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.ה"ישת-1957ושירותים,מצרכיםעלהפיקוחחוק

-זהבהוק.1

זה;חוקלבצעהסמכותאתלוהעבירהשהממשלהבמידההממשלה,הבר-שר""
מהובר,.וביןתלושביןצומה,אודומםהי,כל-מצרך""

ולמעטומהצביםמיםלרבות
עליו;הליםחוץמטבעעלהפיקוהשדינידברוכלובניניםקרקעות

י;שעשועיםבפקודו,כמשמעותוציבורישעשועוכןלזולת,שירותכללרבות-שירות""
עגמילצורךביןבניה,לרבותהזולת,למעןבמצרכיםעשיהיכל11935,הציבוריים,

למעבידו;שירותבגדראינהשכירעובדשלעבודתואךאחרים,לצרכיובין
האדריכל,הקבלן,לרבותגםבניהולגביאחר,בידיהעושהלרבות-שירות"עושה"

בביצועה;השגחהתפקידיהממלאוכלהמהנדס,
שירות;עשייתבעדאחרת,תמורהאוכסף,תשלוםבל-שכר""
כניה,מסהר,תעשיה,שלעסק,אומיזם,וכלציבוריתתועלתשלמפעלכל-מפעל""

חקלאות;אותחבורה
הנהלה;תפקידיהמפעללגביהממלאאדםלרבות-במפעלבעל","
לקיוםהציבור,לבטחוןהמדינה,להגנתכחיוניתלשרהנראיתפעולה-היונית"פעולה"

לקליטתהייצור,להגברתאההיצואלהגדלתסדירים,שירותיםאוסדירהאספקה
מלהמה;נכיאומשוחרריםהייליםלשיקוםאועולים,
הסכםאושימוש,זכותמתןאושכירותלרבותתמורה,כנגדבמצרךעסקה-מכירה""

שאיננה;וביןשירותעשייתעמןשישביןכזאת,עסקהעל

-שהיאצורהבכלאדםשלהודעהלרבות-שירות"הצעת"אומכירה"הצעת"

למכור,מסכיםאומוכןשהואמצרךמהירעל)1(

לעשות;מסכיםאומוכןשהואשירותבעדשכרעל)2(
פרטשהיאמטרהלכלאהר,באופןרכשואומצרך,אותושקנהמי-במצרךצרכן",*

למכירה;אולייצור
לצרכן;מצרךאותולמכורהואמעסקו,הלקאושעסקו,מי-במצרךקמעונאי","

לארץ;מחוץמצרךאותושמביאמי-במצרךיבואן","
אוהמצרךשלבייצורואחרים,ידיעלוביןבעצמוביןהעוסק,אדם-במצרךיצרן","

באריזתוהעוסקאושהיא,אהרתבהינהמכלאוהאיכותהטיב,הצורה,מבהינתבשינויו

לייצורהגורםאודוממת,אוהיהחקלאית,תוצרתהמגדלאוהמייצראובמזיגתו,או

לגידולה;או
לקמעונאי:מצרךאותולמכורהואמעסקו,הלקאושעסקו,מי-במצרךסיטונאי","

מפעליםאואדםבנילמספראופלוני,למפעלאופלונילאדםשניתןצו-אישי"צו"

בצו;אהדאהדשפורטו
אישי;צושאינוצו-כללי"צו*

פיו.עלשניתנווהצוויםשהותקנוהתקנותלרבות-זה"חוק"

סעיףלפיאכרזהבתוקףהירוםשלמצבבמדינהשקייםבתקופהאלאיחוללאזההוק2.החוקתחית

2.ה"שת-1%8והמשפט,השלטוןסדרילפקודתא)(9

278,בה"חמסרפתנ1הסברודבריחהוקהצעת1957(;בדצמבר)31תשי"חבטבתח'בישבכנסתנתקבל9
י44עמ'תשי*זי

49*עמ'496מם'1תום'1935,ע"ר1
1.עמ'2,מם'א'תום'תשעה,ע"ר2

9.1.1908תשי"ח,בטבתי";240,החוקיםספר24
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היסורלשימוששהדברלהניחסביריסודלוהיהאםאלאזה,חוקלפיבסמכותושרישתמשלא3.
במכיתוספסרות)שעריםהפקעתלמניעתאוחיונית,פטרלהיום"דרשן

יקוח"סמכויות:עוניפרק

עלאברזה
מצרכים

גני-ושירותים
פיקוה

בר-פיקוח.מצרךבעלמסוייםמצרךעללהכריזרשאישרא)(14

בר-פיקוח.שירותכעלמסוייםשירותעללהכריזרשאישרב)(

ברשומות.תפורסםזהסעיףלפיאכרזהכלג)(

עלכלליפיקוח
ושירותיםטצרכים

-בצולהסדיררשאישרא)(5.

ממקוםהעברתוהובלתו,החסנתו,שמירתו,מסויים,מצרךשלייצורו)1(
והשימושבוהטיפולצריכתו,רכישתו,מכירתו,הפצתו,ליד,ומידלמקום

בהמות;שחיטתלרבותבו,

חיונית;בפעולההעוסקמפעלשלהנהלתוודרכיפעולתוט(

בר-פיקוח.שירותשלעשייתוע)

להטיללהגבילו,לאסרו,הוארשאיזה,סעיףלפילהסדיררשאיששרמהכלכ)(
מיוחד.אוכללירשיון,לקבלתתנאיםלרבותבתנאים,להתנותובקורת,אופיקוחעליו

-בדברהוראותבצו,לקבוע,רשאישרג)(

בעשייתאומצרכים,שלבמסחרםאובייצורםהעוסקאדםעלחובההטלת)1(
למפעלוביחסאחרותתעודותאורשימותחשבונות,פנקסים,לנהל-שירותים'

בצו;כמתוארוחשבונותדיניםולספק

מצרךאחרת,בדרךמרשותולהוציאאולמכור,אדםעלחובההטלת)2(
בצו,שקבעובזמןבאופןבפיקוחו,אובחזקתובבעלותו,הנמצאבר-פיקוח

בצו;שקבעהמכסימליהמחירעליעלהשלאבמחירוכן
לפילהנהלתורשיוןדרושאםרשיון,ללאהמתנהלמפעלשלסגירתו)3(

אוזה,חוקלפיעבירהעלפליליתתביעהבעליונגדהוגשהאםאוזהחוק
לעשייתורשיוןדרושאםרשיון,ללאהנעשהבר-פיקוחשירותשלהפסקתו

לפיעבירהעלפליליתתביעההשירותעושהנגדהוגשהאםאוזה,חוקלפי

זה;חוק

ולהוציאלמפעללהיכנסשוטרלהסמיךהשריכולזופסקהלפיבצו

אחרתפעולהכלולעשותבושנמצאיםטוביןכלבחותם,לחתוםאומתוכו,
הצו;שלביצועולהבטיחכדיבה,צורךלדעתו,שיהא,

השמדתם.אובני-פיקוחמצרכיםשלהעלמתםאיסור)4(

בנישללסוגאומסוייםלאדםאוכללי,להיותיכולזהסעיףלפיצו)1(ד)(

מפעלים.שלאומפעלשללחלקאומפעליםשילסוגאומסוייםלמפעלאואדם,

המדינה.משטחלחלקמוגבללה-ותיכולזהסעיףלפיכלליצו)2(

הצו,הוראותכילהורותשררשאיאדםבנישללסוגובצוכלליבצו)3(
לאדםלהיותיכולכאמורפטורבצו;שפורשמיעליחולולאמקצתן,אוכולן
אדם.בנישללסוגאופלוני

מחיריםקביעת -בצולקבוערשאישרא)(6.

בר-פיקוח;למצרךמכסימלימחיר)1(

נקבעלאאםרב-.nlp~Dמצרךממכירתלהפיקשמותרמכסימליריווח)2(
מכסימלי;מחירלו

אלה.שירותיםלסתאובר-פיקוחלשירותמכסימלישכר)3(

9.1.195825תשי"ח,בסבתי"2401,החוקיםסער
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בנישללסתאומסוייםלאדםאוכללילהיותיכולזהסעיףלפיצו)1(ב)(

עסקאות.לסוגיאומסויימתלעסקהאואדם
המדינה.משטחלחלקמוגבללהיותיכולזהסעיףלפיכלליצו)2(

בני-מצרכיםשלרכישתםעלרכישה)צו-להלן(בצולהורותרשאישרא)(7.

בהוצאתםסבירלאעיכובהעלמתם,אגירתם,למנועכדידרושהדברכיסבורהואאםפיקוח,
צומכוההמצרכיםיעמדוכןומשעשהבהם,חוקיבלתישימושאולשימוש,אולשוק

בהםוינהגובאלה,כיוצאאועיקולשעבוד,משכון,מכלנקייםהמדינה,לקניןהרכישה
-באלהכיוצאאובעיקול.בשעבוד,במשכון,נתוניםהמצרכיםהיושיורהוהשר;כפי
בעדם.ישלםשהשרהמחירזה,לעניןהמצרכים,במקוםיבוא

אלה:הוראותיחולועליהםחלרכישהשצומצרכיםשלמחירםעלב)(
המחירלבעליהםישולם-מצרכיםשלסוגלאותומכסימלימחירנקבע)1(

המכסימלי;

המחירלכעליהמוישולםכזהמתירייקבע-מכסימלימחירנקבעלא)2(

שנקבע;
שהמכרהריווחשיעורעליעלהשלאניכוימהמחירלנכותרשאיהשר)3(

הכלמהמחיר,25%עלאוהמצרכיםלבעללמעשהמשאירהמכסימליבמחיר
יותר.הקטןהסכוםלפי

שלהפעלתו
מפעל

בעליועללהטילשררשאיחיונית,בפעולהלעסוק,הנועדאוהעוסק,מפעלא)(8.

המפעל.פעולתאתלהפסיקאיסוראוהשרהוראותלפימפעלואתלהפעילחוכה

כיסבוריהיהאםאלאזה,סעיףלפיצושריתןלא3,בסעיףהאמוראףעלב)(

סדירים.שירותיםאוסדירהאספקהבקיוםהפרעהמניעתלשםאוהמדינהלהגנתדרושהדבר

מסויים.למפעלאוכללילהיותיכולזהסעיףלפיצוג)(

מפקתמינוי
מורשה

אוהימנעותובגללהושגהלאהצומטרתכיונוכח8סעיףלפיצושנתןשרא)(י9
מורשה)מפקח-להלן(אדםלמנותבצו,רשאי,הצו,חלשעליוהמפעלבעלשלרשלנותו
והפיקוח.הניהולתפקידיאתבצולפרטהואורשאיהנהלתו,עללפיקוחאוהמפעללניהול

לנהוגמחייבתהמדינההגנתהבטחתאםזולתהמפעל,לבעליימסרהצוהעתקב)(
אחרת.דרךעל

שלהמכותו
מורשהמפקח

מהשר,שקיבלההוראותלפיעליויפקחאוהמפעלאתינהלמורשהמפקחא)(10*
אחרילמלאחייבעליו,הלשהצוממנובחלקאומפעל,באותוהנהלהבתפקידיהנושאוכל

המורשה.המפקההוראות
המפעל,אתהמחייבמסמךכלהוראתהסותרתהוראהמורשהמפקחיורהלאב)(

השר.שלבצוכןלעשותשהורשהבמידהאלא

כהונהותקופת
מפקחשלושכרו
מורשה

עלבצוהשרהורהלאאםחדשים,לשלושההואמורשהמפקחשלמינויוא)(11*
שכלנוספותלתקופותהמינויתוקףאתלהאריךרשאיהשרואולםיותר,קצרהתקופה
מורשים.מפקחיםלהחליףהוארשאיוכןחפשים,שלושהעלתעלהלאמהןאחת

לושישולםשכרלולקבועהשררשאימדינה,עובדשאיננומורשהמפקחב)(
זה.חוקלפיתפקידיומילויבעדהמדינה,מאוצר

לדרושסמכות
שירות,כללעשותבר-פיקוח,בשירותהעוסקלכללהורותבצורשאישרא)(12*שירותים

השר.שיורהכפימקצועואועסקושבתחוםשליחיו,על-ידיאובעצמו

בצו.השרעל-ידיייקבעלקבלזכאייהיהזהסעיףלפישירותשהעלסההשכרב)(

%958.9.1תשי"ח,בטבתי"ג240,החוקיםספר
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בקורתעריכת סמכויותיוביצועאתלהבטיחכדידרוששהדברסבורהואאםבצו,רשאישרא)(1.13
~DYבצו.שפורשבמקוםהמבקר)-להלן(אדםעל-ידייבוקרפלונישעניןלהורות,זה,חוק

ועדותלפקודת5סעיףלפיחקירהלועדתהנתונותהסמכויותכליהיולמבקרב)(
הריקח3.

הוצאותהחזרת אוכולהמלבצעה,ונמנעמסויימת,פעולהלבצעזהחוקלפיאדםנתהייבא)(14.
אדםלמנותהוארשאיזו,היינעותהמצדיקהסיבהאיןהצואתשנתןהשרולדעתחלקה,

הסבירותההוצאותכלאתחוב,שגוביםכדרךבביצועההחייבמןולגבותהפעולה,לביצוע

לעשותה.החייבידיעלנעשתהאילומוציאיםהיוושלאהפעולהלביצועשהוצאו

הנוגעבכלדינה,כאמורלגבותןשישההוצאותשיעורלעניןשרשלקביעהכלב)(
במפורש,כאןייאמרספקלמנועכדיאישי;צוכדיןהשלישי,הפרקפיעלהעררלזכות

כל-עררהוגשואםהערר,להגשתהתקופהחלפהלאעודכללגביהניתןיהיהלאהטובכי
העררים.ועדתהחלטתניתנהלאעוד

עזרסמכויות סמכויותלביצועהדרושותלוויהוראתוכלמשלימההוראהכללהורותבצורשאישר.15
צווים.שלאכיפתםדרכיבדברהוראותלרבותזה,פרקלפי

ליחןפמכות
שוניםצווים

אחרסעיףלפיצולתתשרשלמסמכותיגרעלאזהלפרקאחדסעיףלפיצומתן16.
זה.לפרק

עררים:שלישיפרק

וערתמינוי
עררים

זה.חוקלעניןערריםועדותימנההמשפטיםשרא)(17.

משפטביתשופטימונההועדהליושב-ראששלושה;שלתהיהערריםועדתכלב)(
מדינה.עובדשאיננואחדלפחותיהיהחבריהיתרוביןמחוזי

לועדה.חלופיםחבריםלמנותרשאיהמשפטיםשרג)(

ברשומות.תפורסםמענהועלהרכבהעלעררים,ועדתמינויעלהודעהד)(

עררזכות יוםחמישה-עשרתוךרשאי,זה,חוקלפיאישיצוידיעלנפגעעצמוהרואהא)(18.
רשאיהועדהיושב-ראשעררים;ועדתלפניעליולערורלידיעתו,הגיעשהצומהיום

מצדקת.סיבהראהאםהעררלהגשתהתקופהאתלהאריך
יושב-ראשכךעלהחליטאםזולתביצועואתתעכבלאצועלעררהגשתב)(

טענותיהם.אתלהשמיעלנציגואולשרהזדמנותשנתןלאחרהועדה,

בתנאיםלאשרואולשנותואולבטלוהצו,אתלאשררשאיתערריםועדתג)(
מדילשנותםרשאיתתהיהשהועדהוסייגיםתנאיםזהובכללשתקבע,בסייגיםאושתתנה

התנאיםבאותםולדוןלחזורהיארשאיתאולםסופית;היאהועדההחלטתבפעם.פעם
קודמת.החלטהמכוחלשנותםרשאיתשהיאוהסייגים

-ערריםוערת
דיןסדרי

לפקודת5סעיףלפיחקירהלועדתהנתונותהסמכויותכליהיוערריםלועדתא)(19.
חקירה.ועדות

השרידיעלשניתןצועלבדיוןישבלאהועדה,חבריביןמדינהעובדהיהב)(
עליו.הממונה

ובמידהעררים,ועדתבפניהדיןסדריאתהקובעותתקנותיתקיןהמשפטיםשר)0

עצמה.הועדהאותןתקבענקבעושלא

152.עסיכ"א,פרקא',כרךא"י,חוקי3
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מופקעיםרווחיםמניעת:רביעיפרק

במצרכיםמופקעיםרווחיםמניעת:א'מימן

מחירעלאיסור
חיקוקכללפיאוזהחוקלפיבר-פיקוח,למצרךמכסימלימחירנקבע)1(א)(20.טשקע

ולאאותויקנהולאלמכירה,יציעוולאמצרךאותואדםימכורלאאחר,
שנקבע.המכסימליהמחירעלהעולהבמחירלו,שימכרוהויציע

ימכורלאבר-פיקוח,מצרךממכירתלהפיקשמותרמכסימליריווחנקבע)2(

מהריווחיותרלמוכרבושישבמחירלמכירה,יציעוולאמצרךאותואדם

ממכירתו.להפיקשהותר

חיקוקלפיולאזהחוקלפילאמסכימלי,מחירבר-פיקוחלמצרךנקבעלאב)(

מצרךאותואדםימכורלא-ממכירתולהפיקשמותרמכסימליריווחנקבעולאאחר,
סביר.מריווחיותרלמוכרבושישבמחירלמכרויציעולא

הגבלהעליושהוטלההאדםעלהחלהבהוראהנקבע-נקבע""זהסעיףלעניןג)(
זה.סעיףלפי

בר-פיקוחמצרךכלשלמחירואתלעין,הנראהבמקוםתמיד,יציגקמעונאיא)(121

לראווה,שהוצגבר-פיקוחמצרךכלשלוכןלמכירה,במלאי,מחזיקאומציגמציע,שהוא
אותולמכור,מציעאומוכר,שהואלהניחיסודהנותןבאופןבחלון,שלאוביןבחלוןבין

אחרמצרךכלושללקנייתו,הצעותמזמיןשהואאובעיקרו,לוהדומהמצרךאומצרך,
המחירהצגה);צו-זהבסעיף(מחירלהציגחובהבצו,לגביו,קבעושרכאמורשהוצג
אדם.כללעיןברורותבספרותיצוייןכאמורשיוצג

הואמעסקו,חלקאוועסקו,קמעונאישאינומישכלבצו,להורות,רשאישרב)(
מצרך,אותושלמחירויציגעליו,חלהצגהשצואחרמצרךאובר-פיקוחמצרךמכירת

א).(קטןבסעיףכאמור

לסרבאיפור
למכור

במחירשלובמלאיהנמצאבר-פיקוחמצרךלמכורסבירבלתיסירובאדםיסרבלא22.

21.בסעיףכאמורשהוצג

התנאהאיסור
מכרעל

אואחר,מצרךממנויקנהשהקונהתנאיבר-פיקוחמצרךמכירתעלאדםיתנהלא23.
הסיבהאםאלאאחר,תנאיכלאותיווך,שכראועמילותדמיפלונילמתווךשישלם

כחוק.שניתנההוראהמילויהיתהלהתנאה

במכירתתצרדים
-בר-פיקוחמצרךיימכרלאא)(24.בר-פיקוחמצרך

ליצרן;אואחרליבואןיבואןבידי)1(

ייצורוהואמעסקו,חלקאושעסקו,אחרליצרןאוליבואן,יצרןבידים(

מצרך;אותושל
אחר;לסיטונאיאוליבואן,סיטונאיבידי)3(
הלקאושעסקםלקמעונאי,אולסיטונאיליצרן,ליבואן,קמעונאיבידיא(

אותושלקמעוניתמכירהאוסיטוניתמכירהייצרר,יבוא,הואמעסקם
הענין;לפיהכלמצרך,

בכמותשנרכשבר-פיקוחמצרךלהוציאאחר,אדםלכלצרכןבידי)5(
לצרכיםוהנמכרבני-ביתואוהצרכןלצרכיסבירהתקופהובמשךסבירה
זושהקלהלהורותבצו,רשאי,ששראלאבני-ביתו,אוהקונהשלסבירים

אועסקאותשלמסוייםסוגאומסויימתעסקהאומסויכםמצרךעלתחוללא
מצרכים.

9.1.1868תשי"ה,בטבתי"ז240,ם'19חהספר28
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ההיתר.כתבתנאיולפישרמאתהיתרסיעלמכירהעליחוללאא)(קטןסעיףב)(

א).(קטןסעיףלפיהאסורהלמכירהצדאדםיהיהלאג)(

וקבלהחשבון
מצרכיםבטמירת

בני-פיקס
מסירתמשעתיאוחרלאלו,יתןצרכן,לשאינובר-פיקוחמצרךאדםמכרא)(25*

בו:שיפורטובשמו,אובידוחתוםחשבוןהמצרך,

החשבון;שלהסידוריהמספר)1(
עסקו;מקוםומעןהמוכרשם)2(
ומענו;הקונהשם)3(
שנמכר;המצרךשלותיאורושיעורו)4(
אריזה,מסירה,בעדהתמורהחישוביבפירוטהמצרך,נמכרשבוהמחיר)5(

המחיר;בחישובשנכללובמידהבאלה,וכיוצאביטוח

המצרך;מכירתלרגלשנעשהשירותכלשלתיאורו)6(
המכירה;תאריךי)(

)8(
החשבון;תאריך'
בצו.שרידיעלשייקבעאחרפרטכל)9(

למשלםיתןבלבד,צרכןשאינולמישמכרבר-פיקוחמצרךשלמחיראדםקיבלב)(
והתאריךהסידוריהמספראתוכןששולםהסכוםאתהמפרטתבשמואובודוחתומהקבלה

הסכום.שולםאתושבקשרהחשבוןשל
ההשכוןאתלערוךהמוכררשאיהחשבון,מתןבמעמדהמצרךשלמחירושולםג)(

אחת.בתעודהוהקבלה.
שר,קבעאםאוזאתדרשאםלקונהיתןלצרכן,בר-פיקוחמצרךאדםמכרד)(

ששולםהמחיראתהמפרטתב),(קטןבסעיףכאמורחתומהקבלהזאת,לעשותחובהבצו,
שמכר.המצרךשלותיאורושיעורוואת

גםאוזה,סעיףפיעלקבלהאוחשבוןשקיבלאושנתןצרכן,למעטאדם,ה)(
קבלתם.אונתינתםמיוםחדשיםששהתוםעדמהם,העתקאואותםישמורזהוגםזה

בשירותיםמופקעיםרווחיםמניעת:ב'מימן

עשייתאיסור
פטורתשירות
מופקעשכר

יעשהלאאחר,חיקוקכללפיאוזהחוקלפיתורישל*4למיסכמשכרנקבעא)(26.

בשבילו,שיעשוהויסכיםולאיציעולאלעשותו,יסכיםולאיציעולאשירות,אותואדם

שנקבע.המכסימליהשכרעלהעולהשכרתמורת
כללפיולאזהחוקלפילאבר-פיקוח,לשירותמכסימלישכרכלנקבעלאב)(

שלמעלהבשכרלעשותו,יסכיםולאיציעולאשירות,אותואדםיעשהלאאחר,חיקוק
מהסביר.

הגבלהעליושהוטלההאדםעלשחלהכהוראהנקבע-נקבע"=זהסעיףלעניןג)(
זה.סעיףלפי

תעריפיהצנת
בעדשכר

בני-שירותים
פיקוח

שירוחוםעשייתהואמעסקו,חלקאושעסקו,אדםשכלכצו,להורותרשאישר27.
שבתהוםשירותכלבעדהשכרשיעוראתלעין,הנראהבמקוםתמיד,יציגי-פיקוח,:;

לברראדםלכלהמאפשרותברורותבספרותיוכנוכאמורשיוצגוהשכרשיעוריעסקו;
כזה.שירותכלשלשכרואתבנקל

לכרעאיסור
שירותלעשיית

בר-פיקוח

סירוביסרבלאבר-פיקוחשירותעשייתהואמעסקו,חלקאושעסקו,מיא)(28.
בלתיסירוביסרבלאז2,סעיףלפיצועליוניתןואםשירות,אותולעשייתסבירבלתי
סעיף.באותוכאמורשהוצגהשכרבעדהשירותאתלעשותסביר

9.1.185829תשי"ח,בטבתי"2401,חחוקיםספר
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וקבלהחשבון
שירותבעשיית

שר,קבעאםאוזאת,דרשאםהשירות,למקבליתןבר-פיקוחשירותאדםעשהא)(29.

בו:שיפורטוכשמו,אובידוחתוםהשכוןזאת,לעשותחוכהכצו,

עסקו;מקוםומעןהשירותעושהשם)1(

ומענו;השירותנעשהשבשבילוהאדםשם)2(

-ופרטיו;השירותתיאור)3(

השירות;שכר)4(

ומקומו;השירותתאריך)5(

החשבון;תאריך)6(

בצו.שרשיקבעאחרפרטכל)7(

בצושרקבעאםאוזאת,דרשאםלמשלם,יתןשירות,שלשכרואדםקיבלכ)(

השכרואתשנעשההשירותאתהמפרטתבשמו,אובידוחתומהקבלהזאת,לעשותחובה

בעדהששולם

זה,סעיףלפיעליוהמוטלתמהחובהשירותעושהכלבצו,לפטור,רשאישרג)(

-אתהמפרטכרטיסהשירותאתהמקבללאדםשיתןובלבד

השירות;עושהשם)1(

השירות;עשייתשלותאריכהמקומה)2(

השירות;סוג)3(

השירות.שכרא(

עדמהםהעתקישמורזהוגםזהגםאוזהסעיףלפיקבלהאוהשבוןהמוסרד)(

מסירתם.מיוםחדשיםששהתום

כלליווחהוראות:חמישיפרק

כדידרוששהדברמשוכנעהואאםרשאי,שר,ידיעלבכתבלכךשהוסמךמיא)(130

-הוראותיועלעבירהלמנועאוזהחוקשלביצועואתלהבטיח

המשמשלמקוםלהיכנסאיןאולםחיפוש;בוולערוךמקוםלכללהיכנס)1(
הסעיפיםוהוראותמוסמך,משפטביתמאתחיפושצופיעלאלאבלבדלמגורים

בשינוייםיחולוםישופיחו(4מאסר(הפליליתהפרוצידורהלפקודת19-23

זו;פסקהלפיחיפושעלהמחוייבים

זה,חוקלפיעבירהבושנעברהלהניהסביריסודלושישדברלתפוס)2(

כאמור.עבירהעלבמשפטראיהלשמששעשויאו

שלפניומשפטשכיתעדבולהחניקמותרא),(קטןסעיףלפישנתפסדברכ)(

לאבו;ייעשהמהיחליטדבר,לאותוביחסשנעברהעכירהעלפליליתתביעההוגשה

למיספקנתעוררהדבר;יוחזר-התפיסהמיוםיוםתשעיםתוךכאמורתביעההוגשה

אדםבקשתפיעלהדברנתפסשיפוטושבתחוםהשלוםמשפטבנתיכריע-להחזירו

שר.בקשתפיעלאובו,הנאהטובתהתובע

כךטיפללאבעלים;כדרךבויטפלא)(קטןסעיףלפישנתפסדברהמחזיקג)(

המדינה.מאוצרפיצוייםלבעליוישולמו-ניזוקאונשמדוהדבר

431עמ'ל-נ,פרקא',כרךא-י,חוקי4
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יריעות*מטירת
תעורות

ורונמאות

למסורבכתב,ידיועלשהוסמךמישלאושרשלדרישתולפיחייב,אדםכלא)(31.

התעודותושארהפנקסיםהדוגמאות,הידיעות,אתבכתבלכךשהוסמכולשליחיואולו

המוסמךאושרדרשוזה;חוקשלביצועואתלהקלאולהבטיחכדיבהםישהדורששלדעת
תשלום.כלללאהדוגמאותיימסרו-דוגמאותמסירת

והחזרתםהחזקתםעלהמחוייבים,בשינוייםיחולו,ו-(ג)ב)(30סעיףהוראותב)(

א).(קטןסעיףלפישנמסרותעודותשל

לבדקןמותר,%סעיףלפישנתפסואוא)(קטןסעיףלפישנמסרודוגמאותג)(
אחרת.דרךבכלבהןולנהוגבמעבדה

חקירות
הנחתולפילושישאדם,כללחקוררשאישר,ידיעלבכתבלכךשהוסמךמיא)(32.

עבירה.לאותההנטעעניןבכלזה,חוקלפיעבירהעלידיעה

תעודותלהמציאאוידיעותלמסורשנדרנואוא)(קטןסעיףבתוקףהנחקראדםב)(
-דינונכונות,תעודותהמציאשלאאוומלאותנכונותתשובותהשיבולא31,סעיףלפי

לירות.אלףקנס

לפקודת3בסעיףכאמורוייהתמויירשמוא)(קטןסעיףלפיהנחקרתשובותג)(
לגביהן.יצולהאמורהלפקודה4רסעיף5,עדות)(הפליליתהפרוצידורה

סחורותמכירת
תפוסות

להתקלקלהעלולמצרךאוחייםבעלהואוהדברא)(30בסעיףכאמורדברנתפס33,
שר,לדעתחיוני,שהואאואחרת,מסיכהוכיןהמיוחדטיבוכגללכיןמיד,יימכרלאאם

יימכרשהדברלהורותהשררשאיסדירים,ציבורייםשירותיםאוסדירהאספקהלקיום
ויחולוהשרבידייופקדוהמכרדמייום;באותוהמקובלבמחיראופומבימכרזידיעל

אלה:הוראותעליהם
שנתפס,לדברביחסשעברעבירהעלאדםנגדפליליתהכיעההוגשה)1(

המשפט;ביתשיורהכפיהמכרבדמיינהגו
-הדברשנתפסמיוםיוםתשעיםתוךכאמורפליליתתביעההוגשהלאם(

כלבקשתפיעלהדבר,חמיששיפוטושבתחוםהשלוםמשפטביתיחליט
מגיעיםלמיהשר,בקשתפיעלאובוהנאהטובתאוהדבראתהתובעאדם
לכך;בהתאםיתחרווהםבהם,הנאהטובתכלאוהמכרדמי
תובעיםתוךהמכרלדמיביהםהשלוםמשפטלביתתביעהכלהוגשהלא)3(
בהםוינהגויחולטום,(בפסקההמפורשתהימיםתשעיםתקופתמתוםיום
הופקדו.שבידוהשרשיורהופי

דיןסרריתקפת בהליכיםהשלםמשפסבביתהדיןסדריבדברתקנותלהתקיןרשאיהמשפטיםשר34.
33.סעיףלפימכרדמיהפקדתעלהודעותופרסוםם(33וסעיףב)(30סעיףלפי

אורשיוןחיגת
חיתר

אתלהראותדרישה,לפיחייב,זהחוקלפישניתןהיתראורשיוןבידושישהטוען35.
שר.ידיעללכךשהוסמךאדםלכלההיתראתאוהרשיון

שלתחילתם
צווים לאאםבדבר,הנטעלאדםשנמסרביוםתחילתותחיקתיבר-פעלשאינוצוא)(36.

מגוריומקוםמעןלפירשושכדואראדםאלשנשלחוצויותר,מאולרתאריךבונקבע
אותורואיםהאחרון,עסקומקוםאוהרגילעסקומקוםאוהאחרון,מגוריומקוםאוהרגיל
למשלוח.לדוארשנמסרמשעהשעותושמונהארבעיםכתוםלונמסרכאילו

8.הפרשנותבפקודתתקנהא"הביטויכפירושפירושוצו""זהבסעיףב)(

439.עמ'ל"ר,פרקא',כרךא-י,חוק5
2.עמ'תש-ד,1,מס'חדש,נוסחישראל,דיני6

32ן8692.2תשי"ח,בסכתי"2401,החוקיםספר.
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זאתומשעשהלתאגיד,למסרוהוארשאיזה,חוקלפילמסרורשאיששרתפקידכל37*תפקיריםשירזו
במידהאחר,באופןוביןדיןעל-פיביןתאגידאותועלשהוטלההגבלהלכלתוקףיהיהלאלחאגיר

אותותפטורלאכזוהגבלהוכללו,שנמסרהתפקידמלמלאאותולמנועעלולהשהיא'
כאמורתפקידשרימסורלא-שיתופיתאגודההתאגידהיהשאםובלבדאותו;מלמלא

בפקודתכמשמעותהמרכזית,לאגודהאלא
י.השיתופיותהאגודות.

הוצאתאוחידושיםבעדאוהיתראורשיוןמתןבעדאגרותבצו,לקבוע,רשאישר38*ארות

זה.חוקלצורךהניתןאחרמסמךכל

סוכנומשרתו,פועלו,פקידו,ידיעלוביןבעצמוביןמאלה,אחתשעשהאדםא)(39.יגשים
כוחו:באאו

זה;חוקשלמהוראותיוהוראהעלעבר)1(
זה;חוקלפישניתןהיתרשלאורשיוןשלתנאיעלעברל)(
ממנו;זאתמנעאוסמכויותיואתלבצעשרמטעםהפועללאדםהפריע)3(
תעודהאופנקסכלמוסמךלאדםלהראותסירבאושינההשמיד,העלים,)4(

זה;חוקעל-פיהנערכתלחקירההנוגעיםאחרת

שניתנוהיתראורשיוןשישנו,הרשהאושר,מאתהיתרללאשינה,)5(-

בהם;להשתמשלאחרהרשהאולאחרהשאילםאוזה,חוקלפי-
היהכשהגילויזהחוקלפיתפקידמילוילרגלאליושהגיעהידיעהגילה)6(

משר,היתרעל-פיאורשמילצורךלא
שיפוט),(וספסהותשעריםהפקעתלמניעתלחוק5סעיףלפיאשםכדין-דינו

סמכויותלגביויהיוהמשפטולביתהעונשין),חוק-להלן(19518-תשי"א
חוק.לאותוו-56בסעיפיםכאמורהדיןבית

בא-כוחאוסוכןמשרת,פועל,פקיד,ידיעלא)(קטןסעיףלפיעבירהנעברהב)(

לפיהכלהעבריין,שלמרשהואומעבידוגםבעבירהאשםתפקידיו,בתחוםפועלכשהוא
אלה:שנייוכיחאםאלאהענין,

בידיעתו;שלאנעכרהשהעבירה)1(

זה.חוקשלשמירתולהבטחתהסביריםהאמצעיםכלנקםמצדושהוא)2(

.גםבעבירהיואשםאדם,בניחברידיעלא)(קטןסעיףלפיעבירהנעברהג)(
פקידאומשבונותמנהלשותף,פעיל,מנהלהיההעבירהביצועבשעתאשראדםכל

אלה:שנייוכיחלאאםחבר,אותושלאחראי

בידיעתו;שלאנעברהשהעבירה)1(

זה.חוקשלשמירתולהבטחתהסביריםהאמצעיםכלנקטשהוא)2(..

הנחשםבא-כוח,אוסוכןמשרת,פועל,פקיד,לכלטובההגנהמשוםבזהיהיהד)(
הכלמרשהו,בשםאומעבידובשםשפעליוכיחאםב),(28אוב)(20סעיףעלבעבירה

אולמעבידויביאשמעשהולהניח,יסודלוהיהלאוכילהוראותיו,ובהתאםהענין,לפי
סבירים.שכראוריווחמאשריותרלמרשהו

לכינוסףהמשפט,ביתרשאיא),(קמןסעיףלפיבעבירהבדיןחייבאדםיצאה)(

לחייבהעונשין,לחוק6-5הסעיפיםלפיבולאחוזרשאישהואאמצעיוכלאחרעונש

על-ידיאחרבאופןאוהמשפט,הגשתעל-ידישנגרמוההוצאותכלבהחזרתהנאשםאת

זה.חוקהוראותאחרימלמלאהנמנעותו

336.עמ'כ-ד,פרקא',כרךא"י,חוקיז
א.עמ'תשי"א,ש,ס"ת8

0.1.1068תשי"ח,בטבתי"ג240,החוקיםספר32
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הראיהתשת.הראיה.עליו-זהחוקלפישניתןהיתראורשיוןבדיושישהטוען.40.

תביעההנעתידיעלאולממשלההמשפטיהיועץעל-ידיאלאתוגשלאזהחוקלפילדיןתביעה41.
לממשלה.המשפטיהיועץשלבכתבבהסכמתואובא-כוחו,

סמכויותאצילתלסמכותפרטמקצתן,אוכולןזה,חוקלפימסמכויותיולצחרלאצולרשאישרא)(42.
תחיקתי.בני-פעלצוויםלתתוהסמכותתקנותלהתקין

צוויםלתתסמכותואתלאחרלאצולשררשאיא),(קטןבסעיףהאמוראףעלב)(
לצרכן.שיימכרוהמצרכיםמנותאתהקובעים
ברשומות.תפורסםסמכויותאצילתעלהודעהג)(

מבצעותישויותוהרשותהצו;לביצועמבצעתרשותלמנותזהןחוקלפישניתןבצורשאי,שר43.
הצו.לביצועצורךבהןיששלדעתההוראותכללתתרשאיתהמבצעת

ה~יאותסעבר-בטלותא)(44.
9;ש18%מלאי),(ההכרחייםהמצרכיםפקודת)1(
10;19%פיקוח),(הכרחייםומצרכיםאוכלצרכיפקודת)2(
111%2;המזונות,עלהפיקוהפקודתע)
ח;ז"ישת-1857החיוניים),והשירותיםהאספקהקיום(תקנות-שעת-חירום)4(
13;1944מופקעים),רוומיםמניעת(ההגנהתקנות)5(
14;ש194219(,המזונות,עלהמיקוחפקודתתיקון(ההגנהתקנות)6(
15;1%21943(,המזונות,עלהפיקוחפקודתתיקון(ההגנהתקנות)7(
18;1%2194(,המזונות,עלהפיקוהפקודתתיקון(ההגנהתקנות)8(
י7;19421942(,המזונות,עלהפיקוחפקודתהטלת(ההגנהתקנותש(
1942,18המזונות),עלהפיקוח(ההגנהתקנות)10(

אחרמסמךבכלאוחיקוקבכלמקוםוכלהפוקעים");הדינים"-זהבסעיףלהלן(
זה.הוקעלכמדוברזהחוקשלתחילתומיוםאותויראוהפוקעיםהדיניםאחדעלשמדובר
חוקשלתחילתוערבתוקףלוושהיההפוקעיםהדיניםאחדלפישניתןצוכלב)(

זה.חוקשלתחילתוביוםשרמאתניתןכאילוואילך,יוםמאותויראוהוזה,
מסוייםלמצרךביחסהוראותקובעעליוחלב)(קטןסעיףאשרכללישצומקוםג)(

זה.הוקשלתחילתוביוםא)(5סעיףלפיבר-פיקוחכמצרךהוכרזכאילומצרךאותויראו
יראוהוהפוקעיםהדיניםאחדלפימבקרשלאומורשהמפקחשלמינויכלד)(

זה.חוקלפישרידיעלנעשהכאילו
לצורךמפקה,אומפקחתרשותמוסמכת,רשותעלבחוקשמדוברמקוםכלה)(

שר.עלמדוברהיהכאילוזהחוקשלתחילתומיוםאותויראוהפוקעים,הדיניםאחד
הפרשנות.בפקודתתקנה""הביטויכפירושפירושוצו""זהבסעיףו)(
מהן.לגרועולאהפרשנותפקודתלהוראותלהוסיףבאותזהסעיףהוראותז)(

74.עמ'913,מם'1תוס'1939,ע"ר9
70.עט'413טסן1תוס'1939,עור10
3.עמ'1178,מס'1תוס'1942,ע-ר11
ל.%עטיישת"1,מ6,ק"ת12
726.עמ'1359,מם'2תוס'1944,ע"ר13
842.עמ'1200,מס'2תוס'1942,ע-רא
289.עמ'1260,סם'2תוס'1943,ע-ר15
13.עט'1312,טם'2תוס'1944,עיף18
?129.עמ'1227,מם'2תום'1942,עור17
487עמ'181!,סם'3תוס'1942,ע-ר18

9.1.1958תשי"ח,בטבתי"9401,החוקיםספר
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תלוייםערריק
לפישהוקמהערריםועדתלפניזהחוקשלתחילתוערבועומדתלוישהיהערר45.ועוטדיס

רהועדה19,ו"טשת-91955(,מס'(שעה)הוראת(ההגנהתקנותשלתקפןלקיוםלחוק2סעיף
תתחשב-היאזהחוקשלתחילתומיוםשהחלאלאבו,לדוןהועדהתוסיףבו,לדוןהתחילה

אחלהםשאיןצווים,שללתקפםפורמלייםסייגיםהקובעותההוראותלמעטבהוראותיו,
*המעורר.הצוניתןשלפיוהפוקעבדין

בפניהגנהמשוםבהןאיןהתקשרות,אומסמךבכלאדםבהןשהוגבלהגבלותא)(46*החוקתוקף
זה.חוקפיעלהוראהלמלאהדרישה
-זהשבחוקההוראהאחר,חוקכלהוראתסותרתזהבחוקשהוראהמקוםכלב)(
-לפגועבאהזהסעיףהוראתאיןאךעדיפה;

ח"שת-1948;והמשפט,השלטוןסדרילפקודת9סעיףבהוראת)1(

העונשין;לחוק11סעיףבהוראת)2(
25.ט"שת-1%9בטחון,שירותחוקשלמהוראותיוהוראהבכל)3(

ולהתקיןזהחוקלבצעהסמכותאתמחבריהאחדלכללהעניקרשאיתהממשלהא)(47*ותקנותביצוע
לביצועו**הנוגעעניןבכלתקנות

מסוייגת.אוכלליתלהיותיכולהא)(קטןסעיףלפיסמכויותהענקתב)(
ברשומות.תפורסםא)(קטןסעיףלפיסמכויותהענקתעלהודעהג)(

תחילה
1957(.בדצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםהיאזהחוקשלתחילתו48.

בן-גוריוןדוד

הממשלהראשביצבן-יצחק

המדינהנשיא

134.עמ'תשט"ו,188,ס"*19
271.עמ'תש"ט,25,מ"חא

לחוץ-לארץ)יציאה(תקנות-שעת-חירוםלתיקוןחוק

ח"ישת-1957*תוקף),הארכת(

ן!ח"שת-1%8לחוץ-לארץ),יציאה(לתקנות-שעת-חירוםב2-וא2תקנותשלתקפן1*תוקףהארכת
1%8(.בדצמבר)31תשי"טבטבתכ'יוםעדהוא

ףקות(1הארכת(להוץ-לארץ)יציאה(תקנות-שעת-הירוםלתיקוןלחוק1סעיף2.ביטול
בטל.-2בא

1957(.בדצמבר)31תשי"תבטבתח'ביוםהיאזהחוקשלתחילתו3*תתילה

בר-יהודהישראלבן-גוריוןדוד

הפניםשר'הממשלהראש
בן-צבייצחק
המדינהנשיא

332,בה"חנתפרסמוהסברירבר1החוקהצעת1957(;ברצטבר)31תשי"חבטבתח'ביוםבאסתנתקבל*
י821עט'תשי"ח,

48עמ'תשב"ע400ס"ח45;עמ'33,מס'א'תגס;תש"מ,ע"ר1
116.עמ'תשי-ז,228,ס"ח2

9.1.1958תשי"ח,בטבתי"ז240,החקיםספר34
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תקנות*שעת*חירוםשלתוקףלהארכתחוק-

י
ח"שת-1957*והצגתה),זהותתעודתהחזקת(

ףק1תתכראהמוארךש-ז"טשת1195,והצגתה),זהותתעודתהחזקת(תקנות-שעת-חירוםשלתקפן1.י

8~1(.בדצמבר)31תשי"טבטבתכ'יוםעדבזה

תחילה19%(.בדצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםהיאזהחוקשלתחילהו2.

בר"יהודהישראלבן-גוריוןדוד"

הפניםשרהממשלהראש
בן.צבייצחק

המדינהנשיא

-
432כה"תנתפרפמוהסברודבריהחוקהצעת1957(;ברצטבר)31תשי"חבטבתח'בינםבכנסתנתקבל*

136.עמ'תשי"ח,
30.עמ'תשי";,215,מ"ח885;עט'טשת"594,1,ק"ת1

*ח"ישת-1951עסקים),מס(המקומיותהרשויותפקודתלתיקוןחוק

8סעיףתיקיו-הפקודה)-להלן(11946עסקים),מס(המקומיותהרשויותלפקודת3בסעיף1.
זה:קטןסעיףיבוא)1(קטןסעיףבמקום)1(

העוסקאדםכלעללהטילעזר,בחוקרשאית,מקומיתרשות")1(
שניהולםביןהעזר,בחוקהמפורטיםמןכעסקאובמלאכהבתהומה
בעיריהשייקראמסאחר,במקוםשהואוביןהמקומיתהרשותבתחום
בשיעורמקומי",עסקיםמס"מקומיתובמועצהעירוני"עסקיםמס"

שבומקוםלכללשנהלירותאלפייםעליעלהושלאהעזרבחוקשייקבע
אומלאכהשלשמציאותםבליהאמורים,בעסקאובמלאכהעוסקהוא
מחוצהוביןהמקומיתהרשותבתחוםביןאחר,במקוםאדםאותושלעסק
ייקבעוהמסהנדון,במקוםהעסקיםמסשיעורקביעתעלתשפיעלה,
שנקבעוהדירוגמבהנילפיבלבדןמקוםבאותווהמלאכההעסקממדילפי

)2(.";קטןסעיףמכוח

זה:קטןסעיףיבואהסעיףבסוף)2(

(
זה.*סעיףלביצועמשלימותתקנותלהתקיןרשאיהפניםשר=)3(

א8סעיףקית11-לפקודהא3בסעיף2*ן
כו:רישהתבואהרישהבמקום)1(ן
שידוןעסקיםלמסדיןביתתקיםעסקיםמסהמטילהמקומיתרשות"-4

;"-אשראדםבבקשותויחליט
זהיקטןסעיףיבואואתריו)1(,קטןסעיףיסומןסעיףבאותוהאמורט(-לן

ל
ראיותזהסעיףלפיבבקשההדיוןבמהלךהדיןביתלפניהיבאי")2(
המסשיעורשנקבעשעההמקומיתהרשותשלירישתםבתחוםהיושלא

המקומיתהרשותבקשתלפיהדין,ביתרשאיהמס,תשלוםבדברשבהודעה
תאז.4מצדיקהאמורהראיותחומראםהמס,שיעוראתלהגדילנציגה,או

'
323,בה"חנתפרסטוהמברודבריהחזקהצעת1957(;בדצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםגכגטתנתקבל*-.;
50*עמ'תשי-ה:4
48עמ'תש"מ,40ס"ח$13;עט'4659מס'2תשי1948,ע"ר115,עמ'1136,מס'1תוס'1845,ע"ר1ן

'
י

ו.9.1.1958תשי"ח,בסבתי"ז240,החוקיךספר-
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-זה:קפןסעיףיבואז)(קטןסעיףבמקוםלפקודה,ב3בסעיף3.ב3סעיףתיקל
ביתראשויושבלהחלטתו,נימוקיםיתןעסקיםלמסהדיןבית")7(
מבקש."ולכלהמקומיתלרשותבכתבעליהיודיעהדין

זה:סעיףיבואלפקודהב3.סעיףאחרי14אב3סעיףהוספת
ביתהחלטתידיעלנפגעעצמואתהרואהדיןבעל)1(אב3.לגיתערעור"
שיפוטושבתחוםהמחוזיהמשפטביתלפניעליהלערערזכאיהדין,המחפיהמשפט

המקומית.הרשותתחוםנמצא

יישמעלאהדיןבביתמבקששהיהמישלערעורו)2(

מחציתלפחותשילםהערעורהגשתלפניכיהמערערהוכיחאםאלא
הדין,ביתהחלטתלפישעה,אותהממנוהמגיעהעסקיםמסשלהשיעור

הכספיםבשנתהמקבילבתאריךבושנתחייבהעסקיםמסשיעוראתאו

יותר.הקטןהסכוםלפיהכלנתחייב,אםהקודמת,

למערערשנמסרהמיוםיוםשלושיםתוךיוגשהערעור)3(
ההודעה.מסירתלפניגםערעורלהגיששמותראלאההחלטה,עלההודעה

יעבירהערעור,עלעסקיםלמסהדיןלביתמשהודיעו)4(
הדיןביתבושהשתמשחומרכלהמשפטלביתהדיןביתראשיושב

הערעור.לנושאבקשר

המרצהבדרךבקשהבצורתויתברריוגשהערעור)5(
1938.2האזרחית,הפרוצידורהבתקנותכאמור

יחיד."שופטשליהיהבערעורהדןהמשפטבית)6(

נ3סעיףתיקף
לפקודה

יבואו:ואחריו)1(קטןסעיףיסומןלפקודהג3בסעיףהאמור5.
תקופתעברהלאעודכלבה,הוכרעטרםכאילובקשהרואים")2(

ניתןלאעודכל-כאמורערעורהוגשואםאב3,סעיףלפיהערעור
סופי.דיןפסקבו

במס,ההפרשתשלוםלעניןדינו,כאמורבערעורסופידיןפסק)3(
עסקים."למסהדיןביתשל'סופיתהחלטהכדין

זה:סעיףיבואלפקודה4סעיףבמקום4סעיףהחלפת
עליו,לוותראוהמססכוםאתלהפחיתרשאיתמקומיתרמזרת4.ויתוראוהנחה-

שתאושראחרתסיבהבגללאובו,החייבשלהחמרילמצבולבבשים
הפניםשרידיעל

משלוח"המליםיבואופיגורים"קנסהטלתבדבר"המליםאחרילפקודה,5בסעיף5.7סעיףתיקון

מסמכים".ומסירתהודעות

גם-יחולוו-3,457,הסעיפים8*תחילה
תחילתושביוםעסקיםלמסהדיןבביתהליךכלעל

ביתשלהחלטהעלגםיחולוו-457,והסעיפיםהדין;ביתבוהחליטלאעדייןזהחוקשל

זה.חוקשלתחילתולפנייוםשלושיםתוךשניתנההדין

בר-יהודהישראלבן-גוריוןדוד

הפניםשרהממשלהראש

בן-צבייצחק

המדינהנשיא

5*עמ'755,מס'2תוס'1938,ע-ר2

9.1.1968תשי"ח,בטבתי"ז240,החזקיםספר36
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תקנות-שעת-חירוםשלתוקףלהארכתחוק

ח"ישת-1957*בישובים),השמירההסדרת(

וקף"הארכתמוארךז"טשת-11956,בישובים),השמירההסדרת(תקנות-שעת-חירוםשלתקפן1.
1958(.כדצמבר)31תשי"טכטבתכ'יוםעדבזה

תחילה1957(.בדצמבר)31תשי"חבטבתה'ביוםהיאזהחוקשלתחילתו2.

בר-יהודהישראלבן-גוריוןדוד

הפניםשרהממשלהראש
בן-צבייצחק
-המדינהנשיא

331,בה"חנתפרסמוהסברודבריהחוקהצעת1957(;ברצטבר)31תשי"חבטבתח'ביוםבכנסתנתקבל.
124.עמ'תשי"ח,

46עמ'טשת"1,מ70ב"ח766;עמ'תשט"ו,603,ק"ת1

תיקון),(אניות)עלפיקוח(חירוםתקנות-שעתשלתוקףלהארכתחוק
"ח"ישת-1957

הארכתתזקףלהלן-(ז"ישת-11957תיקון),(אניות)עלפיקוח(תקנות-שעת-חירוםשלתקפן1.
8~19(.בדצמבר)31תשי"טבטבתכ'יוםעדבזהמוארךבתוספת,המפורשבתיקוןהתקנות),

תתעה1957(.בדצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםהיאזהחוקשלתחילתו2.

התוכפת
1(סעיף(

הנקת5שקי;תש"ח-עלאניות),פיקוח(לתקנות-שעת-חירום15התקנהבמקוםלתקנות,5בתקנה1.
זו:תקנהתבוא21948,

אדםבנילמספראופלונילאדםאלהתקנותלפיהוראהניתנה15.ערריי"
המפורטותבנסיבותשכירותדמילקביעתפרטבהוראה,אחדאחדשפורשו"

עליהלערורההוראהידיעלנפגעעצמואתהרואהכלרשאי18,כתקנה
ערריםועדתלפנילידיעתו,הגיעהשההוראהמהיוםיוםעשרהמישהתוך

ושירותים,מצרכיםעלהפיקוהלחוקהשלישיהפרקפיעלשהוקמה
היתהכאילועליהשעורריםהוראהעליחולפרקואותוח"ישת-31957,

האמור".החוקלפיאישיצו

כרמלמשהבן.גוריוןדוד
התחבורהשרהממשלהראש

בן-צבייצחק
המדינהנשיא

329,בה"חנתפרממוהסברודבריהחוקהצעת1957(;בדצמבר)31תשי"חכטבתח'ביוםבכנסתנתקבל*
אב3.עמ'תשי"ח,

96.עמ'תשי"ז,226,מ"חא8;עמ'תשי"ז,673,ק"ת1
56.עמ'מ1טם'א'תוס'תש*ח,ע"ר2
24.עמ'תשי"ח,240,ס"ת8

9.1.195827תשי"ח,בטבתי"ז240,החוקיםספר
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וגיוסה:רישום-ציוד(תקנות-שעתיחירוםשלתוקףלהארכתחוק
4ח"ישת-1957

התקנות),-להלן(ז,ישת--11956וגיוסו),ציודרישום(תקנות-שעת-הירוםשלתקפן1.תוקףחארנת
1958(.בדצמבר)31תשי"טבטבתכ'יוםעדבזהמוארךבתוספת,המפורטיםבתיקונים

להוראותפרט1957(,בדצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםהיאזהחוקשלתחילתו2.יילה
ברשומות.זהחוקפרסוםביוםשתחילתזהתוספת,

קטפת
.1(סעיף(

זו:הגדרהתבואבעל""דרת.;במקוםלתקנות,1בתקנה1.1תקנהתיקף
דרושלהפעלתואושלהחזקתוציודולגביבציוד,יק'המולרבות-ציודלגביק"בעל"

הרשיון."ניתןשמושעלוהאדםהנחזיקלרבות-דיןכללפירשיון

זו:תקנהתבואלתקנךת4תקנהאחרי2.א4תקנהועטפת
אתולמלאבסמכויותיולהשתמשאדםלהסמיךבכתברשאיפרקדא4.על-יריהשכה" מקצתם.אאוכולםו-4,א)-(ד)(3תקנותלפיתפקידיו,היקד

זו:משנהתקנתתבואא)(משנהתקנתאחרילתקנות,6בתקנה6.3תקנהתיקף*
לפנות,ציודבעללחייבבפקודהרשאימוסמךמפקדאופוקדאא)("
בפקודה,שפורשאחרמקוםלכלאומשטרהלתחנתבפקודה,שנקבעבזמן
הציודאתלהעמידחייבציודבעלאותושבוהמקוםעלפרטיםלקבלכדי

הצבא."לרשות

זו:תקנהתבואלתקנות7תקנהבמקום1.4תקגהתחלפת
ובעליו8או6תקנהלפיפקודהאו4תקנהלפיצוציודעלניתן7.ציורתפיסת*

מפקדאופוקדידיעלשהוסמךמירשאיהפקודה,אתאוהצואתקייםלא
הפקודה."אוהצוניתןשלשמהלמטרההציודאתלתפוסמוסמך

זו:פסקהתבוא)2(פסקהאחריו),(משנהבתקנתלתקנות,12בתקנה12.5תקנהתיקון
אוהקבועמגוריומקוםשלהדלתפניעלכוחבאופןהוצגאםא2)"(
הרישום,בשעתשנמסרכפיחל,הואשעליואדםשלעסקיומקוםשל

כתוםאדםאותולידיעתהגיעכאילובלבד,7תקנהלעניןאותו,רואים
ההצגה."מזמןשעות12

בן-גוריוןדודבן-גוריוןדוד

הבטחוןשרהממשלהראש
בן-צבייצחק
המדינהנשיא

388,בה"חגתפרממוהסברודבריהחוקהצעת1957(;ברצסבר)31תשי"חבטבתח'בישבכנסתנתקבל*
118.עמ'תשי"ח,

91.עמ'תשי"ו,225,מ"ח334;עמ'תשי"ו,א9,ק"ת1

9.1.1858תשי"ח,כמבתז"'שש,החוקיםספר
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-ל

"ח"ישת-1957הסוהר,בתיפקודתלתיקוןחוק

סעיףיבוא11948,הסוהר,בתילפקודת77סעיףאחר-1.

זה:

א77ףיעטתפטוה
המלצתפיעלאואסירבקשתפיעלרשאי,המשטרהשרא)(א77.מיוחרתחופשה"

מיוחדתחופשהלשר,שייראובתנאיםלאסירלתתהסוהר,בתינציב

תוארךלאהאסירשלמאסרותקופתשעות;וששתשעיםעלתעלהשלא

זו.חופשהבשל

הסעיפיםהוראותיחולואחרים,תנאיםהמשטרהשרקבעלאב)(

לפישניתנהחופשהעלהענין,לפיהמחוייביםבשינוייםלפקודה,77-71

רשיוןהיהכאילוהחופשהאתיראוהאמוריםהסעים-חולעניןזה,סעיף

71".סעיףלפי

שיטריחשלוםבכורבן-גוריוןדוד

המשטרהשרהממשלהראש
יבן-צבייצחק

המדינהנשיא

314,בה"חנתפרסמוהסנרגרגריהחוקהצעת1957(;בדצמבר)31תשי"חבטנתח'גיוםבכנסתנתקבל*
304.עמ'ישת"4

עמ'1637,מס'1תוס'1947,ע"ר138;עט'1588,סם'1תוס'1947,ע"-6;עמ'4472מס'1תום'1946,ע"ר1
188,מ"חטע'238;תשי"ה166,ס-ח;261עמתש-י,מ5מ"ח;2עמ'4650מם'1תום'1948,ע"ר278;

מ3עמ'טשת"1954,ס"ח147;עמ'תשט"ו,

4ח"ישת-1957תיקף),(לילהאפייתאיסורחוק

ףיעס11קית4העיקרי),החוק-להלן(א"ישת-11951לילה,אפייתאיסורלחוקג),(4בסעיף1.
אלה:פסקאותיבואוו-)3()2()1(,הפסקאותבמקום

מזה;פחותאועשרארבעהשללמשמרת-שנים")1(
עשר."מארבעהיותרשללמשמרת-שלושה)2(

ףיעפ11קית6ו-(ז),ו),(ה),(ד),(ג),(יסומנו:6בסעיףו-(ו)ה)(ד),(ג),(ב),(הקטניםהסעיפים2.
זה:קטןסעיףיבואא)(קטןסעיףואחרי

סעיףלפיהיתר05.00;משעההחלאפיהלהתיררשאיהעבודהשרב)("
מסויימת."לעונהאומסוייםלאזורהמדינה,שטחלכללהיותיכולזהקטן

ףיעפתטלח"8זה:סעיףיבואהעיקרילחוק8סעיףבמקום3.
שלאארזהחדקלהוראותבניגודבאפיהאדםוכהעבידמיא)(8.וענשיםעבירות"

מאסראולירותמאותחמשקנס-דינולפיו,להיתראולתקנותבמתאם

נתהייבשכברלאחרזהקטןסעיףלפיכדיןאדםנתהייבאחד;חודש

הדשים.שנימאסר-דינוכן,שלפניהשניםבשתילפיו

217,בה"חנתפרסמוהסברודגריהחוקהצעת1957(;ברצמבר)31תשי"חבטבתח'ביוםבכנסתנתקבל*
6.עמ,תשמ"ה

61.עמ'תשי"א,89,מ"חי

9.1.1958תשי"ח,בטבתי"ז240,החוקיםספר
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בהתאםשלאאוזהחוקלהוראותבניגודבלילהשאפהמיב)(
אחר,אדםידיעלמועבדהואכשאיןלפיו,שניתנולהיתראולתקנות

בדיןאדםנתחייבאחד;חודשמאסראולירותמאותחמשקנס-דינו
כן,שלפניהשניםבשתילפיונתחייבשכברלאחר.זהקטןסעיףלפי
חדשים."שנימאסר-דינו

נמירמרדכיבן-גוריוןדוד

העבודהשרהממשלהראש
בן*צבייצחק
המדינהנשיא

'חהשת-1957שעה),הוראת(המדינהכבקרחוק

מבקרימציאט"שת--1%9!,המדינה,מבקרלחוק)1(א)(11בסעיףהאמוראףצל,1*הארכתמוער
בשבטכ"המיוםיאוחרלאהאוצרלשר1956/57הכספיםלשנתוחשבוןהדיןאתהמדינה
1958(.בפברואר)15תשי"ח

בכנסת.קבלתוביוםהיאזהחוקשלתחילתו2.תחילה

בןנגוריוןדוד

הממשלהראש
pns~בן-צבי
המדינהנשיא

4,

בה"חנתפרסמוחפירודבריהחוקהצעתן759(;ברצמבר)81תשי-חבמגתח'ביוםבכנסתנתקבל*
44!.עמ'תשיעת,435

33.עמ'תש-ט,8,מ"ח!

ן26.8491.0תשי"מ,.בחשווי"סשניה,מהדורה/9.1.1968תשי"ח,בטבתי"ז210,החוקיםספר4,3

השציללתיהמכפיסע"יהודפספרוטה270המחיר
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