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ת מצו רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על החלטת המנהל לגבי מלאי וציוד), ו  תקנ
 תשל״ג—1972

ת רישום ציוד הנדסי (תיקון), תשל״ג—1972 . .' ו  תקנ

ת הטיס (שמירה על הסדר בשדות התעופה למען בטיחות הטיס) (תיקון מס׳ 2) ו  תקנ
 תשל״ג—1972

ת בעלי־חיים (סימון בקר) (מס׳ 2) (תיקון), תשל״ג—1972 ת מחלו ו  תקנ

ת מחלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון), תשל״ג—1972 . . . ו  תקנ

ת בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון) (תיקון), תשל״ג—1972 . ו  •תקנ

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד אפור (מם׳ 2)
 תשל׳׳ג—1972

ת ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 2), תשל״ג—1972 תרו  צו יצוא (סחורות מו

י תווי) ו נ (כביש 12 : קטע צומת ראם—צומת כנות)(שי פיתוח)  צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ו
 תשל׳׳ג—1972 . . . . . . . .

 צו הקניה מס׳ 746
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 מדור לשלטון מקומי
ת (א) (קדית־גת, ביטול), תשל״ג—1972 . ו  צו המועצות המקומי

 אכרזה על עירית קרית־גת, תשל״ג—1972 . . .

, תשל״ג—1972 נים)  חוק עזר לקרית־אתא (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות למי

 חוק עזר לעמק־חסר (מפגעי תברואה) (ביטול), תשל״ג—1972

 חוק עזר לפרדס־חנה—כרכור (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ג—1972

ת ולוחיותימםפר בבנינים על ידי המועצה המקומית בו ק עזר לדוגמה בדבר סימון רחו  אימוץ חו
 דאלית אל־כרמל . . ...



 חוק מס רכוש וקרו פיצויים* תשכ״א-1961
ת המנהל לגבי מלאי וציוד ט ל ח ות סדרי דין בערעור על ה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-—11961(להלן —
, אני מתקין תקנות אלה:  החוק), וסעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט תשי״ז—1957 2

 1. בתקנות אלה —
 ״בית המשפט״ — בית המשפט המחוזי כמשמעותו בחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !

 ״ערעור״ — ערעור לפי סעיף 27(א)(1) לחוק.

 2. ערעור יוגש במסירת שני עתקים של כתב הערעור לבית המשפט שבתחום שיפוטו
 נמצא המלאי וציוד.

 3. ואלה הפרטים שיכיל כתב ערעור:
 (1) שם בית המשפט!

 (2) שמו, תיאורו ומקום מגוריו של המערער׳ ומען למסירת כתבי בית־דין-,
 (3) העובדה שהמערער הוא פסול דין, אם הדבר כך!

 .(4) מספר השומה של המערער!
 (5) תאריך מסירת ההחלטה כאמור בסעיף 26(ב) לחוק למערער (להלן —

 החלטה) וכן תאריך ההחלטה!
 (6) סכום שוויים של הנכסים שעליהם הוצהר׳ ואם לא הוצהר — נכסי

 המערער,וסכום שוויים כפי שנקבע בהחלטה!
 (7) סכום מס הרכוש הנקוב בהחלטה!
 (8) נימוקי הערעור, כל נימוק בנפרד.

 י 4, עם הגשת כתב הערעור ישלם המערער בבית המשפט את האגרה הקבועה לכך לפי

.  תקנות בית המשפט (אגרות), תשכ״ח—1967 3

 5. (א) אלה המסמכים שיש לצרפם לכתב הערעור:
 (1) הצעת ערובה במקום ערבון!

 (2) הודעה על הפקדת ערבה או על מתן ערובה!
 (3) העתק מכל מסמך הנזכר בהודעת הערעור.

 (ב) המערער ימציא׳ לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור,
 אישור מהמנהל כי שולם מס הרכוש שאינו שנוי במחלוקת.

 6. משהוגש כתב הערעור יקבע הרשם של בית המשפט את סכום הערבה שעל המערער
 להפקיד בבית המשפט להבטחת הוצאותיו של המנהל ואת המועד להפקדתו׳ וימציא למערער

 הודעה על כך.

 7. רצה ,המערער לי תן ערובה אחרת במקום הערבה׳ יצרף הודעה מתאימה לכתב
 הערעור, והרשם רשאי, על פי צד אחד, להרשות לו מתן ערובה סבירה אחרת להנחת
 דעתו ובמועד שקבע לכך במקום הערבון׳ וימציא לו הודעה על כך! לא הרשה מתן ערובה

 אחרת, יקבע את סכום הערבה שעל המערער להפקיד ואת המועד.

 הגשמ ערעור

sris כן  הו
 הע רע ו/

 8פמכי8 שיש
 לצר8פ לכוןב

ר  הערעו

ו י ג ר  ע

ם  ערובה כמקו
ו י  ערכ

 1 ס״ח 337, תשכ״א, עמי 100.

 2 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 148.

 3 ק״ת 2145, תשנ״ח, עמי 366.

ת 2932, י׳ בכסלו תשל׳׳ג, 16.11.1972 ו נ ק ת  256 קובץ ה



י ו ע ד  8. לא קיים המערער את הוראות• הרשם בדבר הערבון או הערובה או לא המציא דחיית ע
ה ג ו ר ר ע י ע ה ^ מ י ך ן ה ן ע ך ן ך ה א ^ ^ צ & ן ת ה י י ״ ד ר ^ ו ע ר 5 ן ם ה ש ר ה 5^)ו ״ נ ק ת ר ב ו  אישור באמ

ת פטור ש ק  9. החליט הרשם לפטור את המערער, לפי בקשתו, מתשלום האגרה או לדחותה׳ כולה ב
ן ו כ ד בת ע ך מחו ו 5 ן ר ע ת ה ו א צ ו  או מקצתה׳ ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור אותו גם מחובת ערבון לכל ה

 או למקצתן לאחר שניתנה למנהל הזדמנומ ׳להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אס
 הראה המנהל טעם מספיק לכד•

 10. הודיע הרשם שלא'בפני המנהל׳ על החלטתו לפטור את המערער מחובת ערמן, החלטה. הרשם

 תומצא הודעה על כך למנהל! החליט שלא לפטרו — יקבע את אכום הערבון והמועד
 לתשלומו, או ירשה לו מתן ערובה במקום הערבון.

ר כטור ב ד  ב
ן  מערבו

ו אי  11. בכל שלב בשלבי הדיון רשאי בית המשפט, על פי בקשת המנהל ואם יראה טעם ערבי

ג ו ־ ם ו נ ה ב ו ר ן ע ה ן ד ט פ  מספיק לכך, להגדיל את סכום העדכון של המערער׳,וכך לחזור ולחייב מערער ש
 מאגרה ומערובה לשלם את האגרה ולהגיש ערובה.

ת ו נ ק ת ת ל ו ח  12. (א) על ערעור יחולו הוראות תקנות סדרי הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 3 (להלן — ת

1 « ^  התקנות)׳ למעט: •
 (1) חלק ב׳ —

 פרק ו׳ סימנים א׳ דבי, תקנות 68 עד 71 וסימן ו׳!
- פרק ט׳ סימנים ב׳ דדי!

 פרקים י׳׳ד ו־ט״ו.׳ \

 (2) חלק ג׳ —
 פרקים ט״ז/ י״ז, י״ח, י״ט׳ סימן ב׳! פרקים בי, כ״א, כ״ב׳ כ״ג,

 כי׳ג 1, כ״ד.
 (3) חלק ה׳ — ,

 פרק ב״ז, סימן ד׳.

 (ב) לענין תקנה זו, כל מקום שנאמר בהוראות התקנות ״תובע״ — לרבות מערער!
 ״נתבע״ — לרבות מנהל! ״תובענה״ — לרבות ערעור, הכל לפי הענין.

ו י הדי ר י  13. סדרי הדין, שנקבעו בחלק ד׳ לתקנות יחולו על ערעור על פסק דין של בית משפט פ
ת המשפט י כ  ב

ו מ ל ע  ה
 לבית המשפט העליון, בשינויים המחריבים.

 14. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים •לאחר פרסומן. תחילה

 15. תקנות סדרי דין (ערעור על החלטת המנהל לגבי מלאי וציוד)׳ תשכ״ד—1964 * — ־יטיל

 בטלות.

 16, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (סדרי דין בערעור על החלטת השפ
 המנהל לגבי מלאי וציוד), תשל׳יג—1972״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ט בחשון תשל״ג(6 בנובמבר 1972) י
) שר המשפטים ד 2 4 י  >חמ 9

 4 ק״ת תשנ״ג, עמי 1869.

 0 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1632; תשכ״ו!, עמ׳ 1306; תשכ״ח, עמי 386.

ו ו1של״1, 16.11.1972 257 ת 2932, י׳ בכסל ו  קובץ התקנ



 חוק רישום ציוד הנדסי, חשי׳׳ז-1957
ת בדבר רישום ציוד הנדסי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1׳ 3, 4, 5 ו־13 לחוק רישום-הנדסי, תשי״ז—1957 1
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות רישום ציוד הנדסי• תשי״ט—1959 2 (להלן —י התקנות העיקריות), בתוספת
 הראשונה במקום פריט 24 יבוא:

 ״24. מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי
."(Self-propelled or power operated fork-lift) 

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות׳ בפסקה (2) סיפה׳ במקום ״מלגז שהנעתו והפעלתו
 בכוח מנועי״ יבוא: ״מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בכסלו תשל״ג (1 בדצמבר 1972).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון)׳ תשל״ג—1972״.

ת פ 8 ו ת ן ה  תיקו
נה  הראשו

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השנייה

ה י י ח  ת

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שד העבודה

 כ״ג בחשון תשל״ג.(31 באוקטובר 1972)
 (חמ 75270)

 סייח תשי׳׳ז, עמי 145.
 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1175; תשכ״ט, עמי 184.

 חוק הסיס, 927ו
 דבר המלך על הסיס במושבות (הסלח חוקים), 1937
ות בדבר שמירה על הסדר בשדות תעופה למען בטיחות הטיס  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(4) ו־30 לחוק הטיס 1927 ופסקה 3 לתוספת
 הראשונה לדבר המלך במושבות (הטלת חוקים), 1937 ־־, אני מתקין תקנות אלה:

 יגיהיז י"יינה 2 י 1. בתקנה 2 לתקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה למען בטיחות הטיס),

 תשכ״ו—1966 3 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי פסקה (12) יבוא:
 ״(13) לא יסרב להפקיד כלי נשק או חפצים אחרים העלולים לסכן את בטחון
 שדה התעופה או כל אדם או רכוש בו משדרש ממנו לעשות כן שוטר או

 מפקח, או כל אדם אחר שהסמיך לכך המנהל•״

ה « 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (10) יביא: נ ק ן ת  תיקו

 ״(11) לא יכניס לשדה התעופה ולא ישא בו כלי נשק או חפצים אחרים
 העלולים לסכן את בטחון שדה התעופה או בטחון כל אדם או רכוש בו.״

: 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות התעופה למען בטיחות ש  ד
 הטיס)(תיקון מס׳ 2), תשל״ג—1972״.

 כ״ב בחשון תשל״ג(30 באוקטובר 1972) ש מ ע ו ן פ ר ס
 >חמ 55206׳•) שר התחבורה

קי א״י, כרד גי, עמי 2551; ס״ח 33, תש״י, עמ׳ 73; ס״ח 665, תשל״ב, עמ׳ 148.  1 חו

 2 ע״ר 1937, תוס׳ 2, מס׳ 707, עמ׳ 563. י

 3 ק״ת תשכ״ו, עמי 2692¡ ק״ת 2923, תשל״ג, עמי 156.

ת 2932, י״ בכסלו תשל״.ג, 16.11.1972 ו נ ק ת  258 קובץ. ה



 פקודת מחלות נעלי חיים, 1945
ות בדבר סימון בקר למניעת התפשטות מחלות מדבקות  תקנ

י אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 1
 אלה:

ת פ ל ח  1. : בתקנות מחלות בעלי־חיים (סימון בקר) (מס׳ 2), תש״ך—1960 2, במקום תקנה 14 ה
 תקנה 14

 יבוא:
ת סי«יז 14. בעד ביצוע הסימון לפי תקנות אלה תשולם אגרה של 75 אגורות  ״אבי

 לכל ראש בקר בעדר עד 50 ראש,׳ בעד ביצוע הסימון לכל ראש בקר
 נוסף, תשולם אגרה של 60 אגורות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (סימון בקר) (מם׳ 2) (תיקון), השפ
 תשל״ג—1972״.

ב ת י ם ג י י  י״ט בחשון תשל״ג(27 באוקטובר 1972) ח
 >חמ 8200») שר החקלאות

ר 1945, תום׳ 1, עמי 1457, עמ׳ 155. ״  1 ע

 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 1410; תשכ״ו, עמ׳ 973; תשל״א, עמי 635.

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
ת הפה והטלפיים ל ת ת בדבר מניעת מ ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־20 לפקודת מחלות בעלי־חיים׳ 1945 אני מתקין
 תקנות אלה:

ג י ־ י ח ! ה , במקום תקנה 0  1. בתקנות מחלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש״ד—1959 2
 ונקנה 10

 יבוא: .
ת 10. בעד הרכבת חיסון מפני כל אחד מטיפוסי נגיף מחלה על ידי רופא  ״אגרו

 וטרינרי או מפקח ישולמו אגרות בשיעורים המפורטים להלן:
 שיעור האגרה

ת , ו ד י ל  ג
 בעד מנת תרכיב שלמה לבקר,

 למעט בקד מגזע מקומי 1.85
 בעד מנת תרכיב חלקית לבקר׳

 למעט בקר מגזע מקומי . —•1
 בעד מגת תרכיב שלמה לבקר מגזע מקומי 1.50
 בעד מנת תרכיב לכבשים ועזים ו 0.60

 בעד מנת תרכיב לחזירים 0.60״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקה)׳ י״=
 תשל״ג—1972״. י

י ת ב ם ג י י  י״ט בחשון תשל״ג(27 באוקטובר 1972) ח
 >חמ 73826) שר החקלאות

ס׳ 1, עמ׳ 155.  1 ע״ר 1945, תו

 2 ק״ת תש״ד, עמ׳ 227; תשכ״ד, עמ׳ 957¡ תשכ״ו, עמ׳ 2278¡ תשכ״ז, עמ׳ 466; תשל׳׳ב, עמ׳ 589.

ת 2932, י׳ בכסלו תשל״ג, 16.11.1972 259 ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת בריאות העם (תקנות בעניו צרכי מזון), 1935

ות בדבר יסודות משמרים בצרכי מזוך  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

 יייזיי יייי8״ 1. בחלק א׳ של התוספת לתקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—
 21965, לאחר פריט 23 יבוא:

ר ג׳ ׳ טו ר ג  ״טור א׳ טו

 24. שזיפים מיובשים חומצה סודבית 500״.

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון) (תיקון), ש ז  י
 תשל״ג—1972״.

ה ד ך פ ו ר  נתאשר. ב
 כ״ט בחשון תשל״ג(6 בנובמבר 1972) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 , (וזמ 77356)

ב ו ט ־ ם ש ר ו ט ק י  ו
 שד הבריאות

׳ג, עמ׳ 7. ס׳ 1 מם׳ 496, עמי 53; ס״ח 352, תשנ׳  1 עייר 1935, תו

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1123; ,־תשכ״ח, עמי 1085; תש״ל, עמ׳ 1479; תשל״ב, עמי 130.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי למלט פורטלנד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5׳ 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 > אני מצווה לאמור: •י•

* 1. בצו זה —  מדמי

 ״מלט׳•׳ — צמנט פודטלגד אפוד מהסוג שסיווגו לפי:פרט 25.23.1000 לתוספת לפקודת
!  תעריף המכס והפטורים, 1937 2

!  ״בלו״ — בלו שהוטל לפי צו הבלו על מלט (הטלת בלו), תשכ״ח—1967 3
 ״מפיץ״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לרכוש מלט מיצרן ולמכרו לאחרים;

 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייצר נןלט בישראל׳ לרבות סוכנו לשיווק מלט
 או מפיץ שלו 5

 ״יבואן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייבא מלט ושאינו יצרן!
 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מלט, לרבות סיטונאי או קמעונאי ולמעט

 יצרן׳ מפיץ או יבואן!
 ״יצרךמוצרים״ —אדם שעסקו או חלק מעסקו לייצר מוצרים ממלט;

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24.

ת — שיעורי מק״ח, תשל״ג, עמ׳ 7. ״  2 ע״ר 1937, תום׳ 1, עמ׳ 183¡ ס״ח השכ״ח, עמ׳ 118; ק

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 558; תשל״ב, עמ׳ 1180.
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 ״מנהל״ — המנהל הכללי של משרדי;׳ן,מסחר והתעשיה או המשנה למנהל הכללי של משרד
 המסחר והתעשיה ן

 ״תעודת פטור״ — תעודת פטור לפי סעיף 62(א) לחוק לעידוד השקעות הון, תעזי״ט—
! 4 1959 

 ״מחיר״ — מחיר המלט כולל דמי העמסה על כלי רכב. י

 2. ; (א) המחיר המקסימלי למלט־ הוא כמפורט בתוספת. 8חיר־«ק8י«לי

 (ב) לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר מלט במחיר העולה על המחיר המקסימלי,
 אלא אם ניתן לכך היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ג) לא יתן המנהל היתר כאמור בסעיף קטן (ב) אלא אם הוכח להנחת דעתו' כי
 מכתב אשראי בקשר ליבוא מלט נפתח לפני יום ל׳ בתשרי תשל״ג (8 באוקטובר 1972)

 בבנק סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כספים)׳ 51941.

ת י ־ נ ל ה ה נ מ ת ה א ר מ ת י ך ה כ  3. לא ימכור יצרן־מוצרים או קבלן־בניד, מלט אלא אם קיבל ל
 : • ,• י ה8כירה

 ,ובהתאם לתנאי ההיתר.
׳ ־יטיל ( ר ו פ ט פודטלנד א  4. צו ,הפיקוח על מצרכים ושירותים (המחיר המקסימלי למל

 תשל״ג—61972— בטל.
ד השפ נ  5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פודטל

 אפור)(מם׳ 2)׳ תשל״ג—1972״.

 תוספת
 (סעיף 2)

ד ג׳ ר א׳ טו  טו

נה במכירה על ידי ת לטו רו  בלי

נה היא ש סוחר, כשהמפירה לקו כ ר  יצרן, כשו/מלט נ

 ממחסן
חר  הסו

 ישירות
 ממחסן היצרן

ל מ נ  או מ
 היבוא

דת יבואן  ללא תעו
ר  פטו

 לפי תעודת
 פטור

 האריזה
 והמשקל

יות של 71 114 114 119 128  בשקים, בכמו
ת או יותר ו נ  •10 טו

 ,בשקים, בכמות של 73 166 116 121 . 130
נות  :טונה אחת עד 10 טו

135 

 67.50 110.50 110.50 ו

 בשקים, בכמות של
 יפחות מטונה אחת

ת של רת, בכמו ו  בתפז

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 ׳עזר המסחר והתעשיה

נות או יותר  17 טו

 ב׳ בכסלו תשל״ג(8 בנובמבר 1972)
 >חמ 74111)

 * סייח תשי״ט, עמ׳ 234.
 5 ע״ר 1941, תופ׳ 2, עמ׳ 1380.

 s ק״ת תשל״ג, עמ׳ 88.
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 פקודת הסמכויות בעני! היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

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

 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—
 1962 ״׳ ״נשק ותחמושת״ — יימחק.

 2. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ג—1972״,

 תיקון התוספת
 הראשונה

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 כ״א בחשון תשל״ג(29 באוקטובר 1972)
 (וומ 740507)

 1 ע״ר 1939, תופ׳ 1, עמ׳ 37; ס״ה תשי״ב, עמי 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1901; תשכ״ז, עמי 2408.

 פקודת הדרכים ומסילות הבמל (הגנה ופיתוח), 1943
לת הפקודה  צו בדבר תחו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 ג
 אני מצווה לאמור:

. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 133.220—128.620 1 . 
 בקירוב על כביש 12: צומת ראם — צומת כנות ומסתיימת בנקודת ציון 134.560—127.700
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/174/6064
 הערוכה בקנה מדד, 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ט בחשון תשל״ג (6 בנו־

 במבר 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוזות תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 12: קטע צומת
 ראם — צומת כנות) (שינוי תווי), תשל״ג—1972״.

 תחולת הפקודה
 על דרי

 רשות לעיין
 גהעתק המפה

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 כ״ט בחשון תשל״ג(6 בנובמבבר 1972)
 (חמ 75050)

ם׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמי 144.  ע״ר 1943, תו
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 פקודת ה$סחר עט האויב, 1939

 צו הקניה מס׳ 746

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1)(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
 1939 שהועברו אלי, ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 צו הקניה מס׳ 39 מיום 22.7,1941 שפורסם בעתון רשמי 1941, תום׳ 2 מס׳ 1116,
 עמ׳ 950, בטל במידה שהוא חל על רכושו של דוד אהרן וינדרמן(מס׳ סדורי 62).

 תחילתו של צו זה היא מיום כ״ג בתשרי תשל״ג(1 באוקטובר 1972).

ד ר ג ו ג י  ש׳ ו
 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמי 79.

 כ״ג בתשרי תשל״ג(1 באוקטובר 1972)
 (חמ 72010)

י בל ן מקו ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 צו בדבר ביטול המועצה המקומית קרית־ גת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות!, אני מצווה לאמור:

ל ו ט י  1. בתוםפת ׳הראשונה; לצו המועוצות המקומיות (א)׳ תשי״א—1950 > פרט (עט) — ג
 פרט (עט)

ת פ ס ו ת  ב
נה  הראשו

 בטל• ־ד.,־־ד.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (קרית־גת׳ ביטול), תשל״ג—1972״, השפ

ג ר ו ף ב ס ו  כ״א בחשון תשל״ג (29 באוקטובר 1972) י
) ־ שר הפנים 8 0 מ ״ ח ) 

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

 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178¡ תשל׳׳א, עמ׳,1331.
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 פקודת העיריות
 אכרזה על היותם של תושבי אזור קירית־ גת לעירית

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות אני מכריז לאמור:

 אכייה על 1. מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור קרית־גת׳ כפי שהוא מתואר

 עיייי* היי1׳־5״ בתוספת׳ עיריה שתיקרא ״עירית קרית־גת״.

ם 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על עירית קרית־גת, תשל״ג—1972״. ש  ה

 תוספת
 (סעיף 1)

 האזור שתושביו יהיו עירית קרית־גת כולל גושי רישום קרקע וחלקי גושים
 כלהלן:

 גושים 1563׳ 1564, 1831, 1834׳ 1836׳ 1838, 1855, 1856 ו־1865 — בשלמותם;
 חלקי גושים 1549, 1565, 1570׳ 1571, 1602, 1603׳ 1606, 1608׳ 1609, 1830,
 1832, 1833, 1835, 1837, 1839, 1840, 1857, 1859 עד 1861 ו־1863, כמסומן במפה
 הערוכה בקגה מדד, 1:5000 והחתומה ביד שר הפגים ביום ז׳ בסיון תשל״א (31
 במאי 1971) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים׳ ירושלים, במשרד הממונה
 על מחוז הדרום, בארישבע, ובמשרד עידית קרית־גת (להלן, בפרט זה — המפה) ז

 השטחים באדמות ג׳ממה המסומנים במפה באותיות א/ ב׳ ו־ג/

ג ר ו ף ב ס ו  כ״א בחשון תשל״ג(29 באוקטובר 1972) י
< שר הפנים 8 0 7  >״מ 1

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197. נ  1 דיני מדי

 פקודת העיריות
ת־אתא בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים  חוק עזר לקרי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות!׳ מתקינה מועצת עירית
 » קרית־אתא חוק עזר זה:

 ״יייי* 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היד, הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שנים;
 ״המחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ י מדי נ  1 די
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 ״בגין״ — כל מבגד. שהוא בנוי אבן, ביטון, בחל, חימר, עץ או חומד אחר לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מרפסת׳ גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 ן אליו או כל כותל, סוללה׳ סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים

 להקיף או לתחום קרקע כלשהי, כולל חצר!
 ״חצר״ — שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה

 או לכל צורך אחר של אותו מבנה!
 ״שטח בנוי״ — שטח שהעיריה הכריזה עליו׳ באישור הממונה על מחוז חיפה, כעל שטח

 בנוי לענין חוק עזר זה!
 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!׳

 ״העיריה״ — עירית קרית־אתא!
 ״ראשהעיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״המפקח״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מפקח לצורך חוק עזר זה.

 2. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל המגרש לנקות את המגרש דרישת ניקוי

 ומאת המחזיק בבנין, ובאין מחזיק ~ מאת בעל הבנין, לנקות חצר או כניסה של אותו
 בנין•

 י (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יע לבצעו.

 3. בעל הנכס או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה. חוגה לפלא
 אחדי הודעה

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף 3׳ או ניקוי על ידי

, הטידיה יד  ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים׳ הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית העיר
 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי העירית תהיה בשיעור שנקבע בתוספת. אגר» ניקוי

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של ן על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים
 לפי מספר החדרים התפוסים בידיהם! לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות

 כמחזיק בשני חדרים.

. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש׳ חצר או כניסה רשות הניפה 6 

 לבנין כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאה דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. : מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מפירי! הודעה
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו •הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך .אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם• אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום העירית שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
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 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזד זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

 9. חוק עזר לקרית־בנימין(ניקוי חצרות וכניסות לבנינים)־ תשכ״א—961[ 2 — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ־׳חוק עזר לקרית־אתא (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
 תשל״ג—1972״.

 עונשין

 ביטול

 אגרת ניקוי
ת רו  בלי

35 
25 

70 
50 
50 
40 
10 

 תוספת
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

 2. בעד ניקוי מגרש כשיש צורך להשתמש בטרקטור׳ ששטחו
 עד חצי דונם

- לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו
 3. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם

 לכל דונם נוסף או חלק ממנו
 4. בעד ניקוי כניסה לבנין

ו ו י ה נ  נתאשר. צ
 י״ג בתשרי תשל״ג (21 בספטמבר 1972) ראש עירית קרית־אתא

 (חמ 834419)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 2 ק״ת 1194, תשכ״א, עמ׳ 2726.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעמק־ חפר בדבר מפגעי תברואה

, מתקינה המועצה ,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י
 האזורית עמק־חפר חוק עזר זה:

ל 1. חוק עזר לעמק־חפר (מפגעי תברואה)• תשי״ט—1959 2 — בטל.  ביטו

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (מפגעי תברואה) (ביטול), תשל״ג—
 1972״.

־ צ בי ן ׳ ב  נתאשר. ח
 י״ז בחשון תשל״ג(25 באוקטובר 1972) ראש המועצה האזורית עמק־חפד

 (חמ 846007)

ג ר ו  יוםן£ ב
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד,, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 916, תשי״ט, עמי 1514.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים ר בדבר מ ו כ ר כ - ה נ  חוק עזר לפרדס־ ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור

 חוק עזר זה:

ת פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לפרדס־חנה—כרכור (מס עסקים מקומי), תשי״ז—957נ 3 ה
ת פ ס ו ת  , , ה

 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ס לשנה מ  שיעורי ה

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 לקרח 150
 לתמרוקים ׳ 200

 לחדכיזי מיצים 1000
 לשימורי סירות וירקות 150
 למוצרי גומי 150
 לתיקי ניר 300

 בית מלאכה —
 שאין משתמשים בו בכוח מכני 30

, המעסיק — י מ  שמשתמשים בו בכוח מ
 1 עובד 50

 2 עד 5 עובדים 100
 למעלה מ־5 עובדים. 150
 למוצרים הימיים 30
ת 70  לשרברבו

יות 150 נ  לתיקון חשמל למכו
 בית מלון 100

ת — ח ק ר  בית מ
 במרכז 500
 בכל מקום אחר 50

 בית קולנוע 300

 בית קפה —
 דרגה 1—2 70
 דרגה 3 90

 דרגה 4 300
! חלוקה — 20 ר ל ו  בנזין, נפט, ס

 משאבה במושבה (תחנה) 175
 משאבה בכביש ארצי 600
ל מועסק . 200  . בנק, בשל כ
 גנון נוי 20

רות  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 אגודה צרכנית שיתופית 175
 אופנוע — מכירה או תיקון —

 במרכז 45
 בשוק 25
 . במקום אחר 35

נית — בית מלאבד• לתיקון 100  אופנוע, מכו
 אופניים — בית מלאכה לתיקון 20

 אטליז —
 במרכז 200
 בכל מקום אחד 100
 בסיטונות 350

 אספקת חשמל 5000
 ביטוח — סוכנות, סניף 200
 בית דפוס 200

ת חולים פרטי —  בי
 עד 50 מיטות 210
 מ־ 51 מיטות עד 200 350

 למעלה מ־200 מיטות 1000
 בית חרושת —

 לאיטונג . • • 4000
 לסיליקט 1000

 למוצרים פלסטיים —
 עד 10 פועלים 300

 למעלה מ־10 פועלים 1000
 לייצור מרצפות 1500

 ליציקה או מוצרי מתכת —
 עד 10 פועלים 300
 למעלה נד10 פועלים 500

 למי סודה, מיצים, טרופיקולה 4000
 לחרטות עץ 2500

ת ישראל, נוסח הדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

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

 3 ק״ת 670, תשי׳׳ז, עמ׳ 757; ק״ת 2010, תשכ״ז, עמ׳ 1679¡ ק׳׳ת 2677, תשל״א, עמ׳ 686.
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רות ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 מכולת —
 במרכז 150
 בכל מקום אחר 70

נות במרכז 1000  בסיטו
נות בכל מקום אחד 500.  בסיטו

 לממתקים ומשקאות —
 במרכז 50
 בכל מקום אחר 20

 למכשירי כתיבה —
 עד 16 מ״ר 100
 מעל 16 מ״ר 150
 למכשירי חשמל וצרכי חשמל 200
 למכשירי חשמל וצרכי חשמל בשוק 13

 לנעלים—
 עד 25 מ״ר 50

 למעלה מ־25 מ״ר 200
 לסידיקית 12
ת '85 ו  לצעצועים ומתנ

 לרהיטים 150
 לשעונים 50
 לתוצרת חלב, ביצים 25

 חשמלאי —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 25
 המעסיק עובדים שכירים 100
ני רדיו וטלוויזיה 50  חשמלאי לתקו
נות 25  טבק או סיגריות — בסיטו

רת תשלום 100  טרקטור לשמוש חקלאי — תמו
י 250 מ י  טרקטור לעבודות לפי ציוד מ

 לול עופות לביצים או בשר —
 100 עד 200 10
 201 עד 400 50

 401 עד 1000 100
 למעלה מ־1000 120

ת — י מ י  מאפיה מ
 עד 6 מועסקים 300

 למעלה מ־6 מועסקים 2000
 מדגרה מסחרית, שקיבולה —

 עד 6000 ביצה 45
 למעלה מ־6000 ביצה 200
 מהנדס או מודד מוסמך 150
 מהנדס אדריכל 300
 מונית 00!
 מוסד חינוכי פרטי 100
ה חינוכית לילדים 100 י מ י מ  מוסד נכים ו
יות 200 נ  מוסך או סיכה למכו

 מזנון —

 במושבה 40
 בתחנת אוטובוסים 150
 בקולנוע 65
 בתחנת דלק 60

 לתיירים 100

ת לעצים ופרחים -  גידול פרחים ומשתלו
 בדונם אחד או חלק ממנו

ו  לכל דונם נוסף או חלק ממנ
 גן או גנון ילדים פרטי

רת תשלום נות, תמו  גיזום פרדסים במכו

נית משא בטונות —  הובלה במכו
 עד 2

 למעלה מ־2 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה ימ־10
 משרד אזורי להובלה

 הנהלת פרדסים, בדונמים —

 עד 100
 למעלה מ־100 עד 200
 למעלה מ־200 עד 400
 למעלה מ־400 עד 600

 למעלה מ־600
 זגג

 זגג — קבלן לזגגות
 חייט

 תעשית מלט
קת —  חלו

 חלב
 קרח 1

 עתונים
ות או סוכן כנ  עתונים על ידי סו

ות —  חנ
 לבגדי ילדים

 לבושם או תמרוקים
 לגרעינים ובטנים

 לדגים ועופות —
 במרכז

 בכל מקום אחר
 לדקורציה
 לחמוצים

 לחמרי בנין וברזל —
 במרכז

 בכל מקום אחד
 לסלון אופנה
 לטקסטיל —

 במרכז

 בשוק
 בכל מקום אחר

50 
6 

35 
75 

40 
180 
250 , 
500 
200 

60 
85 

140 
175 
320 
12 
50 
30 

150 

12 
10 
10 
70 

35 
100 
15 

100 
20 

100 
100 

200 
100 
500 

200 
35 

150 

150 
40 

70 
40 

 לירקות —
 במרכז

 בכל מקום אחר

 לכלי בית ומטבח —
 במרכז

 בכל מקום אחר
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רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי ו ר י ל  תיאור המלאכה או povú ״המס ב

ות 150 נ  צביעת מכו
 צלם או צרכי צלום 70
 צמר לסריגה 70

 קבלן בנין, כבישים, תיעול, ביוב, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, שהיקף עבודתו

 לשנה בלירות —
 עד 15000 70

 מ־15001 עד 30000 100
 מ־30001 עד 45000 100
 מ־45001 עד 60000 150
 מ־60001 עד 90000 300
 מ־90001 עד 120000 400
 מ־120001 עד 200000 800

 מ־200001 עד 400000 1500
 מ־400001 עד 500000 2000
 מ־ 500001 עד 1000000 4000
 למעלה מ־1000000 5000

 קבלן משנה או בנאי שהיקף עבודתו בשנה
 בלידות —

 עד 10000 40
 מ־10001 עד 30000 70

 למעלה מ־30000 ומעלה 150
 קונדיטוריה 30
 קיוסק למכירת גזוז או סיגריות 20

 רופא, או רופא שיניים 100
 רפד 12
ת 50 פ  ר

 שירות אוטובוסים בין עירוניים 3000
 שרברב 100

 שתילים של עצי פרי או נוי —
 בשוק 20

 במושבה 50

 שירות ריסוס, תמורת תשלום 90

פרת 30״•  תו

 מחלק גז 50
 מחסן ?!ירוד 25
ת "80 ו כנ  מכבסה או סו

ן ליופי  מכו
ות 70  בחנ
 בדירה פרטית 50
ות 25 נ  מנהל חשבו

 מסגריה מכנית 200
 מספוא,— מספק 250
 מספרה 50

 מספרד, לנשים 100
 מעבדה לתמרוקים 100
 מרפאת שיניים 200
 מריטת עופות 20

נות 250  משקאיךנ משכרים בסיטו
 נגר 50

 ה  נגריה שמספר המועסקים ב
60 ! 

150 3—2 
250 5 — 4 
 6 ומעלה 300
 נפח 50
 סיד — מכירה או כבוי 70
 סוחר עצים 50

חר בהמות 150  סו
 סנדלר 15
 ספריה פרטית 15
 עגלון 50
ת . . . 50 ו פ ו ת ע ך י כ  מ

ן 70 די  עורר'
 פחח ״ 50
 פחים או גרוטאות 40

 פרי הדר — משווק או סוכן או סוחר 110
 צבעי —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 70
 המעסיק עובדים שכירים 150

 תחילה

ר ג ע  הוראות מ

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1972/73,
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי לשנת 1972/73 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

̂־ זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חנה—כרכור (מס עסקים מקומי) (תיקון),  4. לחוק עז
 תשל״ג—1972״.

ן ו ד ן ש י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית פרדס־חנה—כדכוד

 נתאשר.
 י״ג בתשרי תשל״ג(21 בספטמבר 1972)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים על ידי
 המועצה המקומית דאלית אל־כרמל

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!, אני מודיע כי המועצה
 המקומית דאלית אל־כרמל אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות

.  ולוחיוודמספד בבנינים), תשל״ב-1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  י״ז בחשון תשל״ג(25 באוקטובר 1972) י
) י שר הפנים י 6 5 2 2  >חמ 5

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד,, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמי 36. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 2829, תשל״ב, עמי 912.

ו תשל״ג, 16.11.1972 ל ס נ ת 2932, י׳ נ ו נ ק ת  270 קובץ ה
, ירושלים רות הודפס ע״י המרפים הממשלתי  המחיר 80 אגו


