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 פקודת בתי הדואר

 ־־תקנות כדבר תעריף של שירותי דואר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר, אני, המנהל הכללי של בתי
 הדואר, מתקין בזה תקנות אלה:

 1• תשלומים עבור שירותי דואר.

 התשלומים שיוטלו על שירותי דואר המפורטים בתוספת יהיו כפי שנקבעו בה.

 2. תחילו! תוקף. _ _

 תקפן של תקנות אלה הוא מיום ט״ז בניסן תש״ט (15 באפריל 1949).

 3• שס.
 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר.(תעריפי דואר) (מם׳ 2), תשייט—

."1949 

ת פ פ ו  ת
־ ־ התשלום ־ י ״ ג ו פ  ה

 . דמי הודעת מסירה לצרוד דואר רשום "או מובטח . . 25 מיל
 דמי חקירה עבוד מכתב רגיל, מכתב רשום, חבילה .

. 25 מיל . . . . • . ה מ ו ש  רגילה, חבילה ר
4 מיל  . דמי מסירת ...צרור קטן״ . • . 0
, —50 מיל _ . . . . _ . _ ״ — . —  . דמי...מסירת. חבילה לבא־כוח המכס .
 דמי אריזה חדשה של חבילה לפני מסירתה . . . 50 מיל

 ־דמי ־־מחסנאות חבילה ־ רגילה עבור יכל ־יום אחרי י 10 י ימים־־
 מיום הוצאת ההודעה למוען 20 מיל ליום

. . . . 400 מיל . . ־ ־ . ־ ־ . ־  מקסימום . י .

 י״ג בניסן תשייט (12 באפריל. 1949)

ר ה י ר י פ ב  צ
 המנהל הכללי של בתי הדואר

 שובץ התקנות 10, י׳׳ט בנים! תש׳׳ט, 40&18.4.1 165



 פקודת תעריף המכס והפטורץ, 1937

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורין, 11937י וסעיף
. מצווה בזד. שר האוצר  1 של פקודת מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תשייט—1949 2

 לאמור:

- 1. שינוי חלק א׳ לתעריף חנזכס והפטורין,

 חלק א׳ של התוספת לפקודת תעדיף המכס והפטורין, 1937, יתוקן כך!

 (א) הפרטים 152, 354, ו־620 יוחלפו בפרטים אלה.׳
 מספד

 סידורי תיאור הסוזורת היהידה שיןיור

 152 שמן דגים, פרט לשמן דגים לצרכי רפואה ק״ג פטור
 354 חוטים של פלדה רכה שגוללו בהום והובאו

 לארץ בסלילים לשם משיכת חוטי ברזל ק״ג פטור
 620 טרפנטין ק׳׳ג פטור

 :) הפרטים הבאים יווספו:
 243א שמן עץ (סין) ק״ג פטור

 354א פסים של פלדה רבה שגוללו בחום
 והובאו לארץ בסלילים ק״ג פטור
 591א פורמלדהייד (פורמלין) ק״ג פטור
 591ב שתנה ק״ג פטור
 591גי אלמימית מלאינית ק״ג פטור
 591ד אלמימית פטלית ק״ג פטור
 591ד. נפטה ממיסה • ק׳׳ג פטור
 591ו פנטה אריטריטול ק״ג פטור
 592א פגול ק״ג פטור
 595א סטרפטומיצין ערי פטור
 623א טרפנטין מינרלי לדג פטור

 708א דבק םינטטי לתעשיית לבדים ערד 8%

 (ג) בפרט 769 —
 (1) בפסקה (ה) יווספו בסיפא המלים 1 ״ואשר הוכרו בתור כאלה על

 ידי שר הסעד״.

 1 ע״ר מם׳ 714 ט יום 1.9.37, תום׳ 1, עט׳ 133.

ם כ׳ בטבת תשייט (21.1.49), תוס׳ א׳, עט׳ 114. ו  עייר טס׳ 44 0י

ja 18.4.1940״en קובץ התמנות 10, י״ט בניםז 



t v .(2) פסקה (יב) תזחלף נפבקד 
 ״(יה בגדים משומשים הנשלחים במתנה למוסד שאושר על ידי

 שר הסעד לשם חלוקתם לצרכי עזרה בלא ־'תשלום״.

 2. שינוי חלק ב׳ לתעריף תמכו! ווז9טורין.

 , בפסקה (i¡) של התנאי המגביל.לחלק ב׳ של התוספת לפקודת תעריף- המכם
 והפטורין, 1937, יווסף לאחר המספר ״605״ — המספר ״708א״.

.oto 3 

 לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפמודין (מם 2), תשיט—1949״.

 י׳׳א בניסן תש״ם (10 באפריל 1949)

ן ׳ ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר האוצר י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השינויים בתעריף המכס באים לתת עזרה ועידוד לכמה תעשיות בארץ. התמרים
 החימיים, פנול, פורמלדהייד ושתנה הפטורים עתה ממכס מובאים לשם ייצור דבק
 סינטטי המשמש בתעשיית הלבדים בארץ. המרים אלד. משמשים גם בתעשיות

 אחרות, כגון בתעשיית צבעים, משחות נעלים, עורות וחמרים פלסטיים. כן הונמך -
 המכס מ־35% מהערך ל־8% מהערך על דבק סינטטי המשמש כחומר גלמי לתעשיית

 הלבדים, היות ולא כל מיני דבק סינטטי מיוצרים בארץ.

 ביטול המכס על שמן עץ, טרפנטין וכמה המרים הימיים הנזכרים בפרסים
 591ג עד 591ו בא לתת עזרה לתעשיית הצבעים, המשלמת עד כה מכס על המרים
 גלמיים חשובים, חמרימ אלה נועדו גם לתעשיות אחדות, כמו תעשיית שרפים,

 עורות, צבעי דפוס וכוי.

־ י סטרפטומיצין היא רפואה בעלת ערך בריפויין של כמה מחלות קשות והפטור  י

~ "־־ . ר ת ו  נימכס בא לאפשר בה שימוש רחב י

 השינויים בפרט 769 באו כדי לתת לשר הסעד־ סמכות לפקח על בתי יתומים
 ומוסדות אחרים המחלקים לנצרכים: בגדים משומשים המובאים, מחוץ־לארץ.

 >ןונ־ז,התקנוח10, י״ט בניסן חש׳׳ס, 18,4.1949



 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקנייה מם׳ 422 מאת שר האוצר

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב, 1939 > פסקה
 4(1) לצו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 21939, והסעיפים 14 (א) 1־2(ד) לפקודת
 סדרי השלטון והמשפט, תשיח—1948«־, ובתוקף כל יתר סמכויותי, אני, שר האוצר,

 מצווה בזה לאמור«

 1, צו הקנייה מם׳ 80 מיום •5 במרס 1943, שפורסם בעתון הרשמי גליון 1254
 מיום 11 במרס 1943, יבוטל במידה שהוא נוגע לרכוש של אהרן פרצ׳וק, מקודם

 מתל־אביב (מם׳ סידורי 10).

 2. תקפו של צז זה הוא מיום כ״ז באדר תש״ט (28 במרס 1949).

 כ״א באדר תש״ט (22 במרס 1949)

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שד האוצר

 1 ע׳׳ר מם׳ 923 מיום 5.9.39, תום׳ 1, ע0׳ 79.

ום 1.11.89, תום׳ 2, עט׳ 1023.  י ע׳׳ר ספ׳ 950 מי

ם י״ב באייר תש׳׳ח (21.5.48), תוש׳ א׳, עמי 1. ו  נ עייר טס׳ 2 טי

 סוב׳ו התמנות 10, י״ט בניסן \זס״מ 18.4.1949


