
*   תשכ"ד 1964      מחוז),  וקציני  מחוזות  על  (ממונים  סמכויות  העברת חוק
 תואר  מחוז".שינוי  "קצין  קרי  מחוז"  ב"פקיד  בו  שמדובר  בחיקוק  מקום  .בכל 1

 סמכויות העברת

 מסויימות בפקודות
 המפו  מן  בפקודה  מחוז  לקצין  או  המחוז  על  לממונה  שנתייחדו  והתפקידים  הסמכויות . 2

 פקודה  אותה  ביצוע  על  הממונה  השר  לכך  שימנה  לאדם  נתונים  מעתה  יהיו  בתוספת רטות

 תשכ"ד, ,575   בה"ח  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת ;(1964   במרס 23)   תשכ"ד  בניסן  י'  ביום  בכנסת  נתקבל *
.346  עמ'

 



 הממונה  השר  רשאי  אולם  אלה;  שבפקודות  ענין  לכל  במקומם  יבוא  והוא  משרדו  עובדי מבין
 על  לממונה  נתונים  יהיו  האמורים  והתפקידים  הסמכויות  כי  לקבוע  הפנים,  שר בהסכמת

המחוז.

 (גביה)/  המסים  בפקודת  מחוז  לקצין  או  המחוז  על  לממונה  והתפקידים  הסמכויות  (א) . 3

 לענין  האמורה  הפקודה  לפי  שהסמכה  ובלבד  האוצר'  שר  שיקבע  ציבור  לעובדי  נתונים יהיו
 והמגיעים  האמורה  הפקודה  לענין  כמס  שהוכרזו  אחרים  ותשלומים  ארנונות  מסים,  של גבייתם

 הפנים.  שר  ובהמלצת  הרשות  או  העיריה  לבקשת  תיעשה  מקומית  לרשות  או לעיריה

 תשי"ז  הציבור) '  ועובדי  עונשין  דיני  לתיקון  בחוק  כמשמעותו    ציבור"  "עובד (ב)
.** 1957

 סמכויות העברת

בפקודת
 (גביה) המסים

 בתוספת  פורט  שלא  חיקוק  כל  לפי  המחוז  על  לממונה  שנתייחדו  ותפקידים  סמכויות .4

 הפנים.  שר  זאת  שיקבע  במידה  לסגניו'  גם  נתונים  מעתה יהיו

 סמכויות אצילת
 המחוז  על הממונה

 בתיקוקים לסגניו
מסויימים

 תחילתו  לפני  שנעשתה  פעולה  כל  של  מתקפה  גורע  אינו  זה  בחוק  האמור  דבר  .שום 5

 שעה.  אותה  בתקפו  זה  חוק  היה  אילו  כדין  והיתה  זה  חוק של

תשריר

 ברשומות.  פרסומו  מיום  יום  שלושים  כתום  זה  חוק  של  תחילתו , תחילת6

תוספת

 השיתופיות 1  האגודות פקודת
 (הגנה) 2  האריסים פקודת

 העם, 3 1940  בריאות פקודת
4     הדיג' 1937  פקודת
 המדידות 5 פקודת

 רשיונות) 6  (מתן  הרועים פקודת
 ארבה7   השמדת פקודת

 המכרות 8 פקודת

 הדרך 8  מורי פקודת
10   חיים, 1945   בעלי  מחלות פקודת

11 1938 ,  (פטורין)  עיריה  ומסי  ממשלה  מסי פקודת
 (גביה)12  המסים פקודת

13    המשטרה פקודת
 (רישום)14  והגרושין  הנשואין פקודת

 (המרה)15  הדתיות  העדות פקודת
 הקנין)16  זכות  (סידור  הקרקעות פקודת

 שזר  זלמן שניאור
 המדינה נשיא

 אשכול לוי
 הממשלה ראש

.88   עמ'  תשי"'  ס"ח **
.336   עמ'  כ"ד,  פרק  א',  כרך  א"י  חוקי 1

476.   עמ'  א'  כרך  א"י  חוקי 2
191.   עמ' 1065'   מס'  תוס' 1  ,1940   ע"ר 3
.137   עמ' ,667   מס' 1   תוס' ,1937   ע"ר 4

.1368   עמ'  קל"ו,   פרק  ב'  כרך  א"י,  חוקי 5
.129   עמ' '1488   מס' 1   תוס' ,1946   ע"ר 6
865.   עמ'  פ"ה'  פרק  א',   כרך  א"י,  חוקי 7
.903   עמ'  צ"ד  פרק  א',  כרך  א"י ,   חוקי 8

.720   עמ'  ס''ו  פרק  א',  כרך  א"י,  חוקי 9
.155   עמ' ,1457   מס' 1   תוס' '1945   ע"ר 10
 עמ'27.  ,792   מס' 1   תוס' ,1938   ע"ר 11

1374.   עמ'  קל"ז,   פרק  ב',  כרך  א"י,  חוקי 12
.1124   עמ' ,  קי"ב  פרק  ב'  כרך  א"י,  חוקי 13

876.   עמ'  פ''ח,  פרק  ב',  כרך  א''י,  חוקי 14
1269.   עמ'  קכ"ז,  פרק  ב',  כרך  א''י,  חוקי 15

.829   עמ'  פ'  פרק  ב',  כרך  א"י,   חוקי 16

 


