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 פקודת מס הכנסה

ל ״ ח ת נ ו י ו בהיאחז ם ו מי י י ו בים מס ת בישו ו ח נ ה ר ו ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

8 1. בתקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מםויימים ובהיאחזויות נח״ל),  י!ייייי ״?׳* 2
, בתקנה 2ב —  תשי״ז—1957 2

 (1) בתקנת משנה (ב), הישוב ״חצור״ — יימחק ואחריה יבוא:

 ״(ב1) מי שהיה תושב חצור שנים עשר חדשים רצופים לפחות, יהא זכאי
 לפטור או להנחה ממס על הכנסתו בכל שנה משנות המס 1969 עד 1971
 בשיעור יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו
 תושב כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה
 של תושב כאמור כל סכום העולה על 400 לירות פי מספר החדשים שבהם

 היה תושב כאמור באותה שנה.

 (ב2) מי שהיה תושב חצור שנים עשר חדשים רצופים לפחות, יהא זכאי
 לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בשנת המס 1972 בשיעור יחסי שהוא
 •כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב כאמור לסך
 כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה של תושב כאמור
 כל סכום העולה על 600 לירות פי מספר.החדשים שבהם היה תושב כאמור

 באותה שנה.״!

 (2) בתקנת משנה (ו), במקום ״1972״ יבוא ״1971״ ואחריה יבוא:

 ״(ו1) מי שהיה תושב מצפה דמון שנים עשר חדשים רצופים לפחות, יהא
 זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בשנת המס 1972 בשיעור יחסי שהוא
 כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו.תושב כאמור לסך
 כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה של תושב
 כאמור כל סכום העולה על 750 לידות פי מספר החדשים שבהם היד, תושב

 כאמור באותה שנה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״•תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מםויימים ובהיאח׳
 זויות נח״ל) (תיקון), תשל״ג—1973״.

ד י פ ס ס ח נ  י״ח בשבט תשל״ג(21 בינואר 1973) פ
) שר האוצר' ד 2 3 ״ ° מ ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ם״ח תשל״ב, עמ׳ 65.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1216,- תשל״ב, עמי 1449.

 744 קובץ התקנות 2967, ו׳ נאדר א׳ תשל״ג, 8.2.1973



 פקודת מס הכנסה
ת ל י י א ל תושב ת ש ו ס נ כ ל ה ס ע מ ת מ ו ח נ ה ר ו ו ט ת בדבר פ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה •י, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. : בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת), ייייויי»p׳
, בפסקה (3), במקום ״1972״ יבוא ״1971״ ואחריה יבוא:  תשט״ז—1956 2

 ״(4) לגבי שנת המם 1972 - סכום העולה על 700 לירות פי מספד החדשים
 שישב באילת באותה שנה.״

י השפ ג ש ו ל ״ ת ש ו ם נ ה ס על ה מ ת מ ו ח נ ה ף ו ן ט פ ה ( ס נ כ ם ה ת מ ו נ ק ת א ״ ף ק י  ^ ^ י

 אילת) (תיקון), תשל״ג—1973״.

 י״ח בשבט תשל״ג(21 בינואר 1973) פ נ ח ס ס פ י ר
״ שר האוצר 2 3 1 י  >״« 0

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ב, זנמ׳ 64.

 2 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 576; ק״ת תשכ״ט, עמי 1330.

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
ה ריזפלד ל א ל ו ו ר ש קרן ק ד ק ה י ה ל נאמנ ם ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

ל א ר ש י ת ב ו ב ר ת וך ו נ  לחי

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 לאמור:

 1. אלה קלרה ריזפלד, אברהם הרמן, הרב יצחק ידידיה פרנקל׳ אריה וינברג, חיים רשות להתאגד
 דינשטיין, דניאל יעקבזון ויקותיאל בהרב (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד זה ייקרא ״קרן קרול ואלה ריזפלד לחינוך ותרבות בישראל״. שפ התאגיד

 מטרות התאגיד הן לתמוך במוסדות חינוך ותורה ולהעניק מילגות לתלמידים במוסדות מטרות
 התאגיד

.3 
 אלה, לסעד ולתמוך במוסדות תרבות ולהקציב סכומים למוסדות צדקה וחסד.,

 4, הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דק וחשבון מפיית דיז
ם ^ וחשגיו י פ ם ו  שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם,ידיעות נוספות ומסמכים נ

 רכוש התאגיד, ,הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זד\ ייקרא ״צו הקדשות לצרכי צדקה (קרן קרול ואלה ריזפלד לחינוך ותרבות השפ
 בישראל), תשל״ג—1973״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י״ח בשבט תשל״ג(21 בינואר 1973) י
 >חמ 78093< שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד א׳, עמ׳ 107.

 קובץ התקנות. 2967, ו׳ באדר א׳ תשל״ג, 8.2.1973 745



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ג כ י ר ם לכל י ל ע פ מ ם ו י כ ס ו ל מ ח ע ו ק י ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
 תשיי׳ח—1957 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש״ל—
(להלן — הצו העיקרי), אחרי הגדרת ״מפעל״ יבוא: 2 1970 

 ״ ״מוסד שירות״ — מפעל שבו ניתנים שירותי אחזקה ותיקונים לרכב או לרכב מנועי
 מתוצר או מדגם מסרים.״

 2. אחרי סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

 ״מוטי שיייי׳ 2א. (א) לא יפתח אדם ולא ינהל מוסך שירות, לא יעשה בו עבודה
 או מלאכה ולא יתן בו שירות, אלא לפי אישור מאת הרשות ובהתאם

 לתנאים שקבעה ברשיון.
 (ב) אישור כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למבקש שהוכיח להנחת
 דעתה של הרשות כי הוא ממלא אחרי סעיף 5 וכן כל תנאי נוסף שקבעה

 הרשות אם לדעתה יש צורך בו.

 (ג) בעל מוסך שירות שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) רשאי
 להציג שלט בצורה שקבעה הרשות בהודעה ברשומות.

 (ד) בוטל אישור לגבי מוסך שירות׳ יסיר בעל הרשיון את השלט
 שהציג לפי סעיף קטן(ג).״

 בסעיף 10 (ב) לצו העיקרי, במקום פסקה(4) יבוא:
 ״(4) שלושה בעלי מקצוע מתוך הארגון או האיגוד הארצי, המייצג את

 המספר הגדול ביותר של בעלי המפעלים במקצוע שבו ניתנת ההסמכה.״

.3 

 4. במקום סעיף 17 לצו העיקרי יבוא:

 ״עשייי* שידיי* 7. עבודה או מלאכה במפעל ייעשו במיומנות מקצועית, ולגבי מכלולים
 בהתאפ להוראות

 בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה או המלאכה ככל האפשר בהתאם היצרו
 להוראות התיקון של היצרן לגבי התוצר, הסוג והדגם של הרכב.״

 במקום סעיף 19 לצו העיקרי יבוא:

 ״השתלמות 19. (א) הרשות רשאית לערוך השתלמויות של מנהלים מקצועיים

 בענינים המנויים בסעיף 10(א) ולקבוע כללים ותנאים להשתתפותם
 ולהשתלמותם של בעלי כתב הסמכה או אישור.

 (ב) הרשות רשאית להזמין בעל כתב הסמכה או אישור להתייצב
 במקום ובמועד שנקבע בהזמנה לשם השתלמות, אם לדעתה הדבר דרוש

 להשלמת ידיעותיו.
 (ג) בעל כתב הסמכה או אישור שהוזמן להשתלמות חייב להתייצב
 במקום ובזמן שנקבע כאמור, זולת אס ניתנה לרשות סיבה סבירה לאי־

 יכולתו להתייצב כאמור.״

.5 

 תיקון פעיף 1

 הופפת
 פעי!» 2א

 תי5ןון פעיף 10

 הוולפת
 פעי!) 17

 החל6ת
 פעי1» 19

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 2186.
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 ,,הופכת
 םעי1» 19א

 מייויז הו»פ8מ

 החילה

 6. - אחרי סעיף 19 לצו העיקרי ימאי:

 ״יעיי*»ייגי» 19א. (א) הוגשה לרשות תלונה על רשלנות בביצוע עבודה או מלאכה
 במפעל או על מתן שירות לקוי על ידי בעל כתב הסמכה או אישור,
 רשאית הרשות להביא את הענין לבירור בפני ועדת תלונות שמינה לכך
 שר התחבורה (להלן — ועדת תלונות)׳ בהרכב זה: נציג משרד התחבורה

 ונציג האיגוד הארצי המייצג את המספר הגדול של בעלי המפעלים.

 (ב) ועדת התלונות רשאית לחייב בעל כתב הסמכה או אישור
 להיבחן כפי שהיא קבעה אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות
 הציבור או טיב השירות, והיא רשאית להמליץ בפני הרשות על ביטול

 רשיון המוסך או התלייתו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

 (ג) ועדת התלונות לא תקבל החלטה לפי סעיף קטן (ב) אלא אם
 נתנה לבעל רשיון המוסך, כתב ההסמכה או האישור הנוגע בדבר הזדמנות

 לטעון את טענותיו ולהביא ראיותיו.״

 7. בסוף התוספת לצו העיקרי יבוא:
 ״בדיקה שנתית של רכב פרטי׳ אופנוע או רכב מסחרי שמשקלו

 הכולל המותר עד 4000 ק״ג בתחנת בדיקה מאושרת 5 לירות
 בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל

 4000 ק״ג בתחנת בדיקה מאושרת 8 לירות״

 8. ,תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ט״ו בשבט תשל״ג(18 בינואר 1973)
 (חמ 75513)

 יניקיז תקנה 2

 תיקמ וזקנה 3

 השפ

 פקודת הרוקחים
ם קי י ם מז י קל מי כי ם ו י ל רעל וקם ש ו ם ושי ת ז י ר ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(1) לפקודת הרוקחים ג

 1. בתקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים מזיקים), תשכ״ט—
(להלן — התקנות העיקריות)׳ בתקנה 2׳ אחרי ״לא ימכור אדם״ יבוא ״ולא יחזיק״. 2 1969 

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות אחרי ״לא ימכור אדם״ יבוא ״ולא יחזיק״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרוקחים (אריזתם ושיווקם של סמים, רעלים וכימיקלים
 מזיקים)(תיקון), תשל״ג—1973״.

ב ו ־ ט ם ר ש ו י ק ט  ו
 שר הבריאות

 י״ט בשבט תשל״ג(22 בינואר 1973)
 (זזמ 77337)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פיק ק׳׳ו, עמ׳ 1102¡ ס״ח וושכ״ד, עמ׳ 104.

 ? ק׳׳ת תשכ״ט, עמ׳ 1286.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ם ושירותים י כ ר צ רי מ ת מחי א ל ע ר ה ו ס י ר א ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב(א)(2) ו־(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור:

 תיקמ התופפת 1. בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים),

 היאשי״ז. תשל״ג—1973 2 —

 טור א׳ טור ב׳
 המצרך הפרק או מפרט של

 תעריף המכס

 (1) בחלק ראשון —

 (א) אחרי ״גבינה וקום״ יבוא:
 ״דבש טבעי 04.06״

 (ב) אחרי ״קמחים או קיבר של מזרעי שומשומין
 (טחינה)״ יבוא:

 ״עמילן 11.08.9000״

 (ג) אחרי ״מרגרינה ותערובת של מרגרינה עם חלב
 או חמאה״ יבוא:

 ״שימורי דגים 16.04״

 (ד) אחרי ״סוכר״ יבוא:
 ״גלוקוזה ודכסטרוזה 17.02.2000״

 (ה) אחרי ״לחם, פיתות ומצות כשדות לפסח״ יבוא
 ״זיתים 20.02.1000 !20.01.1000
 מיץ ורסק עגבניות 20.02.4000״

 (2) בחלק חמישי׳ אחרי ״ספרי לימוד״ יבוא:
 ״עדשות אופטלמיות, לרבות עדשות מגע 90.01.2000״

 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים) (תיקון),
 תשל״ג—1973״.

 י״ח בשבט תשל״ג(21 בינואר 1973) ח י י ם ב ר - ל ב
< שר המסחר והתעשיה 7 4 ״ 9  >י׳מ 4

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24! תשל״ג, עמי 26.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 554•

 748 קובץ התקנות 2967, ו׳ באדר א׳ תשל״ג, 8.2.1973



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו

ם למוצרי מזון י י ל מ י ס ק ם מ י ר י ח ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו. הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון), ו1יי,וו המופפמ
 תשל״ג—1973 2, בחלק שני, אחרי ״יוגורט״ יבוא:

 טור 8׳
 הפירוט לפי טור ג׳ טור י׳
 תוספת לצו האריזה הכמות

 הפיקוח

 טור ה׳
 המחיר בלירות
 במכירה לצרכן

0.35 

0.20 

0.19 

0.22 

"0.38 

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 170 מ״ל

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

16 

10 

12 

11 

18 

 ״יוגורט״ בטעם פירות —
 ״פרי־גורט״ מתוצרת תנובה

ת מאוחדות  ״פרי חלב״ מתוצרת מחלבו
 ״מעדן חלב״ מתוצרת טרה

י  לבן — 3% שומן -
 ״גיל״ מתוצרת תנובה״,

 ״עוז״ מתוצרת טרה,
ת מאוחדות  ״יעל״ מתוצרת מחלבו

ת ״רז״, מתוצרת תנובה  לבן כחוש — לרבו

 לבניה, —
 ״אשל״ צןתוצרת תנובה,
 ״עידית״ מתוצרת טרה,

ת מאוחדות  ״לשד״ מתוצרת מחלבו

ת חמוצה — 15% שומן  שמנ

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים למוצרי מזון) השפ
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

ב ־ ל ר ם ב י י  ח
 שד המסחר והתעשיה

 י״ח בשבט תשל״ג(21 בינואר 1973)
 (חמ 741199)

 1 ס״ח תשי׳׳ה, עמ׳ 24.

 2 ק׳זת תשל״ג, עמ׳ 562.
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 פקודת הדרכים ומסילות הנמל (הגנה ופיתוח), 943ו
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ג ד  צו ג

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

, 2  1. (א) הפקודה תחול על שני הקטעים בכביש 21: חיפה—עכו—ראש הנקרה
 המפורטים להלן:

 (1) הקטע ברוחב עד 50 מטר, המתחיל בנקודת ציון 272.900—159.985
 בקירוב עד לנקודת ציון 272.190—160.280 בקירוב על הכביש האמור!

 (2) הקטע ברוחב עד 20 מטר, המתחיל בנקודת ציון 272.290—160.250
 בקירוב עד נקודת ציון 272.000- 160.385 בקירוב בכניסה לקיבוץ גשר הזיו.

 (ב) קטעי הדרך האמורים מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/412/4396
 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומד, ביד שר העבודה ביום י״ג בשבט תשל״ג(16 בינואר

.(1973 

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז חיפה, שד׳
 הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש 21 : חיפה — עכו — ראש הנקרה)
 י(קטע ליד קיבוץ גשר הזיו)(שינוי תווי), תשל״ב—1972 2 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(כביש 21 : חיפה — עכו —
 ראש הנקרה) (קטע ליד קיבוץ גשר הזיו) (שינוי תווי), תשל״ג—1973״.

 תחולה הפקודה
 על דיד

 רשות לעיין
 3העתק המפה

 ביטול

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 י״ג בשבט תשל״ג(16 בינואר 1973)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40¡ סייח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ק״ת תשל׳׳ב, עמ׳ 1275.

 פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל״כ-972\
ן ע ט מ ת ל ו י ר ח א ה ו ע י ס י נ א נ ר ת ב ד ק עזר ב ו  ח

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל״ב—1972 ג
, אני מתקין חוק עזר זה: י  י

,  תיכון פעי!־ 2 1. בסעיף 2 לחוק עזר למסילות הברזל (תנאי נסיעה ואחריות למטען), תש״ל—1970 2
 אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) הועלו תעריפי הנסיעה, יהיה נוסע שבידו כרטיס נסיעה, או אותו חלק
 מהכרטיס המשמש לנסיעת חזור, שרכשם לפני העלאת התעריפים׳ חייב

 לשלם את ההפרש בדמי הנסיעה.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, תשל״ב, עמ׳ 85».

 2 ק״ת 2575, תש׳׳ל, עמ׳ 1753.

 750 קובץ התקנות 2967, ו׳ באדר א׳ תשל״ג, 8.2.1973



ל י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. ת

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל (תנאי נסיעה ואחריות למטען) י״»°
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

 נתאשר. י י ר ש ף
 י״ט בשבט תשל״ג(22 בינואר 1973) המנהל הכללי של מסילות הברזל

 (ו!מ 75624)

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 קביעה מרחב
 מכגון מקומי

 גיטול

 חוק התכנון והבניה, תשכ׳יה-965 ן
ל מ ר כ י חוף־ ה מ ו ק ן מ ו נ ב תכ ח ר ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965!, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה,

 והמועצה האזורית חוף־הכרמל, אני מכריז לאמור:

 1. השטח במחוז חיפה, שגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי חוף־
 הכרמל.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור מסומנים בקו כחול בתשריט הערוך גגויוה מדחפ
^ הגנון מקומי 9 7 ף 3 א ו נ י 1 ב 8 ט ( ב ש 1 ב ״ ם ט ו י ט ב י ג פ ; ף ן ״ ע . י ם ב ת ן ן נ ש  בקנה מידה 20,000:! ן

 והם כוללים את תחום המועצה האזורית חוף־הכרמל, כפי שתואר בפרט (כה) בתוספת
 הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—958! 2,

 3. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדה העת?
ן התשריט  י

 הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז היפר״ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף־
 הכרמל, עין הכרמל, דואר נע חוף הכרמל, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 4. צו תכנו? עיר (חוף הכרמל), תשי״ח—1958 3 — בטל.

 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (חוף־הכרמל), תשל״ג—1973״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ט״ו בשבט תשל״ג(18 בינואר 1973)
 (חמ 765800)

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307; תשכ״ט, עמ׳ 223.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ט, עפ׳ 1470.

 8 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1481.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב ד ו ה י ־ ר ו א ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית אור־יהודה חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאור־יהודה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956:« (להלן -
 חוק העזר העיקרי)׳ יבוא:

 הה לפת
 התועפת

 ״ת1ספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 בתוספת זו׳ ״סיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ממושכת ובכמויות
 ניכרות, החסנה כדי להבטיח הספקה ומכירה שנית למעבדים תעשייתיים לצרכים מקצועיים

 ולסוחרים קמעונאים, למעט הספקה לצרכנים.

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

1800 
1350 

2700 
900 

1350 
3750 

1200 
1350 
187.50 
900 

112.50 
150 
375 
562.50 
500 

500 
900 

1800 

 לייצור בושם ותמרוקים
 לתעשיית סבון

 לייצור רעפים, צבורות מלט, מרצפות
 וכיוצא באלה
 לייצור גלידה

 לייצור נעליים
 לטבק או סיגריות

 בית מלאכה —
 לתעשיית המרים כימיים וכיוצא באלה

 לאריזת פירות
 לסנדלרות

 בית דפוס
ות — נ  הובלה במכוניות, בטו

 עי 1
| עד 2 ־  למעלה מ
 למעלה מ־2 עד 5

 למעלה מ־5 פרט לדיזל
 דיזל

 עיבוד פרדסים או שיווק פרי מפרדסים
 ששטהם בדונמים —

 למעלה מ־50 עד 300
 למעלה מ־300 עד 500

 למעלה מ־500

 אגודה. שיתופית לאשראי 3600

 אוטובוס — שירות עירוני או בין־עירוני
 המקיים תחנה להעלאת נוסעים בתחום

 המועצה 5000
 אולם תיאטרון 1800
 אטריות, מקרונים — תעשיה 900
 אולם לריקודים 900
 אופטיקאי — מכירה ותיקון 300

 ארנקים, מזוודות ומוצרי עור —
ות 225  מכירה בחנ
 ייצור 900

 אדריכל — מהנדס 1125
 אספקת מים 5000
 אריזה ומצרכי מזון 600

 אספקת חשמל 5000
ת חרושת —  בי

 לקרח —

 בלי חדר קירוך 0?22
 עם חדר קירור 2700
 לשימורי דגים 1800
 למיון בוטנים וגרעינים 2700
 לגזוז 1350

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת הדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

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

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 466; ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1845.

 752 קובץ וןתקנות 1967, ו' באדר א׳ תשל״ג, 8.11973



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 60 מאפיה —
תות 300  900 לפי

 ללחם — אוטומטית 2250
 4500 מסגריה 150
5 מכבסה אוטומטית 187.50 0 0 0 

 800! משתלה 375
 מספרה —

 לגברים 150
 625 לגברות 375
נית 270 1 מו 500 

2 מוסך — 6 2 5 

יות 500 נ 4 למכו 5 0 0 

5 לאופנועים 187.50 0 0 0 

5 לאופניים 187.50 0 0 0 

 מודד מוסמך 375
 g^o! מפעל לעיבוד שיש ואבן 187.50

3 מחלבה - 0 0 

1 שאינה מעסיקה עובדים 468.75 2 0 0 

6 המעסיקה עובדים .900 0 0 

9 מפעל לייצור גבינה — 0 0 

1 שאיגו מעסיק עובדים 375 8 0 0 

562.50 
 המעסיק עובדים 900
2 מכון ליופי 375 2 5 

1800 
 נגריה מכנית —

 המעסיקה עובדים 1800
1.50 

 שאינה מעסיקה עובדים 1350
9 נגריה בלתי מכנית — 0 0 

 המעסיקה עובדים 900
 900 שאינה מעסיקה עובדים 375
 1350 סיד ייצור ומכירה 150

נות — 1 מכירה בסיטו 1 2 5 

5 דברי מכולת, ממתקים, ביסקויטים 900 6 2 , 5 0 

9 המרי בנין וחקלאות 900 0 

160 
- ת ו נ ! ח 5 0 

 50! פלפל 120
1 פרחים 150 5 0 

 240 צעצועים 150
 375 קרח 120
 375 שמיכות ומזרונים 150
1 תוצרת חלב 180 8 0 

 מזכרות ועבודות בצלאל 180
נות תפירה 180  מכו
1 מכשירי חשמל ורדיו 375 , 1 0 

 מכשירי כתיבה ועתונים 150
- י , ממתקים 150
 1200 מספוא 300
 1800 מעדנים 150

 זגג
ת מרקחת  בי

 ו  בנק או סניף של בנק שמספר העובדים ב
 עד 3

 למעלה מ־3
ות כנ - משרד, סניף או סו  ביטוח ד

 בית חרושת לאריגה וסריגה המעסיק פועלים
 שמספרם —

 עד 5
 6 עד 15

 16 עד 25
 26 עד 75

 76 עד 150
 151 ומעלה

ת קפה או מסעדה —  בי
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים
ת מלאכה לייצור חומץ ואקונומיקה  בי

ת מלאכה לתעשיית בולים  בי
 בית ספד לנהיגה

ת פו  בית חרושת לתעשית תרו
 בית ספר לריקודים

 גן ילדים או גנון
ת גז במכלים ק פ ס מ ות ה כנ  גז — סו

 דיר שמספר הכבשים או העיזים בו
 10 ומעלה — לכל ראש

נות או החסנה  דלק — מכירה בסיטו

 מכירה בסיטונות —
 משקאות קלים ומשכרים

 סיגריות וטבק
 מצרכים אחרים

 עורך דין
 פחח

 צבע עצמאי
 צייר שלטים

 צלם וצרכי צילום
 צורף

 חשמלאי
 טרקטור לשמוש חקלאי תמורת תשלום

 טכנאי שיניים
 טייח

פות — ל עופות שיש בו למעלה מ־100 עו  לו
 לכל עוף

 לונה פארק או מגרש משחקים ושעשועים

 ליטוש ועיבוד יהלומים — המעסיק פועלים -
 עד 25

 למעלה מ־25
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ם המועצה ת ומטאטאים 120 קבלן או קבלן משנה המבצע בתחו  מברשו
 ספרים 150 עבודות בנין, כבישים, תיעול, הנחת צינורות
 דברי הלבשה 210 מים, קידוח אינסטלציה חשמלית או סני
לת 240 טרית או כיוצא באלה, שהיקף עבודתו  צרכי מכו

ם המועצה בלירות הוא —  רהיטים — מקררים וצרכי חשמל 562.50 בתחו
 שעונים — מכירה ותיקון 120 עד 10,000 500

 חייטות 90 למעלה מ־10,000 עד 400,000
 נעליים 150 לכל 100,000 או חלק מהם 500

 רהיטים 375 למעלה מ־400,000 5000
 עגלות ילדים 187.50 רופא, רופא שיניים 562.50
 כלי בית ומטבח 187.50 רואה חשבון 375

90 
ת בה — ו ר פ  רפת שמספר ה

 עד 6
 למעלה מ־6 לכל ראש

 שרברב
ת דלק  תחנ

 מחלק —

150 
150 

 עצים או שתילים
 קפה — קליה וטחינה

25 
150 

2700 

ת בה — ו ר פ  רפת שמספר ה
 עד 6

 למעלה מ־6 לכל ראש
 שרברב

ת דלק  תחנ

 מחלק —

225 
187.50 
240 
150 
180 

 תיקוני נגרות
 גלנטריה

 נקניק
ת רקו  י

 בשר
פות 120 קדח 120  עו
 דגים 180 נפט 90

 פירות מיובשים 150 חלב 180
 חמדי בנין, צבע וצרכי חקלאות 375 לחם 180

גות ודברי מאפה 120 דוכן למכירת —  עו
60 

180 
45 

180 
"375 

 גלידה או משקאות קלים
 בדים או הלבשה

 ממתקים, גרעינים וכיוצא באלה
 ירקות

 סיגריות

וע-— לנ  קו
ת ישיבה — עד 700 4500 מו  שיש בו מקו
 למעלה מי700 5000
 קונדיטוריה 225
 קיוסק 150

 2. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת 1972/73 תוך 30 יום
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד

 שנת 1972/73 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״ג—

 1973״.

 הוראות מעבר

 תחילה

 השפ

ז ז ל ק א ק ז ח  י

 ראש המועצה המקומית אור־יהודה
 נתאשר.

 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)
 >חמ 81135)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ל ב מ ר ־ כ ל ק עזר לדאלירג א ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית דאלית אל־כרמל חו׳ק  הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לדאלית אל־כרמל (מס עסקים מקומי), תשט״ז—956! 3, ה״לפיג
 יבוא:

T\avm״ 
 בתוספת זו:

i ״סוג א״, ״סוג ב״ ו־״סוג ג״ — הסוגים שקבעה המועצה לצורך חוק עזר זה 

 ״בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות׳ החסנה כדי
 להבטיח הספקה ומסירה שנית למעבדים ,תעשייתיים, לצרכנים מקצועיים,

 לסוחרים קמעוניים, למעט הספקה לצרכנים עצמאיים,

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ת ספורט או קליעה ומשחקים 150 דודי שמש — מבירה והתקנה 100  אולם לתחרו
נית 75 בלת נוסעים במונית, לכל מו  אטליז 50 הו

נית משא או בטנדרים, בלת משאות במכו  אספקת חשמל 1000 הו
ית — נ  אריגים — מכירה 100 לכל מכו

נות 40  בגדים משומשים — מכירה 40 עד 3 טו
נות 75 ות עד 5 טו נ  ביטוח 100 למעלה מ־3 טו

נות 125 ת בד 125 למעלה מ־5 טו  בי
ות —  בית מלאכה — חנ

 לתפירה 100 למכירת חפצי אומנות —
ג ״א״ 250  לתעשיד, אחרת, לכל מ״ר של השטח 4 סו
ג ״ב״ 200  בית מלון — סו
ג ״ג״ 200  עד 15 מיטות 150 סו
 למעלה מ־15 מיטות 300 למכירת המרי בנין 120
ת קפה עם טלוויזיה לייצור ומכירת ממתקים 75  בי

רות — ג ״א״ 150 למכירת ירקות או פי  סו
ג ״ב״ 100 בסיטונות 100  סו
ות 50 נ  בלוקים — תעשיה 200 בקמעו
ק 1300 כלי מטבח 60 ק או סניף מ  בנ
 גידול בקר, לכל ראש שגילו מעל לשנה 5 נעליים 75

 גידול צאן, לכל ראש — מכשירי חשמל 100
 כבשים 4 ספרים או מכשירי כתיבה 60
 עזים 3 פלאפל 30

 גלידה — מכירה בסיטונות 70 רהיטים 100
 דגים — מכירה 30 חייט 80

 1 דיני מדינת ישראל, גוסח חדש 9, תשכ״ה, «מ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 115¡ ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 987¡ ק״ת תשכ״ח, עמי 1787.
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בלתי מיכנית 80
 נפח 80

 נפט, מכירה —
 עם משאבה 75
 בלי משאבה 30

 סייד 100
 סנדלר —

 תיקונים 30
 ייצור 50

ץ 150 ד ך ר ו  ע
 פחח 50
 פרחים, מכירה 50
נות 60  פרחים, גידול במשתלה למכירה בסיטו
 צבע 60
 ציפוי כלי נחושת בבדיל 60
 צלם 60

 קבלן או קבלן משנה שאינם קבלן בנין 120
 קבלן בנין 125
 קולנוע 150

ר —  קומפרסו

 עם פטיש אחד 50
 עם שני פטישים 100
 קיוסק 30
 קליית גרעינים 75

 רופא 150
 רופא וטרינרי 50
 רצף 60
 שען 50
 שרברב 60

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 1000

קה תקדים 25  תי
 תחנת דלק 200

50 
50 
60 
60 
75 
60 

100 
50 

200 
200 
200 

60 
300 

50 
50 

150 

100 
,75 
50 
30 
75 

150 
100 
60 

40 
100 
50 
75 

120 

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
 1972/73 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73 ייחשב כאילו שולם על חשבת המס לפי

 חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאלית אל־כרמל (מם עסקים מקומי) (תיקון)׳
 תשל״ג—1973״.

 חשמלאי
ת קמח  טחנ

 טייח
 טרקטור

 טרקטור עם מחפר
ור אפיה שאינו חשמלי  מאפיה או תנ

 מאפייה חשמלית
 מגהצה
 מהנדס

 מודד

ות י נ  מוסך מכו
 מזנון

 מחצבה
ללות  מילוי סו

 מכבסה
 מכולת, מכירה —

 בסיטונות
נות —  בקמעו

ג ״א״  סו
 סוג ״ב״
 סוג ״ג״

 מכונאי
 מסגר

 מסעדה עם טלוויזיה —
ג ״א״  סו
 סוג ״ב״

 מספרה
 מערבל בטון שקיבולו —

 עד 25 ק״ג
 למעלה מ־25 ק׳׳ג

 מתקין תריסים
ות נ  משרד להנהלת חשבו

 נגריה —
 מיכנית

 תחילה

 הוראות מעבר

ר ו ד ד ק ב  ע
 ראש המעצה המקומית דאלית אל־כרמל

 נתאשר.
 כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972)

 (חמ 81903)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ת נעמן ב רי ו ה אז צ ע ו מ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה האזורית נעמן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית נעמן!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו.בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה׳ כולן או מקצתן;

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה׳ וכן אדם שהמפקח
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסים

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בניך — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדת׳ פחון, אוהל׳ או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכה או אורווה;
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל מקום עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה ן
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים׳ ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין!
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל. .

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין בלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא״ להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם אשפה או חמרי בנין לתוך כלי קיבול.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך׳ אשפה, זבל או פסולת בנין,
 מאורתה או מבית מלאכה לכל מקום אחר, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתרים לפי סעיפים 4 או 5, לסרב לתתם, לבטלם,
 להתלותם או לכלול בהם תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיפים 4 או 5 ייקבעו —
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת 1

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו או ישרפו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה׳ צורתם, גדלם ומבנם ן

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך מאת המפקח רשאים להיכנס לכל בנין׳ אורווה
 או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה׳ זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לבדוק אם נתקיימו
 הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאתיים לירות, ואם עבר
 על הוראות סעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב) והיתד,
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למועצה אזורית נעמן (הוצאת אשפה), תשל״ג—
 1973״.

 העברה אשפה

 מתן היתר

 זכוה פניפה
 לפועלי
 המועןנה

 פמנייות המפקה

 מפירה הודעות

 עונשיו

׳ ר י י ז  צ
 ראש המועצה האזורית נעמן

 נתאשר.
 י״ט בטבת תשל״ג(24 בדצמבר 1972)

 (חמ 76503)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 758 קובץ התקנות 2967, ו׳ באדר א׳ תשל״ג, 8.2,1973
ת נדפס בדפוס הממשלה, ירושלימ רו  המחיר 80 אגו


