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 ד׳ באדר תשכ״ג 1422

 תקנות נמלי חיפה ויפו (אגרות החסנה) (תיקון), תשכ״ג—963! • •
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון ייצורו והחסנתו) (תיקון), תשכ״ג—1963
 צו,מחלות בעלי חיים (שינוי הגדרת מחלה), תשכ״ג—1963 | • ; • • •

 אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז) (תיקון),]תשכ׳׳ג—963! •
 צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מידי״ ומסוג ״מירי״ לסוג. ״מולק״

 מדור לשלטון מקומי
 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עזתה, תיקון), תשר״ג—1963

 תשכ״ג—1963

 ג—1963

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפה תיקון),
 חוק עזר להרצליה (ביטול חוקי עזר), תשכ״ג—1963

 חוק עזר להרצליה (רשיונות לאופניים), תשכ״ג—1963
 חוק עזר לדאלית אל־כרמל (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ׳^

 חוק עזר לדימונה (זזיטל עינוגים)(תיקון), תשכ״ג—1963
 חוק עזר לקרית־ים (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ג—1963

 תיקון טעות



 חוק רשות הנמלים,תשכ״א—1961
 פקודת הנמלים

ות נמלי חיפה ויפו •בדבר אגרות החסנה  תקנ
 בתוקף םמכויותי לפי הסעיפים 20 (ב) ו־ 21 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ׳יא—
 1961 הסעיפים 4 ד17 לפקודת לנמלים 2׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון

, אני מתקין תקנות אלה:  והמשפט, תש״ח—1948 3

 1. בתקנות נמל חיפה ויפו (אגדות החסנה), 1943 4 (להלן — התקנות ,העיקריות),
 יוחלפו המונחים הרשומים להלן בטור אי, בכל מקום בו עודם מצויים, במונחים הרשומים

 לצדם בטור בי:
 טור א׳ י טור ג׳

 דמים אגרות
 מסים אגרות

 מסי החסנה אגרות החסנה
 מגיעות החסנה אגרות החסנה

 מבוא ים נמל,
 סחורות טובין

 מועלה, מועלים נפרק, נפרקים
 להיות מורמות להגבות

 אניח כלי שיט -

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי הגדרת ״שבוע״ יבוא ״ ״משגוד״ פירושו — יחידת
 טובין״.

 • 3. י בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (2) יבוא:,
 ״(2) לצורך חישוב אגרות החסנה, יוחל במנין ימי ההחסנה של בל טובין

 י שיובאו ביום בו נסתיימה פריקת מטענה של האניה בה יובאו באותו נמל.״
 4. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תופפת
 חלק א׳ — אגרות החסנה

 1, לכל יום החסנה שלאחר תקופת הפטור לפי חלק ב׳ תחושב אגרת החסנה לכל משגור,
 למעט מכוניות נוסעים׳ כמפורט להלן:

 בשבוע אגורות לכל 100 ק״ג
 'או ?ב? ח?ק מהם

 הראשון
 השני

 השלישי
 הרביעי

 החמישי ואילך
 1 ס״ח 344, תשכ״א, עמי 145.

/ פרק קי״ד, עט׳ 1146.  2 חוקי א״י, כרד ב

 3 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 4 ע״ר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1256, עם׳ 234 ¡ ק״ת 224, תשי״ב, עמי 264 ; ק״ת 480, תשט״ז, עמי 70 ;

 ק״ת 860, תשי״ט, עמי 587•

8 
10 
12 
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 2. לכל יום החסנה שלאחר תקופת הפטור לפי חלק ב׳ תחושב אגרת ההחסנה לכל
 מכונית נוסעים כמפורט להלן: ן

 עד 800 ק״ג 11.50 לידות
 מעל ל־800 קףג —21 לידות

 חלק ב׳ — פטור מאגרות החסנה |

 1. כל משגור, אשד הוחםן או הונח בנמל, יהיה פטור מאגרת החסנה במשך שלושת
•  הימים הראשונים הבאים במנין ימי ההחסנה כאמור בתקנה 3 (2). ו

 2. לא תיגבה אגרה בעד החסנה בימי המנוחה הקבועים המנויים בדישה של סעיף 18א(א)
, וכן ביום העצמאות.!׳׳  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 5

, (א) לגבי משגור, למעט מכוניות נוסעים, אשר הוחםן או הונח בנמל לפני יום 5 
 הפרסום של תקנות אלה ברשומות (להלן — יום הפרסום) תשולם אגדת החסנה בשיעור

 שהיה בתוקף עובד ליום הפרסום לגבי אותו משגוד. ו
 (ב) לגבי מכוניות נוסעים, אשר הוחםנו או הונחו בנמל לפגי יום הפרסום, תשולם

 אגרת החסנה בשיעור שנקבע בתקנות אלה החל מהיום השביעי שלאחר הפרסום.

 6* לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמלי חיפה ויפו (אגרות החסנה) (תיקון), תשכ״ג—
 1963״. |

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  כ״ו בשבט תשכ״ג(20בפברואר 1963) י
 (חמ 755306) !שר התחבורה

 , 5 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 4, עמ׳ 12. . 1

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו כדבר הסחר במזון, ייצורו והחסנתו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרצים ושירותים, תשי״ח—
 11957, אני מצווה לאמור: ו

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו!, תייו«סעי1י1
 תשכ״א—1960 2, בפריט 8׳ במקום ״מנהל מחוז באר שבע או סגנו״ יבוא ״מנהל הלשכה

 המחוזית באר שבע״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר!במזון, ייצורו והחסנתו) ת׳«ם
 (תיקון), תשכ״ג—1963״.

 ב״ו בשבט תשכ״ג(20 בפברואר 1963)
 (חט 710101)

 1 ס״ח 240, ת׳«י״ח, עמי 24•

ת 1082, תשכ״א, עט׳ 590. ״ ה 2 

ו נ ע  הוראות מ

 השט

ר י פ  פונה ס ס
 שר והמסחר והתעשיה
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י חיים, 1945 ת בעל ו ל ח ת מ ד ו ק  פ
 צו בדבר שינוי הגדרת מחלה

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (2) לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 1 (להלן — הפקר־
, אני מצווה  דה), והסעיפים 14 ׳(א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 ,•לאמור:
ת 1. בסעיף 2(1) לפקודה, בהגדרת ״מחלה״, בסופה, יבוא: ר ד נ ה ח ק י  ת

Virus Enteritis in Minks — ה ״דלקת נגיפית בחורפניפ ל "  מ

Enzootic Abortion of Sheep (Ovine Virus Abortion)- מחלת ההפלה מנגיף בכבשים 
infectious Bronchitis in Poultry — דלקת מידבקת של הסמפונות בעופות 

"Avian Encephalomyelites — דלקת מוח נגיפית בעופות 

 המם י 2. לצו זה ייקרא ״צו מחלות בעלי חיים (שינוי הגדרת מחלה), תשכ״ג—1963״.

 כ״ד בשבט תשכ״ג(18 בפברואר 1963)
ן י י ה ד ש  י >חט 73820) מ

_ 1 שר החקלאות _ _ _ _ _ _ 
 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מש׳ 457!, עמי 155.

 2 ע״ר ת׳ע״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

ת, תשי״ח—1957 ו נ ו י שטפ ה מפנ נ ההג ז ו ק הניקו  חו

 אכרזה על אזורי ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 ולאחד התייעצות במועצה, אני מכריז לאמור:

ת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), תש״ד—1959- ח ב א . 1. בתוספת ל ת * ס ו ת ה » ? י  ת

5 (להלן — התוספת)׳ במספר האזור 5 — י י '  א

 (1) מתחת לכותרת,׳המועצה האזורית קישוך יווםפו הגושים:
 ״.17494 17591 17606 17620 17634 17643
 *17502 92נ17 1.7607 17621 17635 17649
17650 17636 17622 17608 17593 17578 
17651 .17637 17623 17609 17594 17579 
17652 17638 17624 17610 17595 17580 
17653 17639 17625 17611 17596 17581 
17654 Ï7640 17626 1761.2 17597 17582 
17655 17641 17627 Í7613 1759S 17583 
17656 17642 17628 17614 17599 17584 
5 7657 17643 17629 1/615 17600 17585 
17658 17644 17630 17616 17601 17586 
17659 17645 17631 17617 17602 17587 
17660 17646 17632 17618 17603 17588 
17661 17647 17633 17619 17604 17589 

17605 17590 

 הגוש המסומן במפת האזור באות c״.
 1 ם׳׳ח 236, תש י ״ח, עט׳ 4.

 2 ק״ת 964, ת׳ע״ד, עט׳ 288 ; ק״ת 1089, תשכ״א, עמי 734 ; ק״ת 1117, תשב״א, עמ׳ 1205 ; ק״ת 1159,

 תשכ״א, עט׳ 1985.
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 (2) אחדי ״נפת יזרעאל״ יוומף:

 ״נפת חיפה

. ם י ך י ש ו ג ה : 
11366* 10433 10363 10353* 10347* 10342* 
12183 10488* 10369 10359* 10349* 10343 
12185* 11365 10373 10362 10351 10344* 

I "10352* 10346 

 2. בתוספת, במספר האזור 6, מתחת לכותרת: ״עירית חיפה״, יוןסף הגוש ״10894״. תיקו! התוספת
• •• :•. אזור6  ן

 3. בתוספת, במספר האזור 9 — ! \ י תיילי-ו-התוספת;׳
 i • י •י י אזור ©

 (1) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית חוף־הכדמל״ יימחק הגוש ״10190״ ;
 (2) מתחת לכותרת ״המועצה המקומית פורידיס״ יווטף הגוש ״11280״.

 4. בתוספת, במם0ר האזור 12, מתחת לכותרת ״המועצה המקומית,קלנסואה״, במקום תיי!ח התוספת
נ 2 ר ו ז  הגוש ״7866״ יבוא ״*7866״. 1 א

 5. בתוספת׳ במספר האזור I —13 תיתחהתוסגות
 . | . אזור13 ר

 (!) מתחת לכותרת ״המועצה המקומית כפד־סבא״, במקום הגושים ״7620, 7621״
• . • . • •  יבוא ״*7620, *7621״ ו !

.  (2) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית השרון־התיכון״ — ן
 (א) יווסף הגוש ״*7671״ i ו

 (ב) במקום הגושים ״7620, 7621״ יבוא ״*7620, *7621ד ן

 .׳:׳.-' (3) מתחת לכותרת ״המועצה המקומית תל־מונד״ ייוסף יהגו|2ו ״*7670״ $

 • (4) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית הדר־השרוך, במקום הגושים ״7671,7670,
•I • ! 7755״ יבוא ״״7670׳ *7671, *7755״ 

 .(5) מתחת לכותרת ״המועצה המקומית אבךיהודה״ — ו

 (א) יווסף הגוש ״*7936״ ז ו

 (ב) במקום הגוש ״*7938״ יבוא ״7938״ ! !

 (6) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית השרון״־הצפוני״ — ו

 (א) במקום הגושים ״8008,8000, 8011״ יבוא ״*1,8000*8008, *8011״!
•  (ב) יווספו הגושים ״*7934, *7935, *7936״ i ו

 (7) מתחת לכותרת ״עירית נתניה״׳ במקום הגושים ״7947, 7948״ יבוא ״*7947,
 *7948״ ! ו

 (8) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית חוף־השדון״ יווספו הגושים ״*7947, *7948״!

 (9) מתחת לכותרת ״נפת השרוף יימחקו הגושים ״*7934,! *7935, *7936, *7938״.
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 בתוספת, במספר האזור 14 —

 (1) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית אונו״, במקום הגוש ״6175״ יבוא ״*6175״ !

 (2) מתחת לכותרת ״עירית חולון״ יימחקו הגושים ״6989,6987״ ז

 (3) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית עמק־לוד״ —

 (א) UDYP1 הגושים ״3970, *3985׳ *3986, 3987, 3988, 3989׳ 3992*, *3993,
 3995, 3996״ ז

 (ב) יימחקו הגושים ״6970, 6985׳ 6986, 6987, 6988, 6989, 6992, 6993, 6995,
 6996״!

 (ג) במקום הגושים ״6054,3967״ יבוא ״״3967׳ *6054״ !

 (4) מתחת לכותרת ״עירית תל־אביב־יפו״, במקום הגושים ״6984, 7105״ יבוא
i ״*6984, *7105״ 

 (5) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית גזר״ יימחקו הגושים ״3786׳ 3787, 3788,
 4353, 4359, 4360, 4361, 4362, *3723, *3724, *4089״.

 בתוספת׳ במספר האזור 15—

 (1) מתחת לכותרת ״עירית רחובות״ —

t (א) יווספו הגושים ״3690,3689, 3693״ 

 (ב) יימחק הגוש ״3766״ ו

 (ג) במקום הגוש ״״3688״ יבוא ״3688״¡

 (2) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית גזר״ —

, 4214׳ 4215, 4352, 4 2 1  (א) YP0W הגושים ״3786, 3787, 3788, 3920, 4212, 3
 4353, *4354, 4359, 4360, 4361׳ 4362׳ *4856, 4857, *4858, ״4859, 4860׳

״ . I V , 8 —4IV——1—3 11, 1—41—1—111׳ *7—5—111׳ , — 4 

 (ב) במקום הגושים ״* 3723׳ ״ 3724, * 4089, * 4098, *.4210, * 4211, * 4216״
i יבוא ״3723, 3724, 4089, 4098, 4210, 4211, 4216״ 

 x (3)מתחת לכותרת ״המועצה המקומית גדרה״, במקום הגוש ״111״ יבוא ״viu״¡

 (4) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית גיזו״ —

, 4524׳ 3 8 6  (א) TP0D1 הגושים ״3854, 3855׳ 3856, 3857, 3858, 4326* , 1
 4525, 4526, 4551, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557׳ 4558, 4559, 4560, 4561,
 4562, 4563׳ 4564, 4565, 4566, 4567, * 4826, 4827׳ 4828, 4830, 4831, 4832,
,4855 ,4854 ,4853 ,4852 ,4851 ,4850 ,4849 ,4848 ,4842 ,4841 ,4840 ,4833 
׳ 4861, 4862׳ 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868׳ 4869, 4870, 4 8 5 6 , *4858* 
, j 4 9 5 6  48724871, , 4873, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955׳ 4959 ,4958 ,4957 ,
 4960, 4961, 5040, 5041׳ 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047׳ 5048, 5049,
 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057׳ 5058, 5059, 5060, 5061,
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 5062, 5063׳ 5068, * 5069׳ * 5070, 5071, *5072, * 5073, * 5075, * 5076׳ * 5078,
,5129,5128 ,5127 ,5126 ,5125 ,5124 ,5123 ,5122 ,5121 ,5120 ,5080* ,5079* 

4-V—1 ,iv 2׳—V׳ *8—׳ 5 1 6 5 ,5132 ,5131 ,5130,5—7* —3 ,111—1IV— 
, , X V — 3 ,XV—1 ,XV—2 ,VIII—3» ,X ׳ 11, 1׳III1 XIV—,• I2XIV—* 
, I I I , 1 1 1 ׳ 6—2—11, 11—7—11, 23—12—1,11 30—24— ,1, 1 4 — 1 I V — , 1—11 

I ״ ןXI ,XII ,XIII ,1—11—14 ,1—4—10 ,1—1—3 

 (ב) יימחקו הגושים ״* 3894, * 3895, * 4512׳ * 4514״1>

 (ג) במקום הגושים ״* 3859, * 3860׳ * 3862, 4520, ו* 4522, * 4527, *4528׳
 * 4531״ יבוא ״3859, 3860, 3862, * 4520, 4522, 4527, 4528 4531״ 1

 (5) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית •אבךהעזד״ - ן

 (א) יוויםפו הגושים ״*5069, *5074,5070, *5075, *3076, *5078, *5079, *5080,
 *5094, *5095, *5096, *5097׳ *5098, *5099, *5100¿ *5101, *5102, *5103,
׳ 5174׳ 5175׳ 5176, 5177, 5178׳ 5179, 3—1—11׳ 111׳ 5 1 7 1 , 5172, 5173 
,Vr-l—21—3* ,IV—12—18* ,IV—19—27* ,IV—12—16* ,IV ׳ I V — — 5 — 1 1 

—11* ,V—3 ׳*X ׳*VIII—2 ,VIII—1 IX4׳IV—,* 21 ,XVI—2 ,XV—XVI— 
3*rxivt-2* ,VIII—7* ,VIII—6 ,VIII—5 ,VIII—4 ,VIII— 

t i (ב) יימחק הגוש ״5107״ 

 (ג) במקום הגושים ״*5077, *5081, *5082, *0083 *5084, *5085, *5086,
״ יבוא ״5077׳ 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5092׳ 5 0 9 2 , *5093* 

i 5093״ן 

 (6) מתחת לכותרת ״נפת רמלה״ ייוסף הגוש ״3785״. !

 8. בתוספת, במםפד האזור 18— !

 (1) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית מפעלוודאפק״, במקום הגוש ״6314״ יבוא
I »״*6314״ 

 (2) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית השרוךהתיכון״ ייוסף הגוש ״* 7619״ ז

 (3) במקום הכותרת ״המועצה המקומית כפר־םבא״ יבוא ״עירית כפד־סבא״ וגד
 תחתה יווספו הגושים ״7618, *7619״) ו

i (4) מתחת לכותרת ״המועצה האזורית ירקון״ יווסף הגוש,;* 6574״ 

 (5) מתחת לכותרת ״המועצה המקומית הדר־רמתיים״ יווםף הגוש ״*6574״.

 9. אחרי מספר האזור 18 יבוא: ו

 ״מספד האזור — 19 ז !
 שמו — עמק הירדן t ו

 האזור כולל את השטח הנמצא במקומות כמפורט להלן והמקיף גושי רישום קרקע
 שצויינו תחת כל אחד מהם. ו

 קובץ המשנות 1421, ד׳ נאדר תשכ״ג, 28.2.1963



 המועצה האזורית עמק הירדן

ם י ש ו ג  ה

15662 15540 15208 15181 15102 13625* 
15663 15541 15212 15182 15103 13631 
15664 15542 15213 15583 15104 13632 
17362 15543 15215 15184 15105 13633 
22555 15514 15306* 19185 15106 13634 
22360 15545 S5315 15186 15107 13635 
 13636 15108 15187 ג9נ5! 15546 22551
22562 15547 15392 15188 15109 13637 
22503 15548 15395 15189 15110 13638 
22564 15549 .(5448 15190 15111 15031 
 15060 ׳ 15112 15191 15449 15550 23565
22570 15551• 15450 15192 1511.5 15061* 
22572 15645 15451 15195 15160 15064* 
22645 15646 ).5452 1519i 15161 15065 
22646 15647 15453 15197 15162 15966 
22647 15648 15454 15198 !5163 15068 
?2648 1.5649 15470 15199 15166 15072 
22649 1.5650 !5529 15200 15167 15091 
22650 15651 15530 15201 15168 15092 
22651 15652 1553! 15202 15169 15093 
22652 15653 15532 15203 )5170 15094 
23222 15658 15533 15204 !5171 15095 
23223 (5659 15534 15205 15174 15096 
23231 1.5660 15535 152*6 ).5175 15100 
7,3232 )5661 15539 1.5207 15178 15101 

 המועצה המקומית בנרת

ם י ש ו ג  ה

15308 15307 15306* 

 המועצה המקומית מנחמיה

ם י ש ו ג  ה

15476 15474 15472 15469 15467 15393 
15477 15475 15473 15471 15468 15394 

 מספר האזור — 20 :
 שמו — הגליל התחתון:

 האזור כולל את השטח הנמצא במקומות במפורט להלן והמקיף גושי רישום קרקע
 שצויינו תחת כל אחד מהם.

2s.2.16Bs,,5"SB׳h ¥ד׳ באז &<& hUWtti 1׳»äVp 



 המועצה האזורית מגליל מתחתון

ם י ש ו ג  ה

17213 15396 1.5294 15246 15145 15051* 
17214 15397 15295 15247 15146 15052 
17220 15480 15296 15248 15147 15053 
17221 15481 15297 15249 15148 15054* 
17222 15482 15355 15250 15149 15055 
17223 154841 15356 15251 15152 15056 
17224 I5485T 15357 15252 15153 15057 
17309 15486* 15358 15253 15154 15058 
I73Í0 15487! ¡5359 15254 15155 15059 
17311 15488 15360 15255 15156 15073 
17312 13489 15361 15256 15215 15080 
17313 154901 15362 15257 15216 15081 
17314 154911 15363 15258 15217 15082 
173Í5 J 5492 15364 15259 15218 15083 
17316 15493( 15365 15260 15219 15084 
17317 15494! 15366 15261 15220 15085 
17318 15495 15367 15262 15225 15086 
17319 15500 15358 15263 15226 15087 
17320 15501 15369 15264 15227 15088 
17321 15502! 15373 15265 15228 15120 
17322 15501 15374 15266 15229 15121 
17323 15504 15375 15267 15230 15122 
1.7324 16615! 15376 15268 15231 15123 
 15124 15232 15269 15377 !16616 ׳ 17325
17326 16617! 15378 1.5270 15233 15125 
17327 16618( 15379 15271 15234 15128 
17328 
17329 
17330 

16619! 
16620! 
16644! 

15380 
15381 
15382 
15383 
15384 

15272 
15273 
15274 

15235 
15236 
15237 

15129 
15130 
15131 

17331 
17332 
17333 

17041Í 
17042 
17043 

15380 
15381 
15382 
15383 
15384 

15275 
15276 
15277 

15238 
15239 
15240 

15135 
!5136 
15137 

17334 170441 15385 15278 15241 15138 
17335 17045! 15387* 15290 15242 15139 
17336 17210 1.5388 15291 .15243 15140 
17337 17211! 15389 15292 15244 15141 

17338 17212 15390 15293 15245 15142 

17339 15144 

A, B, c; D. E, F, G גושים המסומנים במפת האזור באותיות 

 המועצה המקומית מגדל

 ה גו שים

15522 15519 15516 15513 15510 15507 

15351 15520 15517 15514 15511 15508 
15521 15518 15515 !.5512 15509 

! 

íiM i 28.2.1068 >«איר«׳8כ׳׳>  •היו>ןנויו-:481נ>,.ד׳ ז

m. 



 המועצה המקומית יבנאל

ם י ש ו ג  ה

17369 17360 17352 15486* 15438 15271 
17370 17361* 17353 17345 15439 15386 
17371 17364 17354 17346 15440 15387* 
17372 17365 17355 17347 15441 15433 
17373 17366 17356 17348 15442 15434 
17374 17367 17357 17349 15443 15435 
17375 17368 17358 17350 15483 15436 

17359 17351 15485* 15437 

 עירית טבריה

-  ה ג ו ש י פ

15089 15054* 15051* 15050 

 המועצה המקומית כפד־תבור

ם י ש ו  ו! ג

17040 17038 17036 17034 17032 17030 
17039 17037 17035 17033 17031 

 המועצה האזורית עמק הירדן

ם  מגישי

22556 22549 22544 15327 13322 15317 
22557 22550 22545 15345 15323 15318 
22558 22551 22547 Ï5447 15324 15319 
22559 22552* 22548 17361* 15325 15320 

17363 15326 15321 

 המועצה האזורית יזרעאל

ם י ש ו ג  ה

22528 17089 17078 16999 16980 16923 
22529 17206 17079 17000 16981 16924 
22530 17207 17080 17001 16982 16928 
22531 22502 17081 17002 16983 16929 
22532 22504 17082 17003 16984 16968 
22533 22506 17083 17004 16985 16969 
22534 22507 17084 17020* 16986 16976 
22535 22510 17086 17075 16996 16977 
22536 22516 17087 17076 16997 16978 
22537 22517 17088 17077 16998 16979 

•A גוש המסומן במפת האזור באות 

S2.196&2 ,1422יןוניו חתקנוח , ד׳ גאדו-תשכ״ג U02 



 המועצה המקומית כפד־כמא ו

ם ו י ש ו ג  ה

15340 15338 15336 15334 15332 15330 
15341 15339 15337 15335 15333 15331 

 נפת יזרעאל ו

ם ו י ש ו ג  ה

17219 17218 17217 17216 17215 17005 

 מספר האזור — 21 : !
 שמו — מדום הגליל: !

 האזור כולל את השטח הנמצא במקומות כמפורט והמקיף גושי רישום קרקע שצויינו
 תחת כל אחד מהם.

 המועצה האזורית מוונרהגליל

ם י ש ו ג  ה

15681 14064 14038 13902 13690 13601 
15682 14065 14039 13903 13691 13602 
15683 14066 14040 13904 13692 1.3603 
15684 14070 14041 13905 13745 13604 
15685 14071 14042 13906 13746 13605 
15686 14072 14043 13907 13747 13606 
15687 14073 14044 13908 13748 13607 
15688 14074 14045 13909 13749 13608 
15689 1407S 14046 13910 13750 13609 
15690 15667 14047 13911 13751 13610 
15691 15668 14048 13912 13752 13611 
15692 15669 14049 13913 13753 13677 
15693 15670 14053 13917 13754 13678 
15694 15671 14054 13918 13875 13679 
18178 15672 14055 13919 13876 13680 
18179 15673 14056 13920 13877 13681 
18180 15674 14057 13921 13878 13682 
18181 15675 14058 14031 13879 13683 
18182 15676 14059 14032 13896 13684 
18183 15677 14060 14033 13897 13685 
18184 15678 14061 14034 13898 13686 
18185 15679 14062 14035 13899 13687 
18186 15680 14063 14036 13900 13688 

14037 13901 13689 

 השטחים המסומנים במפת האזור בשמות: בד־עם, ידאון׳ פרה, סאסא, כרם ברזמדה׳
 םפםופה, עלמה, דיחניה, אביבים, דובב. ו

 הונץ וותסנווז 1422, ד׳ גאדו יזשכ״נ, 28.2.1868



 המועצה האזורית הגליל־העליון

 השטחים המסומנים במפת האזור בשמות * מלכיה׳ * דשום.

 עירית צפת

ם י ש ו ג  ה

 13084׳

 10. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז) (תיקון),
 תשכ״ג—1963״.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מםוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 •י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

ן י י  משה ד
 שר החקלאות

 ו׳ בשבט תשכ״ג(31 בינואר 1963)
 (חם 739220)

 האמורה בהתאם לכך.

 תופפה

 תאריו
 השטר

 מספר
 השטר

 השטח
 במטרים מרובעים

28.6.1962 
28.6.1962 

13579 
13579 

18 
118 

6021 
6021 

866 
868 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 כ״ד בשבט תשכ״ג(18 בפברואר 1963)
 (חמ 70130)

 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 קובץ וןו1>ןנות 1488, ד׳׳3אדית*ענ״נ,28.2.1668



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״)/ תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעיףמםוג ״מתרוכה״ לכןג,״מירי״.'. י'

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 1960 *, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים ן בלשכת רישום המקרקעין
 של תל^אביב־יפו וחיפה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקחןעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכות האמורות בהתאם לכך.

 יזווופמו!

י השטח השטח?המרה מספר תאריד י פט״ר בט״ר השטר ! • השטר ח5קה "  גוש ח5קה "

 1929 48 1,848 404 32 30.1,1940 תל־אביב־יפו
 1831 2 767 36 976 !16.6.1941 תל־אבינדיפו
 1831 40 4,680 186 976 !16.6.1941 תל־אביבייפו

 17234 10 5,313 59 432 !2.11.1942 חיפה

ו ם ף  כ״ה בשבט תשכ״ג(19 בפברואר 1963) ! ד ב י
 >חט 70130) ן. שר המשפטים

 3 ס׳׳ח 316, תש׳׳ך, עט׳ 92.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל וכל חלקות המשנה של הבית המשותף שהוקם על וחלקה 95 בגוש 30342׳ על
 כל הצמוד אליהן ברכוש.המשותף׳ רשומות בלשכת רישום המקרקעין.של ירושלים כמקר־

 קעין מסוג ״מירי״(להלן — המקרקעין האמורים) $

 . והואיל ואני מוצא לנכון שהמקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״ ן

 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי! המלו־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום

 המקרקעין של ירושלים. ו

ף ס ו  כ״ד בשבט תשכ״ג(18 בפברואר 1963) ד ב י
 .>חט: 70131< 1 שר המשפטים

 •י וזוהי א״י, כרד גי, עט׳ 2738 ר2765.
 2 ע״ר תש׳׳ח, חוס׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 יג *ז, ה תשגו ח. 1432, :ד׳ באדר משנ״ו״§2,166§2



 מדוד לסזלכזון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו כדבר המועצה האזורית עזתה:

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2׳ אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ח—81958׳ במקום פרט•
 (מא) יבוא:

 ״(מא)

 ע ז ת ה

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור עזתה הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה
 ביד שד הפנים ביום ד׳ בשבט תשכ״ג (29 בינואר 1963) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד

 הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
 טור א׳ טוו ב׳

 בית הגדי השטח המסומן במפה באות א׳
 גבעולים השטח המסומן במפה באות ב׳
 זמרת השטה המסומן במפה באות ג׳
 זרועה השטח המסומן במפה באות ד׳
 יושיביה השטח המסומן במפה באות ה׳
 כפר מימון השטח המסומן במפה באות ו׳
 מלילות השטח המסומן במפה באות ז׳
 סעד השטח המסומן במפה באות ח׳
 שבלים השטח המסומן במפה באות ט׳
 שוגה השטח המסומן במסה באות י׳

 שוקדה השטח המסומן במפה באות י״א
 שרשרת השטח המסומן במפה באות י״ב
 תקומה השטח המסומן במפה באות י״ג

 ד׳ת?6ת
 פרט (טא)

 השטחים המסומנים במפה באותיות י״ד עד כ״ה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עזתה, תיקון), תשכ״ג—
 1963״.

 השם

: ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ד׳ בשבט תשכ״ג(29 בינואר 1963)
 (חט 8001)

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ו תש״ח, תום׳ א׳ מ0׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת ז9ז, תשי״ח, עפ׳ 1256 ; היית 1006, ת׳ש״ד, עט׳ 1031.

 1106 >ווג׳1 התיןנות 1422, ר גאדו ת>38״נ, 28.2.1063



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 י צו.,בדבר המועצה האזורית עמק־חפר

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
׳ אני מצווה לאמוד:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—81958, בפרט (מג),
 בטור ב׳—

t (1) בישוב אלישיב, במקום ״8398:א.״ יבוא ״8398:א.ו ב״ 
 (2) בישוב ביתן אהרון, במקום ״8083:ג.״ יבוא ״8083:ב.״ ז

 ., (3) בישוב גבעת חיים — איחוד, במקום ״8407:ה.״ יבוא ״8407:ד.״«
t (4) בישוב גבעת חייט — מאוחד, במקום ״7900:א.״ יבוא ״7900:ב.״ 

 (5) בישוב חניאל, במקום ״8082:ב.״ יבוא ״8082:ה.״^
i (6) בישוב מעברות, במקום ,,8402:ד. 8405 :ב.״ יבוא ״8402:ו. 8406:ב.״ 

t (7) בישוב משמר השרון׳ במקום ״8361:ב. רה.״ יבוא ״8361:ב, ג. ה.״ 
 (8) בישוב שער חפר — נידה, במקום ״8113 א. 8114 א.״ יבוא «8133 א.

 8091 ד.״ן !
 (9) בגושים מתחת לקו, בשורה השמינית, במקום ,79821:ב.״ יבוא ״7982:ד.״.
 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק־חפר, תיקון),

 תשכ״ג—1963״. ו
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ד׳ בשבט תשכ״ג(29 בינואר 1963) ח

 שר הפגים (דומ 8001)
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

•ע״ר תש״וז, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳ 1. ו. 2 

 8 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ס״ת 908, תשי״ט, עט׳ 1399 ; ק״ת 1310, תשכ״כ, עט׳ ז190.

 פקודת העיריות, 1934 ו
 חוק עזר להרצליה בדבר ביטול חוקי עזר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה עירית הרצליה חוק
 עזר זה: ו
 1. בטלים— ו
 (1) חוקי־עזר להרצליה (משקלות ומידות), 21941ז ו

 (2) חוקי־עזד להרצליה (איסופו וסילוקו של נייר משומש), 1942 3 >
.  (3) חוקי־עזר להרצליה (פיקוח על מחירי צרכי מזון), 1943 4

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (ביטול חוקי־עזר), תשכ״ג—1963״.

ה ר פ ח י ס  נתאשר. פ
 י׳ בשבט תשכ״ג(4 בפברואר 1963) דא# עירית הרצליה

 (וומ 821115) !
א ו ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים ו

 1 עייר 1934, תופ׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 מפ׳ 1134, עמ׳ 1310.

 3 ע״ר 1942, חוסי 2 מם׳ 1240, עט׳ 1660.

 * ע״ר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1270, עט׳ 412.

 קובץ התקנות 1422, ד׳ באדר ת׳מכ״ג, 88.2.1968



 פקודת העיריות, 1934
 פקודת התעבורה

 חוק עזר להרצליה בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1954 י, וסעיף 77(א)(4) לפקודת
, מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופן שאינם מונעיפ בכוח מיכני!

i ״העיריד.״ — עירית הרצליה 
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן >
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום העיריה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי העיריה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום העיריה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר
 תוקף מאת ראש העיריה או מאת דשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי ראש העיריה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קסן(א)׳ דינו — קנס 50 לידות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש העיריה׳ והוא רשאי ליתן
 את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתיתו.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
 מהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים

- על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים .  בפנס אור קדמי, במחזירור — אדום על גבי לבן -
 תקינים.

 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.
 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם לעיריה אגרה של שתים וחצי לירות, אולם אם ניתן
 הרשיון אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש העירית יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, והוא יחליף כל לוחית־מספד
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם לעיריה אגרה של 50 אגורות.

 5. חוק עזר להרצליה (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (רשיונות לאופניים), תשכ״ג—1963״.
ח י פה ר ס  פ

 ראש עירית הרצליה

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 י׳ בשבט תשכ״ג(4 בפברואר 1963)

 (חט 821103)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 הגדרות

 •ישי ו ז
 •?אופניים

 ;:בקשה למתן
 רשיון

 לוחית־מספר

 ביטול

 השפ

 1 ע״ר 1934, תופ׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1•

ת ישראל, נופח חדש 7, תשב״א, עט׳ 173. נ י מדי נ  2 די

 3 ק״ת 44.6, תשי״ד, עמ׳ 751.

 1108 קובץ התקנות 1422, ד׳ באדר תשכ״ג, 28.2.1968•



 החלפת:
 התוספת

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 י חוק עזר לדאלית אל־ברמל בדבר מם עסק|ם

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומות דאלית אליכרמל חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה: •
 1* במקום התוספת לחוק עזר לדאלית אל־כרמל (מם עסקים מקומי), תשט״ז—1956 3

 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 « יתופפו!

 תיאור המלאכה או העסק הטפ בלירות

50 
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30 

100 
50 
20 
50 
15 
25 
20 
20 
15 
20 

15 
25 
15 
25 
25 
20 
20 
15 
25 
10 
40 
75 
25 
15 
25 
50 
15 
20 

 400״

 תיאור הטלאכר, אז העבר! הטס בלירות

 מוסך מכוניות
 מזנון

 מאפיה או תנוד אפיה
 מחצבה
 מהנדס

 מכירת >זירוו1 או ירקות בסיטונות
 מכירת !1ומרי מזון בסיטונות

 מחלק לחם
 מכבסה *מגהצה

 נגר
 נפח

 נפט —
 סוכניות

 סנדלר—
 תיקונים

 ייצור
 ספד
 •סייד
 פחח

 פרחים — מכירה

 מכירה בעגלה
 מסחריות — לכל סוכנות

 :עלים

 ציפוי כל נחושזז בבדיל
 צבע
 צלם

 ..קיוסק ל^מכד גזוז
 קבלן

 קולנוע
 קליית גר׳עיניט

 קרח — ;מכירה
 רהיטים +- מכירה

 רופא ! י.
 רוכל : 1
 שען \

 שירות אוטובוסים
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25 
40 
50 
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2 
0.40 

10 
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30 
25 
10 
25 
25 
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25 
30 
25 

 אטליז — המכל בשר ועופות
 אספקת מים

 בגדים ׳משומשים — מכירה •
 ביצים — מכירה

 ביודבד
 בית מלאכה לתפירה

 בית קפה ומסעדה
 בלוקים — תעשיה
ק &ק או סניף מ : 

 גידול בקר — לכל ראשי בקר שגילו משנה אוות
 : :•ומעלה.

 גידול צאן — לכל עז או כבשה חולבת
 דגים — מכירה

 הובלת נוסעים במוניות—־לכל מונית
 הובלה משאות במכוניות משא או בטנדרים —

 ת י נ ו כ  לכל מ
 . עד 3 טונות

 : למעלה מ־3 עד 5
 למעלה מ*5 טונות

ת. רקו  חנות י
 חנות מכולת
 חנות פירות

 חנות לממכר בדים, אריגים, בגדים, דברי
 הלבשה, סדקית או דברי אמנות

 חנות לממכר מכשירי חשמל
 חנות ספרים ומכשירי כתיבה

 חלוקת חלב
 חייט

 חמרי בנין — מכירה
 חשמלאי

 חנות. לממכר וייצור ממתקים, מזרחיים
• ־ . ' •  טרקטור •

 טחנת קמח

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 4151 עמי 110.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 1 ק״ת 618, תשט״ז, עט׳ 987•

 קובץ התקנות 1422, ד׳ באדר תשכ״ג, 8*28.2,19 1109



 תחי?ה 2. תחילתו של חוק עזר זד. היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת ב ע  הוראות ט

 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 השפ 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאלית אל־כרמל (מם עסקים מקומי) (תיקון)׳
 תשכ״ג—1963״.

י ב ל ח ם א ז ע ן א ט פ ו  נתאשר. ק
 י׳ בשבט תשכ״ג(4 בפברואר 1963) 'ראש המועצה המקומית דאלית אל־כרמל

 (חמ 81903)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לדימונה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י מתקינה המועצה
 המקומית דימונה חוק עזר זה:

, במקום פסקה 2 יבוא: ת 1. בתוספת לחוק עזר לדימונה (היטל עינוגים), תש״ך—1960 2 פ ם ו ת נ ה י ס י נ  י

 ״2. לכל עינוג אחר —

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור רהיט?

 עד 40.8 16.5 אגורות
 מ־40.8 עד 48.8 23.5 אגורות

 מ־48.8 עד 52.1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש-5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל

 למעלה מ־52.1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל״.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ג—1963׳•׳. w n 2 

ו ד ם ל ר ר מ  נתאשר. ע
 י״ט בטבת תשכ״ג(15 בינואר 1963) - ראש המועצה המקומית דימונה

 (חמ 819201)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

•lie 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 

 2 ק״ת 1052, תש״ד, עט׳ 1971.

 1110 הובץ התיןגות 1422, ד׳ באדר תשכ״ג, 28.2.1963



 פקודת המועצות המקומיות, 1941 1
 חוק עזר לקרית־ים ב1בר היטל עינוגים ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית קדית־־ים חוק עזר זה: 1

, בסעיף 1, במקום  1. בתוספת לחוק עזר לקדית־ים (היטל עינוגים), תשי״ב—1952 2
 סעיף קטן(ב) יבוא: 1

ח מתיאטרון, אופרה וקונצדט:  ״(ב) לכל עינוג ח

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל ן .

 עד 40.8 16.5 אגורות ו
 למעלה מ־40.8 עד 52.8 27.0 אגורות ו

 למעלה מ־52.8 80% ממחיר הכרטיזם ובלבד ש־7.5 אגו־
 ,י רות יהיו פטורות מהיטל״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ת ר פ  נתאשר. ב׳ א
 י׳ בשבט תשכ״ג(4 בפברואר 1963) ראש המועצה המקומית קדית־יס

ן י  (חט 85244) •

א ו ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים ו

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ק״ת 221, תשי״ב, עמי 231 ; ק״ת 845, תשי״ט, עטי 849.

 תיקון טעות ]

 ׳בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות ותייחןת וסוכנויות להסעת.
 תיירים), תשכ״ג—1963, שפורסם בקובץ התקנות 1415׳ תשכ״ג, עמי! 1004, בסעיף 20 —

 הםימןן ״(א)״ יימחק ובמקום הסימונים ״(ב)״ ו־״(ג)״ יבוא ו״(3)״ ו־״(4)״.

 קוב׳ז התמנות 1422, ד׳ באדר תשכ״נ, 28.2.1963



 המחיר 40 אגורות . הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליט


