
 1. בתוספת לצו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשט״ו—

— 31955 
 (1) בחלק ג׳, אחרי פרט 316, יווספו פרטים אלה:

 תיקון הת1םפת

 א ב ג ד ה
 שיעור הישבו! המכס

 מספר
ם סידורי י א נ ת ה היחידה בפרוטות| ב־% . ה ר ו ח ס ר ה צ ו מ  מספר ה
 סידורי

 אם הסחורה הובאה לאחר
 כ״ח בניסן"תשיי׳ד (1 במאי
195̂) ושוחררה על ידי  
 רשות המכס לפני ח׳ בשבט
 תשט״ו (31 בינואר 1955).

 פסי ברזל שטוחים מעורגלים 98%
 בקור למתיחה בעובי לא פחות
 מ־0,7 מ״מ ולא יותר מ־2,25 מ״מ

 החלקים הבאים לכלי
 רכב:

 (1) ארגזים למשאיות
(Pick-up) קלות 

 (2) תאים לג׳יפים!
 (3) כסאות לג׳יפים

 ומכוניות

317» 

 318 חישוקים לתיבות חוט ברזל מגולבן במידה של 98% אם המוצר הוצא לחו״ל לא
 לאריזת פרי הדר Birmingham Wire Gauge 15 חר ב׳ באב תשי״ו (1 באו־

 גוסט 1954).

 319 מסננים למנועי שריפה. לבד (Felt) לסינון שמן 98%, אם המוצר הוצא לחו״ל לא
 פנימית חר ד׳ בתמוז תשי״ד(5 ביולי

.(1954 

 320 , (1) סרטי בלמים, (1) חוטי אסבסט בתיאורים אלה: 98% אם המוצר הוצא לחו״ל לא
 (2) ריפוד למצמדים Non metallic non centre חר 'כ״ה בםיון תשט״ו "(15

- asbestos yarn ־ ביוני 1955).
Non metallic rayon centre 

asbestos yarn 
• Metallic (brasswire) asbestos 

yarn 
Metallic (Zincwire) 

asbestos yarn 
 (2) חמרי איטום בתיאורים אלה: ״

ו י . . . ' . : Imprégnant SPR 
Imprégnant B. 12 • י- י 

 321 מכשירי' רדיו חלקים להרכבת מכשירי דדיו 98% (1) אם רשימת הסחורות הו־
 גשה למנהל ואושרה על
 ידיו לפני יצוא המוצר!
 (2) אם המוצר הוצא לחו״ל
 לאחר כ״ז בשבט תשי״ד

 (31 בינואר 1954).״

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק מ״ב, עמי 493 ; ע״ר 1947, תוס' 1 מס׳ 1588, עמ׳ 131.

 2 ע״ר תש״ח, תוס' א׳ מסי 2, עמי 1.

 3 ק״ת 534, תשט״ו, עטי 1241.

 790 קובי( התקנות 605, ז׳ בטיוךתשט״ז, 17.5.1956



 (2) בחלק הי, אחרי פרט 508, יווםפו פרטים אלה!

ג 1 •: ה  .א 1 :
 שיעור הישבו! המכס

 מספר•.
ם סידורי י א נ ת  : י ה

ה היחידה |בפרוטות] ב־% ר ו ח ס  מספר•. ה ט ו צ ר ה
 סידורי

 (1) אם המוצר הוצא לחו״ל,
 לאחר כ׳׳ו בטבת תשי״ד

 (1 בינואר 1954)¡
 (2) אם הסחורה הובאה לא־
 חר כ׳ בניסן תשט״ז (1
 באפריל 1956) והיבוא
 בוצע לפי רשיון יבוא
 שניתן למטרת יצוא

 המוצר.

 (1) נייר למעט ניידי צלופן? 98%
 (2) קרטון;

 (3) רדידי חמרן

 «509 אריזות לסחורות

 98% אם המוצר הוצא לחו״ל לא
 חר ט׳׳ז בתשרי תשט״ז (2

 באוקטובר 1955).

 נייר משי מיוחד לייצור שעווניות׳
Uncoated Stencil :המכונה 
Tissue Paper 
Eltoline Tissue 
Isopropyl Alcohol 
Isopropyl Ether 
Ocenol 
Aceton 

,Lanolin 
Mitrocellulose damped 

with Methylated 
Spirits. 

 510 י• שעווניות למכונות
 הכפלה •

 (1) אם הסחורה הובאה לא
 חר ה׳ באייר תשי״ד (8
 במאי 1954) לפי רשיון
 יבוא שניתן למטרת יצוא

 המוצר:
 (2! אם המוצר הוצא לחו״ל
 בין ה׳ באייר תשי״ד(8
 במאי 1954) לבין י״ב
 באלול תשט״ו (30 באו־

 גוסט 1955).

 511 אריזות ללבידים קרשים או נסרים מעץ מחט חדש 98%

 98% אם הסחורה הובאה לאחר
 כ״ה בכסלו תשט״ז (20

 בדצמבר 1954.״

 אריזות לוחות בידוד קרשים או נסרים מעץ מחט חדש
 וציפוי העשויים מעץ

512 

 .2 1 צו המכס(החזרת מכס על נייר לשעווניות), תשט״ו—41954— בטל.! : : ביטול

השם .  3, לצו זה ייקרא ״צו המכס(הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא)(תיקון י
 מס׳ 4), תשט״ז—1956״. * . ,

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 ט״ז באייר תשט״ז(27 באפריל 1956)
 (חט 728000)

791 

 * ק״ת 492, תשט״ו, עמי 291.
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/ ״  פקודת מס הבולים •
. ־ • ׳ ; " ! ,  צו בדבר הפחתת.המים על עינוגים ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(5)(ג) לפקודת מם הבולים!׳ אני מצווה לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף 2 (ה). לצו מם הבולים (עינוגים) (הפחתת המס) (מם׳ 3),
 תשט״ו—21955, יהיה המם על כרטיסי כניסה ו לשעשועים (עינוגים) שהוצאו להצגות

 קולנוע בתחום המועצה המקומית אילת בשיעור הנקוב בתוספת.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים)(הפחתת המם)(מס׳ 2)׳ תשט״ז—1956״.
1 ' .  ־

 תופפת .

 סכום המם

 28,5 פרוטות
 33,5 פרוטות

 30% ממחיר הכרטיס

 כרטיס שמחירו
 פרוטות

 91 עד 188
 189 עד 223
 224 ומעלה

 ובלבד שאם סכום המס שנקבע באחוזים הוא מספר שאיננו מתחלק1, לעשר׳ יוגדל
 המם עד לסכום הקרוב ביותר המתחלק לעשר.

ל ו כ ש  לויי א
 שר האוצר:

 י״ח באייר תשט״ז(29 באפריל 1956).
 (חט 72303)

 1 חוקי א״י, כדר בי,.פרס קל״נ, עמי 1302; ם״ח 1¿, תש״ט, עמי 171; ם״ח166׳ תשי״ד, עמי 226.

. • I .1393 2 ק״ת 546, תשט׳׳ו, עמי 

 הפחתת מם
 השעשועים
 (עינוגים)

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945'
 הודעה בדבר תשלום פיצויים צעד המתת בעלי חיים

 ^י

, וסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי.לפי סעיף 15 (1) לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—48^21, אני מודיע לאמור: •

, תבוא  1, במקום התוספת להודעת מחלות בעלי חיים|(תשלום פיצויים), תשי״ג—1952 3
| '  תוספת זו: ־""" .

תושפת| .׳  יי •. ״
 שיעור הפיצויים,

 בלירות

1,000 
- : •:~ 60 . • 

90 
30 

 סוג בעלי החיים

 בקד
 כבשים

 עזים גזעיות
 עזים מקומיות

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם' 1457, עמי 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מם' 2, עמי 1. .

 3 ק״ת 313, תשי״ג, עט׳ 266; ק״ת 337, תשי׳׳נ, עמי 360

 החלפת התוספת
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 שיעור הפיצויים
 'סוג בעלי החיים בלירות

״ 400 . , . •  סוסים י '
 פרדים 400 .:.

100 . ' • • ־ . ' ,  המורים .
 גמלים 300
 חזירים 60
 עופות 3
 אפרוחים ביני יום 0.250

 ביצי עופות שהושמו במדגרה. 0.120״
 2. להודעה זו ייקרא ״הודעת מחלות: בעלי חיים (תשלום פיצויים) (תיקון)׳ תשט״ז— השם

 1956״. . י י

ז ו ש ל י ד  כ״ו באייר תשט״ז(7 במאי 1956) ק
VAS . י "  >חט 3822ד) . _ שר החקלאות ״

 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
 צו בדבר הגבלת ההחזקה של פרי הדר

 בתוקף סמכותי,לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944 ^ .
 :אני מצווה לאמור $ .

 1. בצו זה — ; ה נדריה

 ,׳המועצה״, ״פרדס״ — כמשמעותם בתכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1955/56 2 ז
 ״פרי הדר״ — פרי הדר מזני שמוטי, אפילים (ולנסיה) ואשכוליות, מיבול העונה 1955/56 ¡ י

 ״פדי ליצוא״ — פרי הדר הראוי ליצוא« ״;
 ״תאריך לסיום היצוא״ — התאריך לסיום עונת היצוא 1955/56, שהמועצה תודיע עליו

 , במודעה שתפורסם בשלושה עתונים יומיים לפחות׳ לא יאוחר משבעה ימים לפני ,
 'התאריך'האמור. • יי י ,י־

 2. לא יחזיק אדם׳ בין בפרדס ובין במקום אחר, בין כבעל, כמורשה, כמחסנאי אוי הגבלת ההחזקה,

" ׳ " . • : ׳ ־  כמוביל ובין בצורה אחרת׳ בכמות העולה על 100 פימת שלמים ~, • י
 (1) פרי ליצוא — מהתאריך לסיום היצוא ואילךז

 (2) כל פדי הדר — מיום י״ט באייר תשט״ז (30 באפריל 1956) ואילך,
י-;  אלא לפי היתר מאת המועצה, כללי או מיוחד, ובהתאם לתנאי ההיתר. ,:

 3. הודאות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר. wn דינים
• י • , :אחרים - • • .. 

' י ל ו ט י ב  4. ,צו ההגנה (הגבלת ההחזקה של פרי הדר), תשט״ז — 1956, שפורסם׳ בעתובים, ׳
 ״הארץ״, ״דבר״, ״הבקר״ ביום ט״ו באייר תשט״ז (26.4.56)— בטל.

. ם ש  5. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה(הגבלת ההחזקה של פרי הדר), תשט״ז—1956״. ה

ו י • א. הל • ׳ - • • •  כ״ב באייר תשט״ז(3במאי 1956) •
 >חמ 740045) . . רשות מפקחת

\ \ .  1 ע״ר 1944, תום׳ 2 מם' 1359, עמי 726. "י" ־ ״ '.. י :

י ־״  2 ?״ת550; תשט״ו, עט׳ 1480. י
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/ /  פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 י
 חוק עזר בדבר הפחתת אגרות נסיעה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936!, אני
 מתקין חוק עזר זה־.

 1. בתוספת השניה י לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות נסיעה) (הפחתה),
י ־  תשט״ו—21955 — |

 (1) אחרי פרט 2 יווםף פרט זה: ן ׳ : ^ י
 ,״3. קבוצות מאורגנות מטעם מוסדות או ארגונים ציבוריים או ממשלתיים

.  המונות לא פחות מ־20 איש;״ י 1
 (2) בהערות, בסעיף 1, אחרי פסקה(2) ייווסף פסקה זו:

 ״(3) כשהוא קבוצה לפי פרט 3 — ;אישור מאת המנהל הכללי של מסילות.
 הברזל הממשלתיות, שניתן על פי בקשה שהוגשה למנהל כאמור, המפרטת

 את סוג הקבוצה ומספר הבדיה.״
 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר. למסילות הברזל הממשלתיות(אגרות נסיעה)(הפחתה)

 (תיקון), תשט״ז—1956״.

 כ״ב באייר תשט״ז(3 במאי 1956) מ. ס ב י ד ו ד
מ 75622< המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות ח < 

 1 ע״ר 1936, תום' 1 מם' 593, עמי 169. י

 * היית 494, תשט״ו, עמי 347.

 מיסו! התוספת
 השנית

 השט

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנתניה בדבר רשלנות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, וסעיף 25(1) (ד) לפקודת
 התעבורה ־, מתקינה מועצת עידית נתניה חוק עזר זה:!

 1. י בסעיף 3 (ה) לחוק עזר לנתניה (רשיונות לאוזניים), תשי״ד—31954 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שלוש לירז|ת״.

 2. בסעיף 4 (ב) לחוק העזר העיקרי, במקום ״250״| יבוא ״750״.
 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (רשיונות לאופניים)(תיקון), תשט״ז—1956״.

י מ ע ־ ן ד ב ב ו  ע
 ראש עירית נתניה

 אני מסכים.
ל מ ר  מ •ש ה כ

 שר התחבורה

 נתאשד.
 י״ט באייר תשט״ז(30 באפריל 1956)

 (חמ 88602)

 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום' 1 מסי 414, עמי 1.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עמי 1271.

 3 ק״ת 446, תשי״ד, עמי 741.

 תיקו! סעיף 3

 היקו!פעיף4 •׳

 השם,
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 פקודת העיריות, 1934;
 ';,״ פקודת התעבורה

 חוק עזר לרמת גן בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 !, וסעיף 25 (1) (ד) לפקודת
, מתקינה מועצת עירית רמת גן חוק עזר זה:  התעבורה 2

, תיקי! סעי!) 3 ( ־ ן ) ן ט ף ק י ז ן ם  1. , בסעיף.3 לחוק עזר לרמת גן(רשיונות לאופניים), תשי״א—31951, ב
 במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שתים וחצי לירות״.

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת גן(רשיונות לאופניים)(תיקון), תשט״ז—1956״. השם

י צ י  ״נתאשר. 1 א. קר י נ
 י״ט באייר תשט״ז(30 באפריל 1956) ראש עירית רמת גן

 (חמ 89701)
 אני מסכים.

ל מ ר ה כ ש ה מ ד ו ה ־ י ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים שד התחבורה

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 חוקי א״י, כרד ב', פרק קכ״ח, עמי 1271; ס״ח 130, תשי״ג, עמי 129.

 * ק״ת 150, תשי״א, עמי 629; ק״ת 412, תשי"ד, עמי 250.

. .  פקודת המועצות המקומיות, 1941 .
' , " ׳ ־ , • ׳  1 וי *• ^ •

 חוק עזרילאור־יהודה בדבר קביעת לוחיות־מםפר בבנינים י

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

 1. בחוק עזר זה — _ ־׳ -י. הנדרות
 ,-.המועצה״ — המועצה המקומית אוד־יהודה ו

;  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר.לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק . ;׳
 עזר זהי, .

,  ״בנין״ — כל בנין ומבנה באזור שיפוטה של המועצה? ) : ׳
 ״בעל בנין״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה

• !. י  הבנין נותן הכנסה, בין.בזכותו הוא ובין בסוכן, כנאמן אוי כבא כוח, בין שהוא הבעל י
 י הרשום של הבנין ובין; שאיננו הבעל.הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין 1¡ ׳} •

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים.
 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין׳ לקבוע על גבי הבנין קביעת1

 לוחית־מספד, או להחליף לוחית־מספר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ובעל הבנין לוחי:ות-מספר
 חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים ממסירת ההודעה.

 י (בך ראש׳המועצד, ־יקבע את צורת לוחיות־המםפר והן יותקנו בהתאם להוראותמ. *

 1 ע״ר 1941, תום' 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 (ג) מסירת ההודעה תהא כדין, אם נמסרה. לידי! בעל הבנין׳ או במקום מגוריו
 או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגד העובד או
 המועסק באותו מקום, או נשלחה בדואר במכתב | רשום הערוך אל בעל הבנין לפי מען
 מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או אם הוצגה במקום בולט

 על גבי הבנין הנדון בהודעה.

 לא יםירנה ולא יחליפנה, אלא ברשות

 ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים

 3. לא יקבע אדם לוחית־מספר: על גבי בנין,
 בכתב מאת ראש המועצה..

 4. לא מילא.בעל בנין אחרי הדרישה או אחר
 (א) ו־(ב) לסעיף 2, או עבר על הוראות סעיף 3, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו
 של אותו בעל בנין את לוחית־המספר, להסירה! או להחליפה, ולגבות מבעל הבנין כל

 הוצאה בקשר לעבודות אלה.

 5. העובד על הוראה מהוראות הסעיפים 2(א)1(ב) ו־3, דינו — קנס עשרים לירות. י
 י. י 1׳

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יו?ודה (קביעת לוחיות־מספר בבנינים),
  תשט״ז—1956״. ו

 איסור

 סמכויות
 ראש המועצה

 ענשיט

 השם

ר ת, ו ־ פ ן י ב כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 נתאשר.
 י״ט באייר תשט״ז(30 באפריל 1956)

 (חמ 81132) - • !

 י ש ר א ל ב ר ־ י| ה ו ד ה
 שר הפנים! ־

 ^ פקודת המועצות המקןומיות, 1941
 חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה ^דבר מודעות ושלטים י.-•

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ׳!, מתקינה המועצה
 המקומית עיר יזרעאל—עפולה חוק עזר זה: |

 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה(מודעות ושלטים), תשי״ב—
 21952, תבוא תוספת שניה זו: |

 ״תופפת שניה
 (סעיף 3 (א))

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לנ|ל שבוע ממוצאי שבת י
 עד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע —

0.004 . . . . .  לכל 100 ס״מ מרובעים משטח הבד .
 2. - מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה׳ ךודיטה איו כתיבה.—

 לכל שבוע או חלק משבוע — לכל 00| ס״מ מרובעים י 0.030

 ׳החלפת התוספת
 השניה

 1 ע״ר 1941, תום' 1 מם׳ 1151, עמי 119.

 2 ק״ת 240, תשי״ב, עמי 458.

 796 קובץ־ התקנות 605, ז' בטיח תשט״ז, 17.5.1956



 שיעוד האגרה
 . בלירות.

. . . . . . ת ו ע ד ו  3. מודעה המתפרסמת על ידייהדבקה בלוח מ
 או במקום אחר — לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה 3.500
 (ב) מודעה בינונית 1.500
 (ג) מודעה קטנה ,1.000
 (ד) מודעה זעירה 0.500

 י 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר 2.000״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה (מודעות ושלטים) (תיקון),
. י  תשט״ז—1956״. י י 1

 נתאשד. ד. ק נ י א ל
 ח׳ באייר תשט׳יז(19 באפריל 1956) ראש המועצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה

 (חמ 83103)
ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

. שר הפנים . . . . . . 

 ־ י ד פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמת־השרון בדברי שחיטת עופות .

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

 1, בחוק עזר זה — י הגדרות י
 ״בית שחיטה״ — בית שחיטה לעופות!

 ״עופות״ — עופות בית כגון.תרנגולות׳ ברווזים, אווזים,.יונים׳עופות גיניאה ותרנגולי הודו ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית דמת־השרון ? ,

 ״אזור המועצה״ — אזור שיפוטה של המועצה 1 .
 ״הפקיד״—הפקיד הוטרינרי של המועצה ן

!  ״רופא ממשלתי״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 2
 ,׳ורשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.

 2, לא יחזיק אדם׳ פרט למועצה, ולא ינהל בית שחיטה באזור המועצה. איסור להחזיס
 ׳ בית שחיטה

ל . איסורישחיטה  3, .״.לא ישחט אדם י עופות י באזור.המועצה אלא בבית.השחיטה• המוחזק או.המתנהל ע
 ידי המועצה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119. _ , . • י י יי

 2 ע״ר 1940, תום' 1 מסי 1605, עמי 191. ״ ־' י ׳ ־ י

 קובץ התקנות 605, ז׳ נסיו! תשט״ז, 5,1050-.17 י 797•



 4. לא יוציא אדם מבית השחיטה ולא יגרום ולא יתיר שיוצא עוף שחוט אלא לאחר
 שנבדק על ידי הפקיד, או על ידי אדם שהפקיד הרשהו לכך בכתב, והוטבעה על העוף

 החותמת הרשמית של בית השחיטה. י

 5. לא יוציא אדם מבית השחיטה, לא יגרום ולא יתיר שיוצא עוף שהובא לבית השחיטה
 לשחיטה, בין חי ובין מת בשעת הוצאתו, אלא אם ניתנה לדרשות להוצאה בכתב על י ידי

 הפקיד. . יי . |
 6. ׳.- (א) לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף ^חוט ולא ימרוט נוצותיו ולא ייכנס לבית

 השחיטה אלא לפי רשיון מאת המועצה. |
 (ב) הודאות סעיף קטן(א) לא יחולו על פקיד,ציבורי, ׳או פקיד או עובד אחר של
 המועצה, הנכנסים למילוי תפקידיהם, ולא על בודק בשר, מלמד או לומד הלכות שחיטה׳

 או,אדם אחד אם ניתנה להם רשות לכך בכתב מאת ראש המועצה.

 7. (א< המועצה רשאית — לפי שיקול דעו(ד, — ליתן או לחדש, וכן להימנע מלתת
 'או לחדש, רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי:סעיף 6¡ רשיון שניתן או שחודש כאמור

 יצויין בו היום בו הוצא ותקפו יהיה מאותו יום. |.
 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו יש לד!גיש למועצה בכתב.

 (ג) בקשה לחידוש רשיון יש להגיש לפחות חודש לפני תום תקפו.
 (ד) המבקש רשיון או חידושו של רשיון יצרף לבקשתו שניי תצלומים שלו שאחד

|  מהם יודבק לרשיון אם יינתן. '
 (ה) תקפו של כל רשיון יפוג ביום 31 בדצמבר של השנה שבה הוצא.

 (ו) בעד כל רשיון יש לשלם למועצה אגרה בסך 500 פרוטה.
 (ז) לא יינתן רשיון אלא לאדם.שמלאו לו שש עשרה שנה ושקיבל תעודה מאת

 הרופא הממשלתי המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
 8. • (א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע, אם בעל הרשיון —
 (1) מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה;
 (2) מונע פקיד או אדם אחד מלמלא תפקידו בבית השחיטה או בסביבתו׳ או

 מפריע לו בזה > !
 (3) !תחייב בדין על עבירה פלילית שיש בד, משום קלון 1

 (4) מפר או אינו ממלא מיד אחדי לודאות של פקיד או של אדם הפועל בשמו,
 שניתנו על פי חוק עזר זה, או כל | הודאה חוקית אחרת שניתנה ;על ידיהם,

 הנוגעות להנהלה תקינה של בית השחיטה ולסדר הטוב בו!
 (5) -נמצא סובל ממחלה מידבקת ? | ג

 (6) גורם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו ?
 (7) גודם להפרעת הסדר בבית השחיטה.

 (ב) הפקיד. דשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום, מחמת
 י הסיבות הנקובות בסעיף קטן(א). ן

 (ג) .אדם, שדשיונו בוטל או הותלד, •לפי!סעיף קטן (א),.זכאי לערער על כך לפני
 שר הפנים, או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך, והןזלטתו תהיה סופית.

 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוקן עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של
 בעל רשיון לפי סעיף 17.

 קובץ התקנות 1,605׳ גםיו! תשמ״ז, 17.5.1956



 מעמה גןבוע
 לשוחטים

 בךיקת עופות
 חיים

 בדיקת עופות

 אח לשלם
 פיצויים

 החלטת הפקיד
 סופית

 מוצאו של העוו*

 הובלתם של
 עופות שחוטים

 אגרת שחיטה

 ענשים

 ביטול

 השם

 9. אדם הנכנס- לבית השחיטה־ או נמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הפקיד, מעטה נקי
 אפוץ מים, לפי דוגמה ׳שאושרה על ידי הפקיד, או נעלי גומי, או גם,מעטה וגם נעלי גומי,
 ויכבם את המעטה ואת־ נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע הפקיד! ־לא יצא אדם את

 בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

 10. עופות שנלקחו לבית השחיטה לשחיטה רשאי הפקיד לבדקם בין לפני הכנסתם
 לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ואם דאה שהם חולים רשאי הוא לאםוד את שחיטתם ולצוות.
 לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו.: הוצאות סילוקם של העופות או
 הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שניהם יחד ועל

 כל אחד מהם לחוד.

 11. הפקיד רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה ואם מצא בו חבורה אוימחלה
 או שראה חשש שלא יהיה ראוי לאכילת בני־אדם* דשאי הוא לצוות שהעוף, יוחרם וייעשה

 בו כפי שיורה. י.

 12. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהפקיד נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים 10 ו־11.

 13. החלטת־ הפקיד בדבר מצבם של עופות שנשחטו או שלא נשחטו או •בדבי* היותם
 ראויים לאכילת'בני־אדס, היא סופית. ;׳־-••- •

 14. המביא עוף לבית השחיטה לשחיטה יודיע לפקיד, אם יידרש לכך, את מקום מוצאו
ל העיר• י י  ש

 15. לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה אלא בכלי רכב שאושרו
 על ידי רופא ממשלתי בכתב כמתאימים לכך.

 16. המביא עוף לבית השחיטה לשחיטה ישלם למועצה אגרת שחיטה בשיעור שנקבע
 בתוספת וגם אם השתמש הפקיד לגבי העוף'בסמכותו לפי סעיף 11.

 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

— בטל.  18. חוק עזר לרמת השרון(שחיטת עופות), תשי״ב—1952 3

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון(שחיטת עופות), תשט״ז—1956״.

 פרוטות
100 
200 
300 
300 

 תופפת
 (סעיף 16)

 בעד כל תדנגול(ת)
 בעד כל ברווז

 בעד כל אווז
 בעד כל תרנגול הודו

י פ ס  י צ ח ק כ
 ראש המועצה המקומית רמת־השדון

 נתאשר. •
 י״ב באייר תשט״ז(23 באפריל 1956)

 (חמ 85404)
ה ד ו ; ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 ק״ת 242, תשי״ב,'עט׳ 493.

 קגב?,התקנות,005״ ז׳ בסיון תשט״ז, 7.5.1956ג



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה האזורית רמת נגב בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה שהמועצה האזורית רמת נגב החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
 עשרים למאה יווסף על כל סכים של —

 (1) ארנונה שהוטל על ידי המועצה האזורית רמת נגב ולא שולם תוך ששה
 חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הוו־אות פקודת המועצות המקומיות, 11941ז
 >2) מס עסקים מקומי שהוטל על ידן.המועצה האזורית רמת נגב ולא שולם
 תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי ההוראות של חוק.עזר לרמת

 נגב(מם עסקים מקומי), תשט״ו—211955,

ר ו ר ה ד ד ו ה  י
 ראש המועצה. האזורית רמת נגב

 •:. נתאשד. .- . ן
 י״ט באייר תשטי׳ז(30 באפריל 1956)

 (חמ 85465)
ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 494, תשט״ו, עמי 358.

 קובי; התקנות 605, ז׳ נסיו; תשט״ו, 17.5.1956
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

800 
 המחיר 200 פרוטה


