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 חוק הכניסה לישראל, תשי׳׳ב-1952
םה לישראל י ן בדברהב ת; ו נ תק : : ;

 ; — 

 .'בתוקף סמכותי לפי 5עי4 14 \לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952י, אניןמתקין
 תקנות אלה:

 1. בתוספת , לתקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2 (להלן — התוספת), בפרט 1,
 במקום פסקה (ג) תבוא פסקה זו:.״..;.

 ״(ג) ארצות החסות, מדינות החסות, שטחי הנאמנות ומושבותיה של הממלכה
 המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, למעט סנט הלנה

 ובדמודה 0.60״.

 2. , בנספח א׳ בתוספת, אחדי בלגיה יווסף ״הממלכה המאוחדת :של בריטניה הגדולה
 וצפון אירלנד״.

 3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ז באדר תשכ״א (5 במרס 1961).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס׳ 3), תשכ״אמ-1961״.

! ט ו  מיקח פ
 בתוספת

 : תיקון נספח א'
 :בתוספת

 חל!י5ה

 וזשם'

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ׳ באדר תשכ״א (8 במרס 1961)
 (חט 76622)

 1 ם״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.

 2 ק״ת 552, ת׳עט״ז, עמי 6 ; ק״ת 819, תשי״ח, עמ׳ 1769 ; ק׳׳ת 1113, תשכ״א, עמ׳ 1188.

 פקודת הכלבת, 1934
 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
ת ב ל ת חיסון נגד כ ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת 1934/ סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי
 חיים, 1945 ־, והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 י, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות הכלבת (חיסון), תשט׳׳ז—1955 י, במקום ״לירה אחת ושלוש מאות
 וחמישים פרוטות״ יבוא ״שתי לירות״•

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ט ל ם פ ו א י ר ו י  ג
 שר העבודה

 ממלא מקום •שר החקלאות

 ו׳ בניסן תשכ״א (23 במרס 1961)
 (חט 73880)

 1 ע״ר 1934, חום׳ 1 טס׳ 48, עט׳ 242.

 2 ע״ר 1945, ותום׳ 1 טם׳ 1457, עט׳ 155.

 3 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 4 ק״ת 568, תשט״ו, עט׳ 242 ; ק״ת 902, תשי״ט, עמי 1300.

 תיקח.
 תקנה 4

 השט
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 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
י מלאין נ ח ב ר ביצוע מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, והסעיפים 14 (א)
, אני מתקין תקנות אלה: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ד

 1. בתקנה 4א לתקנות מחלות בעלי חיים (נחרת) י, בתקנת משנה (3), במקום ״800 "י •י',״
י תקנה 4א  י

 פרוטה״ יבוא ״לירה אחת״.
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (נחרת) (תיקון), תשכ״א—961!״. השם

 י״ב בניסן תשכ״א (29 במרס 1961) ג י ו ר א י ו ס פ ט ל
 ״•!ט 3824״ שר העבודה

 • ממלא מקום שר החקלאות
 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1457, עט׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 •י חוקי א״י, כרו ג׳, עמי 1587: ק״ת 922, תשי״ט, עמ׳ 1601.

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
ם - י ה והטלפי פ ת ה ל ח ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

- בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ו־20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 11945, והסעיפים
2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מתקין תקנות אלה:  14 (א) ר

 1. בתקנה 10 לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש״ך—1959 י׳, בתקנת תיקח
1 ה 0 נ "  משנה (א) ייווסף לרשימה פרט זה: ת

 ״חומד פעיל מנה 1.50״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון), השם
 תשכ״א—1961״.

ל ט פ ס ו י א ר ו י  י״ב בניסן תשכ״א (29 במרס 1961) ג
) שר העבודה 7 3 8 2 ט 6 « 

 י ממלא מקום. שר החקלאות
 1 ע״ר 1945, תופ׳ 1 שם׳ 1.457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 960, תש״ד, עמ׳ 227.

 פקודת מחלות בעליי חיים, 1945
י דבר סוסים ר חיסון בפנ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, והסעיפים 14 (א)
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מתקין תקנות אלד.: ד ) 2  ר

, תיקו!  1. בתקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), תשכ״אי—1960 3
ה 4 נ ק  במקום ״1.50 לירות״ יבוא ״—.2 לירות״. ת

 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמי 155.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 ק״ת 1057, תשכ״א, עטי 87.
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 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בעלי חיים (חיסון בפני דברי סוסים) (תיקון), תשכ״א—
 1961״.

 י״ב בניסן תשכ״א (29 במרס 1961) ג י ו ר א י ו ם פיט ל ,
 >חמ 738209) . שר העבודה

 ממלא מקום שר החקלאות

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

 תקנות בדבר חיסון בהמות נגד מחלות שונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 י, והסעיפים 14 (א)
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מתקין תקנות אלה: ד ) 2  ר

 1. בקום התוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי״ט—
 31959, תבוא תוספת זו:

 ״תופפת
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 המחלה • • טונ הבהמה אגרה באגורות

 אבעבועות צאן כבשים ועזים 15
 אנפלזמוזיס בקר 150
 ברוצלוזיס בקר 150
 לפטוספירוזיס בקר 200
 לפטוספירוזיס. כבשים ועזים 50
 סימום מעיים כבשים ועזים 30
 פרצית מידבקת כבשים ועזים 10

 קדחת שחור השתן (בבזיה) בקר 150
 שחור שוק בקר 50

 תייליריאזים —
 תרכיב דו ערכי בקר 350״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון
 מס׳ 2), תשכ״א—1961״.

 י״ב בניסן תשכ״א (29 במרס 1961) ג י ו ד א י ו ס פ ט ל
 (חט 73824) שד העבודה

 ממלא מקום שר החקלאות

 1 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עט׳ 155.

 2 ע״ר ת׳ש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק׳׳ת 863, ת׳עי״ט, עט׳ 638 ; ק״ת 922, תמי״ט, עט׳ 1601 ; ק״ת 1110, ת׳ג6כ״א, עט׳ 1062.

 קובץ התקנות 1129, כ׳ בניסן ת׳עכ׳׳א, 6.4.1961.



 פקודת בתי ו>רושת, 46§1

 צו בדבר אגרות בדיקה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31(13), 32(8) ד33(7) לפקודת בתי חרושת, 1946 י,
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948,

 אני מצווה לאמור:

 ,הגדר>ת־

 איגרות בדיקת
 דור קיטור ,

 1. בצו זה—
 ״בודק״ — בודק מוסמך שהוא עובד מדינה >

 ״בדיקה״ — בדיקה ומתן תעודה על ידי בודק.

 האגרה בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 31 לפקודה היא:

 (1) ;לכל דוד קיטור ששטח החימום שלו במטרים מרובעים הוא-

 ?ירית
10 — 
15 — 

12 — 
8.— 

 עד 300
 למעלה מ־300

 בעד התא הראשון
 בעד כל תא נוסף

 ת ו ר פ ו פ ש ר ו נ  (3) לכל ת

 1 עייר 1946, תוה׳ 1 מס׳ 1472, עמי 50.

 2 עייר ת׳ע״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

.2 

 בדיקה
 הידראולית

 . דור נתון
 למעלה מ עד דור קר ??חץ

 לירות ?ירות לירות

6 — 3 — 9 — 0.5 — 

7.— 4 — 11 — 2 0.5 
. 10.— 6 — 15 — 5 2 

13.— 7 — 18.— 10 5 
16.— 9 — 22.— 20 10 
20.— 11.— 28.— 50 20 
26 — 14 — 36 — 100 50 
32 — 18 — 44.— 200 100 
40 — 22 — 54.— 300 200 
40 — 22.— 54 — — 300 

 בתוספת 4 ל״י בתוספת 2 ל״י בתוספת 3 ל״י
 לכל 10 טונות לכל 10 טונות לכל 10 טונות
 קיטור שהדוד קיטור שהדוד קיטור שהדוד
 מסוגל לייצר מסוגל לייצר מסוגל לייצר

 (2) לכל מחסך או משחן —
 בדוד קיטור ששטח החימום שלו במטרים מרובעים הוא —
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 לכל קולט קיטור שקיבולובליטרים הוא— ?*רות
 עד 1000 —10
 למעלה מ*1000 —15

 (ב) האגרה לפי םעיף קטן (א) כוללת כל הבדיקות הדרושות לשם קביעת מצב
 קולט הקיטור הנבדק.

 4. האגרה בעד בדיקה של קולט אויר לפי סעיף 33 לפקודה, היא:
 לכל קולט אויר שקיבולו בליטרים הוא —

 לירות
6.— 

12 — 
18 — 

 עד 200
 למעלה מ־200
 למעלה מ־1000

 5. . בעד בדיקת מיתקנים המפורטים בסעיפים 2 עד 4 כשהם חדשים או אחרי תיקונים
 או שינויים יסודיים או אחרי העברתם למקום חדש תיווסף אגדה בשיעור של 25% על

 האגרות האמורות באותם סעיפים.

 6. צו בתי חרושת (תשלום לבודקיס מוסמכים), תשי״ג—31953— בטל.

 7. לצו זה ייקרא ״צו בתי חרושת (אגרות בדיקה), תשכ״א—1961״.

 אגרות בדיקת
 קולט קיטור

 אגרות בדיקת
 קולט אויר

 תוספת אנדה
 בעד בדיקת

 מיתקנים
 חדשים

 ביטול

 השם

ט ל ם פ ו א י ר ו י  ג
 שד העבודה

 כ״ו באדר השכ״א (14 במרס 1961)
 (חמ 75022)

 ק״ת 328, תשי״נ, עט׳ 513.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר אבקת אפיה

 בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ה—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 יינייי» 1. בצו זה -
 ״אבקת אפיה״ — מוצר מזון הגורט לתפיחת בצק על ידי תגובה כימית!

0ב)) מגתדן מימן  ״חמדים חמוצים״ — חמרים העשויים לשחרר את פחמן דו־חמצני, (2
 .פחמתי(םודיום ביקרבונט) ?

י (002) שבאבקת אפיה, לפני ערבובה עם  ״.תגובה מוקדמת״ — שחרור הפחמן דרחמצנ
 יתר חמרי אפיה«

 ״קמח״ — קמח חיטים לבן!

 ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
.  תשכ״א—1960 2

 1 ם׳׳ח 240, תשי׳׳ח, עט׳ 24.

 2 ק׳׳ת 1082, תשכ״א, עט׳ 590.

 1542 קובץ התקנות 1129, כ׳ בניסן תשכ׳׳א, 6.4.1961



״ ייייציי5 ^ o r א פחמתי(םודיומ גיקרבונט) 1 מ נ  2. לא ייצר אדם אביןמ אפיה לשפ עסק אלא מ
. י י • • • • /  בהוספת׳— י •

 (1) חמרים חמוצים אלה: החומצות האורגניות ומלחיהן, המפורטים בתוספת
 בטור א׳ או המלחים החמוצים של החומצות האנורגניות המפורטים בתוספת:

/ כולם או מקצתם!  בטור ב
 (2) חמרי מילוי המפורטים בתוספת בטור ג׳ והעשויים לספוג את לחות האויר

 ולמנוע תגובה מוקדמת $
 (3) חמרים אחרים שיותרו על ידי המנהל.

א איכות וזחמרים ל ף 2 א י ע ם  3 לא ישתמש אדם לייצור אבקת אפיה לשם עסק בחמרים המפורטים ב
 ותכולתם

 אם —
t (1) החמרים הם מאיכות מתאימה לשימוש במזון 

 (2) תכולת החמרים, לגבי מנה של אבקת אפיה הנחוצה ל־* ק״ג קמח היא
, / 2 . 8  כזו שכמות ודפחמן הדדחמצני (02C) המופקת, לא תעלה על ג״ר ולא 5

 תפחת נר2 ג״ר ואחרי גמר ההגבה בין החמרים, כמות הפחמן הדו־חמצני
 (COa) הנותרת׳ לא תעלה על 0.5 ג״ר.

 4. יצרן שציין על המיכל את תאריך הייצור של אבקת האפיה, לא יהיה אחראי בעד סייג
 איכות אבקת האפיה כאמור בצו זה כתום ששה חדשים מתאריך הייצור.

׳(א) לא יאדה אדם אבקת אפיה לשם עסק אלא במיכל _ הכירה האריזה . .5 
 , , והסיטו!

 (1) העשוי למנוע קלקול וזיהום אבקת האפיה!
 . (2) שיכיל כמות מספקת לאפיה i ק״ג קמח או 1 ק״ג קמת או בפילה• של

 כמות זו.
 (ב) על ממיכל תסומן כמות הקמח אליה מיועדת אבקת האפיון, בהוספת כמות

 אבקת מאפיה שבמיכל או בלי מוםפמ זו*

ו ארוז אבקת -מאפיה, את המרכיבים אלא.במונחים סימוי!  6. לא יסמן יצרן על ממיכל, ב
 המרכיביפ

¬ . . . . • ־ . . . .  המצויינים בתוספת. .

 7. לא יחזיק יצרן במפעלו אבקת אפיה, לא יעביר לאחר בשום דרך מדרכי ההעברמ את הסדרת הסחר

 מבעלות או את ההחזקה עליה, לא ירכוש אדם לשם עסק ולא יחזיק כאמור אבקת אפיה אלא

 אם היא מיוצרת, ארוזה ומסומנת בהתאם למוראות צו זמ.
 8. מתן היתד לפי צו זה או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, מסורים לשיקול דעתו של מת! היתר

 המנהל. ™ י

 9. צו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר אלא. להוסיף עליהן, ובלבד שאם הוראה שמירת דינים
 « אחרים

, ההוראה שבצו זה עדיפה.  בצו זה סותרת הוראה של צו סימון מוצרים, תש״י—1950 3

 10. תחילתו של צו זה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומו ברשומות. תחילה

 ק״ת 0ד, תש״י, עט׳ 529. 11. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירווזים (אבקת אפיה), תשכ״א—1961״. השם
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 (סעיף 2)

 חמרי מילוי

 עמילן תירם,
 עמילן חיטה,

 עמילן אורז, בצורתם הטב־
 עית, מנופים' יפה וחפשיים

 מחמדים זרים.

 טור ב׳
 מלחי חומצות אנורנניות

 (המלחים החמוצים של חומצות
 פוספוריות)

 (1) חד סידן זרחתי
 (מונו קלציום פוספט)
 (2) דרנתדן פירו־זרחתי

 (די־סודיום פירופוספט)

 טור א׳

 חומצות אורגניות
 ומלחיהז

 (1) אשלגן מימן טרטרתי
 (פוטסיום בי־טדטרת,

 מוכר גם בשם קרם אוף
 טרטר)

 (2) חומצה אדיפית
 (3) חומצה פומרית

 (4) גלוקונו דלתה לקטון.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 ד׳ בניסן תשכ״א (21 במרס 1961)
 (חט 741130)

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״, תש׳יו( 

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לםוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 1960 י, אני מצווה כי שטח של 3,844 מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה 25
 בגוש 10900, והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של חיפה לפי שטר מס׳ 1224/15 מיום
 23 בספטמבר 1940, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 כ״ט באדר תשכ״א (17 במארס 1961)
 (חט 70130)

 ם״ח 316, תש״ד, עמי 92.
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מי ד לטזלטון מקו  מדו

 הגדרות

 אחראי

 הזמנת הדפסה
 של טופס

 ''השמדת טפסים
 בבית הדפוס

 קבלת טפסים
 מבית הדפוס
 פנקס טפסים

 ניפוק טפסים

 אחסוז טפסים

 בדיקת מלאי
 הטפסים

 דו״ח על בדיקת
 מלאי הטפסים

 הוצאת טופס
 מהשימוש ,.

 פקודת העיריות, 1934
י תקנות בדבר •שמירת טפסים בעלי ערך כספי  י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134 לפקודת העיריות, 1934!, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״טופס״ — מסמך בלתי חתום שהעיריה נוהגת להשתמש בו ואשר, אם ימולאו בו פרטים
 וייחתם, עשוי להיות בעל ערך כספי, לרבות מסמכים שנוסחם יכול לשמש אחד מאלה:

 שטר, שיק, המחאה, פקודת סילוקין, יומן המחאות׳ קבלה או פנקס קבלות, רשיון, בול,.
 לרבות בול היטל סעד ונופש, כרטיס כניסה לבית עינוג — כשהעיריה גובה חלק

 מהכספים המתקבלים ממכירתו — איגרת חוב ומניה של תאגיד,•

 ״הגזבר״ — גזבר העיריה, לרבות אדם הממלא למעשה תפקיד הגזבר.

 2. ראש העיריה ימנה, בהתייעצות עם הגזבר, אחד. מעובדי העיריה להיות אחראי
 לטפסים של העידיה(להלן — אחראי),

 3. לא תזמין העיריה הדפסה של טופס אלא באישורם של האחראי ושל הגזבר.

 4. לא תזמין העיריה הדפסה של טופס אלא אם בעל בית הדפום התחייב כלפיה׳ בכתב,
 להשמיד כל טופס מקולקל או מיותר שנשאר ברשותו אחרי ההדפסה ולמסור לעיריה הצהרה

 בכתב על השמדת הטפסים כאמור.

 5. טפסים שהודפסו, לא יקבלם מטעם העיריד. אדם זולת האחראי.

 6. , האחראי ינהל פנקס טפסים וירשום בו את כמות הטפסים שנמסרו לו מבית דפוס
 או מכל מקור אחר.

 7. לא ינופקו טפסים אלא על ידי האחראי. לא ינפק האחראי טפסים אלא תמורת קבלה
 מתאימה ולאחר שרשם בפנקס הטפסים את דבר הניפוק.

 8. ,הטפסים יאוחסנו במקום מיוחד במשרדי העיריה׳ בארון ברזל עם מנעול או בארון
 .שיש בו סידורי בטחון מתאימים או במיכל בטוח אחר שקבע האחראי ושאושר על ידי
 הגזבר. המקום בו יאוחסנו הטפסים יהיה נעול בכל עת פרט לשעה שמוציאים טפסים או

 מכניסים טפסים לאחסון. י

 9. לפחות פעמיים בשנה תיערך בדיקת מלאי הטפסים שברשות העיריה׳ ובלבד שבדיקה
 כאמור תיערך לא יאוחר מששה חדשים מיום עריכת הבדיקה האחרונה.

 10. בדיקת המלאי כאמור בתקנה 9 תיערך על ידי האחראי, הגזבר ואדם שלישי שימונה
 לצורך זה על ידי ראש העיריה. בגמר הבדיקה יחתמו הבודקים על דר׳ח שיימסר לראש

 העיריה.

 11. לא יוצא טופס מהשימוש בעיריה אלא אם אישרה זאת ועדה המורכבת מהגזבר,
 האחראי ונציג הממונה על המחוז.

 י ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עמי 1; סייח 100, תשי״ב, עמי 245.
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 12. טופס, שהועדה באמור בתקנה 11 החליטה להוציאו מהשימוש בעיריה, יושמד.
 השמדת הטפסים שבמלאי תיעשה בנוכחות חברי הועדה האמורה .והם יחתמו על דו״ח

 שיימסר לראש העיריה.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ״א—
 1961״.

 ׳השמדת ם ו פם
 שהוצא

 מהשימוש

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ו באדר תשכ״א (14 במרס 1961)
 (חמו

 ׳פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר שמירת טפסים בעלי ערך כספי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 11941, והסעיפים 14(א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זד. —
 ״המועצה״ — מועצה מקומית או מועצה אזורית!

 ״טופס״ — מסמך בלתי חתום שהמועצה נוהגת להשתמש בו ואשר, אם ימולאו בו פדטימ
 וייחתם, עשוי להיות בעל ערך כספי, לרבות מסמכים שנוסחם יכול לשמש אחד מאלה:
 שטר, שיק, המחאה, פקודת סילוקין, יומן המחאות, קבלה או פנקס קבלות, רשיון, בול,
 לרבות בול היטל סעד ונופש, כרטיס כניסה לבית עינוג — כשהמועצה גובה חלק

 מהכספים המתקבלים ממכירתו — איגרת חוב ומניה של תאגיד!

 ״הגזבר״ — גזבר המועצה, לרבות אדם הממלא למעשה תפקיד הגזבר.

 2. ראש המועצה ימנה, בהתייעצות עם הגזבר, אחד מעובדי המועצה להיות אחראי
 לטפסים של המועצה (להלן — אחראי)! אולם בהסכמת הממונה על 'המחוז, רשאי ראש
 המועצה למנות את הגזבר להיות אחראי, ובמקרה זה כל התפקידים המוטלים לפי צו זד,

 על הגזבר יחולו על ראש המועצה.

 3. לא תזמין המועצה הדפסה של טופס אלא באישורם של האחראי ושל הגזבר.

 4. לא תזמין המועצה הדפסה של טופס אלא אם בעל בית הדפוס התחייב כלפיה, בכתב,
 להשמיד כל טופס מקולקל או מיותר שנשאר ברשותו אחרי ההדפסה ולמסור למועצה הצהרה

 בכתב על השמדת הטפסים כאמור.

 5. טפסים שהודפסו, לא יקבלם מטעם המועצה אדם זולת האחראי.

 6. האחראי ינהל פנקס טפסים וירשום בו את כמות הטפסים שנמסרו לו מבית דפוס או
 מכל מקור אחר.

 7. לא ינופקו טפסים אלא על ידי האחראי. לא ינפק האחראי טפסים אלא תמורת קבלה
 מתאימה ולאחר שרשם בפנקס הטפסים את דבר הניפוק.

 הגדרות

 אחראי

 הזמנת הדפסה
 של טופס

 השמדת טפסים
 בבית הדפום

 קבלת טפסים
 מבית דפוס

 פנקס טפטים

 .ניפוק טפסים

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ צ, עמי 1.
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 8. הטפסים יאוחסנו במקום מיוחד במשרדי המועצה, באדון ברזל עפ מנעול• או באדון אחסיז טפסים
 שיש בו סידורי ־בטחון מתאימים או במיכל בטוח אחר ?זקבע האחראי ושאושר על ידי הגזבר.
 המקום בו יאוחסנו הטפסיםי־יהיה נעול בכל עת פרט לשעה שמוציאים ט&םימ או ממיסים

 טפסים לאחסון.

 בדיקת טלאי
 י הטפסים.

 דו״ח על
 בדיקת מלאי

 הטפסים

 הוצאת טופכד
 משימוש

 השמדת טופס :
 שהוצא מהשימי*

 צווי המועצות;:
 המקומיות

 השם

 9. לפחות פעמיים בשנה תיערך בדיקת מלאי הטפסים שברשות המועצה׳י׳ובלבד־שבדיקה
 •כאמור תיערך לא יאוחר מששה חדשים מיום עריכת הבדיקה האחרונה.

 10. בדיקת המלאי כאמור בסעיף 9 תיערך על ידי האחראי, הגזבר ואדם שלישי שימונה
 •לצורך זה על ידי ראש המועצה! אולם אם מונה הגזבר להיות אחראי, תיערך הבדיקה על ידי
 ׳הגזבר ושני חברי המועצה שימונו לצורך זה על ידי ראש המועצה. בגמד הבדיקה יחתמו

 הבודקים על דו״ח שיימסר לראש המועצה. ן

 11. לא יוצא טופס מהשימוש במועצה אלא אם אישרה זאת ועדה המורכבת מהגזבר,
 האחראי ונציג הממונה על המחוז.

 12. טופס, שהועדה כאמור בסעיף 11 החליטה להוציאו מהשימוש במועצה, יושמד.
 . השמדת הטפסים שבמלאי תיעשה בנוכחות חברי הועדה האמורה והם יחתמו על דו״ח

 , שיימסר לראש המועצה.

 13. צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים: צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
 31950! צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953»! צו המועצות המקומיות (מועצות

 אזוריות), תשי״ח—&5195.

 14. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ״א—
 1961״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ו באדר תשכ״א(14 במרס 1961)
 >חמ8081)

 ק״ח 127, תשי״א, עט׳ 178.
 1 ק״ת 369, תשי׳׳נ, עט׳ 1174.

 5 ק׳׳ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256.
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 1548 ^_ י קונץ התקנית 1129, כ׳ בנים! תשכ״א, 4.1961̂,

 הדיהיר 4ל •אוורית הודפס >ו«י המדפים הממשלתי. ידושלים,


