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תקנותשעתחירום של תוקף להארכת חוק
* תש"ך1960 בישובים), השמירה (הסדרת

תוקף מוארךהארכת תשט"ז11956, בישובים), השמירה (הסדרת תקנותשעתחירום של תקפן .1
ביולי1960). 31) תש"ך באב ז' יום עד בזה

של■תחילה כהונתה לתקופת הראשונים החדשים שלושת כתום היא זה חוק של תחילתו .2
הרביעית. הכנסת

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בורג יוסף
הסעד שר

הפנים שר מקום ממלא

, תש"ך בה''ח406/ נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1960); 11) תש"ך בטבת י"א ביום נכנסת נתקבל *
.5 עמ'

ס"ח ;37 עמ' תשי"ח, ס"ח240, ;31 עמ' תשי"ז, , סייח215 ;96 עמ' , תשט"ז ס''ח207, ;766 עמ' תשט"ז, , ק''ת603 1



* תש"ך1960 המיילדות, פקודת לתיקון חוק
4 סעיף יווספותיקון ו(ב) (א) הפסקאות אחרי הפקודה),  (להלן המיילדות1 לפקודת 4 בסעיף ,1

אלה: פסקאות
;5 סעיף לפי זמני רשיון בעלת "(ג)

5א." סעיף לפי ארעית היתר תעודת בעלת (ד)

5 סעיף תיקון לפקודה 5 בסעיף . 2

לירות"; "חמש יבוא מיל" וחמישים "מאתים במקום (2) קטן בסעיף (1)
אלה: קטנים סעיפים יווספו (3) קטן סעיף אחרי (2)

אשר עד או לנכון, שימצא מקרה בכל  המנהל רשאי (4)"
זמני/ רשיון להעניק  רשיון מתן בדבר הפורמליים הענינים יושלמו
ורשאי ביילוד, לעסוק למבקשת אחת, שנה על תעלה שלא לתקופה

אחת. שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה להאריכו המנהל
לירות. חמש של אגרה תשולם זמני רשיון בעד (5)

הזמני הרשיון בעלת תחזירנו  זמני רשיון של תקפו תם (6)
למנהל."

5א סעיף זה:הוספת סעיף יווסף לפקודה 5 סעיף .אחרי 3
היתר "תעודת

ארעית
ביילוד לעסוק ארעית היתר תעודת להעניק המנהל רשאי (1) 5א.
לסעיף ו(ב) (א) בפסקאות הנקובים התנאים אחרי הממלאת למבקשת
הכניסה בחוק כמשמעותו בישראל ארעי לישיבת רשיון בעלת והיא (1)5

תשי"ב.21952 לישראל,

תשייט/ בה"ח390/ נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1960); 13) תש"ך בטבת י"ג ביום בכנסת נתקבל *
עמי319.

עמ'903. צ"ג, פרק ב', כרך א"י, חוקי 1
עמ'.354 תשי"ב ס"ח111, 2



אחת, שגה על תעלה שלא לתקופה תוענק ארעית היתר תעודת (2)
ובלבד אחת, שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה להאריכה המנהל ורשאי
כאמור שהוארכה או שהוענקה הארעית ההיתר תעודת של תקופתה שגמר
המבקשת. של ארעי לישיבת הרשיון של תקפו מתום מאוחר יהיה לא

לירות, חמש של אגרה תשולם ארעית היתר תעודת בעד (3)

התעודה בעלת תחזינה  ארעית היתר תעודת של תקפה תם (4)
למנהל."

על ארעית היתר תעודת בעלת "או יבוא "5 סעיף פי "על אחרי לפקודה' 8 בסעיף .4
5א". סעיף פי

8 סעיף תיקון

לירות". "חמש יבוא מיל" וחמישים "מאתים ,במקום קטן(3) בסעיף לפקודה. 9 בסעיף .59 סעיף תיקון

זה: סעיף יווסף לפקודה סעיף20 .אחרי 6

ותעודת זמני רשיון אף  "רשיון" בו שנאמר זו בפקודה מקום כל .21
במשמע." ארעית היתר

סעיף21 הוספת

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

ברזילי ישראל



* תש"ך1960 הרוקחים, פקודת לתיקון חוק
זה: סעיף יבוא הפקודה)'  (להלן הרוקחים1 לפקודת 2 סעיף אחרי 2א1. סעיף הוספת

התוספת ''שינוי
בצו הראשונה

רשימת את לשנות ברשומות, שיפורסם בצו הבריאות, שר רשאי 2א.
את להחליף וכן זו' לפקודה הראשונה בתוספת המתוארים החמרים

כולה." התוספת

אלה: קטנים סעיפים יווספו קטן(3), סעיף אחרי לפקודה, בסעיף36 . 2

לתקופה לחדשה המנהל ורשאי אחת לשנה תינתן היתר תעודת (4)"
עת, בכל לבטלה הוא רשאי וכן אחת' שנה של נוספת

לירות," 10 של אגרה תשולם חידושה או היתר תעודת בעד (5)

סעיף36 תיקון

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

ברזילי ישראל
הבריאות שר

,תשי"ט, בה"ח290 נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת בינואר1960); 13) בטבתתש"ך י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.320 עמ'

עמ'1102, ק"י, פרק ב', כרך א"י, חוקי 1



תש"ך1960* שונות), (הוראות ירושלים לעירית הבחירות חוק

הגדרות זה בחוק .1
הפרסומים בילקוט נתפרסמה היבחרה על שהודעה ירושלים עירית מועצת  "המועצה"

בנובמבר1959); 30) תש"ך בחשון כ"ט מיום
בינואר1960) 11) תש"ך בטבת י"א ביום הפנים שר ידי על שנתמנתה הועדה  "הועדה"

ירושלים. עירית עניני את לנהל כדי

לפסוק סמכות
בערעור מחוש

בחירות

בחירת על לפניו שהוגש בחירות בערעור שפסק בירושלים המחוזי המשפט בית . 2

 להכשיר ערעור, לאותו הצדדים אחד של המרצה בדרך בקשה לפי בזה' מוסמך המועצה,
שמצאם דברים אחר דין בכל או ,1 העיריות'1934 לפקודת (ד) 29 בסעיף האמור אף על
המשפט בית ומוסמך בלבד' טכנית ותקלה שבתוםלב טעות בהם שהיתה שמצא אלא לקויים

לכך. בהתאם מחדש בערעור לפסוק
למנות סמכות

קולות
בתחילה נמנו שלא קולות למנות המשפט בית מוסמך '2 בסעיף כאמור לפסוק בבואו , 3

הקולות. למנין ולצרפם
נוספות המשפטהוראות בית זה: חוק של תקפו מתחילת ימים שבעה תוך תוגש 2 סעיף לפי בקשה . 4

העיריות'/1934 לפקודת (ד) 45 וסעיף הגשתה מיום יום עשר ארבעה תוך בבקשה יפסוק
זה. סעיף לפי שניתן הדין בפסק בו דובר כאילו יחול

פעולות לפגועקיוט מבלי יחולו' המועצה' בחירת את לבטל שלא 4 סעיף לפי המשפט בית פסק , 5

אלה: הוראות העיריות'1934' לפקודת 45 בסעיף
מיום ידיה על שנבחר ירושלים עירית ראש או המועצה שעשו דבר כל (1)
 הבחירות את שביטל הדין פסק מתן יום עד המועצה בחירת על ההודעה פרסום

; הבחירות בוטלו אילולא כדין היה אם כדין, שגעשה כדבר אותו יראו
מתן יום עד מינוים מיום הועדה ראש יושב או הועדה שעשו דבר כל (2)
ירושלים עירית מועצת ידי על נעשה כאילו אותו יראו ,4 סעיף לפי הדין פסק

הענין. לפי הכל ירושלים, עירית ראש או

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

.24 עמ' תש''ך, ,410 בה"ח נתפרסמה החוק הצעת ; (1960 בינואר 18) תש"ך, בטבת י"ח ביוט בכנסת נתקבל *



טעות תיקון

עמ' תשי"ט, החוקים286, בספר שנתפרסם תשי"ט1959, העסקיים, ההגבלים בחוק
הסחר". של "או צ"ל השכר" של "או במקום (4)28 בסעיף ,152

ירושלים הממשלתי, המרטיט ע"י הודפס




