רש־ומדת

קיבץ התקנות
כ״ז בטבת תשכ״ד,

...

1666

 1בינואר
עמוד

צו בתי המשפט ) ה ק מ ת בית משפט מ ח ו ז י באר־שבע( ,תשכ״ה—1965
צו סוכני המכס )קביעת פ ע ו ל ו ת מכס( ,תשכ״ה—1965

.

.

צו ה פ ר ו צ י מ ר ה הפלילית )מעצר וחיפושים( )קביעת ת ח נ ו ת משטרה(,׳תשכ״ה—1965

1068
1068
1069

חוק בתי המשפט,תשי״ז—1957
צו בדבר הקמת ביית משפט מחוזי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ובתוקף ש^ד הסמ
ג

הגדרות

כויות

הנתונות לי לפי כל דין ,אני מצווה לאמור:

.1

בצו זד .״מחוז״ — כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות( ותיאורי

׳

גבולותיהם׳  ,לרבות מימי התופין הסמוכים לגבולות המתואדימ.
2

הקמת ב י ת
טשפט לטחוז.
הדרופ
תיהו! 5צו
ב ת י משפט

מוקם בזה בית משפט מחוזי באר־שבע ,מקום מושבו בתחום עידית באר־ש^ע ,ואזור

.2

שיפוטו מחוז הדרום.
בסעיף  2לצו בתי משפט )הוראות מעבר( )אזורי השיפוט של בתי המשפטן ה מ ח ר

.3

זיים( ,תשי״ד—— 1954
3

)(1

בסעיף ק ט ן ) א (  ,״ובמחוז הדרום״ — יימחק.

)(2

לאחר סעיף ק ט ן ) ג ( יבוא:
״)ד(  .לבית המשפט המחוזי בבאד־שבע יהא שיפוט במחוז הדוןום״.

קיום תוק*1

.4

השם

.5

צו זד .אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות.
לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט )הקמת בית משפט מחוזי באר־שבע( ,תשכ״ה—1965״.

כ״ז בטבת תשכ״ה ) 1בינואר (1965
<חמ (70030

דב יוסף
שד המשפטים

ס״ח  ,233תשי״ז ,עט׳ .148
י״פ  ,531ודעי״! ,עט׳ .761
ק״ת  ,422תשי׳׳ד ,עט׳  ; 406ק״ת  ,1043ת׳ע״ד ,עט׳ .1776

1

2
3

חוק סוכני המכס ,תשכ״ה—1964
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת פ ע ו ל ו ת מ כ ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק סוכני המכס ,תשכ״ה— 1964י ,אני מצוותן לאמור:
קביעת
פע?1ות מכם

.1

כל אחת מאלה היא פעולת מכס לצורף החוק:
) (1פעולה או מגע עם גובה המכס ,משעת יבואם של טובין ועד למסירתם
לצריכה בארץ ,הנדרשים על פי דין ,או שניתן לעשותם ,בקשר לסילוק אותם
טובין מפיקוח דשות המכס׳ למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן או קבלת מם
ששולם ביתר!
1

1068

ס״וז  ,440תשכ״ה ,עט׳ •16

קובץ התקנות  ,1666כ"? בטבת תשביה1.1.1965 ,

) (2פעולה או מגע עם גובה המכס ,משעת הבאתם של טובין שנועדו ליצוא .
לאחד המקומות שנקבעו ליצוא ועד ליצואם ,הנדרשים על פי דין ,או שניתן
לעשותם ,בקשר ליבואם של אותם טובין׳ למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן
או קבלת מם ששולם ביתד ן
) (3פעולה או מגע עם דשות המכס הנדרשים על פי דין לשם תביעת הישבון
על ,פי הוראות פקודת מ מ כ ס  ,או תביעה להחזרת מס על פי הודאות סעיף
)27ד() (2לחוק מס קניה )סחורות ושירותים( ,תשי״ב— , 1952למעט בקשת
ידיעות גרידא וקבלתן.
2

3

,2

השפ

לצו זה ייקרא ״צו סוכני המכס )קביעת פעולות מכם( ,תשכ״ה—1965״.

ב״ז בטבת תשכ״ה ) 1בינואר (1965
פנחס ספיד
שר האוצר

מזמ «•40521

־ דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חוש  ,3תשי״ז ,עמי .39
ם״ח  ,110תשי״ב ,עמי  ;344ט״ח  ,364ת׳עכ״ב ,עט׳ .44
3

פקודת הפרוצידורה הפלילית )מעצר וחיפושים(
צו בדבר קביעת מקומות בתחנות משטרה לענין

םעיןש 9

•

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הפרוצידורה הפלילית )מעצר וחיפושים( ,
ובאישור שר המשטרה ,אני מצווה לאמוד:
1

י,
כל מקום שהוא ״נקודת משטרה״ וכן כל מקום המצוי במטה משטרתי אר י,
.1
נפתי וגדודי על שלוחותיהם ,או בתחנת משטרה ,ובו פועלת יחידת משטרה כל שהיא בתפ״
• קידי משטרה רגילים ,ועליה ממונה אותה שעה קצין משטרה שדרגתו אינה פחותה מדרגת
מפקח משנה ,נקבע בזה כ״תחנת משטרה״ לענין סעיף  9לחוק.
צ

מ ח ו ז

לצו זה ייקרא ״צו הפרוצידורה הפלילית )מעצר וחיפושים( )קביעת תחנות משטרה(,
.2
תשכ״ה—1965״.
נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ה ) 16בדצמבר (1964

קביעת
.ממטרה

השם

פ׳ ק ו פ ל
המפקח הכללי של המשטרה

)חמ (759920

בכור שלום שטרית
שר המשטרה
1

הוקי א״י ,נ ר ד אי ,פדק ?״׳ ,1עמי  ; 431ם״דו  ,438תשב״ה ,עט׳ .8

קובץ התקנות  ,1666כ״ז בטבת תשכ״ה1.1.1965 ,

1069

ז<&ו!יר  8אגורות

 » :ו ד פ ס .ןי״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

