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פקודת העברת קרקעות
ת ק נ ו ת ה ע ב ר ת קרקעות )מסים(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת העברת קרקעותי׳ והסעיפים ) 14א( ו־0)2
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקח

תקנות

,1

תקנות העברת קרקעות )מסים( , 1939 ,יתוקנו כך:
3

)א( בתקנה  ,(12)3בפסקה ) ,(11במקום פסקת משנה )א( תבוא פסקת משנה זו:
״)א( בעד רישום הקדש לצרכי צדקה ישולם מם בשיעור  1/1000מערך
הקרקע ,ובלבד שסכום המס הכולל לא יפחת מלירה אחת.״
)ב( בתקנה  ,4במקום תקנת משנה) (5תבוא תקנת משנה זו:
״) (5שר המשפטים רשאי ,בהוראה כללית או מיוחדת ,לפטור חבר בני אדם,
מאוגד או בלתי מאוגד ,מתשלום מס העברה במשרד ספרי האחוזה לפי תקנה
 ,3כולו או מקצתו —
)א( אם עיקר עבדותו הוא ,לדעתם של שר המשפטים ושר האוצר׳ רכישת
קרקעות והחזקתן לצרכי התישבותם של מעוטי אמצעים; או
)ב( אם שר האוצר אישר אותו כגוף ציבורי לענין תקנה זו ,ושר המש
פטים שוכנע כי הקרקע המועברת על שמו נרכשה על ידיו או למענו לפני
ה׳ באייר תש״ח ) 14במאי  ,(1948ובלבד שהבקשה לפטור תוגש לא יאוחר
מזי בתמוז תשי״ב) 30ביוני .(1952״
השפ.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העברת קרקעות )מסים()תיקון( ,תשי״ב—1952״.

.2

ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר (1952
)הס)(9הק/מ(1/

דב יוסף
שר המשפטים

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי״א—1951
ת ק נ ו ת בדבר שעות המנוחה השבועית ב ב ת י קולנוע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי״א—1951
מתקינה תקנות אלה:
שעות הםנוחד,
השבועית
ח ש ם

אני

.1

המנוחה השבועית לעובדים בבתי קולנוע תהיה  25שעות רצופות לפחות.

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע ,תשי״ב—1952״.

ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר (1952
)וזמ)(11ןט(7/

גולדה מאירסון
שרת העבודה
חוסי א״י ,כרד ב; טרק פ״א ,עט׳ .853
* עייר מסי  2פיוט י״ב באייר תש״ח ) ,(21.5.48תוס' אי ,עמי .1
* עייר מם׳  972סיום  ,26.12.39תוס־  ,2עטי 47צ ;1קונץ התקנות  2מיום ת׳ באדר תע״ט ),(9.3.49
עס׳ .39
* כפר החוקים  76סיום ם״ז באייר ת?>י״א ) ,(22.5.51עפ'.204
1
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חוק המילווה העממי ,תש׳יי—1950
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת אנרות חוב של סדרה ב׳
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המילווה העממי ,תש״י— 1950־ ,אני מתקין
־־׳
־
תקנות אלהן
הסדרה השניה של אגרות הזב לפי חזק המילמה העממי ,תש״י— ,1950תהיה בסכום
 .1י  ,״,
,
של ששה מיליון לירות ,והיא תסומן באות ״ב״ ,ותכונה ״מילוו
הע מ מ

ט

ש

א

פ ר ס

ט

ת ש

וכינויה

—  ,1950סדרה ב׳ ״.

—

אגרות החוב יהיו בנוסח הניתן בתוספת א׳ ו־ב׳ ,תכנן של תקנות  8 ,7ו־ 9יודפס
.2
על גבי כל אגרת חוב.
אגרות החוב יסומנו במספר סידורי ראשי ובמספר סידורי משני בדרך זו:

3

נוםוז האגרות

ה ט ס פ ו י ט

) (1כל חמש אגרות חוב יסומנו במספר סידורי ראשי אחד׳ מ־  60001עד
!120000
) (2כל אגרת חוב מחמש אגרות החוב המסומנות באותו מספר סידורי ראשי
תסומן במספר סידורי משני ,מ־ן עד &
הנהלת עניני המי לווה תהיה בידי בנק לאומי לישראל בערבון מוגבל או בידי מי
,4
ששר האוצר ימנה אותו לתפקיד זה .הודעה על המינוי תפורסם ברשומות .הבנק ,או מי
שמונה לנהל את עניני המילווה ,כאמור ,ייקרא להלן ״המינהל״.
שר האוצר ימנה מועצה מורכבת משני חברים מטעם הממשלה ומחמישה עד חמישה
,5
עשר חברים מטעם הציבור )בתקנות אלה — המועצה( .הרכב המועצה יפורסם ברשומות.
.6

הוצאת יסירה כ׳
של אגר.ת חוב

בכל שנה מתקופת סדרה ב׳ ייפדו בהגרלה אלף וחמישים אגרות חוב•

הםירוריימ •
של אנרוח ההוב

הנד?,ת ד,פי?11ד,

מועצה

טספד א נ ו ו ״
החוב שייפדו
בשנה

ההגרלות של אגרות החוב ייערכו בחיפה בכל שנה שבתקופת סדרה ב׳ ביום שלישי
,7
בשבוע השני של חדשי ינואר ,מאי וספטמבר .אם המועד שנקבע להגרלה יחול ביום מנוחה
כמשמעותו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— ,= 1948או בכל חוק אחר ,תידחה ההגרלה ליום
החול הקרוב.
בבל הגרלה יועלו בגורל שלוש מאות וחמישים אגרות חוב שייפדו בסכומים אלה:
.8
) (1מאתיים שלושים וחמש אגרות החוב שיועלו ראשונה — ב־ 30לירות כל א ת
ואולם —
ח

מועד הח3ר5ות

ם ב ו ט י

פ ד י ״

ה«נד!ת

)א( בכל הגרלה שתיערך בחודש ספטמבר תיפדה אגרת החוב ,שתעלה
אחרונת מתוך מאתיים שלושים וחמש אגרות החוב האמורות ,בסכום נוסף
של  30,000לידות:
)ב( בכל הגרלה שתיערך בחדשים ינואר ומאי תיפדה אגרת החוב ,שתעלה
אחרונה מתוך מאתיים שלושים וחמש אגרות החוב האמורות ,בסכום נוסף
של  10,000לידות,
1
2

ספר ההוקים  58מיום ה׳ בא5ו 5תש״י) ,(18.8.50עסי .303
ת!ס׳ א׳ ,עסי .12
עייר מט־  4ט׳Aם נ ׳ נ ס י ח!s)nyn9.6.4
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) (2מאה אגרות החוב שיועלו אתריהן
) (3עשר אגרות החוב שיועלו אחריהן
) (4שתי אגרות החוב שיועלו אחריהן
) (5אגרת החוב שתעלה אחריהן
)(6
)(7
פרעוז אנרות
וותונ שיא
ע?ו זננור5
 .הקןפי

אגרת החוב שתעלה אחריה
אגרת החוב שתעלה אתריה

ב־100

לירות כל אחת .

ב״ 1000לירות כל אחת
ב־ 2500לירות כל אחת
ב־ 4000לירות
ב־ 10000לירות
לירות
25000-2

אגדות החוב של סדרה ב׳ שלא נפדו בהגדלה ייפדו בערכן הנקוב ובתוספת פרמיה
.9
לכל אגרת חוב בסכום של לירה אחת.
)א( המינהל יבין קלפי מתכת הסובבת על ציר ולה דלת בת שלושה מנעולים.
.10
)ב( לקלפי יוטלו  60000כרטיסים המסומנים באותם המספרים הסידוריים הראשיים
שבהם סומנו אגרות החוב.
)ג( הכרטיסים יוטלו לקלפי בנוכחותם של חמישה מחברי המועצה לפחות.

סדרי הר,נר<ות

.11

)א( ) (1הגרלת אגרות החוב לשם'פדיונן בסכומים הנקובים בתקנה  ,(1) 8למעט
פסקות משנה )א( ו־)ב(׳ ובתקנה  (2) 8ו־) ,(3תיעשה על ידי העלאת כרטיסים,
אחד אחד ,מתוך הקלפי .עלייתו בגורל של כרטיס תיחשב בעלייתן בגורל ,לפי
התור הקבוע בתקנה  8האמורה ,של כל חמש אגרות החוב שמספרן הסידורי
הראשי הוא המספר שבו מסומן הכרטיס שהועלה.
) (2הגרלת אגרת החוב לשם פדיונה בסכום הנוסף הנקוב בתקנה ) (1) 8א( או
)) (1ב( ,הכל לפי הענין ,תיעשה כך :מיד לאחר עלייתו בגורל של
הכרטיס האחרון לשם פדיון אגרות החוב לפי פסקה ) (1לתקנה זו ,יטיל אחד
מחברי המועצה לתוך תוף ,חמישה פתקים המסומנים במספר סידורי מ־ז עד ד.
פתק אחד יועלה מתוך התוף ועלייתו בגורל של אותו פתק תיחשב בעלייתה
בגורל של אגרת החוב שמספרה הסידורי הראשי הוא המספר שבו מסומן
הכרטיס שהועלה מתוך הקלפי ,כאמור ,ומספרה הסידורי המשני הוא המספר
שבו מסומן הפתק שהועלה מתוך התוף.
) (3הגרלת חמש אגרות החוב לשם פדיונן בסכומים הנקובים בתקנה ,{4)8
) (6) ,(5ו־) (7תיעשה על ידי העלאת כרטיס אחד מתוך הקלפי .לאחר מכן יטיל
אחד מחברי המועצה לתוך תוף חמישה פתקים המסומנים במספר סידורי
מ־ן עד ד .חמשת הפתקים יועלו ,אחד אחד ,מתוך התוף .עלייתו בגורל של
׳פתק תיחשב בעלייתה בגורל ,לפי התור הקבוע בתקנה  ,8כאמור ,של אגרת
החוב שמספרה הסידורי הראשי הוא המספר שבו מסומן הכרטיס שהועלה
מתוך הקלפי ,כאמור ,ומספרה הסידורי המשני הוא המספד שבו מסומן הפתק
שהועלה מתוך התוף,

)ס בכל הגרלה ייבחר ,על ידי חברי המועצה הנוכחים בה ,אדם מתוך קהל
המשתתפים באולם שיעלה את הכרטיסים מתוך הקלפי ואת הפתקים מתוך התוף ,כאמור
בתקנת משנה)א()) ,(1א() (2ו־)א().(3
)ג( מספרה של כל אגרת חוב שעלתה בגורל והסכום שבו יש לפדותה ,יירשם
בפרוטוקול שיתנהל בכל הגרלה וייחתם על ידי חברי המועצה הנוכחים .תוצאות כל הגרלה
יפורסמו בהקדם האפשרי בדשונגות.
394
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)ד( כל כרטיס שהועלה מתוך הקלפי בכל הגרלה וכן כל פתק שהועלה מתוך
התון» ,יצורפו לפרוטוקול ,כל הכרטיסים שלא הועלו יישארו בקלפי ,בסיום כל הגדלה
תינעל הקלפי ותוחזר למקום שמירתה.
)א( מפתחות המנעולים של הקלפי יהיו ברשותם של שלושה מחברי המועצה שייקבעו
,12
על ידי שר האוצר ,מהם אחד חבר מטעם הממשלה ושנים חברים מטעם הצבור .כל חבר
יחזיק במפתחו של מנעול אחד בלבד .שר האוצר ימנה ממלא מקום קבוע לכל אחד משלושת
חברי מועצה אלה ,שיהיה רשאי לקבל לרשותו את המפתח במקרה של צורך.

^ ט י ו ת זזקלפי

)ב( מפתחות משנה למנעול הקלפי יופקדו באותם המקומות ובידי אותם האנשים
שייקבעו על ידי שר האוצר .מפתחות המשנה לא יימסרו אלא לפי הוראה בכתב ,חתומה
בידי שלושה מחברי המועצה ,שתאושר על ידי שר האוצר או על ידי אדם שהורשה לבך
על ידיו.
)ג( הקלפי תישמר במקום שייקבע על ידי המינהל באישור שר האוצר ,ותיפתח
במועדי ההגרלות הקבועים בלבד בנוכחותם של חמישה מחברי המועצה לפחות.
.13

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה העממי)סדרה ב׳( ,תשי״ב

— 1952״.

־

השם

תוספת א׳
מדינת ישראל
םילווה עממי נושא פרסים ,תש״י—1950
ס ד ר ה ב׳

י

אגרת הוב לםוכ״ז
מס׳ סידורי ראשי

,

מסי סידורי משני
— 20.ל״י
אגדת חוב זו מוצאת לפי הוראות חוק המילווה העממי ,תש״י—  ,1950ותקנות
המילווה העממי)סדרה בי(,תשי״ב—.1952
תאריך
ממשלת ישראל
האוצר
החשב הכללי
שר האוצר
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6

ת ו ס פ ת ב׳.

מדינת ישראל
מילווה עממי נושא פרםים ,תש״י—1950
•

•

׳

•

•

•

ס

י

ד

ר

ה

ב׳

אגרת ח ו ב למוכ״ז
חצי אגרת
מם׳ סידורי ראשי
מס׳ סידורי משני
— 10.ל״י
אגרת חוב זו מוצאת לפי הוראות חוק המילווה העממי ,תש״י—  ,1950ותקנות
המילווה העממי)סדרה ב׳( ,תשי״-ב — .1952
תאריך
ממשלת ישראל
האוצר
החשב הכללי
שר האוצר
ח׳ בטבת השי״ ב) 6בינואר (1952
)ח«(1)0ז(/נ«(1/

אליעזר קפלן
שר האוצר

צו בדבר הפיכת קרקע מםוג ״מוזרוכה״ לסוג ״מירי״ ־״
)לפי דברי המלך במועצת על ארץ ישראל(1947—1922 ,
הואיל זשטח קרקע המשתרע על  500מטר מרובע׳ הידוע כהלקה  23בגוש ,11134
•כפר חסידים ,והרשום בלשבת רישום הקרקעות של חיפה כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר מם׳
 1163/23מיום  ,26.9.41מהווה דרך ציבורית)להלן — הדרך הקיימת(!
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳  — 109י תכנית מגורים של יכפו־
חסידים״ שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי מס׳  1582מיום
 ,29.5.47תוספת  ,2עמזד  ,658נקבע שיש לחכום את הדרך הקיימת ׳,
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
396

קובץ התקנות  ,235י״ב בטבת תשי״ב32 ,י!נ.10.1.

ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני
שוות להן בטיבן במידה המתקבלת על הדעת ?
לפיכך .אני מצווה ,בתוקף סמכויות לפי םעיף  16ג לדברי המלך במועצה על אוץ
ישראל ,! 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי הדרך הקיימת בשטח של  500מטר'מרובע תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם
לכך בלשכת רישום הקרקעות של חיפה.
,

2

כ״ח בכסלו תשי״ב) 27בדצמבר (1951
י.חס)(9ר.פק/ו(

דב יוסף
שר המשפטים

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
)לפי דברי המלך במועצה על ארץ ישראל(1947—1922 ,
הואיל ושטח קרקע המשתרע על  4,469מטר מרובע ,הידוע כחלקה  80בגוש ,11140
כפר חסידים ,והרשום בלשכת רישום הקרקעות של חיפה כסוג ״מתרופה״ לפי שטר מספר
 1491/80מיום  16.12,40מהווה דרך ציבורית)להלן — הדרך הקיימת(!
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי  — 109תכנית מגורים של כפר
חסידים״ שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי מסי  1582מיום
 ,29.5.47תוספת  ,2עמוד  ,658נקבע שיש להסופ הלק מהדרך הקיימת המשתרע על  212מטר
מרובע»
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת חלק מהדרך הקיימת מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״
'לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק מהדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן
בעיני שוות להן בטיבן במידה המתקבלת על הדעת ־,
לפיכך אני מצווה ,בתוקף סמכויותי לפי סעיף  16ג לדברי המלך במועצה על ארץ
ישראל 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי חלק מהדרך הקיימת בשטח של  212מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם
בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של חיפה.
2

כ״ח בכסלו תשי״ב) 27בדצמבר (1951
יי

)וזמ)(9הפק(1/

י

רווקי א״י ,כדר ני ,עמי  ;2738ע״ר מם׳  sesמיום  ,29.6.39תום׳  ,2עמי ,381
* עייר מס׳  2מיום י׳׳ב באייר ת׳ע״ת ) ,(21.3.48ת1ס׳ אי ,עמי .1
1

#בץ התקנות  ,235י״ב בטבת תשי׳׳ב.10,1.1952 ,

י ,י

• ,
:

דב יוסף
שר .המשפטים

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתדוכה״ לסוג ״מירי״
)לפי דברי המלך במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל ושטח הקרקע המשתרע על  558מטר מרובע ,הידוע כחלקה , 597בגוש ,6122
בני ברק ,והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר
מספר  13931מיום  26.9.1935מהווה דרך ציבורית )להלן — הדוד הקיימת(;
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מספר  — 17תכנית מפורטת לגוש מס׳
6122״ ,שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי מס׳  1552מיום
 ,30.1.47תום׳  ,2עמי  ,123נקבע שיש לחסום את הדרך הקיימת ז
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני שוות
להן בטיבן במידה המתקבלת על הדעת ן
לפיכך אני מצווה ,בתוקף סמכויותי לפי סעיף  16ג לדברי המלך במועצה על ארץ־
ישראל 1947—1922 ,׳ והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ה—
fi1948כי הדרך הקיימת בשטח של  558מטר מרובע תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם
לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו.
ג

ז

ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר (1952
)חט)(9הפק(1/

דב יוסף
שד המשפטים

תקנות ההגנה1939 ,
צו בדבר הגבלות על הובלת מצרכים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  46לתקנות ההגנה , 1939 ,אני מצווה לאמור ־
3

צו ההגנה)פיקוח על המלאי()הגבלות על הובלת מצרכים( ,תש״ט— ,* 1949יתוקן כך;

.1

)א( • בסעיף  ,1בסופו ,תיווסף הגדרה זו:
״״נאמך כולל אדם המחזיק במצרך כסוכן כעמיל מכס ,כבעל משכון או
כבעל מחסן.״
)ב( בסעיף  ,2בסעיף קטן)א(,
) (1בשורה הראשונה במקום — ״יצרן או סוחר״ יבוא — ״יצרן׳ סוחר או
נאמז״ן
) (2בשורה השניה יימחקו המלים ״היצרן או הסוחר*.
לצו זה ייקרא ״צו ההגנה )פיקוח על המלאי()הגבלות על הובלת מצרכים()תיקון(,
,2
תשי״ב—1952״.
ב׳ בטבת תשי״ב) 31בדצמבר (1951
)חט)(16זז/טש(8/

ד״ר א .ל ב נ ט ל
רשות מוסמכת

חוקי א״י ,כרד ני ,עט׳ 38ז ;2ע״ו מם׳  898פיוט  ,fl.39.29תוס׳  ,2עטי .381
* עייר מסי  2מיום י״ב באייר תמ״וו ) ,(21.5.45תום' אי ,עפ׳ .1
* עייר םס׳  914מיום  ,26.8.39תוס׳  ,2עטי .548
 nupnnסיופ ט׳׳ז באדר תמ׳׳ט) ,(16.3.49עט׳ ,102
4
1

* קזב׳ז

קוב׳ו התקנות  ,235י״ב בטנת תשי׳־ב.10.1.1952 ,

םדור

 TVPW7מ ק ו מ י
פקודת העיריות1934 ,
צו בדבר שינוי בהרכבה של ועדת העיריה בית שאן

_;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  61לפקודת העיריות ,! 1934 ,והסעיפים• ) 14א( ו־0<2
לפקודת םדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ,* 1948אבי מצווה לאמור.׳

צו העיריות)מינוי ועדת העיריה בית שאן( ,תשי״א— , 1951יתוקן כד *

.1

תיקון *ו

ג

בסעיף  ,2אחרי השם,,ישעיהו טננבוים״ ייווסף השם ״יצחק דון״.
,2

ן ^ י  -ד

לצו זה ייקרא ״צו העיריות)מינוי ועדת העיריה בית שאן()תיקח( ,תשי״ב—1952״,

4

<9
מ׳־פ

גת1י*י\

ג

ב׳ בטבת תשי״ב) 31בדצמבר (1951
)חט<(13ע/נשא(132/

משה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לתל אביב־יפו בדבר רשיונות לאופניים ותלת אופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,וסעיף ) (1)25ד( לפקודת
התעבורה* ,מתקינה מועצת עירית תל אביב־ יפו חוק עזר זה!
1

׳

j

י ־j״i
0

s

*י f*' ,
1

י.ר

 .1חוק עזר לתל אביב־יפו )רשיונות לאופניים ותלת אופניי*(׳
יתוקןכך!
)א( בסעיף  ,3במקום סעיף קטן)ה( יבוא סעיף קטן זה 1
״)ה( בעד כל רשיון לאופניים או לתלת אופניים ,תשולם למועצה אגרה של
— 1.ל״י.״
)ב( בסעיף  4סעיף קטן)ב( — בטל.
תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר .(1952
2
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב־יפו )רשיונות לאופניים ותלת אופניים(
.3
)תיקון( ,תשי״ב— 1952״,
י .ר ו ק ח
ראש עירית תל אביב־יפו
 .אני מסכים.
ג׳ בטבת תשי״ב) 1בינואר (1952
ה ש י

)חט){13ע/תאי(44/

דוד צבי פנקס
שר התחבורה

נתאשר.
משהשפידאי
שר הפנים

ע״ר טסי  414טי1ט  ,12.1.34מוס׳  ,1עט׳ .1
* ע״ר מס׳  2מיופ י׳׳ב באיירen׳״ , ( s )n21.5.4תופ׳ אי ,עט׳ .1
מיום כ׳׳מ בתמוז תמי״א ) ,(2.8.51עט׳ 405J
195קונץ התקנות
הוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ח ,עמי ,1271
(  5 1ן ט ׳ • .624
י'קונץ התקנות  143מיום י״ר בשבט ת׳עי׳׳א ) , x 2 1
1

4
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השם

^
י*

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר למג׳דל בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה ל פ י סעיף  99לפקודת העיריות׳ 1934
הג׳דלחוקעזרזה!
.1

מתקינה מועצת העיריה

חוק עזר למגידל)היטל עינוגים( .תשייא— , 1951יתוקן כ ך :
2

במקום התוספת תבוא תוספת זו:

״תוספת
)סעיף (2
ואלה הם שיעורי ההיטל!
.1
)א(

כרטיסים בודדימ —.

י

.

לתיאטרון ,אופרה:קונצרט •.
כרמים שמחירו
פרוטה

שיעוד ההיטל
פרוטת

75— 10
•

5

140— 76

10

190—141

20

240—191

30

300—241

75

400—301

100
150

י 800—401
 801ומעלה —
)ב(

 20%ממחיר הכרטיס.

לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט Í

ברטים שמחירו
פרוטת

עיעור ההיטל
פרוטר,

50— 10
76— 51

כרטיט שמחירו
פ רו מר,

שיעור ההיטל
פרוטה

5
18

240—229

90

250—241

160

98— 77

30

300—251

108—99
128—109

33
40

350—301
400—351

220
ן 250
300

138—129

50

600—401

500

168—139

60

800—601

750

198—169

70

 801ומעלה — שווה למחיר הכרטיס.

228—199

80

.2

כרטיס משפחה ,כרטיס קיבוצי או כרטיס לעונה—עשרים אחוז למאה ממחיר

הכרטיס*.
ע״ר סם'  414מיום  ,12.1.34תום׳  ,1עמי .1
קובץ התקנות  188מיום א׳ נחמו! תשי״א ) ,(5.7.51עם'.1204
קיבץ התקנות  ,235י״כ בטבת תשיי׳ב,10.1.1852 ,

־.2

ה*•

'לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידל)היטל עינוגים()תיקון(׳ תשי״ב—1952״.
א ל י ע ז ר מי ל ר ו ד
ראש עירית מג׳דל

. .
נתאשר.
כ׳ בכסלו תשי״ב ) 19בדצמבר (1951
)חמ) (13ע/מ(11/

משהשפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר א ת א בדבר היטל לצרכי םעד
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית כפר אתא חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—

,1

וירמ־יפ

״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית כפר אתא;
״חוק עזר לגן יבנה״ פירושו — חוק עזר לגן יבנה )היטל לצרכי סעד( ,תשי״א—
1951

2

!

״מלון״ ,״בית אוכל״ ,״מוסד״ ,״בעל מוסד״ ,״אורח״ ,״היטל״ ,״ראש המועצה״,
״המפקח״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר לגן יבנה.
1א ,הסעיפים  2עד ד לחוק עזר לגן יבנה כנוסחם• ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2עד  7גם לחוק עזר זה ,אלא שבכל מקום שנאמר בהם ״גן יבנה״ יראו כאילו נאמר ״כפר

חלות וזסןיפים

1

ע י

7

לחונן עזר

אתא*

.8

־

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר אתא )היטל לצרכי סעד( ,תשי״ב—1952״.

?נ! יבנה

השם

ת ו פ פ ת ,ראשונה
)סעיפים  2ו־)3ב((
שיעור ההיטל על ארוחה )פרט למשקאות משכרים( המוגשת בבית אוכל הוא כזה *

.1

מחיר הארוחה
פרוטה

שיעור ההיטל
פרוטה

עד 100

2

מ־ 101עד 200

5

מ־ 201ומעלה

חמישה אחוזים ממחיר הארוחה.

שיעוד ההיטל על מאכל או משקה לא־משכר ,שאין לראותם כארוחה ,הוא עשרה
.2
אחוזים ממחירם.
ע״ ר מם׳  1154מיום  ,18.12.41תוס׳  ,1עט׳ .119
* שובץ התקנות  158מיום ו׳ נאדר ב׳ תשי׳׳א ) ,(15.3.51ע0׳ .733

1

קוב ] התקנות  ,235י״ב במנת תשי״ב,
,

10.1.1952,

401

 - • .3שיעור ההיטל על משקה משכר הוא עשרה אחתים י ממחירו.
שיעור ההיטל על אוכל או לינה במלון הוא חמישה אחוזים מסכום החשבון בעד
.4
האוכל או הליגה .י
מקום ששיעור ההיטל מחושב באחוזים מן המחיר לא יובא בחשבון כל פרוטרוט של
.5
עשור שהוא למטה מ־ 5ז פרוטרוט שהוא למעלה מ־ 5פרוטות ועד  10פרוטות — יחושב
כ־ 10פרוטות.

תזפעת

שניה

)סעיף ) 3א((
הודעה
היטל לצרכי סעד
כל אורח בבית אוכל או במלון נדרש לשלם לטובת המועצה המקומית כפר אתא,
לפי חוק עזר לכפר אתא)היטל לצרכי סעד( ,תשי״ב— ,1952היטל בשיעור שנקבע בתוספת
הראשונה לחוק עזר האמור ,ואם לא יעשה כן ייאשם בעבירה. .
סכום ההיטל יירשם או יצויין בתו או בתווים ,שיימסרו לאורח לפי חוק העזר.
בנימין נאמן
ראש המועצה המקומית כפר אתא

נתאשר.
כ״ו בכסלו תשי״ב) 25בדצמבר (1951
)חס)(13ט/כא (365/

משה ש פ י ר א
שר הפנים
:

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף  6א(
הודעה על החלטת המועצה האזורית באר טוביה בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה שהמועצה האזורית באד טוביה החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
 20למאה ייווסף על כל סכום של ארנונה שהוטל על ידי המועצה האזורית באר טוביה ולא
שולם תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי ההוראות של הפקודה,
מרדכי גובר
ראש המועצה האזורית באר טוביה
נתאשר.
ב׳ בטבת תשי״ב) 31בדצמבר (1951
)חמ)(13ט/כט(368/

משה ש פ י ר א
שר הפנים
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קובץ התקנות  ,235י״ב בטבת חיפי״ב.10,1.1952 ,
הודפס ע״י המז־פיי• הפנמלתי

