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.תקנות בדבר העסקת נכי מלזמר״ תש״ ס—1949
« אגרות בית המשפט )תשלום בבולים* תש-ט—•• 1949

507

גו הסחר ,הייצור וד׳החסנד) ,מזונות( )תיקון* תש׳«• 1949-

508
508

צו להגבלת השימוש בזרם חשמלי )תיקון* תש׳־ט—1949
צו ד׳ד׳גנד) ,מניעת רמוזים מופקעים( )מתירים מכסימליים למשקאות משכרים(
)תיקון מם׳  *2תשיט—1949

509

•

510

צו ההגנה )שכד נסיעה בשירותי מוניות בין־עירוניים( )תיקון( ,תשיט—»94נ י

•

חוק עזר למסילות ברזל ממשלתיות )אגרות הובלה ותשלומים שונים(
)מם׳  *2תשיט—1949

צווי הקנייה מס׳  445 444לפי פקודת המסחר ענז האויב׳ 1939
מדור

לשלטון

510

516

מקומי

צו העיריות )מינוי ועדת העיריה חיפה* תשיט—• 1949
צו המועצות המקומיות )רחובות()תיקון מם׳  *4תש׳׳94»~0נ •

;51
•י

צו המועצות המקומיות )קריתיעמ^( )תיקון מס׳  *2תשיט—1949

518
. . . . . .

צו המועצות המקומיות )כפר יונה( )תיקון מסי  *2תש״ס— 1949י .

g!5
519

חוק עזר לתל־אביב )אגרת תעודת אישור( ,תש״ ט—1949

520

חוק עזר לרחובות )מם עסקיס מקומי()תיקון ניס׳  *2תשיט—1949

521

הפחיד  75מיל

נדפס בהר׳8אח הטפ׳ט?ח בדפוס »ד8.וע?

ryrth

ב ן ״ * ת»־אכיב

חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש״ט—1949
י

ת ק נ ו ת כדבר ה ע ס ק ת נפי מלחמה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,
תש״ט— ,*1949אני מתקין מ ה תקנות אלה ז ־
»1

פירושים.

״נותן עבודה״ לגבי נכה מלחמה ,פירושו לצורך תקנות אלה — בעל מפעל
בין אם הועסק בו נכה המלחמה סמוך לפני התגיסותו ובין אם לא הועסק.
.2

ייחוד סוגי עבודות לגני סלחםה.

)א( מיום פרסום תקנות אלה ברשומות ואילך ,לא יעסיק אדמ ,בסוגי העבודות
וההתעמקויות המפורטים להלן ,אלא נכי מלחמה בלבד.
ואלה סוגי העבודות וההתעמקויות»
) (1מכירת כרטיסים בקולנוע ,בתיאטרון ,בשירות תחבורה עירוני או
בין־עירוני.
) (2שמירה במגרשי חנייה ,במחסנים ובמגרשי בנייה.
) (3סדרנות בקולנוע ,בתיאטרון ובכל אולם ציבורי אחר.
) (4עבודות בלשכות מודיעין .־
) (5חצרנות בבתי מגורים ובבתי עסק.
)ב( האיסור שבתקנת משנה )א( לא יחול לגבי עובדים שהועסקו בסוגי
עבודות והתעסקויות המפורטים בתקנת המשנה האמורה ביום פרסום תקנות אלה
ברשומות .י
»3

ח ו ב ה להעסיק 1כי מלחמה.

)א( נותן העבודה המעסיק במפעלו לא פחות מ־ 10עובדים ולא יותר מ־20
עובדים ,חייב להעסיק במפעלו נכה מלחמה אהד.
)ב( נותן עבודה המעסיק במפעלו יותר מ־ 20עובדים׳ חייב להעסיק במפעלו
נכה מלחמה אחד לכל עשרים עובדים ,ונכה מלחמה נוסף אם המספר שנותר
לאחר שתופחת כפולת מספר הנכים שנתקבל לפי החישוב כאמור בעשרים ממספר
העובדים שבמפעלו — עולה על עשרה.
1

ס פ ר החוקימ  6מ י ו ם כ״ז בניס! ת ע ״ ט ) ,(29.4.49עט׳ .13

קובץ התקגוח  ,40כ״ט בא?ו 5חש״ט23.9.1949 ,

)ג(
,4

הוראות תקנה זו אינן גורעות מהחובה המוטלת לפי תקנה .2

נכי מלחמה המבקשים עבודה.

נכה מלחמה המבקש עבודה יירשם בלשבת האגף לשיקום החיילים ויישובם
הקרובה ביותר למקום בו הוא מבקש עבודה.
»5

רשויות מוסמכות.

)א( יוקמו רשויות מוסמכות לטיפול בעניני העסקת נכי מלחמה.
<ב( כל רשות מוסמכת תהא של  3הברים שאחד מהם יהיה יושב ראש.
)ג(

שר הבטחון ימנה חברים ויושב ראש של כל רשות מוסמכת ויקבע את

אזור פעולתה בצו שיפורסם ברשומות.
.6

ס מ כ ו י ו ת ר ש ו ת מוסמכת.

רשות מוסמכת רשאית!
)א( לקבוע לכל נכה מלחמה שנרשם כאמור בתקנה  ,4את סוג העבודה שהוא
מסוגל לעשות ואת תורו לקבלת עבודה.
)ב( למסור לכל אדם החייב בהעסקת נכי מלחמה לפי תקנות אלה הודעה
בכתב על שם נכה המלחמה שמחובתו להעסיק וסוג העבודה שאותו נכה מלחמה
מסוגל לעשות.
)ג(

לנהל משא ומתן עם נותני העבודה בכל הנוגע לביצוע תקנות אלה.

)ד( לדרוש מכל נותן עבודה בהודעה בכתב ,למסור פרטים על מספד העובדים
שהוא מעסיק במפעלו.
»7

מאימתי מעסיקינז.

נמסרה הודעה בכתב לאדם החייב בהעסקת נכה מלחמה לפי תקנות אלה,
מאת רשות מוסמכת בתוקף סמכויותיה לפי תקנה ) 6ב( ,חייב אותו אדם תוך
שבועיים מיום מסירת ההודעה לקבל לעבודה את נכה המלחמה ששמו נקוב בהודעה.
.8

ז ר י ש ה נואת ר ש ו ת מוסמכת,

נותן עבודה חייב למלא אחר דרישת רשות מוסמכת לפי תקנה ) 6ד(.
.9

הודעה על מ ק ו מ ו ת עבודח.

)א( אדם המבקש להעסיק עובדים בעבודות או התעסקויות המפורטות בתקנה
 ,2חייב להודיע תחילה לרשות מוסמכת על מספר העובדים שהוא מבקש להעסיק.
)ב( לא השתמשה רשות מוסמכת בסמכויותיה לפי תקנה ) 6ב( ,תוך חודש
מיום מסירת ההודעה כאמור בתקנת משנה )א( לגבי כל מספר העובדים הנקוב
באותה הודעה או לגבי חלק מהם ,יהא אותו אדם פטור מחובתו לפי תקנה  2לגבי
כל מספר העובדים הנקוב באותה הודעה או לגבי חלק מהם ,הכל לפי הענין.

קוב׳] התתנות  ,40ב״מ בא5ו 5תש׳׳ט23.9.1949 ,

ענטים.

.10

העובר על תקנה  8 ,7 ,3 ,2או ) 9א( לתקנות אלה ,דינו — מאסר עד ששה
חדשים ,או קנם עד חמישים לירות או שני הענשים כאהד.

.11

השם.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בדבר העסקת נכי מלחמה ,תש׳ יטי1949-״.
,

ד .ב ן ־ ג ו ר י ו ן
שר הבטחון

אני מסכימה.
כ״ו באלול תש״ט ) 20בספטמבר (1949
גולדה מאירםון
שר העבודה והביטוח העממי

פקודת מם הבולים
י צו בדבר תשלום אגרות בבולים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4א לפקודת מס הבולים אני מצווה בזה לאמוד»
1

»1

תשלים מגרות ב י ת הנושפם.

כל אגרה )״מס* בלשון התקנות( מן האגרות המפורטות בתוספת לתקנות מסי
בתי המשפט , 1935 ,ששיעורה אינו עולה על  25ל״י מותר לשלמה בבולי הכנסה
דבקים במקום מזומנים .הבולים יודבקו על גבי המסמך החייב באגרה ויבוטלו
בהטבעת החותם של ב י ת המשפט ,רישום תאריך הביטול וחתימת הפקיד המקבל
את האגרה^
2

.2

השם.

לצו זה ייקרא ״צו אגדות ב י ת המשפט )תשלום בבולים( ,תש״ט—1949״.
כ י ה באלול תש״ט ) 19בספטמבר (1949

א .ק פ ל ן
שר האוצר

אני מסכים
ב״ו באלול תש״ט ) 20בספטמבר (1949
פ .ר ו ז ן
שר המשפטים
ח ו ק י «״י ,כ ר ר בי ,פרש
) ,>4.9.49עט׳ .171
1

1

ק5״נ ,עס׳  1302ז ס פ ר החוקים  21ס י ו ם י׳ ב«5ול תש״ט

ע״ ד טס׳  540ס י ו ם  ,26.9.35תום׳  ,2עט׳ .800

קובי! התקנות  ,40כ׳׳ט בא?ו? תע׳׳ט23.9.1949 ,

פקודת הפיקוח על המזונות1942 ,
תיקון צו הסחר ,הייצור וההחסנה )מזונות(
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  4ו־)11א( לפקודת הפיקוח על המזונות,! 1942 ,
אני מצווה בזה לאמור!
.1

ת י ק ו ן צו.

צו הסחר ,הייצור והההסנה )מזונות( ,ת׳ש״ט— , 1949יתוקן כ ך !
בסעיף  ,12בסופו!
) (1במקום הנקודה יבוא פסיק!
) (2יווספו מלים אלה!
71אלא שרשיון שניתן לפחות מששה חדשים ,תשולם בעדו מחצית
האגרה השנתית ב ל ב ד ״ ^ .
2

.2

השס.

לצו זה ייקרא ״צו הסחר ,הייצור וההחסנה )מזונות( )תיקון( ,תש״ ט—*1949
א .א פ ש ט י ן
המפקח על המזונות

ט״ו באב תש״ט ) 10באוגוסט (1949

תקנות ההגנה1939 ,
צו ל ה ג ב ל ת ה ש י מ ו ש ב ז ר ם ח ש מ ל י
בתוקף סמכותי לפי תקנה  46לתקנות ההגנה , 1939 ,אני מצווה בזה לאמור!
3

.1

וזימון צו.

הצו להגבלת השימוש בזרם חשמלי ,תש״ט׳— 1949׳ יתוקן כך!
במקום פסקה  1שבתוספת תבוא פסקה זו*
4

0,ו 1הגריכה

שעות האיהור

י מ י ה&בוע

 .1ב י ש ו ל ^ א פ י י ה ^ ח ^ מ ; ^ תטי-
רים׳^/כירייס ,סירים ,ק ו מ ק ד
בימי חול )פרט ליום מ־.30ד עד 11.30
מים ,מגהצים ,דודי־־בביסה,
הששי(
ומ־ 18.00עד ".20.00
מכונות לקליית ק פ ה וכיוצא
באלה ן

J

ע״ ד מפי

0

11

 r sי ל פ  ,10.3.42תו ס׳ ss ,1׳ .3

י סובין התקנות  20טיום י׳׳ה בסייזtrn׳r(15.0.40
נ

t

(

 ,עט׳ .246

ע״ר מס׳  914מיום  ,20.8.39חוש־  ,2עט׳ .530

* קזב־ז דחקי״ות  14פ י ו ס ׳ ״ ד באייר תיע״ט )» ,(13.5.4עמי .187

לובי( התקנות  ,40כ״ט בא5ו 5תשייט23.9.1949 ,

•2

השם.

לצו זה ייקרא ׳״צו להגבלת השימוש בזרם חשמלי)תיקון( ,תש״מ—1949״,
כ״ז באלול תש״ט ) 21בספטמבר (1949
ד״ר י ה ו ש ע ג ו ב ר י ן
י המפקח על המכרות
רשות מוסמכת

תקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(1944 ,
צו בדבר מחירים למשקאות משכרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3א ,לתקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(,
 , 1944אני מצווה בזה לאמור:
ג

«1

תיקון צו.

התוספת לצו ההגנה )מניעת רווחים מופקעים( )מחירים מכסימליים למשקאות
משכרים( ,תש״ט— , 1949תתוקן כך!
במקום הפסקה ) ,(1תבוא פסקה זו!
ך< (1מחיר ליטר של משקה משכר מן המשקאות שמחיריהם לבקבוק
נקובים לעיל ,יחושב באופן יחסי למחיר הגקוב בעד הכמות שבבקבוק,
לאחר שינוכה מהמחיר הסכום של  25מ י ^ _ (
2

.2

תהילת תוקף.

תקפו של צו זה הוא מיום כ׳׳ב באב תשייט ) 17באוגוסט .(1949

»3

השם.

לצו זה ייקרא ״צו ההגנה )מניעת רולחים מופקעים( )מחירים מכסימלייפ
למשקאות משכרים()תיקון מס׳  ,(2תש״ט—1949״.
י״ט באלול תש״ט ) 13בספטמבר (1949
ק .מ נ ד ל ס ו ן
מנהל המכס והבלו
רשות מפקחת
1

ע״ר מס׳  1359מ י ו ם  ,14.0.44תופ׳  ,2עמ׳  ,726כמתוקן בע״ר טם׳  1619מ י ו ם ,9.10.47

ת ו ם ׳ '  , 2עסי .1233
1

קובץ התקנות  19ם י ן ם י ״ נ ב פ י ח תש״ט ) ,(10.6.49ע פ

ב׳׳ב ב א ב ת?6״ט ) ,(17.8.49עט׳ .409

קובץ התקנות  ,40כ׳׳ט בא5ול תש״מ23.9.1940 ,

;242

קובי!

התקנות  31מ י ו ם

תקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(1944 ,
צו בדבר שכר נסיעה במוניות
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה )מניעת רווחים
 1944י ,אני מצווה מ ה לאמוד:
.1

מופקעים(,

תיקון צו.

צו ההגנה )שכר נסיעה

בשירותי

מוניות ביךעירוניים(,

תשייט—1949־,

יתוקן כך־
 Jבסעיף  ,2בשורה הראשונה במקום המספר ״925״ יבוא המספר ״875״\ .
!Z

השם.

לצו זה ייקרא ״צו ההגנה )שכר נסיעה בשירותי מוניות בין־עידוניימ()תיקו,0
תש״ט—1949״.
כ״א באלול תש״ט ) 15בספטמבר (1949
מיכאל לוברסקי
המפקח על התעבורה
רשות מוסמכת ,רשות מפקחת

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
חוק עזר בדבר אגרת הובלה ותשלומים שונים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות׳ , 1936
והוראת שר התחבורה מיום כ״ב בכסלו תש׳׳ט ) 24בדצמבר  ,-•(1948אני מתקין
בזה חוק עזר זה:
3

.1

פירושיב.

״משא* פירושו — סחורות ,חבילות ובעלי חיים כהגדרתם בפקודת מסילות
הברזל הממשלתיות¿1936 ,
״תחנה מפקחת״ פירושה — תחנת הרכבת הפועלת הקרובה ביותר למקום
הטעינה או הפריקה שבשלוחה.
•״טון* פירושו —  1000ק״ג.
1

3

ע״ר מסי  1359מ י ו ם  ,14-9.44ת<ס'  ,2עמי .725
קובץ

התקנות  23ס י ו ם ב׳ בתםוו

תע״ט ) 29ביוני  ,(19*9עט׳ .286

* ע״ר 00׳  593ס י ו ם  ,14.5.36תום׳  ,1עט׳ .109
* ע״ד מסי  39ס י ו ם כ״ב נני?!י תיע״פ ) ,!a24.12.4ע פ ׳ -229

»ונץ התקנות  ,40כ״ט באלו? חש״ט23.9.1949 ,

.2

א נ ר ת ה ו נ ע ה ב ק ר ו נ ו ת מיוהדים.

אגדת הובלה למשא מכל סוג הנקוב בתוספת הראשונה ,בקרונות מיוחדים
שהוזמנו לכך] תהיה בשיעור המפורש בתוספת האמורה בצדו של אותו סוג ,ותחושב
לפי המרחק !שבין תחנת הטעינה ובין תחנת הפריקה ,ובלבד שלא תפחת —
)א( מהאגרה המינימלית הקבועה בטור  4שבתוספת השניה לטיפוס הקרון
המוזמן ולפי כושר קיבולו כמצויין בתוספת האמורה ,או
׳•)ב( מהאגרה המשתלמת בעד המשקל המינימלי הקבוע בטור  3שבתוספתהשניה לטיפוס הקרון המוזמן ,ולפי כושר קיבולו כמצויין בתוספת האמורה —
הכל לפי האגרה הגבוהה יותר,
3

אגרת הובלה ט ד א ב ק ר ו נ ו ת מיוחדים.

_

,

׳אגרת הובלה למשא שלא הוזמנו לו קרונות מיוחדים )משלוחי משא זעירים(
תהיה בשיעור  0.2מיל לכל  10ק״ג של המשא ולכל ק״מ ובלבד שלא תפחת מי100
מיל לכל משלוח.
.4

אגרת הובלה לירושלים.

בעד הובלת משא לירושלים ,בקטע שבין תחנת הרכבת הר־טוב ותחנת הרכבת
ירושלים ,ישולם לכל ק״מ שבקטע האמור ,כפל אגרת ההובלה הקבועה בחוק עזר זה.
.5

אגרת ההובלה אינה כ ו ל ל ת ת ש ל ו ם בעד שירותים אחרים,

אגרות ההובלה שנקבעו לפי הסעיפים  4 ,3 ,2אינן כוללות תשלום בעד
טעינה ,פריקה ,עיתוק של קרון לשלוחה ,השהיית קרונות או אחסנת משא וכל
תשלום בעד כל שירות אחר.
.6

אגרת רישום.

בעד כל משלוח של משא תשולם אגרת רישום של  50מיל.
.7

אגרת הובלה לשלוחות.

בעד הובלת משא בין התחנה שממנה נשלח המשא לשלוחה ,או בין שלוחה
לתחנה בה נפרק המשא ,תשולם אגרת ההובלה המשתלמת בעד המרחק שבין מקום
המשלוח ובין מקום הפריקה — ובלבד שלא תפחת משיעור אגרת ההובלה של
המשא בעד המרחק שבין מקום המשלוח ובין התחנה המפקחת ,כשהמשא נשלח
לשלוחה ,או בין התחנה המפקחת ובין מקום הפריקה ,כשהמשא נשלח מהשלוחה —
בתוספת אגרת הובלה בעד מרחק של  3ק״מ ,פרט להובלת משא לשלוחות המפור
טות להלן ,שלגביהן תהא התוספת לאגרת ההובלה האמורה כזו —
לשלוחות נויהארדוף — אגרת.הובלה בעד מרחק של  6ק״מ,
לשלוחות קרית מוצקין — אגרת הובלה בעד מרחק של  5ק״מ,
לשלוחות קודרני — אגרת הובלה בעד מרחק של  8ק״מ,
לשלוחות םרפנד — אגרת הובלה בעד מרחק של  8ק״מ.

19בז התקנות  ,40כ״ט בא5ול תשייט23.0.1040 ,
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»8

אגרת השהיית קרון.

השהיית קרון לשם טעינה ופריקה במשך  24שעות פטורר .מתשלום אגדת
השהייה .אגרת השהייה לזמן נוסף תהיה  25מיל לכל טון של המשא ובלבד שלא
תפחת מהאגרה המשתלמת בעד המשקל המינימלי הנקוב בטור  3שבתוספת השניה
לאותו טיפוס של קרון ,ולפי כושר קיבולו — לכל תקופה של  3שעות נוספות או
לבל חלק מהם .השהייה שחלה בשבתות ומועדי ישראל ,לא תשולם בעדה אגרה,
אם התחילו השבתות או המועדים לפני תום  24השעות הראשונות הפטורות מאגרת
השהייה.
.9

אגרת אחסנה.

אחסנת משא בשטח מסילות הברזל או במחםניהן לשם טעינתו בקרון או
לאחר פריקתו ממנו — פטורה מאגרת אחסנה במשך  48השעות הראשונות .כתום
מועד זה ,תשולם אגרת אחסנה בשיעור של  50מיל לכל טון של משא לכל 24
שעות אחסנה נוספות או לכל חלק מהן .אגרת אחסנה שחלה בשבתות ומועדי ישראל
ל א תשולם בעדה אגדה אם התחילו השבתות או המועדים לפני ת ו ם  48השעות
הראשונות הפטורות מאגרת אחסנה.
.10

העתקי נוםמכים.

כל אדם השולח משא ,או המקבלו ,או המשלם בעדו ,זכאי לקבל מאת הנהלת
מסילת הברזל העתק מאושר מכל מסמך המתייחס למשלוח המשא האמור תמורת
אגרת אישור של  250מיל בעד כל העתק.

.11

ביטול.

״חוק עזר למסילות ברזל ממשלתיות )דמי שירותים שונים( ,תש״ט—1949״ —1
בטל.
.12

ת ח י ל ת תוקף.

תקפו של חוק זה הוא מיום כ״ו באב תש*ט ) 21באוגוסט .(1949

.13

השם.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות ברזל ממשלתיות )אגדות הובלה
ותשלומים שונים( )מס׳  ,(2תש״ט—.*1949

1

ע י ר 00׳  41מ י ו ם 1׳ ב ט נ ת תמ׳׳ט ) ,(7.1,49תוס׳ בי ,עט׳ •111

קובץ התקנות  ,40ב״ט בא5ו 5ת׳פ׳׳ט23.9.1949 ,

תוספת

דאשוגה

)סעיף (2

שיעור אגרת ההובלה
מוג 1

טיל לטונה לבל ?ךפ
_

שמן ,דלק וסיכה מכל הסוגים
חפצי בית ארוזים בליסטים ובארגזים
מכונות שמשקל כל יחידה עולה על  200ק׳׳ג
רהיטים )מעץ או ממתכת(
זכוכית

^ 15

צרורות דואר.
םוג 2
ברזל )זויות ,מוטות ,ריקועי פח ,צנורות( — מעל ל־ 6מטר אורך
כותנה וסחורות כותנה
כלי קיבול ריקים )שקי ניר ,בקבוקים ,תיבות ושקים(
משקאות )אלכוהוליים ובלתי אלכוהוליים(
מתכות אל־ברזיליות
י !'., 1; ! .
י
סיי
עצים )מעל ל־ 6מטר אורך ,גזעים גלמיים(

14

בד ,חוטים ,וצרכי הלבשה.
םוג 3
׳ ברזל )זויות ,מוטות ,ריקועי פח ,צנורות( — עד  6מטר אורך
עצים עד  6מטר אורך
גבס
מספוא
מוץ )דרים(
נייר )לעתונים ,לעטיפה ,שקיקים וכוי(
סבון
עצי הסקה
פחם ׳
פרי־הדר )בלי אריזה או בשקים(
קש
שחת
שמן מאכל
כוספה
תבן
המרי בנין שלא הוזכרו בתוספת זו במפורט
בשר )בקרונות קירור(
חמאה )בקרונות קירור(

קובץ התקנות  ,40כ״ט באלי! תש״ט23.9.1049 ,
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מיל להונה ׳!כי! <ך8

םוג 4
תירס
אורז
אספלט
עפרות מתכת בשקים
ביטומן
דגנים
זרעי כותנה
חיטה
חמניות
מלח
םוביז
סוכר
קמח
עצים לתיבות הדר
זבלים ודשנים
הרובים
קופדה
שומשום
שעורה
שיבולת שועל
מכולת וצרכי מחיה שלא הוזכרו בתוספת זו במפורש
תפוחי אדמה
בקר
מכונות כשמשקל כל יחידה  200ק״ג או פחות מזה,
סוג 5
אבגי חציבה גסות
אבנים מסותתות
זיפזיף
חול
חול מחצבה )חצץ דקיק(
חצץ
מלט.
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ז

1קובץ התקנות  , 4 0נ ״ ט בא ?15חש״ט,ע1ע¡je.fi.

)סעיף (2
שיעורים מינימליים
טור 1

טור 2

טי«ו 0דקרון

כושר הקיבול
הרשום

טווי 4

טור 3

המשקל הפיביפלי שגבורו מחייבים
לכל קרון
סובין ,שתת ,קש ,תבן ,או מוץ
וכלי קיבול ריקים )שק* נייר,
בקבוקים או שקים(

טון

.

כל מש^ות
אחרים

אגרות הובלו*
מינימליות
לכל קרון

טון •

טון

מיל ל״י

10

4

10

2,500

12

4

10

2.500

20

8

14

5.-

]

40'1 35

12

25

7.500

ץ־

10

4

10

2.500

12

4

10

2.500

13

4

10

2.500

ן

1
קרון ארגזי <-

ו

קרון חסר־«<-

קרון שטוח ״

20

8

14

40

16

25

.7.500

12

-

12

2.500

15
24
30

קרון שטות
הפשטס כקרון
מבדיל )»11טגוז
וי
נויכלי דלק •ל

]
מיכלי דלק

* י

7
14/18
33/36 .:
10

—

4

-

_

•

-

.. 5.-

15

2.500

24

5.-

30

7.500

4

י

2.500

6

2.500

12

2.500

25

7.500

10

2.500

•

ה ע ר ה  :אין ?הובי? יותר ט־ 8ראשי בקר אירופי או  12ראשי בקר טקומייט בקרו! אתר.
ל׳ באב תש׳׳ט ) 25באוגוסט (1949

נחום ליב

ליפשיץ

מנהל כללי לשירותי התחבורה היבשתית
נתאשר.
ג׳ באלול תשייט ) 28באוגוסט (1949

דוד

רמז

שר התחבורה

<בץ התקנות  ,40כ״ט בא5ו? תמ׳־ם23.9.1040 ,

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צ ו ה ק נ י י ה מ ם ׳ 444
בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם
האויב ,! 1939 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ר( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948שהועברו אלי ,אני מצווה בזה לאמור:
2

 .1צו הקנייה מסי  15מיום  26בספטמבר  ,1940שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1047
מיום  30בספטמבר  ,1940יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של ליאון אקסלרוד
)מס׳ סידורי  ,(1שמואל אקסלרוד )מס׳ סידורי  ,(2יוסף אקסלרוד )מם׳ סידורי ,(3
יוסף גרפשטיין)מם׳ סידורי  ,(13שלמה הלפר )מסי סידורי  ,(17בולם מאנטוורפן!
שיעה ישראל טוקד משטרסבורג )מם׳ סידורי  (41ומקס סייברט מקולמר )מס׳
סידורי .(38
 .2צו הקנייה מס׳  18מיום  17באוקטובר  ,1940שפורסם בעתון הרשמי מס׳
 1053מיום  24באוקטובר  ,1940יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של צבי המכונה
הרשל אוקסנהנדלר מבוסקוזדרוי )מס׳ סידורי .(25
צו הקנייה מסי  36מיום  7במאי  ,1941שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1096
.3
מיום  8במאי  ,1941יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של יחזקאל ג .רויטר
מבוקרשט )מם׳ סידורי .(27
 .4צו הקנייה מס׳  3 9מיום  22ביולי  ,1941שפורסם בעתון הרשמי מס׳  16ע
מיום  24ביולי  ,1941יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של מרכוס וייס מוורשה
)מס׳ סידורי .(65
 .5צו הקנייה מם׳  46מיום  20בספטמבר  ,1941שפורסם בעתון הרשמי מם׳
 1132מיום  25בספטמבר  ,1941יבוטל במידה שהוא הל על רכושו של מאיר
קורנבליט מטומלייר )מס׳ סידורי ,(9
 .6צו הקנייה מם׳  74מיום  24בדצמבר  ,1942שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1240
מיום  31בדצמבר  ,1942יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של יעקב המבורגר
מביאליםטוק )מס׳ סידורי  (16ופסה דיקלה המבורגר מביאליסטוק )מס׳ סידורי .(17
תקפו של צו זה הוא מיום י״א באלול תש״ט ) 5בספטמבר .(1949

.7

י״ג באלול תשיט ) 7בספטמבר (1949
ס .ה י ר ש
הממונה על רכוש האויב
ע ־ ר טס׳  923מיום  ,5.9.39תום׳  ,1עמ׳ .79
י ע י ר טס׳  2ט י ו ם י״ב באייר תש־׳ת ) ,(21.5.43חוס׳ אי ,עט׳ .1
1

קובץ התקנות  ,40כ׳׳ט בא5ול תע״ט28.9.1949 ,

פקודת המסחר עם האדיב1939 ,
צו ה ק נ י י ה מם׳ 445
בתוקף הסמכויות ש ל שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת ה מ ם ח ד ׳ ע ם
האויב ,»1939 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 ,= 1948שהועברו אלי ,אני מצווה בזה לאמור t
 .1צו הקנייה מס׳  36מיום  7במאי  ,1941שפורסם בעתון הרשמי מס׳ ,1096
מיום  8במאי  ,1941יבוטל במידה שהוא הל על רכושם של גדליהו בורנשטיין
מוורנה )מס׳ סידורי  (6ושדה בורנשטיין מוורנה )מס׳ סידורי .(7
 .2צו הקנייה מם׳  51מיום  27בדצמבר  ,1941שפורסם בעתון הרשמי מט׳ 1159
מיום  1בינואר  ,1942יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של יעקב גוניק מלודד
)מס׳ סידורי  ,(9שרה נחה גוניק מלבוב )מסי סידורי  ,(10פייגה גוניק מלבוב
)מם׳ ס י ד ו ר י  ,(11אברהם שטורם מלבוב )מסי סידורי  (33ושרה שטורם מלבוב
)ממי סידורי .(34
תקפו של צו זה הוא מיום י״ד באלול תש״ט ) 8בספטמבר .(1949

.3

ם .ה י ר ש
הממונה על רכוש האויב

י״ז באלול תש״ט ) 11בספטמבר (1949

מדור לשלטון מקומי
פקודת העיריות1934 ,
צו בדבר י מינוי ועדת העירייה חיפה .
בתוקף סמכותי לפי סעיף  61לפקודת העיריות ,»1934 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה בזה לאמור:
־

•.1

מינוי ועדת הנניריח חיפה.

האנשים ששמותיהם מפורטים להלן ,מתמנים •בזה כחברי ועדת ד״עיריה
היפה —
דוד הכהן
שבתי לוי
יוסף ארדשטין
שחאדה שלח
פנחםמרגולין,
האג׳ ט א ה ר ק ר מ ן
1

1

ע״ר טם׳  823ם יום  ,5.9.39תוס׳  -1עט׳ .73
ע״ר טם׳  0 2י ו ם י״ב באייר ת׳ע׳׳ה ) ,(21.5.48תוס׳ א׳ ,עטי .1

י ע״ד מט׳  414ט מ ם ,12.1.34

1

» ב ז התקנות  ,40כ׳׳ט בא5ו 5תע״ט23.9.1949 ,

 , t i nעט״ .1

.2

מינוי יושב־ר»ש וסגניו.

שבתי לוי מתמנה בזה כיושג־ראש ועדת העיריה ,ושחאדה שלח ,דואג׳ טאהר
קרמן ודוד הבחן מתמנים בסגניס ליושב־ראש ועדת העיריה.
.3

ביםזל מינוי.

מינוי ועדת העיריה חיפה •י ,על תיקוניו — בטל.

.4

הטס.

לצו זה ייקרא ׳״צו העיריות )מינוי ועדת העירית חיפה( ,תש״ט—1949׳׳.
מ .ש פ י ר א
שר הפנים

י׳ באלול תשייט ) 4בספטמבר (1949

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית רחובות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות .* 1941 ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה בזה
לאמוד ¡
3

«I

תיקון צו.

צו המועצות המקומיות )רחובות( 1947 ,״׳ יתוקן כך ¡
בסעיף  5במקום הסעיפים הקטנים ) (2ו־) (3יבואו סעיפים קטנים אלה!
״) (2ועדת הבחירות תכין פנקס בוחרים .הועדה תתחיל בהכנת הפנקס
ביום שיקבע לכך שר הפנים.
) (3פנקס הבוחרים יכיל שמותיהם ושמות משפחתם של הבוחרים ,גילם
וכתובת מעונותיהם .סדר עריכת הפנקס ייקבע על ידי ועדת הבחירות
באישור השר״.
.2

תחילת תוקף.

תקפו של צו זה הוא מיום ב׳ בניסן תש״ט ) 1באפריל .(1949

«3

השם.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )רחובות()תיקון מס׳  ,(4תש׳״ט—1949״.
כ׳ באלול תשייט ) 14בספטמבר (1949
1

1

מ .ש פ י ר א
שר הפנים

ע י ר מ ס ׳  ecuמיונז  ,18.6.38ת ו ם '  ,2ע פ ׳ .648
עייר טס׳  1154מיןט  ,18.12.41ת ו ס ׳ '  , 1עט׳ .110

י עייר

DO'2מיום י״ב באייר

תע״ח ) ,(21.5.48ת ו ס ' אי ,עטי .1

* ע ־ ר ט ס ׳  1632ט י ו ט  ,11-12.47תום׳  ,2עט׳ ©«.14

קובץ התקנות ,40כ״ט כא5ול תע׳׳ט».9.1949 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית קרית־עמל
בתוקף• סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י״ והסעיפים
") 14א( ו*)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה בזה
•־
-לאמור:
1

־

.1

ת י ק ו ן צו.

צו המועצות המקומיות )קרית־עמל( , 1948 ,יתוקן כך»
בסעיף  5במקום הסעיפים הקטנים ) (2ו־) (3יבואו סעיפים קטנים אלה!
״) (2ועדת הבחירות תכין פנקס בוחרים .הועדה תתחיל בהבנת הפנקס
 .ביום שיקבע לכך שר הפנים.
) (3פנקס הבוחרים יכיל שמותיהם ושמות משפחתם של הבוחרים ,גילם
וכתובת מעונותיהם .סדר עריכת הפנקס ייקבע על ידי ועדת הבחירות
\ באישור השר״.
3

.2

ת ח י ל ת תוקף.

תקפו של צו זה הוא מיום ב׳ בניסן תש״ט ) 1באפריל .(1949

»3

השם• .

לצו זד ,ייקרא ״צו המועצות־ המקומיות )קרית־עמל( )תיקון מס׳  ,(2תש״ט—
."1949
מ .ש פ י ר א
שר הפנים

כ׳ באלול תש״ט ) 14בספטמבר (1949

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה  .ה מ ק ו מ י ת כ פ ר  -י ו נ ה
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים
) 14א( וי)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש׳׳חי— , 1948אני מצווה בזד,
לאמור:
1

־

•1

תיקון צו.

צו המועצות המקומיות )כפר-יונה( ,> 1940 ,יתוקן כך!
בסעיף , 16
5

)א( במקום הערת השוליים תבוא הערת שוליים זו t
• ״ארנונות ,אגרות ,היטלים ודמי השתתפות״.
1

ע״ר מס

 1154מיונ ,18.12.41 1תום׳  ,1עם׳ .119

Da'2ט י ו  0י ״ ב ב א ״ ד חמ״׳ת } ,(21.5.48ת ו ם א׳ ,ע ם ׳ .1
* ע׳׳ד
* עייר טס׳  1653טיום  ,11.3.48תום׳  ,2עם׳ ) 325הוצאת א נ נ ל י ח ( . .
* עייר מם׳  1063מיום  ,12.12.40תום׳  ,2עט׳ .1443
ע״ד 00׳  1484ס י ו ם  ,28.3.46ת ו ם  ,2עטי .464
,

1

קובץ התמנות  ,40כ׳׳ט בא5ו? תשייט23.9.1949 ,

,

) ס במקום סעיף קטן) (1יבואו סעיפים קטנים אלד}.
״) (1המועצה רשאית ,באישורו של מושל המחוז״ להטיל בתחומי שטח
שיפוטה או בבל חלק הימנו ,א ת האתונות ,האגרות ,ההיטלים ודמי
ההשתתפות המפורטים להלן ,כולם או מקצתם ,ואלה הם!
)א( ארנונת רכוש שנתית שבתשלומה חייבים בעלי בנינים וקרקעות ז
)ב( ארנונה כללית שנתית שבתשלומה ה״בים המחזיקים בבנינים
ובקרקעות תפוסות?
)ג( ארנונת חינוך שנתית שבתשלומה חייבים המחזיקים בבנינים
ובקרקעות תפוסות!
)ד( כל ארנונה אחרת וכל האגרות ,ההיטלים ודמי ההשתתפות אשר
מועצה מקומית רשאית להטילם לפי פקודת המועצות המקומיות,
 ,1941או לפי כל חוק אחר.
)1א( הבסיס להערכת ה א ת ו נ ו ת המפורטות בפסקות )א() ,ב( ומג(
לסעיף קטן ) (1לגבי בנינים וקרקעות תפוסות הוא השווי לצורך
ארנונה ,והבסיס להערכת ארנונת רכוש לגבי קרקע פנויה הוא ערך
הקרן ,דהיינו — הסכום שהיה מתקבל אילו נמכרה הקרקע בשוק
תחפשי על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון.״
.2

ת ח י ל ת תוקף.

תקפו של צו זה הוא מיום ב׳ בניסן תש״ט ) 1באפריל .(1949

*3

השם.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )בפד־יונד) (.תיקון מס׳  ,(2תש׳
1949״.

מ .ש פ י ר א
שד הפנים

י״ט באלול תש׳׳ט ) 13בספטמבר (1949

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר ל ת ל אביב בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,!1934 ,מתקינה מועצת
העירית תל אביב חוק עזר זה:
.1

פירושים.

בחוק עזר זה —
״ראש העיר״ פירושו — ראש העיר תל־אביב ,לרבות אדם שהוסמך על ידיו
בכתב.
1

ע׳׳ד טם׳  414מ י ו ם  ,12.1.34תום׳  ,1עסי •1

קובץ התקנות  ,40נ״ט בא5ו 5תמ״ט23.9.1849 ,

.2

אגרת תעודה.

המבקש תעודה מאת ראש העיר או אישןרייאו קיום תעודה על ידיו׳ ישלם
למועצת העי^יה ת ל אביב!
)א( בעדוןעגדה הדרושה לפי ם^ז<^ 117לפקודה לצורך העברת מקרקעים —
אחוז אחד למאה מ^היד השוק שליהמקרקעים ,כפי שנערך לצרכי תשלום מסי
העברה לפי תקנות העבויז׳^ק^קעות )מסים( 1939 ,י.
 ) .ב( בעד כל תעודה^אחרמ.אישורה ,או קיומה —  250מיל.אולם ראש העמ^יירשאי ל י ו ^ ת ע ו ד ה  ,לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום,
או בתשלום מופחת; כשהמבקש ה ו א ע ג י  ,או בשהמכקש הוא מוסד לצרכי צדקה,
תרבות ,חינוך זד ד ת שמטרתו אינה הפקז^רווחים.
3

,

נותן תוקף לםכוםים ט ש ו ל ס ו .

כל סכום ששולם למועצת העיריה ת ל אביב לפני פרסום חוק עזר זה ברשומות,
בקשר למתן תעודה ,אישורה• ,או קיומה לצורך העברת מקרקעים-,לפי-סעיף -117
לפקודה ,יראו אותו כמשולם בחוק.
.4

י •־

ביטול• .

-י

חוקי העזר לתל אביב )דמי תעודת אישור( — 1945 ,בטלים.
2

• .5

תטגו.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב )אגרת תעודת אישור( ,תש*ט^־.*1949
א .פ ר י
מ״מ ראש העיריה
נתאשר.
כ-ה באלול תשיט ) 19בספטמבר (1949
מ .ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
י

חוק עזר לרחובות ב ד ב ר מם־עמקים ־ —

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף 3
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( ,* 1945 ,מתקינה בזה המועצה המקומית
רחובות ,שהוקמה לפי צו המועצות המקומיות )רחובות(1947 ,׳ ,חוק עזר tm
3

1

ע״ר מס׳  972מיום 2 ,e12.89.2תוס׳  ,עם׳

.1247

״ ע״ר מ='  1447מ י ו ם  ,15,10.45תום׳  ,2עט׳ .979
י ע׳׳ר ט0׳  1154ט י ו ם  ,18.12.41תום׳  ,1עטי .119
* ע״ר םם׳  ,1436מ י ו ם  ,4.9.45תוס׳  ,1עט׳ .115
5

עייר טס׳  1832מיום  ,11.12.47חוס׳  ,2עט׳ .1469

3וב־ז מתקנות  ,40כ״פ בא?ו? ת?ר»23.9.1949 ,

.1

תיקו! חוקי עזר.

חוקי העזר לרחובות )מס עסקים מקומי( 1945 ,י ,יתוקנו כד;
במקומות התוספת * תבוא תוספת זו!

״תוספת
,-,יאור המלאכה או ה»5ק

י

.1

קופות אשראי שיתופיות המעסיקות עד  3עובדים

.2

משרדים להובלת משאות

.

—6.
—25.

.3

סוכנויות )לכל סחורה שהיא ,חוץ משמן(

.

.4

משרדים לנסיעות במוניות

.

.

.5

קופות אשראי שיתופיות המעסיקות למעלה מי 3עובדים

—25.

.6

.

.

• —60.

.

.

בתי־קולנוע

•

•

•

•

.
•

.
•

.7

מחלבות

.8

סוכנויות של בתי־חדושת לשמנים

.9

מחסנים מרכזיים למכירת המרי בנין

.

.
.

.

:.׳׳-.

.

.

—25.

.

—25.
-־

—60.
.

.

.

.

—60.
—60.

 .10בנקים

—120.

 .11בתי־חרושת למיצים

—120.

 .12משרדי חברות חשמל )מרכז או סניף(

—120.

 .13משרדים להולכת נוסעים
.2

שכופ  canבלירווז ישראליות

.

.

.

.

.

.

.

.

—120.

-

וזמם.

לחוק עזר זה ייקרא ,חוק עזד לרחובות )מם עסקים מקומי( )תיקון מסי ,(2
תש״ט—949ג ״.
ב .ה ו ר ו ב י ץ
מ׳׳מ נשיא המועצה המקומית
רחובות
נתאשר.
כ׳ באלול תש״ט ) 14בספטמבר (1949
מ .ש ט י ר א
שר הפנים

1

1

122

ע״ר מס׳  1483ט י ו פ  ,27,12.45חוטי  ,2עט׳ ־,1257
קיבץ התסנוח  5ם י ו ם ב׳׳ב ב א י ר ת׳׳ר׳ט < ,>23.3;49ע0׳ .134

תתקנות  ,40נ׳־ט באלו? תש׳׳ט•»,0.1#*9 ,

