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 פקודח מחלוח בעלי חיים, 1945
 חוק הפיקוח על מצרפים ושידוחים, תשי״ח-1957

 תקנות בדבר שחיטת בהמות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 !, וסעיפים 5, 15
. , אני מתקין תקנות אלה:  ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי״ח, 1957 2

, בתקנת  מימיו מ?»«7 1, בתקנה 79 לתקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3
 משנה (ה), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(ה)(3) יחסין את הבשר בחדרי קירור בתחום בית המטבחיים על חשבון
 בעליו.״

 י״8״ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון מס׳ 5),
 תשכ״ט—1969״.

ם ג ב ת י י י  ל׳ באב תשכ״ט (14 באוגוסט 1969) ח
 >חמ 73850< שר החקלאות

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ס״ח 240, תשי״וז, עמ׳ 24.

ת 2432, תשכ״ט, עמי 1973. ״ ת 1549, תשכ״ד, עמ׳ 837 ; ק ״  8 ק

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חשכ״א-1961
 צו בדבר פטור למשתכני שיכון מפונים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46ב לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—11961-
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 פ«וי ל«שמ«י 1. משתכן, בעלו של בנין שהוא דירת מגוריו הנמצאת בשיכון מפונים, ושנדכשה על־
פ ידו במסגרת פעולות השיקום והפינוי של עיריה, או של הממשלה, או של תאגיד הפועל י נ י פ " מ 8  "י,
 בשם שתיהן או בשמה של אחת מהן, יהא פטור מ־20% של המם החל על אותו בנין.
 החל משנת המם 1968 ועד לתום חמש שנים מגמר הבניה של הבנין האמור, כל עוד הוא

 גר בו.

 לענין זה, ״משתכן״ — מי שהשתכן בבנין כאמור לפני יום ג׳ בניסן תשכ״ח (1
 באפריל 1968) ובידו אישור כי בשנת המס 1967 היה פטור מארנונת רכוש של הרשות

 המקומית בשל היות אותו בנין שיכון מפונים במסגרת פעולות שיקום ופינוי כאמור.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים (פטור למשתכני שיכון מפונים),
 תשכ״ט—1969״.

 יי׳ט באב תשכ״ט (3 באוגוסט 1969) ז א ב ש ר ף
) שר האוצר 7 2 4 7  >ח« ^

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100 ; ס״ח תשב״ט, עמי

ל תשכ״ט, 28.8.1969 ה 2439, י״ד באלו ו נ ק ת  2080 קובץ ה



 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא; היצוא והמכס (הגנה),
 1939 י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו יבוא חפשי, תשכ״ט—1968 * (להלן — הצו העיקרי), אחרי הגדרת ״יקוו 0>!ין» 1
 ״שירות״ יבוא:

 ״סחורה״ — כל סחורה מהסחורות המפורטות בתוספת, למעט —
 (1) טובין שונים שבקבוצות 1 עד 6 בתוספת לפקודת תעריף המכס

 והפטורים, 1937 3 (להלן — תוספת צו המכס)!
 (2) טובין אחרים שבתוספת צו המכס, שחל לגביהם פטור מלא או חלקי
 ממכס משום שמתקיים בהם תנאי מסרים או משום טעם אחר שצויינו לצידם

 בתוספת צו המכס.״

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, המלים ״(להלן — סחורות)״ — יימחקו. *•־!מ ס«ין־ 2

 3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מס׳ 8), תשכ״ט—1969״. ה«8

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 ט״ו באב תשכ״ט (30 ביולי 1969)
 (חמ 740510) .

 1 ע״ר 1939 , תוס׳ 1, מס׳ 1968, עמ׳ 137.

 2 ק״ת תשב״ט, עמ׳ 256. ע«׳ 329, עמ׳ 547, עמ׳ 760, עמ׳ 811, עמ׳ 1290, עמ׳ 1504, עמ׳ 1571.

 3 ע״ר 1937, תום׳ 1, מס׳ 714, עמ׳ 183.

-960ן  חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״), תש״ו
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
 דרום וסביבות תל־אביב, במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכד,
 תוספת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח ההלקה
 במטרים מרובעים

 גוש חלקה

 3533 64 3799 בשלמות׳
 3534 52 3759 בשלמות
 3542 46 4234 בשלמות

6322 8315 47 3542 
 3542 48 4080 בשלמות
 3542 50 4149 בשלמות
 3543 16 4300 בשלמות
 3543 17 3106 בשלמות
 3544 1 3281 בשלמות

10253 15246 2 3544 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ט (13 באוגוסט 1969) י
 (חמ 70130) שר המשפטים

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 92.
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960i-חש״ך , ״ ה כ ת ח מ  )חוק לחיקון דיני הקוקעוח (המוח ״
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

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

 בלשכה האמורה בהתאם לכך,

 תוספת
 גוש חלקה שטח החלקה

 במטרים מרובעים

3493 
9076 

34 
27 

4417 
4418 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שד המשפטים

 א׳ באלול תשכ״ט (15 באוגוסט 1969)
 (חמ 70130)

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעוח (המרת ״מחיובה״), חעו״ד-960 ו
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המדת״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
 דרום וסביבות תל־אביב, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת
, השטח להמרה  גוש חלקה שטח החלקי

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

2214 8819 2 3694 

 א׳ באלול תשכ״ט (15 באוגוסט 1969)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע ) י 7 0 1 3 מ 0 ח < 

 שד המשפטים

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 92.

ל תשכ״ט, 28.8.1969 , י״ז־ באלו 2 « ת 9 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק לתיקון דמי הקוקעות (המוח ״מחתכה״), ונש״ד-1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ,,מתרוכה״ לסוג ״מירי״

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

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת
 גוש חלקה שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

217 9892 74 6496 

 א׳ באלול תשכ״ט (15 באוגוסט 1969)
 (וומ 70130)

 1 ס״ח תש״ך, עמי 92.

 חוק לתיקון דיני הקוקעות (המות ״מחתכה״), חש״ך-960ו
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמפותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת.מתרופה״)•, תש״ך—
 960i1,אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשבת רישום המקרקעין,

 ירושלים, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
 האמורה בהתאם לכך.

 תוספת
ה ר מ ה ה השטח ל ק ל ח  גוש . חלקה שטח ה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

272 3323 141 30164 

 א׳ באלול תשכ״ט (15 באוגוסט 1969)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  >חמ 70130) י

 שר המשפטים

 1 ס״ח תש״ך, עמי 92.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

ל תשכ״ט, 28.8.1969 ת 2439, י״ד באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מחיוכה״), הש״ך-1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת.רישום המקרקעין,
 דרום וסביבות תל־אביב, פמקדקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לפך.

 מוספת
 גוש חלקה שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

64 26179 86 7144 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  א׳ באלול תשב״ט (15 באוגוסט 1969) י
 >חמ c><130 שר המשפטים

 1 ם״ח תש׳׳ך, עמי 92.

 מדור לשלטון מקומי

 פקודח הושויוח המקומיוח (מס עסקים), 1945
ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ד ב נ ו מ ־ ל ת ק עזר ל ו  ח

ף 3 לפקודת י ע ס ו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 מתקינה המועצה המקומית תל־מונד חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לתל־מונד (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956:» (להלן — חוק
 העזר העיקרי), במקום הפריט:

 ״אוטו־ מסחרי —

 עד 4 טון 60

 למעלה מ־4 טון 100״
 יבוא:

 ״הובלה או הסעד. —
 במכונית משא, במכונית מסחרית, בטנדר, מכל סוג שהוא, לכל מכונית —

ן 60 ו  עד 4 ט
 למעלה מי4 טון 100״

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י ד י מ נ  1 די

ס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.  2 ע״ר 1945, תו

ת 661, תשי׳׳ז, עמ׳ 562 ¡ ק״ח 1948, תשכ״ז, עמ׳ 243. ״  3 ק

׳ט, 28.8.1969 ל תעכ׳ ת 2439, י״ד באלו ו נ ק ת בץ ה  קו



 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969). מחילה

ם הודאומ נוע־י מ ל ה  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר.העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון ש
 לפי חוק עזר זה לשנת 1969/70 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה
 ברשומות! אולם כל סכום ששולם על חשבון המס לשנת 1969/70 לפי חוק העזר העיקרי

 יראו אותו כאילו שולם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ט-^• השפ
 1969״.

ן י י ד ל ת פ  נ
 ראש המועצה המקומית תל־מונד

 נתאשר.
 י׳ באב תשכי׳ט (25 ביולי 1969)

 (חמ 85807)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ל תשכ״ט, 28.8.1969 2085 ת 2439, י״ד באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 המחיר 24 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




