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 פקודת הירושה
ת הירושה ו נ ק ן ת ת לתיקו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת הירושה סעיף 45 לחוק כתי המשפט, תשי״ז—
 1957 ? ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 זזסוםפך

 .תוכחת תקפה
 ע5 צוואה

, תבוא תקנה זו: :  במקום תקנה 2 לתקנות הירושה 3
 ״ביתהסעפט 2 (א) בקשה לקיום צוואה או למינוי מנהל לעזבונו של מת תוגש,
 בטופס א׳ או ב׳ שבתוספת הראשונה לתקנות אלה, לבית המשפט המחוזי

 כאמור בסעיף 26 (3) לפקודת הירושה(להלן — הפקודה),
 (ב) היו מקום מגוריו של המבקש או המשרד של עורך דינו
 מרוחקים יותר מעשרה קילומטרים מבית המשפט, על המבקש לתת מען
 למסירת מסמכים משפטיים שיהיה במקום מתאים הנמצא בתחום של עשרה

 קילומטרים מבית משפט מחוזי או מבית משפט שלום,״

 תקנה 4 לתקנות הירושה — בטלה.

 במקום תקנה 7 לתקנות הירושה תבוא תקנה זו:
 7. (א) בית המשפט יחקור בדבר העובדות הטעונות הוכחה לפי
 סעיף 12 לפקודה ובדבר תקפה של צוואה שסעיף 12 האמור אינו חל

 עליה.
 (ב) העובדות הטעונות הוכחה כאמור יש להוכיחן על ידי עדות
 לפני בית המשפט או על ידי תצהירים של המבקש ושל העדים לצוואה,
׳ שבתוספת הראשונה לתקנות t אולם רשאי  שניתנו לפי הטפסים יהי רי
ד מעדי הצוואה, וכן ח א ל  בית המשפט להסתפק בעדותו או בתצהירו ש

 רשאי בית המשפט לדרוש ראיות נוספות.
 (ג) משוכנע בית המשפט שאין אפשרות סבירה להשיג את עדותם
 או את תצהיריהם של העדים לצוואה, או של אחד מהם, רשאי הוא לוותר
 על העדויות או על התצהירים האמורים, ובלבד שהעובדות הטעונות

 הוכחה כאמור הוכחו להנחת דעתו על ידי ראיות אחרות.״

 במקום תקנה 10 לתקנות הירושה תבוא תקנה זו:
 ״דחיית הייה 10. לא הובאו ראיות להנחת דעתו של בית המשפט להוכחת תקפה של
 הצוואה או על עובדה מהעובדות הטעונות הוכחה, רשאי בית המשפט
 לדחות את הדיון לשם הבאת ראיות נוספות, וכן רשאי הוא לצוות על
 פרסומים נוספים בדרך שתיראה לו* אולם רשאי בית המשפט לסרב

 לדחות את הדיון אם נראה לו שהמבקש התרשל בהבאת הראיות.״

 אחרי תקנה 11 לתקנות הירושה יבואו תקנות אלה:
 ״תק״תהדיי) '11א. (א) הוראות התקנה 6ןיוהחלקים ט׳ די״ב לתקנות הפרוצידורה
ת האזרחית, 41938 (להלן — תקנות הדיון האזרחי), יחולו על התנגדות לפי  ע* י

 תקנה 11, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
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 (ב) לענין תקנות׳ אלה כל מקום שנאמר בו בתקנות הדיון
 האזרחי —

 ״פרשת תביעה״ או ״תביעה״ קרי ״בקשה לקיום צוואה״,

 ״הגנה״ קרי ״התנגדות״,

 ״התובע״ קרי ״המבקש״,

 ״הנתבע״ קרי ״המתנגד״.

 (ג) תחולת תקנות הדיון האזרחי באמור אינה באה. לגרוע מהר
 ראות תקנות הירושה ואין לפרשה כגורעת מחובתו של בית המשפט
 לדרוש הוכחתה של כל עובדה, כשההוכחה נראית לו נחוצה, על אף טענות

 הצדדים או הודאותיהם.

ה שכנלי 11ב, (א) רשאי המתנגד לקיום צוואה לכלול בכתב התנגדותו בקשה ^  נ
 נגדית לכל זכות או תביעה לכל סעד לפי תקנות אלה.

 , (ב) כל התנגדות לקיום צוואה יראוה כבקשה נגדית ויחולו עליה
 . הוראות תקנות אלה לגבי בקשות, למעט חובת פרסום בעתון! אולם רשאי
 בית המשפט לצוות שתתפרסם עליה ־הודעה כללית בעתון או שתינתן

 עליה הודעה לאדם פלוני.

 (ג) נכללה בכתב ההתנגדות בקשה נגדית כאמור בתקנת
 משנה(א), חייב המבקש להגיש כתב התנגדות לבקשה האמורה.״

 6. אחרי תקנה 14 לתקנות הירושה תבוא תקנה זו:

 ־ ״דחיית הריי! 14א, לא הובאו ראיות להנחת דעתו של בית המשפט להוכחת עובדה
 מהעובדות .הטעונות הוכחה, רשאי בית המשפט לדחות את הדיון לשם
 הבאת ראיות נוספות! אולם דשאי בית המשפט לסרב לדחות את הדיון

 אם נראה לו שהמבקש התרשל בהבאת הראיות.״

 7. בתקנה 16 לתקנות הירושה, במקום ״בתקנה 11״ יבוא ״בתקנות 11, 11א, 11ב, תיקי! תהנה 10
 והוראות תקנות אלה בדבר התנגדות לקיום צוואה ובקשה נגדית יחולו גם על התנגדות

 לצו הנהלת עזםן׳ בשינויים המחוייבים לפי הענין.׳*

 הוספת
 תקנה 14א

 הוספת תקנת
 משנה 20 נ3)

 8, בתקנה 20 לתקנות הירושה תיווסף תקנת משנה זו:
 ״(3) הבקשה תהא נתמכת בתצהירים של שני עדים ויוכל המבקש להיות אחד

 מהם.״

 הוספת תקנת
 משגה 21 (ב)

 9. הכתוב בתקנה 21 לתקנות הירושה יסומן תקנת משנה 21 (א) ואחריה תיווסף תקנת
 משנה זו:

 ״(ב) היו מקום מגוריו של המבקש או המשרד של עורך דינו מרוחקים יותר
 מעשרה קילומטרים מבית המשפט, על המבקש לתת מען למסירת כתבי בית־
 דין שיהיה במקום מתאים הנמצא בתהום של עשרה קילומטרים מבית משפט

 מחוזי או מבית משפט שלום.״

 10. בתקנה 22 לתקנות הירושה יימחקו המלים ״ובמשרד הפקיד המחוזי״. תיקו! הןגה 22
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 ה ש ו ר י  תיקי! חסנה23 11, בתקנה23 לתקנות ה
 (!) בתקנת משנה (1) יימהקו המלים ״ועל ידי מזבטה מאת מוכתר המקום ־

 שבו היה מקום מגוריו האחרון של המנוח בפלשתינה(א״י)״ 5

 (2) בתקנת משנה (1), בסופה, במקום ״ועל הגשת המזבטה של המוכתר״ יבוא
 ״ועל עדותם של העדים או של אחד מהם״:

 (3) בתקנת משנה(2), בסופה, יבוא —
 ״או לסרב לדחות את הדיון אם נראה לו שהמבקש התרשל בהבאת

 הראיות.״

 תיקו! תקנה 24 12. בתקנה 24 לתקנות הירושה, בסופה, יבוא ״והוראות התקנות 11א ר11ב יחולו על
 ההתנגדות״.

 בימו? תקנת 27 13, תקנה 27 לתקנות הירושה — בטלה.

 הוספת חלק >׳ 14. אחר תקנה 26 לתקנות הירושה, יווםף חלק.זה:

 ״ ח ל ק ג׳

 הוראות שונות

ד הגעת 27. בקשה בענין הנוגע לקיום צוואה, הנהלת עזבון והכרזה על ירושה ו  י
ת שלא נקבעה לה דרך הגשה בתקנות הירושה, תוגש בדרך שנקבעה בחלק י ע ' ?  נ

 ל׳ לתקנות הדיון האזרחי.

 ד&0קת יי ה 28. י (א) רצה המבקש להפסיק את הדיון בבקשתו לקיום צוואה, למינוי
ה מנהל עזבון או להכרזה על ירושה, יגיש בקשה בכתב על כך לבית המשפט " ' ק נ  כ

 והעתק ממנה יימסר לכל צד.

 (ב) דשאי בית המשפט להרשות למבקש לעשות כמבוקשו בתנ
 אים שייראו לבית המשפט, או לסרב לבקשתו! אם הרשה כאמור, יפסוק

 גם בענין הוצאות משפט.

 (ג) עם מתן הרשות להפסיק את הדיון, רשאי בית המשפט להר
 שות ליתר הצדדים להמשיך בדיון ולתת כל צו שייראה לו, ורשאי המבקש

 להיות צד מתנגד באותו דיון.

 הוצאות 9¿ (א) רשאי בית המשפט לקבוע את ההוצאות הכרוכות בכל דיון
 לפי תקנות אלה ולהחליט מי שישא בהן.

 (ב) הטיל בית המשפט את ההוצאות האמורות, כולן או מקצתן,
 על העזבון, יהיה להוצאות אלה, בכפוף לכל חוק, דין קדימה לפני כל

 חיוב אחר.

 יי^איי׳ 30. ניתן צו המשנה צו הכרזה על ירושה ונראה לבית המשפט שהצו
 צו הטתקז , ,

 צו מוטעח המקורי ניתן מחמת טעות שנגרמה על ידי הונאה או רשלנות מצד המבקש,
 יצווד. בית המשפט שאותו מבקש ישא בהוצאות הכרוכות בבקשה לשינוי
1 . . ! . . • ־ . • _ .  הצו. .
 הוצאות נקשה 31. דחה בית המשפט בקשה לשנות צו הכרזה על ירושה, דשאי בית

"" המשפט לצוות שהמבקש ישא בהוצאותיו של מי שהתייצב כנתבע.״ יי1  ״3
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 החלשת טופס א׳
 ?תוספת

 הראשונה

 15. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס א׳ יבוא טופס זה: ־

 ״טרפם א'

 ׳ (תקנה 2)

ואה ה לקיום צו ש ק  ב

 אל בית המשפט המחוזי ב

.  בענין הצוואה של המנוח.... — .

 אני א. ב.. מ שמעני למסירת
 מסמכים משפטיים הוא מבקש לאמור:

ח צוואה י נ ה . . . . .  1. המנוח י מ; .
 מיום ־ לחודש • • • שנת (יחד עפ התוספות

 • - המצורפות אליה מיום ״ לחודש שנת
. לחודש שנת •) כשהיא ערוכה . ום.  ומי

 ומאושרת כהלכה(ובה נתמניתי, אני המבקש, להיות מבצע הצוואה)

 המצווה הנ״ל מת ב .ביום .. לחודש שנת
 מבלי שביטל או ששינה את צוואתו הנ״ל(מלבד כנאמר בתוספות לצוואה הנ״ל).

 המצווה הנ״ל השאיר מטלטלים, זכויות, חובות המגיעים לו ומקרקעים מולק
. 2  ומירי בישראל והמבקש הנ״ל רוצה לקבל תעודת קיום צוואה לצוואתו הנ״ל

. וחבר לעדה (צייו את . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח ר ז  המצווה הנ״ל היה בזמן מותו א
והשאיר אחריו . .  העדה הדתית) ומקום מגוריו הקבוע היה ב .
 את הזכאים לרשת'אותו רכוש שלא הונחל על ידי צוואה.

: . .  5. לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל ו. .
 (פרט את העובדות הנותנות סמכות לבית המשפט לפי סעיף 26(3) לפקודת

 הירושה).

׳ המצורפות בזה מכילות פרטים מהמטלטלים והחובות המגי  6. התוספות א׳, ב׳ רג
 עים לעזבון והמקרקעים, הן מולק והן מירי, שהיו למנוח והמנוח לא השאיר ״

 כל רכוש אחר.

 7. התוספת די המצורפת בזה מכילה פרטים על כל החובות המגיעים מהמנוח ושיש
 לשלמם מתור רכושו בישראל.

 8. שוויים של נכסי המנוח בישראל (מטלטלים י ומקדקעים מסוג מולק) אינו עולה,
 לפי מיטב ידיעתי על םד לידות ושוויו של כל פריט ופריט

 מהרכוש המפורט בתוספות אינו עולה על הסכום הנקוב בצדו.

 אני מבקש בזה שתינתן לי תעודת קיום לצוואה הנ״ל (והתוספות) של המצווה
 הנ׳״ל וכי אותה צוואה(והתוספות) תקויים ותירשם בדרך הרגילה.

.2 

.3 

.4 

 היום • •לחודש. .שנת.

 השמט אט איז המבקש מבצע הצוואה.
 מחק• את טוני הרבוע שהמנוח לא השאיר ; חן נימוקיט מדוע המבקש אינו מבצע הצוואה.
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 16, בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס ב׳ יבוא סופם זה: •

 ״טופס ב'

 (תקנה 2)

ת עזבון ל ה נ ה ה ל ש ק  ב

 אל בית המשפט המחוזי ב

 בענין הצוואה של המנות

 אני א. ב מ שמעני למסירת
א מבקש לאמור: ו  מסמכים משפטיים ח

 1. אני'המבקש הנני של המנוח (שמקיט
 מגוריו האחרון היח ) אשר מת בלא צוואה ב

 ביום חודש שנת

 2. המנוח הניח אחריו אותי המבקש, ה
 שלו ואת מ (שמקום מושבו
 (שמקומות מושבותיהם) היד1ע(יפ) לאחרונה הוא (הם).••• • •<׳

 3. המנוח השאיר בישראל מטלטלים, זכויות, חובות המגיעים לו ומקרקעים מסוג
, ר עדיין אין להם מנהל. י ש א  מולק ומסוג מירי 1

 4. המנוח היה בזמן פטירתו אזרח וחבר לעדה (ציין את העדה
 הדתית) ומקום מגוריו הקבוע היה ב • • • •י

 5. אני הנני למעלה מבן 21 שנה וגר ב •וברצוני לקבל כתב
 הנהלה על המטלטלים, הזכויות, החובות המגיעים והמקרקעים מסוג מולק

ל המנוח הנ״ל. ש  ״ומסוג מירי 1

 6\ לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל ו
 (פרט את העובדות הנותנות סמכות לבית המשפט לפי סעיף 26 (3) לפקודת

 הירושה).
׳ המצורפות בזה מכילות פרטים מהמטלטלים והחובות  7. התוספות א׳, ב׳ דג
 המגיעים לעזבון והמקרקעים, הן מולק והן מירי, שהיו למנוח והמנוח לא השאיר

 כל רכוש או חובות פרט למפורטים בתוספות.

 8. התוספת ד׳ המצורפת בזה מכילה פרטים על כל החובות המגיעים מהמנוח
 ושיש לשלמם מתיך רכושו בישראל.

 9. שוויים של כל נכסי המנוח בישראל אינו עולה, לפי מיטב ידיעתי, על
 סך לידות ושוויו של כל פריט ופריט מהרכוש המפורט בתוספות

 אינו עולה על הסכום הנקוב בצדו.

 לפיכך הריני מבקש שיינתן לי, בתנאים הרגילים, צו הנהלה על כל המטלטלים,
 הזכויות, החובות המגיעים למנוח ולמקרקעיפ מסוג מולק ומסוג מירי בישראל אשר

 היו שייכים למנוח הנ״ל.

 היום לחודש שנת .•־••״

 1 מחק את סיגי הרכוש שהמנוח ?א השאיר.
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 17. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס ג׳ יבוא טופס זה:• / החלפת טופס נ׳.־
 לתוספת י י.־••

 הראשונה.
, • ־ פס ג  ״טו

 (תקנה 3)

ואה ה לקיום צו נ מ ז  ה

 בבית המשפט המחוזי ב

. י לחודש שנת . ם. ו  \ הי

 בעניו הצוואה של המנוח מ שנפטר ב

 ביום.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך ימים מיום

 פרסום הזמנה זו, וליתן טעם, מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא תירשם הצוואה
 האחרונה (והתוספות אשר לה) ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה ל

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 (חתום) י
 _ . הרשם״

 18. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס ד׳ יבוא טופס זך,.: החלפת טופס ר׳
- י לתוספת

 הראשונה
פס ד׳  ״טו

 • (תקנה 3)

ת עזבון ל ה נ ה לצו ה נ מ ז  ה

 בבית המשפט המחוזי ב י.

. שנת .  י היום לחודש.

 בענין עזבון המנוח מ : שנפטר ב

 ביום

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך • ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא יינתן ל... .

 צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים, הזכויות, החובות והמקרקעים מסוג מולק ומסוג

 מירי של המנוח שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו
 הנ״ל כאמור. -׳ • . י

 (חתום)..
 הרשם*
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 ז י

 בתוספים הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס ה׳ יבוא טופס זה:

 ״נזופפ ה'

 (תקנה 7)
ת פ ר ו צ מ ואה ה הל עזבון עם הצו ואה או למנ ה למבצע צו ע ו ב  ש

 אני ג. ד. נשבע בזה ואומד:

 1. הריני מאמין שהכתב המצורף בזה והמםומן על ידי מכיל (העתקות מאושרות
 כראוי) של הצוואה האחרונה (הנכונה והמקורית) (יחד עם

 תוספות) של המנוח מ (ההעתקות הנ׳׳ל
 הן חתומות אל נכון ומאושרות על ידי בית המשפט של .• •

 אשד אתו הופקד המקור שלהלן).

 2. [א] אני הנני מבצע הצוואה (מבצעת הצוואה) היחיד (היחידה) (אחד ממבצעי
 הצוואה) (המורשה חנכת והחוקי של מבצעי הצוואה) הנזכרים בצוואה.
 (תעודת קיום צוואה של הצוואה והתוספות ניתנת על ידי בית המשפט הנ״ל

 (לי)(למבצעי הצוואה הנ״ל). או

 [ב] בצוואה לא נזכר מבצע צוואה, או מבצע הצוואה הנזכר בצוואה נפטר,
 או מבצע הצוואה הנזכר בצוואה התפטר מתפקידו או מבצע הצוואה המכר

 בצוואה פסול.

 3. אני אנהל באמונה את כל המטלטלים, החובות המגיעים לעזבון והמקרקעים הן
 מולק והן מירי של המנוח לאחר שאסלק את החובות שהמנוח היה חייב בהם
 ואחלק את המתנות אשר ציווה בצוואתו (ובתוספות) עד כמה שרכושו יספיק

 ובמידה שהחוק יחייבני בכך.

 4. אני אציג רשימה של נכסי המטלטלים ושל נכסי המקרקעים הן מולק והן מירי
 של המנוח ואגיש חשבון על הנהלתו כל אימת שאדרש לכר כחוק.

 5. לפי מיטב ידיעתי נפטר המנוח ב ביום

 חודש שנת

 6. לפי מיטב ידיעתי היה מקום מושבו הקבוע בשעת פטירתו ב

 ד. לפי מיטב ידיעתי היה המנוח אזרח ובשעת פטירתו היה
 חבר לעדה(ציין את העדה הדתית).

/ ב׳ וגי המצורפות בזה פרטים מהמטל־  8. לפי מיטב ידיעתי מכילות התוספות א
 טלים והחובות המגיעים לעזבון והמקרקעים, הן מולק, והן מירי, שהיו למנוח

 והמנוח לא השאיר כל רכוש אחד.

 9. לפי מיטב ידיעתי מכילה התוספת ד׳ המצורפת בזה פרטים על כל החובות
 • המגיעים מהמנוח ושצריך לשלמם מתוך רכושו בישראל.

 10. לפי מיטב ידיעתי שוויים של כל נכסי המנוח בישראלי אינו עולה על
. לירות. . . ך  ס

 11. לפי מיטב.ידיעתי קרובי המצווה הנקובים להלן, ואלה בלבד, זכאים לקבל
 בירושה את נכסי המקרקעים הכלולים בעזבון המצווה ואשר לא ציווה עליהם

 בצוואה החלה עליהם על סי החוק.״

 החלפת ט1פס ה׳ 19.
 ?תוספת

 הראשונה
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 20. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, בטופס ר —. חיסון טוטם ו׳
 ?הוספת

) תבוא פסקה זו י. הראשונה ז  (1) במקום פסקה(

 ן י ״(ד) לא לבצע כל פעולה הטעונה הסכמת בית המשפט לפי סעיף 17

 לפקודת הירושה בלי הסכמה כזאת.״
 (2) פסקה(ט) — תימחק.

 21. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, בטופס ז׳ — תי?ח מלפש 1׳
 ?תוספת

 (1) אתר ״הצוואה האחרונה והתוספות המצורפות אליה של המנוח ״ הראשונה

 יבוא ״שהעתקתו מצורפת בזה/שהעתקותיהן מצורפות בזה״.

 (2) הסיפה ״מטעם בית המשפט • -הנשיא״ — בטלה.

 הח?פתטופם ה׳
 ?תוספת

 הראשונה

 22. בתוספת הראשונה לתקנות הירושה, במקום טופס ח׳ יבוא טופס זה:

׳ פ ח פ ו ט  ״

 (תקנה 14(2)) י

רפת) ואה מצו ן צו י א ב ) ן ו ב ז ת ע ל ה נ ה ה ל ע ו ב  ש

 אני ג. ד. נשבע לאמור:

. — נפטר מבלי לצוות לביתו(היה רווק) ולא . . . . . . .  1. המנוח א. ב .
 הניח אחריו (אשה, בו, נכד, הורים, אח, אחות) (במקרה ומנהל העזבון אינו

 מקרובי הנפטר אפשד להוסיף ״לפי מיטב ידיעתי״).

 2. (א) אני הנני ה. והקרוב ביותר למנות.
 או

 (ב) אני הנני המורשה הנכון והחוקי של
 ואחד הקרובים ביותר למנוח, י

 או
 (ג) נתמניתי. /אני הנני

 3 אני אנהל באמונה את הרכוש של המנוח, אשלם את החובות הנכונים ואחלק
 את מותר הרכוש על פי החוק.

.4 

.6 

 ד.

.8 

.9 
.10 

 (על פי הנוסח שבשבועת מבצע הצוואה)״.
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 23. בתוספת הראשונה לתקנות הידועה אחר טופס ט׳ יבוא טופס זה:

׳ פפי  ״טו
 (תקנה 7(ב))

ד לצוואה ר על ידי ע י ה צ  ת

 אני החתום מטה מ נשבע בזה/
 מצהיר בזה בהן צדק ואומר:

בזה/ומסומן על ידי מכיל את צוואתו !  י 1. המסמך המצורף בזה/שהעתקו מצורף
 ׳ של שייקרא להלן ״המצווה״.

 2. המצווה חתם על הצוואה בהיותו מעל לגיל 18 ובדעה צלולה וללא תרמית או
 השפעה בלתי הוגנת.

 3. המצווה חתם על הצוואה בפני מר ובפני, ושנינו
 חתמנו כעדים לצוואה במעמד המצווה בעת שחתם, כשאנו נמצאים יחד אותה

 שעה ובהיותנו מעל לגיל 18 ובדעה צלולה.״

 הוספח
 טופס י׳
 לתוספת

 הראשונה

 24. בתוספת השלישית לתקנות הירושה, במקום טופס א׳ יבוא טופס זה:

 ״טופס א׳
 (תקנה 21)

ז על ירושה ה למתן צו המכרי ש ק  ב

 אל בית המשפט המחוזי ב
 בענין עזבון המנוח , מ (מקום מגוריו)

 בקשה מאת
 1. המבקש הוא בן ואחד מיורשיו/נושה/טוען שהוא זכאי לקרקעותיו הרשומות/

 נושה שבפסק דין * של הנפטר(או של אחד מהיורשים).
 2. המנוח (שמקום מגוריו האחרון היה )

 נפטר ביום ב
 3. המנוח הניח אחריו מ (שמקום
 מגוריו הידוע האחרון היה, או: שמקומות מגוריהם הידועים האחרונים
 היו ) שמהם י נפטר לאחר מכן,

 וחניה
 4. המנוח השאיר אחריו בישראל מטלטליו, זכויות, חובות המגיעים לו ומקרקעין
 שערכם הכולל אינו עולה על (מחק סוגי נכסים שהמנוח

 לא השאיר).
 5. המנוח היה בזמן פטירתו אזרח וחבר לעדה (ציין את

 העדה הדתית) ומקום מגוריו הקבוע היה ב
 6. המנוח נפטר מבלי להניח צוואה או המנוח הניח צוואה י.

 7. לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל ו
 (פרט את העובדות הנותנות לבית המשפט סמכות לפי סעיף 26(3) לפקודת

 הירושה).
 לפיכך פונה המבקש בבקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח.״

 * ת! אשמבתאות לכר.

 הדולפת :!ופס א'
 לתוספת

 השלישית
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 25. בתוספת השלישית לתקנות הירושה, במקום טופס ב׳ יבוא טופס זה: החלפת םוטס ב׳
 לתוספת

 השלישית
׳ פס כ  ״טו

 (תקנה 22) :

 ח ז מ נ ה
 בבית המשפט המחוזי ב.%.

 היום לחודש שנת
 בענין עזבון המנוח , מ•• שנפטר

 ב ביום והמבקש
 מ

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשסט בקשה למתן צו המכריז על ירושת
 המנוח.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תור ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם, אם יש לו טעם כל שהוא, מדוע לא יינתן צו

 המכריז על ירושת המנוח, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 (חתוט)
 הרשם״

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הירושה(תיקון), תשי״ח—1958״. השט

ן ז ו ס ר ח נ  י׳ באדר תשי״ח(2 במרס 1958) פ
m • שד המשפטים m • o n ) 

 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש״י—1950
תים רו ר שי כ ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש״י—950! !,
 . אני מתקין תקנות אלה *,

 . 1. במקום תקנה 3 לתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ (אגרות ושכר שירותים), החלפת
ה 3 נ "  חש״י—21950, תבזא תקנה זו: « ת

 3; ,,שכרשירותיט 3. בעד בל שירות *?שירותים המפורטים בטור א׳ להלן, יגבה
•  נוטריון שבר בשיעור הנקוב^2נןוד ב׳ בצד אותו שירות: י

A י כ י י  ט

 טור א / שיעור השכר י *
 השירות / בלירות

 (1) (א) אימות חתימה — לכל התימה / 2
 (ב) ניתן במעמד אחד אימות חתימה על׳^םמך פלוני - י*

- לבל העתק —  וגם על העתק של אותו מסמך י
 מבלי להתחשב במספר החתימות 2

 _ ם״ח 43, תש״י, עמי 141.
ת ; 509, תשט״ו, עמי 82' ״ ק i s 1  2 ק״ת 93, תש" י, עט׳ 0
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 טור ב׳
 טור »׳ שיעור השכר

 השירות בלירות

 (2) (א) אישור העתק של כל מסמך, כולו או מקצתו —
 (1) / אם אץ בו יותר מ*300 מלים 2

 (2) זאם יש בו יותר מ־300 מלים —
 ()» ל ־300 המלים הראשונות 1.500
 (ב)/ לכל קבוצת 300 מלים נוספות 1.500

 (ג) לקבוצת המלים האחרונה שאינה עולה
1 3 0  על 0

 (ב) אושר במעמד/אחד יותר מהעתק אחד של אותו
 מסמך — לכל/אישור נוסף לאישור הראשון י 2

 (3) (א) תרגום מסמך לרב)>1 אישור אותו תרגום •
 לכל מסמך —

 (1) אם אין בו יו^ר מ־300 מלים
 (2) אם יש בו יותו/מ־300 מלים —

 (א) ל ־300 המלים הראשונות 5
 (ב) לכל קבוצת 300 מלים נוספות 3

 (ג) לקבוצת המלים/האחרונה שאינה עולה
 על 300

 (ב) אישור תרגום שלא נערך על י7י הנוטריון —
 לכל מסמך —

 (1) אם אין בו יותר מ־300 מלים
ם — מ  (2) אם יש בו יותר מ־300 מ

 (א) ל־300 המלים הראשונות 3
 (ב) לכל קבוצת 300 מלים נוטפות 2.500

 (ג) לקבוצת המלים האחרונה/שאינה עולה
 על 300 / , 2

ן לאותו ח  (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור א
 תרגום — בין שהתרגום נערך על ידי הנוטריון
 ובין שלא נערך על ידיו — לכל אישומי, נוסף

 * לאישור הראשון / 2

 (4) (א) קבלה ואישור של הצהרה בשבועה, של הצהרה •בהן
 צדק או של הצהרה אחרת — לכל מצהיר / 2.500

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאות/!
 הצהרה כאמור — לכל אישור נוסף לאישור/

 הראשון — מבלי להתחשב במספר המצהירים / 2

 (5) (א) עריכת מסמך בצורה הקבועה בטופס מם׳ 5 שב־ /
 תוספת הראשונה לתקנות נוטריונים למסמכים /

 יוצאי יוצאי חוץ, תשי״ז—1956 3 י /3

/ 
 ק״ת 630׳ חשי״ו, עט׳ 76.
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 השפ

 _ טור ה׳
 שיעוד השכר

 בלירות
 ׳^זוד א׳
 ז^״רות

 (ב) נערך במעמד אח^אותו מסמך יותר מפעם אחת —
 לכל אישור נוסף לז4*שור הראשון 2 י

 (6) כל פעולה הנוגעת למסמך שלא׳גהבע בעדה שכר בתקנה זו 2״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נוטריונים למסמכים יויןיאי חוץ (אגרות ושכר שירותים)
 (תיקון)׳ תשי״ח—&195״.

ן ז ו ס ר ח נ ! 
 ש1־ המשפטים

 ז׳ באדר תשיי׳ח (27 בפברואר 1958)
 (חט 70311)

 ׳פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944
 חוק בתי המשפט, תש^ז—1957

ן ח ב ר קצין מ י ק ס ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 לפקודת העמדת עבריינים במבחן, 11944 (להלן —
, סעיף 23  הפקודה), הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ת—1948 2
 לפקודת העבריינים הצעירים, 31937, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 *, אנו

 מתקינים תקנות אלה:

י י• הגדרות  1. בתקנות אלה —
 ״תסקיר׳* — לרבות חוות דעת לפי סעיף 3 (3) לפקודה או לפי כל דין אחר!

 ,.קצין מבחן מחוזי״ — קצין מבחן שנתמנה על ידי שר הסעד להיות קצין מבחן מחוזי.

 2. ראה בית משפט לבקש תסקיר קצין המבחן, יתן הוראה מתאימה לקצין המבחן
 המחוזי, והלח יטיל על קצין מבחן פלוני לערוך את התסקיר ולהגישו לבית המשפט.

 3. בית המשפט דשאי להורות שתסקיר שהוגש לו יימסר לבעלי הדין וכן לשמוע כל
 טענה שבפיהם לכתוב בו, אך אין הוא חייב לעשות כן.

 4. קצין מבחן יערוך תסקיר גם בהתאם להוראות היועץ המשפטי לממשלה או בא
 כוחו שניתנו באמצעות קצין המבחן הראשי ויגישו בהתאם להוראות האמורות.

 5. י תקנה 8 לתקנות העבריינים הצעירים, 1938 י, וכן פסקה (2) לתקנה 6 לתקנות מבחן ביטוי
 העבריינים, 61944— בטלות.

bvn —6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העמדת עבריינים במבחן(תסקיר קצין מבחן), תשי״ח 
 1958״.

 כ׳ בשבט תשי״ח(10 בפברואר 1958)
 (7Sחט 01)

 הנשת תסקיר
 ?בית המשפט

 טסיות תסקיר
 ?בעלי די]

 הגשת תסקיר
 ?יועץ המשפטי

 ?ממשלה ־

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הסעד

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 J עי׳ד 1 1944, תום׳ 1 מס׳ 1380, עט׳ 128.
 ע״ר תש״ח, חוס׳ א' מם'2, עטי 1.

 3 עייר 1937, תוס׳ 1 מס׳ 667׳ עפ׳ 77; ם״ח 220, 'תשי״ז, עט׳ 54.

 , * ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.
- י ע״ ר 1938, תום׳ 2 מם' 817, עט׳ 1033.

6 עייר 1944, תום׳ 1 טם׳ 1380׳ עט׳ 132 ; ק״ת 9, תש׳׳ט, עט׳ 162. ^ ׳ ׳  י
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 פקודת מס הכנסה, 1947
ה ופיצויים י ס נ ם, פ לי מו ת תנ ו נ ר ת בדבר כלליים לאישור ק ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8 (ה), 11 (ו). 16 (ג) וי82 לפקודת מס הכנסה, 1947 ג
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 *, אני מתקין

 תקנות אלה:
 תיסוז 1. בתקנה 29 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה ופיצויים)

 תשי״ז—1957 *, בתקנת משנה(ו), במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״שבעה חדשים״.
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה

 ופיצויים) (תיקון מסי 2), תשי״ח—1955״.

ל ו כ ש י א ו  י׳׳ג באדר תשיי׳ח (5 במרס 1958) ל
 >חמ 723118) שר האוצר

 1 ע״ר 10-17, תופי 1 פש' 1568, עם׳ 77 ; ם״ח 200. תשט״ז, עסי 52.

 2 ע״ר חיש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

ת 745. תשי״ח, עמי 100. ״ ק S 2  y 3 ק״ת 720, תשי״ז, עמי 1 ; 0

 הקנה 29

 השם

 חוק עבודת הנוער, תשי״ג-1953
ק ת החו י צ מ ת ת ג צ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 ר42 לחוק עבודת הנועד, תשי״ג—11953, אני
 מתקין תקנות אלה:

, יציג במקום העבודה, 2 . 1. המעביר נער לצורך עסק, משלח־יד או שירות ציבורי . - ״ ״ ״ ״  ״
 תחיי* הצגה נראית לעין, את תמצית החוק בנוסח שיפורסם בירחון משדד העבודה ״עבודה

 וביטוח לאומי״.
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי״ח—1958״.

ר י מ י נ כ ד ר  ו׳ באדר תשיי׳ח(26 בפברואר 1958) מ
 >ר.מ 2150ד< שר העבודה

 r 1 ס״ת 128, תשי״נ, עט׳ .115 2 י״פ 5:6, תש י ״ח, עמי 391.

 הצנת המצית

 השט

 פקודת הטלגרף האלחוטי
ט רדיו ל ק מ ד רשיון ל ע ה ב ר ג א ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי אני מתקין תקנות אלה:
 תיקי! תקנה 11 1. בתקנה 11 לתקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו), תשיי׳ז—1957 ? אחרי פסקה

 (3) תיווסף פסקה זו:
 ״(4) הוא מקולקל ואינו בשימוש״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו) (תיקון מס׳ 2),
 תשי״ח—1958".

ם ח נ מ ־ ן ם ב י י  נתאשר. ח
 ח׳ באדר תשי״ח(28 בפברואר 1958) המנהל הכללי של משרד הדואר

ג ר ו ף ב ס ו  >חמ 76023) י
 י שר הדואר

 1 חוסי א״י, כרד בי, פרק קנ״ב, עט׳ 1519.

י • ק״ת 694, תשי׳׳ז, עמי S120ק״ת : 758, השי״ח, עט׳ 521. / 
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 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
הטלפים ה ו פ ת ה ל ח גד מ ת נ ו מ ה ר חיסון ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 11945י, והסעיפים 14 (א) ; י
 ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 %, אני מתקין תקנות אלה:

, תבוא תקנה זן: החלפתת?נה 8  1י במקום תקנה 8 לתקנות מחלות בעלי חיים (מתלת הפה והטלפים) ג
 ״אנרית חיסי! 8. בעד הרכבת חיסון נגד מחלת הפה והטלפים על ידי פקיד וטרינרי

 ישולמו אגרות לפי טיב התרכיב ולפי כמות הומר החיסון שנכלל בהרכבה .
 כמפורט להלן ובשיעור הנקוב לצדה:

 ׳שיעור האנרה
 בלירות

 כמותחומר החיכוז
 במיליליטר.

 טיב
 התרביב

0.900 5 
 חד ערכי 10 1.100

1.400 15 

1.100 10 
 דו ערכי 20 1.600

2.200 30 

1.400 15 
 תלת ערכי 30 2.000

 45 3.000״

ם ־ : ׳  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מתלות בעלי חיים. (מחלת הפה והטלפים) (תיקון), ה
 תשי״ח—1958״.

ו ו ש ל י ד  ק
 שד החקלאות

 ייב באדר תשי״ח(4 במרם 1958)
 >חמ 73820)

 1 ע״ר 1045, תום׳ 1 מס׳ 1457, עט׳ 155.

 2 עייר חש״ח, תופ׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 חוקי א״י, כרד ני- עמ׳ 1577 ; ק״ת 631, חשט״ז, עט׳ 1173.

 פקודת היערות
 אכרזה על אזור שמור ליעד

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות ? והסעיפים 14 (א) 'ר2(ד) לפקודת  י ׳
, אני מכריז לאמוד:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

 1. . האדמות המתוארות בתוספת יהיו אזורים שמורים ליער בהשגחתה והנהלתה של אברזח על
 הממשלה. אזייים

 . • שמורים ליער
 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת היערות(אזור שמור ליער), תשי״ח—1958״. השם

 * הוקי א״י, ברר א׳, פרק ס׳׳א, עט׳ 690.
 3 ע״ר הש״ח, תום׳ א' טש־ 2, עטי 1.
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 ״תופפת
 1, המספר הסידורי: 454.

 שם האזור השמור ליעד: פריירים.

 המקום: בפר פריידיס, בפת חדרה.

 התיאור: נטיעות(עצי יער), יער טבעי ואדמות יעד.

 השטח בדונמים מטריים: 1,226.946.

 הגבולות: גבולותיו של השטח המקיף את החלקות המתוארות להלן:

 מפער | בנויש מעפר | ד,שטח בדונפ מטרי sDCר נגש הטרי כה

 49 11286 15.179 י» אמ/31/4(4)
 1 11288 38.138 אמ/31/4(12)
 2 11288 570.276 אמ/31/4(31)
 12 11288 11.931 אפ/31/4(14)
 35 11288 3.326 אמ/31/4(15)
 42 11288 68.172 אמ/31/4(16)
 12 11289 519.924 אמ/31/4(17)

 המספר הסידורי:485.
 שם האזור השמור ליער: כברי.

 המקום: כפר כברי, בפת עכו.
 התיאור: יער טבעי ואדמות יער.

 השטח בדונמים מטריים: 2,911.475.
 הגבולות: גבולותיו של השטח המקיף את החלקות המתוארות להלן:

 הלסות מספר בנוע מכפר השטח בדונם מטרי .מכפר ננס המרינה

 2 18359 82.817 אמ/44/13(11)
 8 18360 374.767 אפ/44/13(6)
 27 18360 630.009 "אמ/44/13(7)
 10 18361 863.936 אמ/44/13(8)

 11 18361 179.210 אמ/44/13 (15)
 1 18362 240.626 אמ/44/13(10)
 21 18362 324.189 אמ/44/13 (17)
 22 18362 215.921 אמ/44/13 (18)

ז ו ש ל י ד  ק
 שר החקלאות

 י״ב באדר תשי״ח(4 במרס 1958)
 (חט 73802)

 854 קונץ ׳התקנות 777, ב״א באדר תש י״ח', 13.3.1958



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

 ׳ צו בדבר שינויים בתעריף המכס
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים; 11937, הסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, וסעיף 1 להוק מסי מכס

 ובלו(שינוי תעריף), תשייט—*3194, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת*, לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן — התוספת), במקום פרט הח5טת
 769 יבוא פרט זה: פיט 69ז

 תיקו] פרט 419.

 תיקי]
 פרט 494

 הוספת פרפים
 כתוספת

 שיעור הסכם
 היחידה

, , 

־ ר י, ו א י ת  הפרט ה
 פרוטה 5פי ערד

 היחידה

, , 

־ ר י, ו א י ת  הפרט ה

 פטור״.

ת כאמיר י נ כ ת ת ר ג ס מ ובאימ כ ן המי בי  טו
 בפרט 1נ לתוספת לתיק המכס, הבלו ומם הקניה

 (ביטול פטור מיוחד), תשי׳׳ז—1957 5

 ״769

 פטור

 בתוספת, בפרט 419, אחרי סעיף(ו) יווסף סעיף זה:

 ״'(0 ציוד המשמש לצדכי בנק דש מסוגים אלה:
 (1) צנטדיפוגה מיוחדת לבקבוקי דם המפורשים

 בסעיף קסן(3) !
t (2) מקדר מיוחד לבבק דם 

"Pyrogenic Free" (3) בקבוקים לדם מזכוכית 
 לרבות מכסיהם המיוחדים, לסגירתם

 ההדמטית
 ובלבד שהציוד כאמור מיובא באישור המנהל הכללי

 של משרד הבריאות.״

 בתוספת בפרט 494, בסעיף(ב), במקום סעיף קטן(1) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(1) שמספורט 100 דניה או יותר:

 א. שהושטו בנמל היעוא בדרד לישראל לפני
 ם׳ בטבת תשי״ת(1.1.1958) פטור
 ב. אחרים 30%״

.3 

 פטור

 פטור

 פטור

 4. בתוספת יווספו פרטים אלה:

ג ׳ds״Road st• ״431ג מ ה פ מ י כ ר ד עה כ פ לקבי י ד מ פ  מ
("Cat Eyes") לרבות ״עיני חתול״ 

ל הכללי ה נ מ ר ה ובאו כאישו ת שי ו ק נ ו ל א . 
ת ו א י ר ב ד ה ר ש  של מ

, לרבות מכוניות י קדקפ ש לצרכ מ ש מ  ציוד ה
 משא וקרונות דירה גדורים, ובלבד שהציוד יוצא

 הוד תקופה שתיקבע על ידי המנהל
 , המנהל רשאי לדרוש בטוחות כי תנאי פרס זה יתמל־
 או, ואט ישתמשו בטובין שלא בהתאם לתנאים ישולם

 המכס התל עליהם.״

 706ב

796 

 * ק״ת 750, חשי״ח, עט׳ 300.
 5 ס״ח 232, תעי״ז, עט׳ 14.

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עם׳ 1.

 ־ עייר חש׳׳ח, תוס׳ אי מס׳ 2, עמי 1,

 8 סייח 16, תש״מ, עטי 154.
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 תחילי! 5. תחילתו של צו זה היא —

, 431ג ד706ב ביום ו׳ בתשדי תשי״ח (1.10.57). 0 ) 4 1 9 , 7 6  (1) לגבי פרטים 9
 (2) לגבי פרט 796 ביום ט׳ בשבט תשי״ח (30.1.58).

 (3) לגבי פרט 494 ביום י״ח באב תשי״ז(15.8.57).

 השפ 6. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת פס׳ 7), תשי״ח—1958״.

ל ו כ ש י א ו  י״ז באדר תשי״ח(9 במרס 1958) ל
ש 301;2ז< שר האוצר ת  נ

 פקודת מס הרכוש החקלאי, 1942
 צו בדבר שיעור המם בעד בנינים תעשייתיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (1) לפקודת מס הרכוש החקלאי, 1942 1 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 • מצווה לאמור:

 שיעיר הנפ 1. השיעור לפיו ישולם מם הרכוש החקלאי בעד כל בנין תעשייתי לגבי השנה המתחילה
 ביום י״א בניסן תשיי׳ח (1 באפריל 1958), יהא עשרה אחוזים למאה מהשווי השנתי הנקי

 של הבנין, שיחושב בהתאם לסעיף 9 לפקודה.

 השמ 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש החקלאי(בנינים תעשייתיים), תשי״ח—1958״.

ל ו כ ש י א ו  י׳ באדר תשי״ח (2 במרס 1958) ל
" . שד האוצר e n 2301) 

 1 עייר 1042, מס׳ 1חוה׳ 2S11, עמי 9.

 ־ עייר ר.׳:״,־!, תום׳ א׳ מסי 2, עמי 1.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה), תשט״ז-1956
 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (2) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם
 הכנסה), תשט״ז—A 1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה —
* 

 ״תכנית החסכון״ — תכנית החסכון של בנק לאומי לישראל בע״מ בסכום כולל של 10
 מיליון לירות, נוסף לסכום הכולל של תכניות החסכון לפי צו לעידוד החסכון (פטור
 ממם הכנסה) (מס׳ 2), תש יי׳ ז—1956 י, צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מם׳ 4),
, וצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 3), תשי״ח—1958 *>  תשי׳׳ז—1957 5

 הידוע בשם ״כח״(כולנו חוסכים) שאושרה על ידי שר האוצר 5
 1 מ״ח 201, השם״ז, עמי 52.

 2 ק״ת ״!ז0, ודשי״ו, עמי 42.

 3 ק״ת 77* השי״), עם׳ 900.

 4 ק״ת 760, תשי״ח, עטי 515.

 S56 קובץ התחנות 777, ב״א באדר תשי״וז^ 13.3.1058



 פטור
 מטס הכנסה

 השם

 ״פקדון״ — כסף שהופקד על ידי יחיד בבנק לאומי לישראל בע״מ במסגרת תכנית החסכון
 עד לסכום כולל של 5000 לירות, תמורת תעודת חסכון על שם, ואשר נשאר מופקד

 שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממם.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 7)׳ תשי׳׳ח—&195״,

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י׳׳ב באדר תשי״ח (4 במרס 1958)
 (חמ 72050)

 הנדרות

 פטור
 ממם הכנסה

 ד,יעפ

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנםה), תשט״ז-1956
 י צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (2) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם
 הכנסה),׳ תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 י 1. בצו זה —

 ״תכניות החסכון״ — תכניות החסכון של בנק דיםקונט לישראל בע״מ, בסכום כולל של 5
 מיליון לירות, נוסף לסכום הכולל של תכניות החסכון לפי צו לעידוד החסכון (פטור
 ממס הכנסה), תשי״ז—1956 2, וצו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 5), תשי״ז—

 31957, הידועות בשם ״חסכון פרם״, שאושרו על ידי שר האוצר;
 ״פקדוך — כסף שהופקד על ידי יחיד בבנק דיסקונט לישראל בע״מ, במסגרת תכניות
 החסכון עד לסכום כולל,של 5000 לירות, בתשלום חד פעמי או בתשלומים חדשיים
 קבועים מראש שלא חל'בהפקדתם פיגור במשד תקופה העולה על 60 יום ואשר נשאר

 מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה)(מם׳ 8), חשיי׳ח—1958״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 י״ב באדר תשי׳יח (4 במרס 1958)
 (חם 72050)

 1 ם״ח 201, תשט״ו, עט׳ 52.

 2 ק״ת 535), תשי׳׳ז, עט׳ 42.

 ג ק״ת 677, חשי׳׳ו, עט׳ 907.

 תחולת הפקודה

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
 צו בדבר תחולת הפקודה

 . בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו*4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 1 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשיח—1948 ־

 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך המתוארת בתוספת(להלן — הדרך).

 * חוקי א״י, ברר בי, פרק הבייט, עט׳ 1282.
 2י ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
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 עבודות שיפור 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק 15 מטר ממרכז הדרך.

 למפ 3. לצו זח ייקרא ״צו הדרכים (מזבן והתווייתן)(כביש מחבר כביש בר־גיורא—מבוא־
 ביתד עם כביש שער־הגיא—בית־גוברין), תשי״ח—1958״.

פפת  תו

 רצועת קרקע שבין נקודת ציון 158.960 — 125.600 בקירוב, על חכביש בר־גיורא—
 מבוא־ביתר לבין נקודת ציון 145.030 — 121.580 בקירוב, על הכביש שער־הגיא—בית־
 גובדין, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מסי כ/3295, הערוכה בקנה מידה ק״מ

 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה.

 העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת העבודות הציבוריות, רחוב הנביאים,
 ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 ג׳ באדר תשי״ח(23 בפברואר 1958)
 (חס 75040)

 פקודת הדרכים (רחבו והתווייתן)
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) ׳,(להלן —
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני

 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך המתוארת בתוספת(להלן — הדרך).

 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק 15 מטר ממרכז הדרך.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים (רחבן והתווייתן) (כביש לאיגוף טול־כרם), תשי״ח—
 1958״.

פפת  תו

 רצועת קרקע שבין נקודת ציון 187.900 — 149.000 ובין נקודת ציון 148.800 —
 191.000 בקירוב על הכביש בית־ליד—טול־כרם ובין נקודת ציון 190.900 — 150.100
 בקירוב על הכביש בית־ליד—טול־כרם לבין נקודת ציון 196.300 — 153.000 בקירוב על
 הכביש טול־כרם—בקעח־אל־גרביה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/24/419,

 והערוכה בקנה מידה ק״מ 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה.

 העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, שכונת אבו־כביר, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 חתולת הפקודה

 אבודות שיפור

 ומוט

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שד העבודה

 ג׳ באדר תשי״ח(23 בפברואר 1958)
 (חט 75040)

 1 חוקי א״ י, כרד ב׳, פרק קכ״ט, עט׳ 1282.

 3 עייר ת׳ע״ח, תום׳ א' טס׳ 2, עטי 1.
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 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
ה ד ו ק פ לת: ה ר תחו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים י(רחבו והתווייתן)1 (להלן —
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948*, אני

 מצווה לאמור:

 1. י הפקודה תחול על הדרך המתוארת בתוספת(להלן — הדרך), תחז?ת הפקודה

 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק 15 מטר ממרכז הדרך, עבודות שיפוי

 3. י לצו זה ייקרא ״$נו הדרכים (רחבן והתווייתן) (כביש לאיגוף קלקליה), תשי״ח— השם
,"1958 

 תופפת
 רצועת קרקע שבין נקודת ציון 174.770 — 145.900 בקירוב על הכביש ג׳לג׳וליה—
 קלקליה לבין נקודת ציון 175.900 — 144.300 בקירוב על הכביש כפר־סבא—קלקליה ובין
 נקודת'ציון 176.400 — 145.260 בקירוב!על הכביש כפר־סבא—קלקליה לבין נקודת ציון
 179.590 — 146.620 בקירוב המסומנת לשם זייהוי בקו אדום במפה מם׳ כ/42/418, הערוכה

 בקנה מידה ק״מ 1:20.000 .והחחומה ביד שר העבודה.
 העתקי המפה האמורה מופקדים במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, שכונת אבדכביר, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה0 בשעות העבודה הרגילות.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 ג׳ באדר תש י״ח(23 בפברואר 1958)
 (חט 75040)

.2S 121חוקי א״י, כדר בי, פרס קכ״ט, עטי 

 2 עייר תש״ח, חוסי א' 0ס׳ 2, עטי 1.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגבה), 1939
 צו בדבר מתן התחייבות וערבות על ידי מבק׳טי רשיונות יבוא

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגבה),
, אני ׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־  1939 נ
 מצווה לאמור: י י י

 1, י בסעיף 1 לצו יבוא(מתן התחייבות וערבות על ידי מבקשי רשיונות יבוא), תשי״ג— תיקח שעי!• 1
 51953, במקום פסקה 2 תבוא פסקה זו:

 ״(2) ערבות למילוי התחייבויות לפי פסקה (1), לרבות התחייבות או הפקדת
 כסף בסכום שתדרוש ובמקום שתקבע״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו יבוא (מתן התחייבות וערבות על מבקשי רשיונות יבוא) (תיקון), ־השם
 תשי״ח—1958״.

י ל ת פ ץ נ ר  י״ב באדר תשי״ח (4 במרס 1958) י פ
ף  (חט 74056) ש

 ממלא מקום שד המסחד והתעשיה
 . 1 עייר 1939, תום׳ 1 מם׳ 008, עטי 137.

 / 2 עייר חש״ח, תום׳ א׳ טסי 2, עטי 1.
ת 651, תשי׳׳ז, עפ863' . ״ ק S ; 142 ק״ת 389, תשי׳׳נ, עטי y3/ 
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״ח- 1957  חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי
 צו כדבר פיטון מהגרים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 נ

, בסעיף 7, במקום ״תיאור מוצרי:בשר  תיקון ־,חום=ת 1, בתוספת לצו סימון מוצרים, תש״י—1930 2

 יכיל את כינויו של המוצר״ יבוא ״תיאור מוצר בשד יכיל את כינויו של המוצר, את שמם
 של בעלי החיים שמבשרם יוצר״.

 השט 2. לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים(תיקון), תשי״ח~־1958״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ט בשבט תשי״ח(9 בפברואר 1958) פ
 (רוט 740100) שד המסחר והתעשיה

 1 ם״ת 240, חש י ״ה, עם׳ 24.

 2 ק״ת 70, חש״ י, עט׳ 520.

״ח- 1957  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי
 צו בדבר ייצור נקניק ונקניקיות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 הכירות 1. בצו זד. —

 ,.המנהל״ — מנהל חטיבת המזון, מנהל אגף המחירים (מזון), מנהל אגף תעשיית מזון, מנהל
 מחלקת הקיצוב, מנהל סניף חטיבת המזון — מחוז ירושלים, מנהל סניף חטיבת המזון —
 מחוז תליאביב והדרום או סגנו, מנהל סניף חטיבת המזון — מחוז היפה והצפון או סגנו*

 ״יצרן״ — יצרן של נקניק או נקניקיות!
 ״בשר־בקר מיובא״ — בשר״בקד שייובא מחוץ לארץ בצורה קפואה, למעט קרביים

 וחלקים אחרים!
 ״בשד מבקר מיובא״ — בשר מבקר שייובא מחוץ לארץ לצרכי שחיטה, למעט קרביים

 וחלקים אחרים!
 ,קרביים וחלקים אחרים״ — בשר ראש, בשר אדום, פה, לשון, לב, ריאות, כרס, קיבה,
 טחול, מעיים, כבד, כליות, עטין, דגלים, זנב, כל אלה של בקר, בין שייובאו. מחוץ
 לארץ בצורה קפואה, ובין שהופקו מבקר שייובא מחוץ לארץ או מבעלי חיים אחרים,

 אשר בבשרם מותר להשתמש לייצור נקניק ונקניקיות בהתאם להוראות צו זה;
 ״עוף״ — תרנגול, תרנגול הודו, אווז, ברווז!

 ,.מים״ — מים ראויים לשתיה, אשר אושרו לכך על ידי משרד הבריאות ן
.  ״בית מטבחיים״ — בית מטבחיים שהוקם בהתאם לתקנות בית המטבחיים צ

 הסדרו! 2. לא ייצר אדם נקניק או נקניקיות אלא מהתמרים המפורטים בתוספת, חלק א׳, כולם
 ייייצי'י או מקצתם, ובשיעור שאינו עולה על האחוזים או החלקים שצוייגו בתוספת, חלק ב׳, לצד

 כל אחד מהם.

J 
 1 פ״ח 240, תשי״ה, עט׳ 24.

 2 הוקי א־׳י, ברך ני, עש׳ 1038.

s13.3.195 ,860 777קוב׳! התקנות , כ״א באדר השי״ח 



_ י םיינים?ייצור ת ו י ק י נ ק  3, (א) לא ישתמש אדם לייצור נקניק או נ
 (1) בבשד־בקר מיובא, אלא אש צו הפיקוח על מצרכיפ ושירותים (הקצאת

ו חל עליו! נ אי ,  מנות), תשט״ו—1955 3
 (2) בבשר מבקר מיובא, אלא אם —

 (א) ניתן לו היתר על כך בכתב מאת המנהל %
 (ב) הוקצב לו הבשר מאת המנהל.

 (ב) לא ישתמש אדם בבשר־בקר מיובא או בבשר מבקר מיובא, שהוקצבו לו מאת
 המנהל לייצור נקניק ונקניקיות, אלא לייצור זה בלבד.

ן שימוש בשו«ו  4. לא ישתמש אדם לייצור נקניק ונקניקיות בשומן חלב של הכליות, של הכרם א
 של המעיים.

 5, לא יחזיק יצרן במקום עסקו חמדי גלם היכולים לשמש לייצור נקניק או נקניקיות, החזקת חמרי
 אלא החמריס המפורטים בתוספת.

 6. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אתר, ששירת ייניט
 7, צו הפיקוח על המזונות (ייצור נקניק ונקניקיות), תשט״ז—1956, שפורסם בעתונים ביטו?

 ,.דבר״ ו־״הארץ״ ביום ט״ו באלול תשט״ז(22 באוגוסט 1956) — בטל,
 8. • לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור נקניק ונקניקיות), תשי״ח— השם

 1958״.
פפת  תו
 (סעיף 2)

 חלק א׳
 1 בשר־בקר מיובא,

 2. בשר מבקר מיובא, או מבעלי חיים אחרים, ובלבד שהבקר או בעלי החיים
 נשחטו בבית הטטבחיים ובשרם הוחתם בו כדין,

 3. שומן של בעלי חיים, אשר בבשרם מותר להשתמש לייצור נקניק ונקניקיות
 בהתאם לפרטים 1 ר2,

 י 4, בשר עוף, 1

 5. שומן עוף,
 6. חלקים פנימיים ואחרים,

. קמח תפוחי אדמה או כל עמילן אחר, 7 :  י
 8. שום, פלפל שחור, פלפל אדום, מלח, או תערובת מאחדים מאלה,

 9. םלפטד,
 10. צבע מאכל,

׳ חלק ב׳ ם י  M מ

 בנקניק בנקניקיות

8% . 5% 
 המרים מקשרים, כגון קמח תפוחי אדמה
 או עמילן אחר מחושבים כדקםטרוזה

 מים 57% 1 62%
 ניטריט כללי מבוטא כניטריט הנתרן :.. 200 חלקים למיליון

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י׳־׳ט בשבט תשי״ח(9 בפברואר 1958)
 (חמ 740129)

 3 ק״ת 531, תשט״׳ו, ו1מ׳ 1192 ; ק״ת 767, תשי׳׳ח, עמ׳ 000,

 קונץ התקנות 777, כ״א באדר תשי״וו, 13,3.1958 861



 חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
 צו בדבר התייצבות לרישום ולבדיקות ליטש קביעת בזשר לשירות בטחון

, אבי  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (ד) ר5(ו) לחוק שירות בטחון, תש״ט—1949 ג
 מצווה לאמור:

* 

 1. בצו זה —
 ״תושב קבוע״ — אשד, שמקום מגוריה הקבוע הוא בשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל
 ושבולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תש״א (3 באוקטובר 1940) ובין כ״ט באדר תש״א

 (28 במרס 1941), שני התאריכים בכלל, להוציא אשד. נשואה, אם לילד ואשה הרה.
 2. כל תושב קבוע נקראת בזה להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית ולבדיקות אחדות
 לשם קביעת כשרה לשירות בטחון, באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן, בשעות שבין 08.00

 ל־12.00, ביום המצויין בלוח ב׳ בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתה.
 3. לצו זה ייקרא ״צו שידות בטחון(קריאה לרישום ולבדיקות)(מם׳ 3), תשי״ה—1958׳*.

 לוח א׳
 ירושלים לשכת הגיוס, דחי בית־לתם, פינת עמק הרפאים 1

 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, יפו, דחי 303 מם׳ 1
 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ י. ל. פרץ מם׳ 32

 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה
 טבריה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת מול העיריה

 באר־שבע לשכת הגיוס, כביש ראשי(בנין חדש) ע״י קולנוע ״קרך

 לוח ב׳
 א יום שני או שלישי ג׳—ד׳ בניסן תשי״ח(24—25 במרס 1958)
׳ בניסן תשי׳׳ח(26—27 במרס 1958) ו ^  ב יום רביעי או חמישי' ה
 ג־ד יום ראשון או שני ט׳—י׳ בניסן תשי״ח(30—31 במרס 1958)

 ה יום שלישי י״א בניסן תשי״ח(1 באפריל 1958)
 ו יום רביעי י״ב בניסן תשי״ח(2 באפריל 1958)
 ז יום חמישי . יי׳ג בניסן תשי״ח(3 באפריל 1958)

 ח יום ראשון כ״ג בניסן תשי״ח(13 באפריל 1958)
 ט יום שני כ״ד בניסן תשי״ח(14 באפריל 1958)
 י יום שלישי כ״ה בניסן תשי״ח(15 באפריל 1958)

 כ יום רביעי או חמישי כ״ו—כ״ז בניסן תשי״ח(16—17 באפריל 1958)
 ל יום ראשון או שני ל׳ בניסן—א׳ באייר תשי״ח(20—21 באפריל 1958)

 מ יום שלישי ב׳ באייר תשי״ח(22 באפריל 1958)
 ב־ם יום רביעי ג׳ באייר תשי״ח(23 באפריל 1958)
 ע־פ יום חמישי ד׳ באייר תשי״ח(24 באפריל 1958)

 צ*ק יום ראשון או שני ז׳—ה׳ באייר תשי״ח(27—28 באפריל 1958)
 ר יום שלישי ט׳ באייר תשי״ח(29 באפריל 1958)
 ש*ת יום רביעי י׳ באייר תשי״ח(30 באפריל 1958)

 הגדרות

 התייצבות
 ?רישום

 ולקביעת
 בושר ?שירות

 בטחון
 השם

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד

 י״ג באדר תשי״ח(5 במרס ׳1958)
 (חם 73021)

 1 ם״ת 25, תש״ט, עם׳ 271 ; ס״ח 81, תש י ״א, עט׳ 243.

 862 קובץ התקנות 777, כ׳׳א באדר תשי״ה, 13.3.1058



י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחדרה בדבר שמירת הנקיון ואיפור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, מתקינה מועצת עידית
 חדרה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״העיריה״ — עירית חדרה*

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן ו

 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!
 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה;

 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר פר20 אנשים למטרה ציבורית,
 למעט בית מגורים 5

 ,בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו«
 ״•פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות, י

 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה ן
 ,,מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם ולא יפצח בבית עינוג גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם'פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה, שאת.
 תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

 6. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח יתדה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 והעובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח דשאי, בכל עת, להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות. ענשים

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדדה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח— השט
 1958״.

ר ק ר ק ו י ד ח צ  נתאשד. י
 י׳ בשבט תשי״ח(31 בינואר 1958) ראש עירית חדרה

 (חט 874211}
ה ד ה ו י י ל ב ד א ר ש  י

 שד הפנים י •

 איסור עישו!

 איסור מכירת
 גרעינים או

 פיצוחם

 איפור 5נ?ור
 וזריקת פסולת

 *מודעות

 חובת התראה

 רשות כניסה

 ע״ ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עמ׳ 1.

 קובץ התקנות 777, נ״אבאדר תשי״ת,׳83»13.3.1 863



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשוךלציון בדבר שטירת הנקיון ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף״ 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
 ראשון־לציון הוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העידיה״ — עירית ראשון־לציון ן

 ״ראש העיריוד — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה 5
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!

j ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה 
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מ־20 אנשים למטרה ציבורית,

t למעט בית מגורים 
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו{

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה;

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 4. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה,
 שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

 6. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום'
 ועובד על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל מעשה
 הדרוש לו כדי לבדר אס קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 8. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות. •

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (שמירת *זנקיון ואיסור העישון),
 תשי״ח—1958״.

 הנורות

 איסור ע״טוז

 איסור 5כ5ור
 וזריקת פסו5ת

 איסור מכירת
 נרעיניט או

 פיצוחם
 מודעות

 חובת ההראה

 סמכויות
 המפקח

 ענשיס

 ר׳צום

י ן  ח נ ה ל ו

 ראש עידית ראשוךלציון
 • נתאשר.

 י׳ בשבט תשי״ח(31 בינואר 1958)
 (חמ 807214)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 1 עייר 34ם1, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1,

58D13.3.1 , 864 ד, כ״א נאדר תשי׳׳ת77קונץ התיזנות 



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאילת בדבר שמירה על הנקיון

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

 1. בחוק עזר זה — הגדרית

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אילת!

 ,-בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג ן

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה ו

- בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו למטרה ציבורית יותר מ־20 אנשים,  ״מקום ציבורי״ י

 למעט בית מגורים ן . . ׳*.

 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו«

 ״פסולת״ — קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות, נייד, עטיפות מזון,

 דברי מאכל וכיוצא באלה ז
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה, איטורמכירת•
 נרעיניטאו

 פיצוחם

י י 5 כ י ? י ס י  3. לא יזרוק אדם פםולת.במקום ציבורי ולא ילכלכו. א
 וזריקת פסו5ת

 4. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לעניו חוק עזר זה, שאת מודעות
 תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה או מי שראש המועצה העביר אליו את

 סמכויותיו לצורך סעיף זה.

 5. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום חובת התראת
 והעובד על הוראות הסעיפים 2 או 3.

״ ב,1 רעות כניסה ן ש ע 1  6. (א) המפקח רשאי, בכל עת, להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ף
 מעשה הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הודאות חוק עזר זה. .

 (ב) לא יפריע אדם למפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם ש1 לירות, עג׳עים

 8. לחוק עזר' זה ייקרא ״חוק עזר לאילת(שמירת הנקיון), תשי״ח—1958״. השט

 נתאשר. ח. נ נ ר
 י׳ בשבט תשי״ה(31 בינואר 1958) ראש המועצה המקומית אילת •

 (חט 810909)
ה ד ־ י.ה ו ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

865 

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

 פוביז התקנות דדך. כ״א כאדר תשי״וו,- 13.3.1953



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגבעתיים בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

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

ח 1, בחוק עזר זה — י י י נ  ה

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גבעתיים!
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר נר20 אנשים למטרה ציבורית,

 למעט ביתימגורים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו ו

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פידות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וביוצא באלה!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2, לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין חוק עזר זה, שאת
 תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה או מי שראש המועצה העביר אליו את

 סמכויותיו לצורך סעיף זה.

 6. בעל מקום ציבורי, סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 והעובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח רשאי, בכל עת, להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי. ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח—
."1958 

 איסור עישח

 איפור מכירת י
 גרעינים או

 פיצווום

 איפור 5ב5וד
 הריסת פסו?ו1

 פורעות

 חובת התראה

 ריעות כניסה

 ענ׳עים

 השש

 ש. ב ן ־ צ ב י
 ראש המועצה המקומית גבעתיים

 גתאשד.
 י׳ בשבט תשי״ח(31 בינואר 1958)

 (חט 816408)
ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  י

 שר הפנים

 1 ע״ך 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 866 קובץ התקנות 777, כ׳׳א באדר תשי׳׳ה, 13.3.1958



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להדר־רמתיים בדבר כיעור קוצים

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף־9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה המועצה
 המקומית הדר־רמתיים חוק עזר זה:

ת רו י  1. בחוק עזר זה — הג
 ״המועצה״ — המועצה המקומית הדר־רמתיי ם!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר. אחר, בשדה או תחת כיפת כיעור ק
 השמים בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה.

 3 העובד על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות. ענשים

 4, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־רמתיים (ביעור קוצים), תשי״ח—1958״. העם

 נתאשר. ב. א ב ן י
 כ״ח בשבט תשי״ח(18 בפברואר 1958) ראש המועצה המקומית הדר־רמתיים

 (ה0 821315) י
ה * , ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 1 עייר 1941, וזויס׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 110.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לפרדם-חנה בדבר החזקת עופות והקמת לולים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית פדדס־חנה חוק עזר זה: י -

 ו

 1. י בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית טרדם־חנה ן

 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר. זה, כולן או מקצתן!
 .לול״ — מבנה הנועד לשכן עופות!

 ״עוף״ — לרבות תרנגולו אווז, ברווז, תרנגול הודו — ממין זכר וממין נקבה - לרבות
 אפרוחים!

 ״אזורי מגורים״ — האזור הכולל את גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע כמפורט
 בתוספת! י

 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי חוק עזר זה.

 1 עייר 1941, תוס' 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 ש1בץ התקנות ד7ז, כ״א באדר תשי״ח, 18.3.1958 867



 8. ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי לברר
 אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה.

 9. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים. או נתפרסמה.באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדם־חנה (החזקת עופות והקמת לולים), תשי״ח—
 1958״.

 החוקת־עופות 2, לא יחזיק אדם בתחום המועצה עופות חיים שלא לצורך שחיטה אלא בתוך לול.

 מת! רעיו! 3, (א) לא יחזיק אדם לול באזור מגורים אלא לפי רשיון בכתב מאת ראש המועצה
י ובהתאם לתנאי הרשיון. ש י י ' ח  י

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב לתתו'או לחדשו.

 תוק1 הרש י ה 4. רשיון יפקע בתום שנה לאחר נתינתו או חידושו.

ח 5. (א) ראש המועצה רשאי להתנות את מתן הרשיון או חידושו בתנאים אלה: י ע ר ה י א נ  ת
 (1) קביעת מקומו של הלזל)

 (2) התאמת הלול מבחינה היגיינית וסניטדית ן

 (3) שמידה קפדנית על נקיון הלול והחצר!
 (4) הגבלת מספר עופות בלול.

 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחדי תנאי הרשיון.

ח 6. ראש המועצה רשאי לבטל רשיון או לסרב לחדש רשיון אם הופרו תנאי הרשיון או י ש  ביטו5 י
 וסירוב 5הדשי אם הלול מהווה מפגע או מטרד סניטרי, ובלבד שבעל הרשיון הותרה בכתב וניתנה לו

 שהות של עשרה ימים לפחות לקיים את התנאים או לסלק את המפגע או המטרד.

 דרישה 5תקז 7. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק עופות לתקן את הלול
ת בו הם מוחזקים או לנקותו תוך התקופה באופן ולפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה. י " ג י ?  א

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(א), רשאית

 המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק,

 רשותבניפה

 שימושבםטבויות

 ממירה הודעוה

 ענשים

 • השם

 868 קונץ התקנות 77ז, כ״א באדר תשי״ח, 3ס13.3.19



פפת  תו

 נושי רישום קרקע וחלקות רישופ קרקע (וער בב?5)

 גושים: 10102 עד 10107,10105, 10109, 10111, 10119, 10121, 10123.
 גוש 10100 פרט לחלקות 37,33, 41 עד 138,116,110,46.

 גוש 10106 פרט לחלקות 21 עד 27,23, 29.
3  גוש 10122 פרט לחלקות 37 עד 9

 גוש 10124 פרט לחלקת 23.
 חלקות: 1 עד 23,11 עד 30, 32 עד 46, 64 עד 72, 98 עד 115, 119 עד 123,121,

 25Í עד 127 בגוש .10101

ן מ צ ר ו  נתאשר. ב. ש
 י״ט בשבט תשי״ח(9 בפברואר 1958) ראש המועצה המקומית פרדנדחנה

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

 שד הפנים

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

 חוק עזר לקרית־חחשת בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית קריתיחרושת חוק

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־תרושת (מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952« התלפת התוספת
 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״התופפת

 שיעורי הטס לשנה

 תיאור הט5אכה או העסק המס בלירות תיאוד המלאכה או העסק הטס בלידות
 אטליז 25 מחלבה 100
 בית חרושת לעורות 175 מפעל טרקטורים — לכל טרקטור 20
 בית אוכל או בית קפד. . 30 מתווה סרסור 24
 הורלד, במכונית משא — לכל מכונית 30 קיוסק 15
 הסער, במונית או בטנדר — לכל מונית או טנדר 15 קרח — חלוקה 8
 חנות מכולת שמספר לקוחותיה — רוכל 6

 עד 100 20 רפת או דיר —
 101 ומעלה 35 לכל פרה חולבת 1.500

 מוסד לחשוכי מרפא 100 לכל בעל הי אהד ג״
 מוסד לילדים מופרעים 60

 1 ע״ר 1841, תוס׳ 1 מסי 1154, עמי 113.

 2 עייר 1945, חוס׳ 1 טס׳ 1436, עמי 115.

 3 ק״ת 233, חשי״ב, עט׳ 384.

869 s13.3.195 ,777קובץ התקנות , כ״א באדר תש י ״ח 



 תתי5ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז(1 באפריל 1957).

 הוראות טעבי 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1957/58 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שבת 1957/58 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־חדושת (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשי״ח—
 1958״.

ו י ג ד י ל ו י ו  נתאשד. ל
 י״ד בשבט תשיי׳ח(4 בפברואר 1958) ראש המועצה המקומית קרית־חרושת

 (חם 85253)
ה ד ה ו י י ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 תיקון טעויות

 בחוק עזר לאל־טירה (אספקת מים), תשי״ח—1957, שפורסם בקובץ התקנות 748,
״ צ״ל  תשי״ח, עמ׳ 251, בתוספת, בסעיף 1 (א), במקום ״לתצרוכת ביתית — לכל מ3

 ״לתצרוכת ביתית״.

 בצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית הדר־השרון) (תיקון), תשי״ח—1957,
 שנתפרסם בקובץ התקנות 753, תשי״ח, עמי 437, בתוספת —

 לצד הישוב בני דרור, בגוש 7799, במקום ״14, 15״, צ״ל ״25,24״ ז .
 לצד הישוב עזריאל, בגוש 7824, במקום ״חלקה 24״ צ״ל ״חלקה 25״.

 בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מסי 4), תשי״ח—1958, שנתפרסם בקובץ
 התקנות 775, חשי״ח, עמי 811, בפרט 225 (ב)(2), בטור ״היחידה״ צ״ל ״מטר מעוקב״.
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