רשומות

״ יי י .

קובץ התקנות
כ״א באדר ב׳ תשי״א

 29במרס 1951
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תקנות נכסי גרמנים )תפקידי מועצת האפוטרופסות לנכסי הגרמנים וסמכויותיה( )תיקון(,
תשי״א—1951
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 ..י י

774

צו ההגנה )כספים( )דין וחשבון על מטבע גרמני( )מס׳  ,(2תשי״א— 1951י י •

הוראות ההגנה )כספים()ידיעות על רכוש באזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי׳׳א—• 1951

•
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•

•
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היתר המסחר עם האויב )העברת ניירות( )אזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי״א—• • • 1931

778

י

779

• • .

הרשאת המסחר עפ האויב )אזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי׳׳א—• 1951

־

צו המסחר עם האויב )אפוטרופוס()אזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי׳׳א— • 1951י •
צו תעריף המכס והפטור )מס׳  ,(2תשי׳׳א—1951

779

צו היבוא והיצוא )מסים( )תיקון( ,תשי״א—1951

781

תקנות הדיג )עונה אסורה( )מס׳  ,(2תשי׳׳א—1951

781
•

782

צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות סדיר()מס׳  ,(3תשי׳׳א—1951

782

צו שעון הקיץ ,תשי״א—1951

צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות סדיר()מס׳  ,(4תשי״א—1951
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.

צו המועצות המקומיות ימועצה אזורית יזרעאל( ,תשי״א—1951

.
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.

חוק עזר לבאר־שבע )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשי״א—1951
חוק עזר לבת־ים )אגרת תעודת אישור( ,תשי״א—1951
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.
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.
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.
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חוק עזר למגדיאל )אגרת תעודת אישור( ,תשי׳׳א—. 1951

.

. ..

חוק עזר לגליל .התחתון )אגרת תעודת אישור( ,תשי׳׳א—• 1951
חוק עזר לקדימה )מם עסקים מקומי( ,תשי״א—.1951

י
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•
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י
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חוק נכסי גרמנים ,תש״י—1950
תיקון.תקנות כדבר תפקידי מועצת האפוטרופסות לנכסי גרמנים
וסמכויותיה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3א( לחוק נכסי גרמנים ,תש״י— 1950ג ,אני
j
מתקין תקנות אלה:
תיקח תקנות

תקנות נכסי גרמנים )תפקידי מועצת האפוטרופסות וסמכויותיה( .תשי״א—
.1
|
 1951־ ,יתוקנו כך!
)א( בכותרת המשנה וכן בתקנות  1ן ו־ 4אחרי המלים *מועצת האפוי
טרופסות״ המצויות במקומות אלה ייווספו המלים ״לנכסי גרמנים״,
״ ),ב( בתקנה  ,2אחרי תקנת משנה )ב( תיווסף תקנת משנה זו:
״)ג( כל אימת שהאפוטרופוס יבצע אחד מתפקידיו או ישתמש בסמכות
הנתונה לו לפי החוק ,בניגוד לעצת המועצה ,עליו להודיע על כך
לשר האוצר״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכסי גרמנים )תפקידי מועצת האפוטרופסות
.2
לנכסי גרמנים וסמכויותיה( )תיקון( ,תשי״א—1951״.
ג* באדר ב׳ תשיי׳א ) 11במרס (1951
)חט(1).נ'נ/מ.א׳>1/

אליעזר קפלן
שר האוצר

״

ץ^ו , .

תקנות ההגנה)כספים(1941 ,

צו כדבר המצאת דינים וחשבונות על מטבע גרמני
ביומ־ק!* סמכותי לפי תקנה 6ב לתקנות ההגנה )כספים( ,*1941 ,אניי
מצווה לאמור!
פירושים

בצו זה —
,1
״האזור המזרחי של גרעגיה״ פירושו—י'אזור הכיבוש של ברית הריפוב־
ליקות הסוציאליסטיות המועצתיות׳׳כגרמניה׳ ; והגזרה של בדית הדיפובליקות
הסוציאליסטיות המועצתיות בברלין!
״מטבע גרמני״,פירושו — אוםטמרק )^.(0*11
,ספר החוקים  56מיום כ׳ באב &n״, ,(3.8.50) 1עט׳ .266
י קובץ התקנות  152טיופ ז׳ באדר א׳ תשי״א ) ,(13.2.51עמי .636
 1 1 3 8ת ו ס ׳  ,2עט׳ ;0S13ספר החוקיפיזיו 0 !0ת׳ באב vn">t
טיום
j
) ,(3.8.49עט׳ •133
1

י ע״ר מס׳

6.11.41

,

74ל

;

:

קובץ התקנות  ,164כ׳׳א באור ב׳ תמי׳׳*29.8.1951 ,

כל תושב ישראל :שיש לו זכות ,מוחזקת או ראויה ,לקבל תשלום באזור
.2
.
המזוימי של גרמניה ,לרבות תשלום מאת בנק ,במטבע גרמני ,חייב ל ן י י ל
על המט^ע הזר ,או לאדם י שימונה על ידיו בהודעה שתפורסם ברשומות ,דין וחשבון.
שיכלול ב>גןס לאותה זכות את הפרטים המפורטים בתוספת .הדין וחשבון יוגש
עד יום ,כ״ה/אייד תשי״א ) 31במאי  ,(1951או תוך חודש ימיט מיום שנרכשה
הזכות ,הכל לפ^המועד המאוחד יותר.
א

המ

מ פ ק ח

, .3־ לצו זה י י ק ח ^ צ ו ההגנה )כספים()דיך וחשבון על מטבע גרמני( )מס׳ ,(2
/
תשי׳׳א—1951״.
/

התוספת,

 .1שמו וכתבתו של בעל הזכות<
 .2שמו וכתבתו של האדם שממנו/זגיע התשלום.
 .3מקוד הזכות )החזרת רכוש׳ פיצויים/וכיוצא בזה(.
 .4על מה מבוססת הזכות )פסק דין׳ פשרה, ,הסכם וכיוצא בזה(.
/ .

 .5פרטי הזכות 8
/
)א( הסכום;
/
)ב( תאריך הפרעון!
)ג( בידי מי מופקד הסכום )ציין שם וכתובת(/ .
 .6תיאור המסמכים המעידים על הזכות )הודעת זיכוי מ^נק וכיוצא בזה(.
/

ד .הערות.

/

כ״ט באדר א׳ תשי״א נד במרס (1951

/

)הפ/תא.1/ב(19/

אליעזר קפלן
שר האוצר י

תקנות ההגנה)כספים(1941 ,
הוראות בדבר המצאת ידיעות על רכוש כאזורי הכיבוש כגרמניה .,
בתוקף סמכותי לפי תקנה  11לתקנות ההגנה )כספים( /*1941 ,והסעיפים
י ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—1948־ ,אני מורה לאמור:
ע״ר מס׳  1138מיום  ,6.11.41תום׳  ,2עט׳ .1380
* ע״ר מם׳  2מיום י״ב באייר תש׳׳ח ) ,(21.5.48תו0׳ אי ,עט׳ .1

1

(!?:ג״והתסנויז  ,164נ*א באדר ב׳ תשי׳־א29.8.1951 ,

המצאת

דיו »«»m

;-׳:

ה׳־!ם

ברושים

הטצאת
רי! וחשבו!

ח׳עם

״אזורי הכיבוש בגרמניה״ ,בהוראות אלה ,פירושו—אזורי הכיבוש של
.1
ארצות הברית של אמריקה ,של הממלכה 'המאוחדת ,של צרפת ,ושל ברית
הריפובליקות הסוציאליסטיות המועצתיות׳ בגרמניה ,לרבות ברלין.
ן•
ו

...

)א( כל אדם שיש לו רכוש )למעט כספים( ,או תביעה לרכוש )לרבות
.2
כספים( ,באזורי הכיבוש בגרמניה ,חייב להמציא לרשם תביעות חוץ דין וחשבון
על הרכוש או על התביעה ,בטופס הנתון בתוספת .הדין והחשבון יוגש עד יום כ״ה
באייר תשי״א ) 31במאי  ,(1951או תוך חודש י^מים מיום שנרכש הרכוש או נולדה
ן . .
התביעה ,הכל לפי המועד המאוחד יותר.
)ב( סעיף קטן )א( אינו חל על רכוש או תביעה לרכוש ששוויים אלף
רייכסמרק או מאה דויטשה מרק ,או יפחות מזה,
י ן
 ,להוראות אלה ייקרא ״הוראות ההגנה )כספים( )ידיעות על רכוש באזורי
.3
הכיבוש בגרמניה( ,תשי״א—1951״.
מ ת ו פ פ ת
)סעיף )2א((
לכבוד
דשם תביעות חוץ
משרד האוצר.

\

בהתאם לסעיף ) 2א( להוראות ההגנה )כספים( )ידיעות על רכוש באזורי
הכיבוש בגרמניה( ,תשי״א— ,1951הריני מוסר'את הפרטים שלהלן בקשר לרכושי
ולתביעות לרכוש באזורי הכיבוש בגרמניה ,ואני מצהיר כי העובדות המפורטות
בדין וחשבון זה הן גכוגות לפי מיטב ידיעותי.
,

שם

כתובת..

אזרחות נוכחית.....

אזרחות שניה )כפולה(..

א.
>~

רכוש
תיאור מ •יא של
דדבוש)מקום המצאו
•רטי הבעלות
וכיוצא בזה(

שוויו של
מרכוש
במטבע
גרמני

חובות הרובציב כיצר הגיע הרכוש לבעלי
כיום )בעלות מקורית,
על הרכוש
)משכנתות וכוי( החזרה על ידי פסק־דץ,
םשרה וכיוצא בזה(

הוכחות

הערות

׳
«7ז

קוב? התקנות ,164־•־ «*3באדר ב׳ תשי׳׳א29.3.1951 ;,

ב .ת ב י ע ו ת
הנתבעים
 .מספר םדורי

התביעות

תיאור ומקור התביעה
)החזרת רכוש שהוחרם,
הכתובת הולאם או נמכר מתוך
לחץ ,פיצויים ,נזקים,
 -.תשלומי פנסיות -וכ־וצא בזה(

השם

תאריך.....

סכום.
באמצעות התביעה
מי הוגשה
או שוויה
התביעה
)שפ המוסד במטבע
אוהכא־כוח( גרפני

החובות הקשורים
לתביעה )החזרת
המחיר ,השקעות׳ הוכחות הערות
משכנתות וכיוצא
בזח(

חתימה.

כ״ט באדר א׳ תשי״א ) 7במרס (1951
)חט/תא.1/כ(9/

אליעזר קפלן
שד האוצר

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
הרשאת פעולות בקשר לתביעות רכוש באזורי הכיבוש בגרמניה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 7לפקודת המסחר עם האויב1939 ,
)להלן — הפקודה היסודית( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש״ח— 1948׳ אני נותן הרשאה זו:
1

2

 . .1בהרשאה זו—
״אזורי הכיבוש בגרמניה״ פירושו — אזורי הכיבוש של ארצות הברית של
אמריקה ,של הממלכה המאוחדת ,של צרפת ,ושל ברית הריפובליקות הסוציא
ליסטיות המועצתיות ,בגרמניה ,לרבות ברלין:
״פעולה״ פירושו — כל פעולה שמדובר בה בסעיף  (2)3לפקודה היסודית.

פירושים

כל עוד לא הורה שר האוצר אחרת במקרה מםויים או בסוג מסויים של
.2
מקרים ,רשאי כל אדם שיש לו רכוש ,או תביעה לרכוש ,באזורי הכיבוש בגרמניה,
לעשות שם פעולות לשם שמירת רכושו וניצולו ,או לשם מימוש תביעתו ,עם כל
רשות ממשלתית ,ציבורית או אחרת ,או עם כל יחיד או חבר אנשים )בין מאוגד
ובין בלתי מאוגד( המנהל עסקים שם ,על אף האמור בסעיף  3לפקודה היסודית.

הרשאה

להרשאה זו ייקרא ״הרשאת המסחר עם האויב )אזורי הכיבוש בגרמניה(,
.3
תשי״א—1951״.

השם

כ״ט באדר א׳ תשי״א ) 7במרס (1951
)וזט/תא.1/ט.א(2/

אליעזר קפלן
שר האוצר

ע׳׳ר טם׳  923מיום  ,5.9.39תוס׳  ,1עט׳ .79
ע״ר מס׳  2מיופ י״ב באייר תש״ח ) ,(21.5.48תוס׳ אי ,עמי .1

קוב׳זהתקנות  ,164כ״אכאדרכ׳תשי״א29.3,1951 ,
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פקודת המסחר עם האויב1939 ,
ו

היתר בדבר עסקות מסויימות בקשר לתביעות רכוש באזורי הכיבוש
בגרמניה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לפקודת המסחר עם האויב• 1939 ,י ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפנ ,4תש״ח— , 1948אני נותן היתר זה:
2

פירושים

בהיתר זה—

.1

יי!

״אזורי הכיבוש בגרמניה״ פירושו — אזורי הכיבוש של ארצות הברית של
אמריקה ,של הממלכה המאוחדת ,של צרפת ,ושל ברית הריפובליקות הסוציא
ליסטיות המועצתיות ,בגרמניה ,לרבות ברלין;
״תושב אזורי הכיבוש בגרמניה״ כולל!רשות ממשלתית ,ציבורית או אחרת,
וכן יחיד או חבר אגשים )בין מאוגד ובין בלתי מאוגד( המנהל עסקים שם.
״פעולה מורשית״ פירושו — פעולה שעשייתה הורשתה לפי הרשאת המסחר
עם האויב )אזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי״א—, 1951
:

ג

היתר

מותרת בזה כל עסקה מן העסקות המפורשות להלן ,שנעשתה ,ביום תחילת
.2
תקפו של היתר זה או לאחריו ,על ידי תושב אזורי הכיבוש בגרמניה עקב פעולה
'1־
מורשית:
) (1היסב של זכות שבראוי שהגיעה ,ביום תחילת תקפו של היתר זה
או לאחריו ,לבעלותו של תושב אזורי הכיבוש בגרמניה. :
) (2העברה של נייר עובר לסוחר שהוצא ביום תחילת תקפו של
ן
היתר זה או לאחריו:
) (3העבדה של נייר עדך הניתן להעברה בדרך מפירה — למעט
אגדת־חוב ,תלוש או נייד" ערך עובר לסוחר — שהגיע ,ביום תחילת
תקפו של היתר זה או לאחריו ,לבעלותו של תושב אזורי הכיבוש
בגרמניה.

ח׳«&

להיתר זה ייקרא ״היתד המסחר עם האויב )העברת ניירות()אזורי הכיבוש
.3
בגרמניה( ,תשי״א—1951״.
כ״ט באדר א׳ תשי״א ) 7במרס (1951
)חט/תא.0.1/א(3/

אליעזר קפלן
שד האוצר
ע״ר פס׳  923םיופ  ,5.9.39תוס׳  ,1עפ׳ .79
׳״* ע׳׳ר טס׳ • 2טיום י׳׳ב באייר תש׳׳ת ) ,(21.5.48תום׳ אי ,עם׳ .1
קובץ התקנות  164טיום כ״א באדר ב׳ תשי״א מ ,(29.3.5עט׳ ;777
3
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קוב־ז התקנות  ,164כ׳׳אבאדרב׳יתשי״א; 29.3.1951

פקודת המסחר עם ייהאויב1939 ,
צר בדבר הקלות הנובעות מהרשאת פעולות מסויימות באזורי הכיבוש
י
בגרמניה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת המסחר עם האויב ,* 1939 ,והםעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

״אזורי הכיבוש בגרמניה״ פירושו — אזורי הכיבוש של ארצות הברית של
.1
אמריקה ,של הממלכה המאוחדת ,של צרפת ,ושל ברית הריפובליקות הסוציא
ליסטיות המועצתיות ,בגרמניה ,לרבות ברלין:
״תושב אזורי הכיבוש בגרמניה״ כולל רשות ממשלתית ,ציבורית או אחרת,
וכן יחיד או חבר אנשים )בין מאוגד ובין בלתי מאוגד( המגהל עסקים שם:
״פעולה מורשית״ פירושו — פעולה שעשייתה הורשתה לפי הרשאת המסחר
עם האויב )אזורי הכיבוש בגרמניה( ,תשי״א—. 1951

פירושים

3

הסעיפים  3ו־ 7לצו המסחר עם האויב )אפוטרופוס( ,*1939 ,וצו הקנייה
.2
מם׳  2מיום  4בינואר  ,»1940לא יחולועל —
) (1כספים המשתלמים ,ביום תחילת תקפו של צו זה או לאחריו,
לתושב אזורי הכיבוש בגרמניה׳ או לטובתו ,עקב פעולה מורשית:
) (2רכוש שהגיע ,ביום תחילת תקפו של צו זה או לאחריו ,לבעלותו
של תושב אזורי הכיבוש בגרמניה עקב פעולה מורשית.
לצו זה ייקרא ״צו המסחר עם האויב )אפוטרופוס()אזורי הכיבוש בגרמניה(,
.3
תשי״א—1951״.

אי תחולת1
של הוראות
מםויימות

השם

אליעזר קפלן
שר האוצר

כ״ט באדר א׳ תשי״א ) 7במרס (1951
<חפ/תא.1/מ.א(1/

פקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
צו בדבר שינויים בתעריף המכם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,״,
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948וסעיף
) '1א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— 1949׳ אני מצווה.לאמור:
2

7

עייר םס׳  923מיום  .5.9.39תום׳  ,1עם׳ .79
עייר טס׳  2םיום י׳׳ב באייר תש׳׳ח ) ,(21.5.48תום׳ אי ,עט׳ .1
•י קוב׳ן התקנות  164טיוס כ״א באדר ב׳ תשי״א ) ,(29.3.51עט׳ .777
ע״ר מס׳  959מיום  ,1.11.39תום׳  ,2עטי .1023
ע׳׳ר מס׳  977טיום  ,11.1.40תום׳  ,2עט׳ .19
- . ,״••״
•,!..׳>•••:
ע׳׳ר מם׳  714מיום  ,1.9.37תופ׳  ,1עט .183
ספר החוקים , 19מיופ כ״ב באב,ת?ךט ;) ,(17.8.49עמ׳  ,.;154קובץ ,התקנות  129מיום
ד;-.״־״י•:•7.־׳••״••
זי בכסלו תשי׳׳א ) ,(16.11.50עטי .229
1

2

3

1

5

8

7

•קוב? התקנות  ,164ב׳׳אבאדר ב׳ תשי״א29.3.1951 ,
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שינוי מסי מכם

 -.1כל עוד צו.זה יעמוד בתקפו:
)א( יבוא הפרט שלהלן במקום הפרט  591י״ז שבחלק א׳ של התוספת
לפקודת תעריף המכס והפטורים) 1937 ,להלן — התוספת(:
1

י

ט ס סדור י
,

״ 591י״ז

|
תיאור הסחורה

היחידה

ממיסים מינרליים פרט לבנזין׳ נפט ובנזין של
נקודת רתיחה מיוחדת ). . . !. ( B.8.?.

שיעור המכס
פרוטה )מי?(

ק״ג

פטור״

)ב( ייווספו בחלק א׳ של התוספת פרטים אלה:
חלקי שעונים מעוררים המהווים!מנגנון שלם
.״413א
והמיועדים .לייצור שעונים ולהרכבתם בתנאי
לפי ערד
|
שהובאו לפני ה־.1.1.52
חלקים של מכשירי רפואה חשמליים המיועדים
419ד
להרכבת מכשירים שלמים בתנאי שהובאו
לפי ערך
|
לאחר  31.7.50ולפני .1.1.52
חלקים עבור עגלות חקלאיות׳ פרט לצמיגים,
675א
לפי ערך
המיועדים לייצור עגלות חקלאיות—
המנהל יכול לדרוש מהיבואן שיפקיד את סכום
המכס עד שייווכח כי החלקים ישמשו לייצור
כאמור :המס יוחזר לאחר שהיבואן יביא את
!
ההוכחה לכך״.
)ג( בפרט  ,766בפסקה )א( ,לאחר המלים ״דלק
ושמן לתצרוכת מפעלים״ ייווספו המלים
״שאושרו על ידי שר האוצר״1 .
)ד( בפרט 358א ,במקום התאריך ״31]12.50״
|
יבוא התאריך ״31.12.51״.
)ה( בפרט  591י״ט ,במקום התאריך ״31.12.50״.
|
יבוא התאריך ״31.12.51״.
) 0בפרט  736ב׳ ,במקום התאריך ״31.12*50״
!
יבוא התאריך ״31.12.52״.
)ז( בפרט  769ט״ו ,במקום התאריך ״31.12.50״
|
יבוא התאריך ״31.12.52״.
)ח( יימחק פרט  591ה׳ שבחלק א׳ של התוספת.
)ט( ייווספו בפסקה ) (11של התנאי המגביל לחלק ב׳
של התוספת ביטויים אלה413 :א419 ,ד675 ,א.
השם

.2

25%

10%
פטור

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור):מס׳  ,(2תשי״א—1951״.

כ״ט באדר א׳ תשי״א ) 7במרס (1951
)חט )(1טכ/ת(2/
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אליעזר קפלן
שר האוצר

קיב׳ן התקנות  ,164כ״א באדר ב׳ חשי״א29.3.1951 ,

פקודת הסמכויות בענין היבוא היצוא והמכס)הגנה(1939 ,
צו בדבר ה ח ז ר ת מסים
 •.בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס
)הגנה( 1939 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 1948־ ,אני מצווה לאמור:
צו היבוא והיצוא )מסים( ,תש״ח— , 1948יתוקן כך:

.1

3

תיקון צו

אחרי סעיף  4ייווסף סעיף זה:
״החזרת מםיפ  4א  .שר האוצר רשאי להחזיר למפעל מאושר כמשמעותו בחוק
.לעידוד השקעות הון ,תש״י— 1950״ ,כל מם לפי צו זה שאותו מפעל
שלמו לפני י״ט בניסן תש״י) 6באפריל  (1950בקשר עם רשיון יבוא
של מכונות ,ציוד והמרי גלם הדרושים לו.״
לצו זה ייקרא ״צו היבוא והיצוא )מסים( )תיקון( ,תשי״א—1951״.

.2

השפ

כ״ז באדר א׳ תשי״א ) 5במרס (1951
<ח»)(16יי/ט(1/

י ע ק ב מ .ג ר י
שר המסחר והתעשיה

פקודת הדיג1937 ,
ת ק נ ו ת בדבר עונה אםורה בדיג
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג ,*1937 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד(

לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

דיג אמנון הגליל ) ,(Musht Abyadוכן דיג אמנון היאור ),(Musht Loubad
.1
במים מתוקים או מעורבים ,אסור בכל שיטות דיג ,לרבות דיג בחבה ,בתקופה שבין
ט׳ בניסן תשי״א ) 15באפריל  (1951עד כ״ה באייר תשי״א ) 31במאי .(1951

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג )עונה אסורה( )מס׳  ,(2תשי״א—1951״,

.2

עונה אפורה

השפ

כ״א באדר א׳ תשי״א ) 27בפברואר (1951
)חט)(7ד(1/

פנחס לבון
שר החקלאות

- :
1

2

3

ע״ר מם׳  968מיופ  ,11.12.39תופי  ,1ע»׳ .137
ע״ר מם׳  £מיום י״ב באייר תש״ה ) ,(21.5.48תום׳ אי ,עמ׳ .1
ע׳׳ר מם׳  13מיום כ״ח בתמוז תש״ח ) ,(4.8.48תוס׳ ב׳ ,עמי .48
פפר החוקיפ  41מיופ י״ט בניסן תש״י ) ,(6.4.50עט׳ .129
ע״ר מם׳  667מיום  ,18.2.37תום׳  ,1עמי .137

4

קוניז התקנות  ,164כ״א באדר ב׳ תשי׳׳א'.29.3.1951 ,
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פקודת קביעת הזמן1940 ,
צו בדבר שעון; הקיץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת קביעת הזמן ,!1940 ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ת— 1948־ ,אני מצווה לאמור :
הביעת זמן
לו«ופת הקיץ
חשי׳׳א—1951

השם

בתקופה שבין מוצאי שבת כ״ג באדר ב׳ תשי״א ) 31במרס  ,(1951שעה 24
.1
)לפי שעון גריניץ׳( לבין מוצאי שבת כ״ח באלול תשי״א ) 29בספטמבר,(1951,,
שעה ) 24לפי שעון גריניץ׳( ,יוקדם השעון במדינת ישראל לצרכי חוק ולצרכים
כלליים ,בשלוש שעות לגבי שעון גריניץ׳.
לצו זה ייקרא ״צו שעון הקיץ ,תשי׳׳א־־1951-״

.2

י״ד באדר ב׳ תשי״א ) 22במרס (1951
)חמ)(13שק(1/

משה שפירא
שר הפנים

חוק שירות בטחון ,תש״ט—1949
צו בדבר התיצבות לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות םד^־ר
בתוקף .סמכותי לפי הסעיפים ) 4א(׳ ) 5א( יו־)6א( לחוק שידות בטחון,
!
תש״ט— , 1949אני מצווה לאמור:
3

י

י

יי

!

י

"

י

יי

פירושים

״יוצא־צבא״ פירושו לצורך צו זה —|גבד ,תושב קבוע שנולד בתקופה
.1
שבין א׳ בניסן תרצ״ג ) 28במרס  (1933וביןןכ״ט באלול תרצ״ג ) 20בספטמבר
|
 (1933שגי' התאריכים בכלל.

התיצבות
לרישום וקביעת
בושר רפואי

כל יוצא־צבא נקרא בזה להתיצב לרישום ולבדיקה רפואית לשם קביעת
.2
כשרו הרפואי לשירות בטחון באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ שלהלן בשעות
שבין  08.00ל־ 12.00ביום המצויין בלוח ב׳ בטור שמול האות הראשונה של שם
ו
משפחתו.

התיצבוח
?שידות 0דיד

יוצא־צבא שהתיצב כאמור בסעיף  2ונמצא כשר לשירות בטחון ,נקרא בזה
.3
להתיצב לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבעו בסעיף .2
ע׳׳ר טפ׳  1010טיופ  ,23.5.40תופ׳  ,1עט׳ ¡49
ע׳׳ר' 00׳ '1 '2יו 0י׳׳ב באייר תש״ח ) ,(21.5.48תום׳ אי ,עט׳ .1
* םפר 'החויקיפ  25טיום ב״א באלול תש׳׳ט ) ,(15.5.49עט׳ .271
1

2
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•קובץ התקנות • ,194.ב״אנאדר ב׳ תש יא31 ,ע29.3,1
:

:

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות
.4
סדיר()טס׳  ,(3תש״יא—1951׳*.

השפ

ל ו ח א׳
 .1ירושלים
 .2ת ל אביב־ יפו
רמת ־גן
הדרה
חיפה
עפולה

.3
.4
.5
.6
 .7טבריה
 .8רחובות
 .9לוד

 .10באר שבע ־•׳

— לשכת הגיוס ,בנין דרותי על יד בדקלים בנק
1

— י לשכת
— לשבת
— לשכת
— לשכת
— לשכת
— לשבת

הגיוס ,יפו דוד בוססדוס 7
י
הגיוס ,רח׳ ארלוזורוב פינת החשמונאים
הגיוס ,סמטת קופ״ח על יד לשכת העבודה הכללית
הגיוס ,רח׳ מוכליס 32
הגיוס׳ דח׳ יהושע מול ״סולל בונה״
הגיוס ,קרית שמואל

— לשכת הגיוס׳ דח׳ בתיה מקוב
— לשכת הגיוס ,רח׳ ה׳ מס׳  ,42בנין הנוער העובד
— לשכת הגיוס ,כביש ראשי

-

ל ו ח ב׳
א
ב

יום ראשון או שני ,ב׳—ג׳ בניסן תשי״א ) 9—8באפריל (1951
יום ראשון או שני ,ט׳—י׳ בניסן תשי״א) 16—15באפריל (1951

ג—ד
ה^-ו

יום ראשון או שני ,כ״ג—כ״ד בניסן תשי״א ) 30—29באפריל (1951
יום ראשון או שני ,ל׳ בניסן — א׳ באייר תשי״א ) 7—6במאי (1951

יום ראשון או שני ,ז׳—ח׳ באייר תשי״א ) 14—13במאי (1951
ז—ח
ט—י—כ יום ראשון או שני ,י״ד—ט״ו באייר תשי״א ) 21—20במאי .(1951
יום ראשון או שני ,כ״א—כ״ב באייר תשי״א ) 28—27במאי , (1951
ל—מ
יום ראשון או שני ,כ״ח—כ״ט באייר תשי״א ) 4—3ביוני (1951
נ—ס
יום שני ,ז׳ בםיון תשי״א ) 11ביוני (1951
ע
פ—צ יום ראשון או שגי ,י״ג—י״ד בסיון תשי״א ) 18—17ביוני (1951
יום ראשון או שני ,כ׳—כ״א בםיון תשי״א ) 25—24ביוני (1951
ק
יום ראשון או שני ,כ״ז—כ״ח בסיון תשי״א ) 2—1ביולי , (1951
ר
ש—ת יום ראשון או שני ,ד׳—ה׳ בתמוז תשי״א ) 9—8ביולי .(1951
ח׳ באדר ב׳ תשי״א ) 16במרס (1951
)חם)(2ש(2/

אהרן ניב
פוקד.

קונץ התמות «  , 1כ״א באדר ב׳ תשי״א29.3.1951 ,
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חוק שירות בטחון ,תש״ט—1949
צו בדבר התיצבות לרישום ,לבדיחה רפואית ולשירות סדיר
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) 4א( ,י! ) 5א( ו־)6א( לחוק שירות בטחון,
1
תש״ט— 1949אני מצווה לאמור:
״יוצא־צבא״ פירושו לצורך צו זה — :אשה ,תושב קבוע שנולדה בתקופה
.1
שבין א׳ בניסן תרצ״ג ) 28במרס  (1933ובין כ״ט באלול תדצ״ג ) 20בספטמבר
 (1933שני ׳התאריכים בכלל ,להוציא אשה נשואה ,אם לילד ואשה הרה.
התיצבות
לרישום וקביעת
כושר רפואי

כל יוצא־צבא נקראת בזה להתיצב לרישום ולבדיקה רפואית לשם קביעת
.2
כשרה הרפואי לשירות בטחון באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ שלהלן בשעות
שבין  08.00ל־ 12.00ביום המצויין בלוח ב׳ בטור שמול האות הראשונה של שם
1
משפחתה.

התיצבות
לשירות סדיר

יוצא־צבא שהתיצבה כאמור בסעיף  2ונמצאה כשרה לשירות בטחון ,נקראת
.3
בזה להתיצב לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבעו בסעיף .2
לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות
.4
|
סדיר()מס׳  ,(4תשי׳׳א—1951״.
ל ו ח א׳ ן
 .1ירושלים
 .2תל אביב־יפו
.3
.4
.5
.6
.7
.8

דמת־גן
חדרה
חיפה
עפולה
טבריה
רחובות

ו

י

״

— לשכת הגיוס ,בנין דךותי על יד בדקלים בנק
— לשכת הגיוס ,יפו רה׳ בוסטרוס 7
ו

—
—
—
—
—
—

לשכת
לשכת
לשכת
לשכת
לשכת
לשכת

הגיוס ,דחי אךלוזורוב פינת החשמונאים
הגיוס ,סמטת קופ״ח על יד לשכת העבודה הכללית
הגיוס ,רה׳ מובלים 32
הגיוס ,רח׳ יהושע מול ״סולל בונה״
הגיוס ,קרית שמואל
הגיוס ,דחי בתיה מקוב
ו

 .9לוד
 .10באר שבע

— לשכת הגיוס ,רה׳ ה׳ ן מס׳  ,42בנין הגוער העובד
— לשכת הגיוס ,כביש ראשי
י

ל ו ח ב׳ |
יום רביעי או חמישי ,ה׳—ו׳ בגיםן תשי״א ) 12—11באפריל (1951
יום רביעי או חמישי ,י״ב—י״ג בניסן תשי״א ) 19—18באפריל (1951
יום רביעי או חמישי ,כ״ו—כ״ז בגיסן תשי״א ) 3—2במאי (1951

א
ב
ג—ד
1
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י

ספי החוקים  25פיוס כ״א באלול תשייט ) ,(15.9.49עט׳ .271

קוב׳ן התקנות  ,164כ״א באדר ב׳ תשי׳׳א29.3.1951 ,

ה—ו

יום רביעי או חמישי ,ב׳—ד׳ באייר תשי״א ) 10—9במאי (1951

ז—ח

יום רביעי או חמישי ,י׳—י״א באייר תשי״א ) 17—16במאי . (1951

ט—י—כ יום רביעי או חמישי ,י״ז—י״ח באייר תשיי׳א ) 24—23במאי (1951
ל—מ

יום רביעי או חמישי ,כ״ד—כ״ה באייר תשי״א ) 31—30במאי (1951

נ—ס

יום רביעי או חמישי ,ב׳—ג׳ בסיון תשי״א ) 7—6ביוני (1951
 ,יום רביעי או חמישי ,ט׳—י׳ בסמן תשי״א ) 14—13ביוני (1951

ע—פ
צ—ק

יום רביעי או חמישי ,ט״ז—י״ז בסיון תשי״א ) 21—20ביוני , (1951

ר

יום רביעי או חמישי ,כ״ג—כ״ד בסיון תשי״א ) 28—27ביוני (1951

ש—ת

יום רביעי או חמישי ,ל׳ בסיון — א׳ בתמוז תשי״א )^ 5ביולי .(1951

ח׳ באדר ב׳ תשי״א ) 16במרס (1951
)חט()2ש>2/

אהרן ניב
פוקד

מדור לטלטלו מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו כדבר מועצה אזורית יזרעאל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

בצו זה

.1

פיורדים v

״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנויים,
ציבוריים או פרטיים ,למעט רחוב:
״בעל״ כולל — אדם המקבל. ,או הזכאי לקבל ,הכנסה כל שהיא מנכסים או
שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן
או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכפים ,זבין שאיננו הבעל הרשום,
וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים:
״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל
אופן אחר ,להוציא אדם הגר בבית מלון או בפנסיון:
״ישוב״ פירושו — מקום מהמקומות ששמותיהם גקובים בחלק א׳ של
התוספת; טור אי:
1
1

ע״ד טם׳  1154טיופ  ,18.12.41תום׳  ,1עט׳ .119
ע׳׳ר מם׳  2מיום י׳׳ב באייר ת׳«*ח ) ,(21.5.48תופ׳ א׳ ,עט׳ .1

קובי! התקנות  ,164כ״א באדר ב׳ תשי׳׳א29.3.1951 ,
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״ישוב שיתופי״ פירושו — קיבוץ ,קבוצה או מושב עובדים ,לרבות ישוב
אחר שלפחות תשעים :למאה מתושביו שהם בני!שמונה עשרה שגה ומעלה מאוגדים
באגודה שיתופית להתישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך.צו זה!
 •:״תחום הישוב״ פירושו — השטח המתואר בחלק א׳ של התוספת ,טור בי ,לצד
י
שמו של אותו ישוב?
.•:••.־ ״המועצה״ פירושו — המועצה האזורית יזרעאל;
״ראש המועצה״ פירושו — גשיא המועצה בלשון הפקודה!
״תחום המועצה״ פירושו — כל תחומי הישובים המתוארים בחלק א׳ של
התוספת ,טור ב׳ ,והשטח המתואר בחלק ב׳ של התוספת
״צו' עמק הירדן״ פירושו — צו־ המועצות המקומיות )מועצה אזורית עמק
הירדן( ,תש״י—. 1 1949
״השר״ פירושו — שר הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לצורך צו זה•}
״הפקודה״ פירושו — פקודת המועצות!המקומיות.1941 ,
;

הנה5ת חטועצה

תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקוימית שתיקרא בשם ״מועצה אזורית
.2
יזרעאל״.

שינזייפ בפרטי

.3

)א( רצה השר לשנות כל פרט מפרטי התוספת ,יימלך תחילה בדעת

החופפת

המועצה.

י

י

'

.

'

;

)ב( פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן)א( ,תודיע המועצה תוך שלושה
ימים לועדים המקומיים שבתחומה על הצעת השינוי.
)ג( כל ועד מקומי זכאי תוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה להגיש
למועצה בכתב את הערותיו בדבר השינוי המוצע.
)ד( המועצה תעביר לשר תוך  21יום מיום פנייתו של השד כאמור בסעיף
קטן)ב( ,עם חוות דעתה היא ,גם את ההערות שנתקבלו מהועדים המקומיים ,והשר
יעיין בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו• " י ן ־
)ה( הוראות הסעיפים הקטנים )ב() ,ג( ו־)ד( יחולו גם במקדה שהשינוי
נדרש על ידי המועצה.
^ 0) !,לא נענתה המועצה תוך המועד שנקבע בסעיף קטן )ד( יתפרש הדבר
!.
כהסכמת המועצה לשינוי המוצע.
הרכב הטועצה

מספד הציריפ
בכ? ישוב

המועצה שתיבחר לאחר :פרסום צו זה ברשומות )להלן — יום הפרסום(
.4
תהא מורכבת מצירי הישובים שייבחרו לפי הודאות צו זה.
)א( ישוב זכאי לשלוח למועצה ציר אחד לכל מודד כללי שבמספר בוחריו
.5
הרשומים בפנקס הבוחרים ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי .ישוב .שמספר
בוחריו איגו מגיע כדי מודד כללי — זכאי לציר אחד.
י קובץ התקנות  49טיופ כ׳׳ט בחשו! תש״י ) ,(21.11.49עמי .149

קובץ'הזקנות  ,164כ״א באדר ב׳ תשי״א29:8.1951 ,

י
)ב( בסעיף זה—
״מודד כללי״ פירושו — מספר הבוחרים המקנה לישוב זכות.לשלוח ציר
אחד למועצה!
״עודף״ פירושו — מספר הבוחרים הנותר לאחד חילוק מספר כל הבוחרים
בישוב למודד הכללי.
)ג( המודד הכללי ייקבע מפעם בפעם ,על ידי השר לאחר שיימלך בדעת
המועצה.
)ד( פנה השד למועצה בהתאם לסעיף קטן)ג( ,תפרסם המועצה הודעה על
המודד הכללי שיש בדעתה להציע לשד. ,ותציין בה ,שכל אדם מעונין זכאי,
תוך שלושים יום מיום פרסום ההודעה ,להגיש לה בכתב את הערותיו להצעתה.
)ד (.המועצה תעביר לשד את הצעתה היא ,ואת ההערות שנתקבלו עקב
פרסום• ההודעה כאמור ,והשר יעיין בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.
) 0קבע השד את המודד הכללי ,יפרסם על כך הודעה.
;

הוקם ישוביקדש בתוך תחום המועצה לאחר ה£וןירות או סופח ישוב לתחום
,6
המועצה לאחר הבחיתת^יגדיל השר את מספד חברי המ1עצה במספר השווה למנה
היוצאת מחילוק מספד ה^נו׳קבים הקבועים הבוגרים שהיו׳׳ב^שוב ביום שפורסם ^ * ] ן  -ץ*.
ברשומות הצו בדבר הקמתו א1׳<^פוחו כאמור — למודד הכללי׳כקשמעותו בסעיף ׳־׳ל ?^1 ,זי
/י
) 5ב( שגקבע על יד השד לצורך הבהירות האחרוגות.
יעוב שנוסו־.

_

אחרי הבחירות

ז

״בוגר*״ פירושו — לצורך םעיף־׳זה — מי שהיה בן  18ומ£לה ביום
׳׳׳
 31בדצמבר שלפני פרסום הצו ברשומות כאצןיג,
)א( לבחירות 3ראשוגו 3למועצה לאוון
.7
^ו^>^>•/
שיקבע השר^\ ,־<*./ר ^  « 1ן

<ר*<^•,

<\^^-ג»^ יקוימו
\^ [£•(>/

<^/ף

גדי

»/

מועד־ הלחידות
»«עד
*״ ^^ן* ,ובהונת המועצה

1

1

)ב( הבחירות הבאות יקוימו ביום שלישי בשבת ,הראשון ש* חודש חשון
תשי״ד ,ומאז ואילך כל ארבע שנים ביום ובחודש האמורים.
)ג( עבר המועד הקבוע לבחירות ולא קוימו בחידות בשום ישוב מכל סיבה
שהיא ,יצווה השד על קיום הבחירות מיד לאחר שחלפה אותה סיבה? לא קוימו
בחידות כאמור באחד הישובים או בכמה מהם ,תצווה ועדת הבחירות ,שנבחרה
לפי סעיף  ,10על קיום הבחירות באותם הישובים מיד לאחר שחלפה אותה סיבה.
אין רואים מועצה בנבחרת אלא אחרי שנבחרו צירי כל הישובים.

^
^ ״ "ן,
^

 ,׳/׳
1

)ד( מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיבחר מועצה חדשה.
)א( הבחירות למועצה יהיו כלליות ,ישירות ,שוות וחשאיות ריערכו בכל
.8
ישוב וישוב לחוד על ידי בוחריו בלבד.
)ב( הבחירות בכל ישוב יהיו רוביות ,אלא אם הועד המקומי או עשרים
למאה לפחות מבוחרי ישוב הגישו בכתב לועדת הבחירות ,לפחות  30יום לפני
יום הבהירות ,דרישה לבחירות יחסיות — יהיו באותו ישוב הבחירות יחסיות.

?ובין התקנות  ,164ב״א באדר ב ׳ תשי״א29.3.1961 ,
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חלות הםעיפיח
 9ע ד 102לצו

8א .הסעיפים  9עד  102לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו
!
י
סעיפים  9עד  102גם לצו זה.

עפ? י י ו ו ו

•7י

־־/י& -

ח ו ת מ ת המועצה

חלות הסעיפים
 104ע ד  112לצו

2

t *32
íA

(

ל<

) .103א( למועצה תהא חותמת.
)ב( חותמת המועצה תהא שמורה בידי ראש המועצה! ברשותו אפשר
שתונח למשמרת אצל מזכיר המועצה או אצל עובד אחר שימונה לשם כך על
I
ידי המועצה.
)ג( חוזה וכל מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת המועצה לא יחייב את
המועצה פרט למקרים שלגביהם נקבע בצו זה הוראה אחרת.
)ד( אין להטביע את חותמת המועצה עי^ כל חוזה או מסמך מחייב אחר של
המועצה אלא בפגי ראש המועצה ,חבר המועצה אחר והמזכיר או עובד אחר שהורשה
על ידי המועצה ,וכל אחד מהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר
לראיה שבפניו נחתם.
103א .הסעיפים  104עד  112לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו
!
סעיפים  104עד  112גם לצו זה.

עפ? הירדן
הוראות מעבר

Í

 /״/־י

^*¿< [/<l,

נ<.^,׳

'גו

י

יי

f

) .113א( כל איש או חבר אנשים אשר מונו או נבחרו לתפקיד או למשרה על פי
צו המועצות המקומיות )אזור יזרעאל( ,*1941 ,ואשר המשיכו בתפקידם ביום
הפרסום יראו אותם כאילו מונו או נבחרו על  bצו זה.
)ב( כל המסים שהוטלו על פי צו המועצות המקומיות )אזור יזרעאל(,1941 ,
רואים אותם כאילו הוטלו לפי הוראות צו זה.
,

ביטול

תחילת תיקו׳

nvfi

 .114צו המועצות המקומיות )אזור יזרעאל( — 1941 ,בטל.
תקפו של צו זה הוא מיום כ״א בחשון תשי״א

.115
.116

)1

בנובמבר

.(1950

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצה אזורית יזרעאל( ,תשי״א-

."1951

תופפת!
) ס ע י ף | (1
בתוספת זו ״מפה״ פירושו — המפה של אזור ״יזרעאל״ הערוכה בקנה
מידה  1:20,000והחתומה ביד שד הפנים ביוב! כ״ג בשבט תשי״א ) 30בינואר
 (1951ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים' ובמשרד המועצה האזורית.

1
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ע ״ ד מ ס ׳  1141ט י י פ  ,13.11.41תלם׳ 2׳ עט׳ •1417

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,164כ ״ א ב א ד ר כ׳ ת ש י ׳ ׳ א 29.3.1951 ,

ח ל ק א׳
טור ב׳
תחוש הישוב
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(

טור א'
שם הישוב

גני ג ר

הגושים  17290עד  17293בשלמותם.

מזרע

הגושים!  16847עד  16850בשלמותם.

תל עדשים

הגושים!  16825עד  16842בשלמותם.

כ פ ר ג!דעון

הגושים!  16765עד  16773בשלמותם.

מושב

5

מ ר ח ב י ה הגושים!  16793עד  16802 ,16797עד  16819בשלמותם.

ק י ב ו ץ מ ר ח ב י ה הגושים!  16788 ,16785 ,16784עד  16792בשלמותם16786 .
פרט לאותו חלק של חלקה  1המסומן במפה באות
״ג״;  16787פרט לאותו חלק של חלקה  1המסומן
במפה באות ״ד״.
הגושים 11470 :עד .11483

היוגב
 1692516922ב ד ה
ד

עד

ע י ן דור
בלפוריה

,16929 ,16928
,
הגושים!
.16986 ,16976

16969

, 6 9 6 8 A

הגושים!  16996עד  17075 ,17004עד ,22504 ,22502 ,17089
.22507 ,22506
הגושים!  16714עד  16747 ,16721עד .16755
החלקות!  1עד  21פרט לאותו חלק של חלקה  21המסומן
במפה באות ״א״ .בגוש  1 ;16713עד  4בגוש
 1 ! 16723עד  8בגוש .16729
ח ל ק ב׳
6798•75x1680 ,16853עד  17020 ,16876עד
הגושים:
 17251 ,17024עד  17428 ,17233עד ,17447
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י״ט באדר א׳ תשי״א ) 26בפברואר (1951
)חמ)(13מ/יז(93/

משה שפירא
שד הפגים

ק ו ב ז ה ת ק נ ו ת  ,164כ ׳ ׳ א ב א ד ר ב ׳ ת ש י ״ א 29.3.1951 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לבאר שבע בדבר פ ת י ח ת עסקים וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,!1934 ,מתקינה ועדת
העידיה באד־שבע חוק עזד זה!
פירושים

בחוק עזר זה—
.1
״עיריה״ פירושו — עירית באר־שבע!
״עסק״ פירושו — חנות ,משרד ,מחסן ,קיוסק ,בית־מלאכה וכל מקום
אחר באזור העיריה שבו מתנהל עסק ,נעשית! מלאכה או מוחסגת סחורה ,למעט
בית־אוכל ,בית עינוג ,מלון או פנסיון!
״בית אוכל* פירושו — כל מקום באזור העיריה שבו מוכרים דברי אוכל
או משקאות לשם אכילה או שתיה בו במקום^< ,מעט קיוסק!
״בית עיגוג״ פירושו — כל מקום באזור העידית שבו עורכים שעשוע
ציבורי כמשמעותו .בפקודת השעשועים הציבוריים: 1935 ,
״ימי מנוחה״ פירושו — הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה ,תש״ח—
 ,3 1948כימי מנוחה במדינת ישראל — תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה
בערב שבת או בערב חג וסופם במוצאי שבת או חג עם צאת הכוכבים ,וכולל
את ליל תשעה באב ,שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 5
! י • !: 1
למחרתו!
״פתוח״ כולל — עשיית עסק ,מלאכה ן או עינוג והגשת אוכל או משקה
בתוך מקום סגור ,לרבות אי־סגירתו של מקום כזה על ידי,האחראי לכף.
2

סגירת עפקים
ובתי עינוג
בימי מנוחה

בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח עסק או בית עיגוג

.2

)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —

סגירת עפקיפ
בימיפ שאינם
ימי מנוחה

) (1חנות לממכר מזון,
בקיץ — בשעות שבין  20ובין  5ובשעות שבין  13.30ובין ! 15.30
בחורף — בשעות שבין  19.30עד .6
) (2קיוסק לממכר פירות ,שוקולדה ,גלידה ,סיגריות ,עתונימ או
משקאות קרים )לא משכרים(  -־ בשעות שבין  24ובין !5

־י־'•••־'

) (3מאפיות — בשעות שבין  20ובין !4

1

2

3
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ע ״ ד מ פ י  414מ י ו פ  ,12.1.34ת ו פ ׳  ,1ע ט ׳ .1
עייר מ ס ׳  496מ י ו פ  ,28.2.35ח ו ס ׳  ,1ע ט ׳ )
ע ״ ר ט ס ׳  4ט י ו ס ב ׳ ב ס י ו ! תש״יח ) ,(9.0:48ת ו ם ׳ אי ,ע ט ׳ .12

ק ו ב ץ ' ה ת א נ ו ת  ,164כ ״ א ב א ד ר ב ׳ ת ש י ׳ ׳ א 29.8.1651 ,

) (4כל עסק שלא פורש בפסקות ) (1עד ) — (3פרט לטחנת קמח —
בקיץ — בשעות שבין  19ובין  5ובשעות שבין  13.30ובין 15.30
בחורף — בשעות שבין  19ובין !6
אולם כל אחד מהימים כ״ו ,כ״ז וכ״ח באלול ,ח׳ ,י״א ,י״ב וי״ג בתשרי ,ז׳ באדר עד
ט״ו בו! י״א ,י״ב וי״ג בניסן -,בי ,ג׳ וד׳ בסיון מותר בו — אם אינו חל בשבת —
לפתוח כל עסק עד שעה .22
) 0בסעיף ז ה 
״קיץ״ פירושו — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול !
״חורף״ פירושו — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.
־

.4

)א("ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח
,

סנירת-גתי-אוכל-
בימי מנוחה

בית־אוכל.
)ב( בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף קטן )א( לא יפתח אדם ולא ירשה
לפתוח בית־אוכל — בשעות שבין  22ובין  10ובשעות שבין  15ובין זמן :צאת
הכוכבים;
)ג( בימי מנוחה לא תנגן תזמורת במקומות המפורטים בסעיף זה אף
בשעות שפתיחתם מותרת.
בימים שאיגם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית־אובל בשעות
.5
שבין  24ובין .5

סגירת בתי-אוכל
בימים שאינם
ימי מנוחה

)א( הודאות הסעיפים  2ו־ 4לא יחולו על עסק ,בית עינוג או בית אוכל
.6
שבעלו איגו יהודי ,הסוגר אותו בשבתם ובחגיהם של בני עדתו.
)ב( הוראות הסעיפים  4ו־ 5לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות
במלון ,פנסיון ,אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכםגים בו והאוכלים
את דברי האוכל או השותים את המשקאות בו במקום.

חלות הוראות

.7

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דיגו — קגס עד  20ל״י•

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )פתיחת עסקים וסגירתם(,
.8
תשי״א—1951״.
דוד טוביהו
סגן יושב ראש ועדת העידיה באר שבע
נתאשד.
א׳ באדר א׳ תשי״א ) 27בפברואר (1951
)חט)8מע/בש(60/

משה שפירא .
שד הפנים -...

•:קוב* ,התקנו! ,164/ב״אבארר ב׳-תשי״א»51 ,ג29.3.

עבירות וענשים

השם

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבת־ים בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת היועצות המקומיות* 1941 ,׳ מתקינה
המועצה המקומית בת־ים חוק עזר זה 5
פירושים

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית בת־ים;
״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה לרבות אדם שהוסמך על
ידיו בכתב.

א נ ר ת תעודה

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,או אישור תעודה או קיום תעודה,
.2
ישלם למועצה אגרה בסך  500פרוטה ,אולם 'ראש המועצה רשאי ליתן תעודה,
לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום ,או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני ,או
מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
.3
1951״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ ים )אגרת תעודת אישור( ,תשי״א•—
דוד בן־אךי
ראש המועצה המקומית בת־ים

גתאשר.
ג׳ באדר ב׳ תשי״א ) 11במרס (1951
)חם(13).מ/בי(115/

משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למגדיאל בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות* 1941 ,׳ מתקינה
המועצה המקומית מגדיאל ,חוק עזר זה:
פירושים

אגרת תעודה

בחוק עזר זה—
.1
״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית מגדיאל:
״ראש המועצה״ פירושו — גשיא המועצה לרבות אדם שהוסמך על
ידיו בכתב.
המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,או אישור תעודה או קיום תעודה,
.2
ישלם למועצה אגרה בסך  500פרוטה ,אולם ראש המועצה רשאי ליתן תעודה,
ע ״ ר ט פ ׳  1436מ י ו ם  ,4.9.45ת ו ם ׳  ,1ע ט ׳ .115

792

קובץ

ה ת ק נ ו ת  ,164כ ״ א

באדר כ׳

ת ש י ״ א ;29.3.1951 ,

לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום ,או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני׳ או
מוסד ליצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדיאל )אגרת תעודת אישור( ,תשי״א—

.3

ד ,ט
ש

1951׳׳.
צבי זמיר
ראש המועצה המקומית מגדיאל
נתאשר.
ד׳ באדר ב׳ תשי״א ) 12במרס (1951
)חם(13).ט/מנ(120/

משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגליל ה ת ח ת ו ן בדבר אגרת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,נ ,מתקינה
המועצה האזורית הגליל התחתון חוק עזר זה!
בחוק עזר זה—
.1
״המועצה׳׳ פירושו — המועצה האזורית הגליל התחתון ן
״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה לרבות אדם שהוסמך על
׳ידיו בכתב. .

פירו׳פיפ

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,או אישור תעודה או קיום תעודה,
.2
ישלם למועצה אגרה בסך  250פרוטה ,אולם ראש המועצה רשאי ליתן תעודה,
לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום ,או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני ,או
מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

אגרת תעודה

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד לגליל התחתון )אגרת תעודת אישור(,
.3
תשי״א—1951״.
יעקב חכם
ראש המועצה האזורית הגליל התחתון
י•_ נתאשד.

ח׳עפ

ג׳ באדר ב׳ תשי״א ) 11במרס (1951
)חמ(13).ט/נ?ת(117/

משה שפירא י
שד הפגים
ע״ר מסי  1154מיופ  ,18.12.41תוס׳  j .ע0׳ •118

י1יב.׳ז חתסנות  ,164כ״א באדר ב׳ תשי׳׳א29.3.1951 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיוו! )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לקדימה כדבר מם עסקים
בתוקף סמכויותיה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,וסעיף
 3לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,1945 ,מתקינה המועצה המקומית
קדימה חוק עזר זה:
־

פימשיפ

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית קדימה?
״עסק״ פירושו — עסק או מלאכה מן; הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ פירושו — כל העוסק בעסק בתוך אזור שיפוטה של המועצה!
״מס״ פירושו — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ פירושו — גשיא המועצה ,לרבות פקיד המועצה שאליו
העביר ראש המועצה את סמכויותיו לפי חדק.עזר זה ,כולן או מקצתן!
ן
״שנה״ פירושו — שנת כספים.
הטלת

00

)א( כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה או לכל חלק של שנה ,שבה עסק,
.2
בשיעור הקבוע בתוספת ,אולם אם התחיל לעסוק אחדי ה־ 30בספטמבר ,או אם
חדל לעסוק והודיע על בך למועצה לפני ה־| 1באוקטובד ,ישלם אותה שנה מחצית
המס בלבד.
)ב( העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום
ן
ומקום.
)ג( העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מס בעד עסק אחד בלבד,
והוא העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחד ששילם את המס ,לעסוק באותו מקום בעסק חדש
ששיעור המס בעדו עולה על שיעוד המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש
תוך שלושים יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק:החדש.
ן

תע5יםהפפ

)א( המם ישולם בשני שיעורים שווים׳ האחד ב־  .1באפריל והשני ב*1
.3
ן
באוקטובר של השגה שבעדה מגיע המם.
)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־ 1באפריל׳ אולם לפגי ה־ 1באוקטובר,
ישלם את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור
השני ב־ 1באוקטובר או תוך  4חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפי התאריך
|
המאוחד יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־ :30בספטמבר ישלם את מחצית המס
בבת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל! לעסוק.
1

עייר פ פ ׳  1154מ י ו פ  ,18.12.41ת ו פ ׳  ,1ע פ ׳ .119

י ע׳׳ר ט פ ׳  1436פ י ו פ  ,4.9.45ת ו פ ׳  ,1ע מ י
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,קובץ ה ת ק נ ו ת  ,164כ״א נאדר ב׳ תיטי׳׳א29.3.1951 ,

.4

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב:
) (1מכל אדם שהוא ,ל
ד ע ת ר

א

ש

ה

סמכויות
מ

ו

ע

צ

ה

ע ו ס ק

>

,

ש

י

מ

ם

ו

ר

ל

ן ת

ן

ך

ך > ז  8ן

,

ראשזטיעצה

הנקוב באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק
עזר זה ז
) (2ממי שטוען ששילם את המס ,שימציא לו תוך הזמן האמור ,כל
קבלה שבידו על תשלום המס.
)ב( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן המתקבל׳ על הדעת לכל מקום
שבאזור שיפוטה של המועצה ,כדי לברר אם עוסקים בו.
.5

׳.״'׳"׳

אדם שעשה אחת מאלה:

עבירותוענשים

) (1לא מילא' אחרי דרישת ראש"המועצה' לפי סעיף ) 4א( תוך' הזמן
הנקוב בה:
 (2).הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ,לפי
סעיף ) 4ב( —
;

דינו — קנס עד — 20.ל״י ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנם נוסף עד — 2.ל״י בעד
כל יום שבו נמשכת העבידה.אחר״י שנמסרה לו עליה -הודעה בכתב מאת ראש
המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.
.6

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

.7

על אף האמור בחוק עזר זה—
) (1ישולם המס בעד עסק בשנת  1950/51תוך חודש ימים מיום
פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( ,אם התחילו לעסוק
באותו עסק לפני יום הפרסום;

פםור

הוראותטעבי

) (2ישולם רבע המס בעד עסק בשנת  1950/51תוך חודש ימים מהיום
שהתחילו לעסוק בו אך לא יאוחר מיום כ״ג באדר ב׳ תשי״א ) 31במרס
 ,(1951אם התחילו לעסוק באותו עסק לאחר יום הפרסום.
• .8י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )מס עסקים מקומי( ,תשיי״א—<1951
תופפת
׳-v

U($׳u

טס׳ סידורי

זד׳שמה^לקוחותיו

y׳

שיעורי המם לשנה

ת י א ו ר המלאכה א ו העםס

—
1
.
)א( עד j ^ ^ í i o o
. .7
)^.ב(  101עד : . 200׳׳׳-׳
)ג( למעלה מ־ — 200לכל  üU3>sSu100פחות מזה — . .

קוכ׳ז התסנות  ,164ג!׳א באדר ב׳ ת^י׳׳א29.3.1951 ,

סכום ה ט ס

5
.

2

בל׳׳י

המס

סנום ה 00ב?״י

 .2אינקובטור המכיל •
)א( עד  2500ביצה'
)ב(  2501,עד 6000
)ג(  6001ומעלה
 .3בית מלאכה עם כוח
בלי כוח מכני
 .4מוסך )גראג׳(
 .5הולכת נוסעים באוטו
 .6חנות גלנטריה .
 .7חנות ירקות
 .8חנות לצרכי חשמל
 .9חנות מכולת שמספר
)א( עד 100
)ב(  101עד 200
<ג( למעלה מ־ — 200לכל  100נוספים או פחות/גזה
 .10חנות געליים
 .11כל חנות אחרת שלא
 .12טרקטור
 .13מחלק חלב .
 .14מחלק נפט .
 .15מחלק קרח .
 .16מאפיה
 .17מונית . .
 .18מכבסה . .
 .19מכונית משא
 .20מספרה
 .21עגלת סוסים
 .22צלם . .
 .23תעשיית לבנים או רעפים
יהושע רזניק
ראש המועצה המקומית קדימה
נתאשר.
כ״ד באדר א׳ תשי״א ) 2במרס (1951
),תמנ(13מ/ק>83/

משה שפירא
שר הפנים

796

המחיר  75פרוטה.

קובץ התקנות  ,164כ״א באדר נ׳ תשי׳׳ז*S.1951.20 ,

