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 פקודת מס הכנסה

יה ת בנ דו ו ד עב ע ם ב י מ ו ל ש ת ר ניכוי מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 אלה:

,  מיסיו ת^ה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה), תש״ל—1970 2
 במקום ״5%״ יבוא ״71%״.

 **״ :: 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה)
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

 י״ז באדר ב׳ תשל״ג(21 במרס 1973)
 (חמ 72325)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

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

 2 ק״ת תש׳׳ל, עמ׳ 1244.

 פקודת מס הכנסה

ן תים או טובי רו ד שי ע ם ב י מ ו ל ש ת ר ניכוי מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־243 י לפקודת מס הכנסה
 אלה:

 מי?מ מןטז 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או טובין),
, במקום ׳״5%״ יבוא ״%!7״•  תש״ל—1970 2

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או ש  ה
 טובין) (תיקון), תשל״ג—1973״.

 י״ז באדר ב׳ תשל״ג(21 במרס 1973)
 (חמ 72327)

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

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1317.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 1040 קיבץ התקנות 2989, כ״ה גאדר ב׳ תשל״ג, 29.3,1973



 פקודת מס הבנסה
ת ו מ ד ק מ ת שיעורי ה ל ד ג  צו בדבר ה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מס הכנסה•?, אני מצווה לאמור: 1 ! 

 1. שיעורי המקדמות החדשיות שיחיד חייב לשלם על פי סעיף 175 לפקודה יוגדלו— הגייתשיעויי
 המקדמות ליחיד

 (1) ב־40% אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1970;
 (2) ב־20% אם השנה הקובעת היא שנת המס 1971.

 2. שיעורי המקדמות הרבע־שנתיות שחבר בני־אדנ^ חייב, לשלם לפי סעיף 176 ה־ילר. שיעויי
* 1 י מ י י , מ ;  לפקודה יוגדלו — י

 , יח8ד כני־אדפ

 (1) ב־45% אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1970 ;
 4 (2) ב־25% אם השנה הקובעת היא שנת המם 1971. ;

 3. תחולתו של צו זה היא לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המם, לשנת תחולה
 המס 1973.

 4. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), תשל״ג—1973״. ה«8

 ט״ז באדר ב׳ תשל״ג(20 במרס 1973) פ נ ח ס ס פ י ר
) שר האוצר 7 2 3 , 3 6 * ח ) 

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

 פקודת בחי הדואר
לאי ת הבו רו ם עבור השי י מ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי על פי סעיף 3ה לפקודת בתי הדואר אני מתקין תקנות אלה:

wpn 2 מי?ון ,  1. בתקנה 2 לתקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השידות הבולאי), תשכ״ח—1968 2
 במקום פרטים 3 ו־4 יבוא:

 ״3. מעטפת יום ראשון, נוסף לערד הנקוב של הבול המודבק עליה 0.15
 4. מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה

 או אמרה, נוסף לערן הנקוב של הבול המודבק עליה 0.15״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973). יןיןייה

 ט״ז באדר ב׳ תשל״ג(20 במרס 1973)

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תשלומים עגור השירות הבולאי) (תיקון), השפ
 תשל״ג—1973״. י

ס ו ן פ ו ע מ ס 1973) ש ר מ ב 2 0 ) ג ״ ל ש ת ׳ ב ר ד א ב ז ״  ט
מ 760001< שר התקשורת ח ) 

 1 חוקי א״י, הרד בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1155! ס׳׳ח תשכ״ה, עמי 234.

ת תשכ״ח, עמ׳ 1829¡ תשכ״ט, עמ׳ 1149. ״ ק , 2 

 קובץ התקנות 2989, כ״ה באדר ב׳ תשל׳׳ג, 29.3.1973 1041

 ו



 חוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז-1957
י ס ד נ ר רישום ציוד ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז—1957 !, ובאישור
 ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי״ט—1959 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ׳׳(ב) האגרה תשולם לא יאוחר מיום 1 באפריל שבתחילת כל תקופת תשלום
 כאמור בתקנת משנה (א) או תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת

 הן־שם, הכל לפי המועד המוקדם יותר.
 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) —

 (1) האגרה בעד תקופת תשלום שבין יום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל
 1973) ל־ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974) תשולם לא יאוחר מיום י׳־ג

 באייר תשל״ג(15 במאי 1973);
 (2) לגבי ציוד שהגיע לישראל לראשונה לאחר 1 באפריל של שנה פלונית,
 תשולם האגרה בעד התקופה עד 31 במרס שלאחר יום הגיע הציוד
 לישראל כאמור, תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם.״

 2. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שניה
 (תקנה 5)

 שיעור האגרה
 בלירות

100 

70 

 אגרת הרישום השנתית בעד :

 טרקטור זחל ואופני מ־60 כ״ם ומעלה
 מחפר עגורן זחלי ואופני

 מפלס ממונע
 מגרדה ממונעת

 חופר תעלות
 עגורן צריח

 עגורן נייד לכל סוגיו
 מיתקן לערבול אספלט

 מתיז ביטומן ממונע

 טרקטור זחל ואופני עד 59 כ״ס ועד בכלל
 מכבש ממונע

 עגלת שפיכה על כל סוגיה
 מדחס אוויר נגדר ומוסע

 ל!ודח בורות.ממונע
 מפזר שלמק

 מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

 מייןון מקנו! 5

 החלפת
 הו1ו8פת זזשכיח

 ס״ח' תשי״ז, עמ׳ 145.
 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1175¡ תשכ״א, עמי 1866; תש״ל, עמ׳ 1246.

 1042 קובץ התקנות 2989, כ״ה באדר ב׳ תשל״ג, 29.3.1973



 3. מפלס נגרר
 מגרדה נגררת

 מטען עפר נגרר

ח }" י 40״ ! ? פ  מ

 :מתלם
 מכבש נגרר על כל סוגיו

 מערבל,בטון

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973). החילה

0 ע  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון מס׳ 2), תשל״ג—1973״. ה

י ג ו מ ל , א ף ס ו  י
 שר העבודה

 י״ט באדר ב׳ תשל״ג(23 במרס 1973)
 (חמ 75270)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
קוח ל שירות בר־ פי ע יה ב ל שירות מנ ה ע ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—957! !,
 אני מכריז לאמור:

ה ו ר י  1. באכרזה זו — ״

 ״שירות מניה״ — ספירה, השגחה וסגירה מוצהרים, המבוצעות בשטח נמל או בכלי שיט
 כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש]׳ תשל״א—1971 צ.

 2. : שירות מגיה מוכרז בזה כשירות בר־פיקוח. אכיזח על שירומ
 גר־פיקוח

י י ! ־ ,  3. אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות מניה), תשכ״ב—1962 י• — בטלה. ב

_ השפ ג ״ ל ש  4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות מניה), ת
 1973״.

 ח׳ באדר ב׳ תשל״ג(12 במרס 1973)
 (חמ 74113)

 •י ס״ח 240, תשי׳־ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, תשל״א, «מ׳ 443.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמי 1613.

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 ישר התחבורה

 קובז התקנות 2989, כ״ה באדר ב׳ תשל״ג, 29.3.1973 1043



1957 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושיוותים, ת
יה ת מנ רו י לשי ל מ י ס ק ר מ כ ר ש ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 י,
 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״שידות מניה״ — ספירה, השגחה וסגירת מיצהרים המבוצעות בשטח נמל או בכלי שיט

 כמשמעותו בפקודת הנמלים [נוסח חדש]׳ תשל״א—21971!

 ״נמל ים פתוח״ — נמל שאין גו מקום עגינה לכלי שיט המוגן על ידי שובר גלים.

 2. השכר המקסימלי בעד שירות מניה כאמור בתוספת בטור א׳ יהיה בשיעור הנקוב
 בטור ב׳/

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות מניה), תשכ״ב—
 962! 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות מניה),
 תשל״ג—1973״.

 שיעור השגר
 המק8י«לי

 8י8ול

 השם

 הת1ספו1
 טור ב׳

 שיעור השכר בלירות למשמרת

80 
 שיעור השכר בלירות

 ה י נ  שירות מ

 (!) בעבודה יומית

 (2) בעבודה בקבלנות, לכל טונה 2

 בעד שירות מניה הניתן בנסיבות ובמועדים המפורטים להלן יווספו לשיעורים
 הנקובים בפסקאות (1) ו־(2) השיעורים דלהלן:

 (א) במשמרת שניה

 (ב) במשמרת שלישית
 (ג) בימי מנוחה שנקבעו בפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 תש״ח—41948 או ביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום
 העצמאות, תש״ט—1949 5

 (ד) בנמלי ים פתוח כשהאניה אינה עוגנת על יד הרציף

25% 

50% 

100% 

10% 

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ח׳ באדר ב׳ תשל״ג(12 במרס 1973)
 (המ 74111)

 1 ס״ה תשי״ח, עמ׳ 24! תשל״ג, עמ׳ 26.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 20, עמ׳ 443.

 3 ק״ת 1300, תשכ״ב, עמ׳ 1612.

 4 ע״ר תש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 1, עמ׳ 12; ס״ח תשי״ב, עמ׳ 10.

 5 ע״ר תש״ט, עמ׳ 10.

 1044 קובץ התקנות 2989, כ׳׳ה באדר ב׳ תשל׳׳ג, 29.3.1973



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיי׳ח-957ן

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

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

על מצרכים ושירותים (איסור תיקיו ו!תו6««  1. : בחלק שלישי לתוספת הראשונה לצו הפיקוח :
י הי«*יגה ר מ א א ״ ו ב ״ י ה י ק ש י ה ר ז ב , במקום ״ממטרות, א  העלאת מחירים), תשל״ג—21973

 השקיה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים) השפ
 (תיקון מס׳ 3), תשל״ג—1973״.

ב ל ־ ד ם ב י י  ט׳ באדרב׳ תשל״ג(13 במרס 1973) ח
) שר המסחר והתעשיה י 4 ״ 9 מ 4 ח < 

 1 ס׳׳ח תשי״וו, עמי 24; תשי״ג, עמ׳ 26.

 2 ק״ת תשי״ג, עמי 554, עמ׳ 748, עמ׳ 789.

 פקודת מס גולים

ל עינוגים ס ע מ ת ה ת ח פ ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(5)(ג) לפקודת מס הבולים

 1. •• המס על כרטיסי כניסה להצגות קולנוע, יהיה בשיעור הנקוב בתוספת. הפח(*י»«פ
 עינוגיפ

ל י ט י  2. צו מס הבולים (עינוגים) (הפחתת המס), תשי״ח—&2195 — בטל. ־

 3. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973). תחילה

 4. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים) (הפחתת המם), תשל״ג—1973״. השפ

 1 חוקי א״י, כיד גי, ע«׳ 1302¡ סייח 235, תשי״ז, עמ׳ 187.

 2 ק״ת 823, תשי״ח, עמי 1890.
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 התוספת
 (סעיף 1)

 שיעור המם
 באגורות

 ב) כרטיס כניסה להצגת קולנוע
 אחרת שמחירו למבקר באגו

 רות

 שיעור המס
 באגורות

 א) כרטיס כניסה להצגת קולנוע
 בה מוקרן סרט ברוחב 70 מ״מ

 שמחירו למבקר באגורות

 עד 525 15 עד 200 1
 למעלה מ־525 עד 550 40 למעלה מ־200 עד 250 5

 למעלה מ־550 עד 575 50 למעלה מ־250 עד 350 10
 למעלה מ־575 עד 600 60 למעלה מ־350 עד 400 15
 למעלה מ־600 עד 650 70 למעלה מ־400 עד 425 15
 למעלה מ־650 עד 700 80 למעלה מ־425 עד 450 15
 למעלה מ־700 עד 750 90 למעלה מ־450 עד 475 20
 למעלה מ־750 עד 800 100 למעלה מ־475 עד 500 20
 למעלה מ־800 עד 850 110 למעלה מ־500 עד 525 30
 למעלה מ־850 עד 900 120 למעלה מ־525 עד 550 40
 למעלה מ־900 עד 1000 130 למעלה מ־550 עד 575 50
 למעלה מ־1000 140 למעלה מ־575 עד 600 60

 למעלה מ־600 עד 650 70 -
 למעלה מ־650 עד 700 80
 למעלה מ־700 עד 750 90

 למעלה מ ־750 עד 800 100
 למעלה מ־800 עד 850 110
 למעלה מ־850 עד 900 120
 למעלה מ־900 עד 1000 130
 למעלה מ־1000 140

ד י פ ס ס ח נ ס 1973) פ ר מ ב 2 6 ) ג ״ ל ש ת ׳ ב ר ד א ב ב ״  כ
) שד האוצר ד 2 3 0 מ 3 ( י  י

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי׳׳ס-959ו
ב 973 ן אבי ת חורף ו נ ו ע ת ב ו ק ר ם לגידול י י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט._
 1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה —
 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״חורף ואביב 1973״ — התקופה שבין כ״ז בטבת תשל״ג (1 בינואר 1973) לבין ט״ז
 באדר ב׳ תשל״ג(20 במרס 1973) !

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר!
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות שלא תחת

 מעטה פלסטי.

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 222¡ תשכ״ב, עמ׳ 31.

 קובץ התקנות 2989, כ״ה נאדר ב׳ תשל״ג, 29.3.1973



 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעוגת חורף ואביב 1973 בכל שטחי הארץ הן «ג8ית גידול

 כדלהלן:
 מין ירק השטח בדונמים

 1. עגבניות 1,200

 2. מלפפונים 2,750

 3. גזר 1,900

. . ה נ ש » מ ו נ ו  3. המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב 1973 לעונות משנה. ע

 4. אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות: עקרונוי! לקגיעמ
 מכפות אישיות

 (1) למבקש לגדל עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת חורף ו&ביב 1973 תיקבע
 מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים בכל האפשר בשיעור מכסות
 הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות ממינים אלה בעונה המקבילה 1971/72,
 בתוספת 10%! ואם לא גידל ב־1971/72 ירקות מהמינים האלה מחמת
 מחזור זרעים, תיקבע לו מכסת גידול בכל האפשר בשיעור מכסת הגידול
 שנקבעה לו בעונה המקבילה ב־ 1970/71 אף היא בתוספת 10% — שלא
 תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל כדין, בעונה המקבילה ב־1971/72 או

 ב־1970/71, לפי הענין ן

 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת חורף ואביב
 1973, אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות׳ או שהוכח למועצה כי הוקצה
 במכסות אישיות בעונת חורף ואביב 1973 אך לא בוצע, יוקצה למגדלים שלא
 גידלו ירקות מהמינים האלה בעונת חורף ואביב 1971/72 שלא מחמת מחזור
 זרעים, ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור ¡ היתד,
 יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות לגידול ממינים

 אלה בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעוגת חורף ואביב 1973.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונת השפ
 חורף—אביב 1973)׳ תשל״ג—1973״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 י״ח בכסלו תשל״ג(24 בנובמבר 1972) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 739901)

ל ב ־ ם ב ר י י ם ג ב ת י ח י י  ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ג959-1ן
ב - קיץ 973 ו י ב ת א נ ו ע ת ב ו ק ר ם לגידול י י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״אביב — קיץ 1972״ — התקופה שבין י״ז באדר ב׳ תשל״ג (21 במרס 1973) לבין כ׳
 בתמוז תשל״ג(20 ביולי 1973) ;

 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים וגזר!

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 2.׳ המכסות הכלליות לגידול ירקות בעוגת אביבי-קיץ 1973 בכל שטחי הארץ הן
 כלהלן:

 מין ירק השטח בדונמים

8,700 

11,700 

2,860 

 עגבניות

 מלפפונים

 גזר

 «1»!* «ש:יל 3. המועצה רשאית לפצל את עוגת אביב—קיץ 1973 לעונות־משנה.

 אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

 (1) למבקש לגדל עגבניות׳ מלפפונים וגזר בעונת אביב—קיץ 1973 תיקבע
 מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים, ככל האפשר, בשיעור מכסות
 הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות ממינים אלה בעונה המקבילה בשנת 1972
 בתוספת 10% לגבי מכסת הגידול של גזר! ואם לא גידל בשנת 1972 ירקות
 מהמינים האלה מחמת מחזור זרעים — תיקבע לו מכסת גידול, ככל האפשר
 בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה בשנת 1971 אף היא
 בתוספת 10% לגבי מכסת הגידול של גזר, ובלבד שהמכסה שנקבעה לו,
 כאמור, לא תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה בשנת
 1972, או בשנת 1971, , בתוספת 10% לגבי מכסת הגידול של גזר, לפי

 העניןן

 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר׳ בעונת אביב—קייץ
 1973, אשד לא הוקצו על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו
 במכסות אישיות בעונת אביב:—קיץ 1973 אך לא בוצעו, יוקצו למגדלים שלא
 גידלו ירקות ממינים אלה בעונת אביב—קיץ 1972 שלא מחמת מחזור זרעים,
 ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור! היתד. יתרה —
 תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים אלה בשיעור

 יחסי למכסה שאושרה להם בעונת אביב—קיץ 1973.

 עקרונית לקגיעונ 4.
 מכפות אישיות

 1 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 222; תשכ״ב, עמ׳ 31.
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 5. : לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונת הש«
 אביב—קיץ 1973), תשל״ג—1973״.

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. ; א
 י״ב באדר א׳ תשל״ג(14 בפברואר 1973) ^ושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (ח« 739901)

ל ב ־  ח י י ם ג בית י ח י י ם ב ר
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״גו-1959
ו 1973 י ת ס - ץ י ת ק נ ו ע ת ב ו ק ר ם לגידול י י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 11959, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. ; בכללים אלה — הגייומ

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות(

 ״קיץ—סתיו 1973״ — התקופה שבין כ״ב בתמוז תשל״ג (22 ביולי 1973) לבין ו׳ בשבט

 תשל״ד (31 בדצמבר 1973) !
 ״ירקות״ — עגבניות, מלפפונים י וגזר!

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 2. המכסות הכלליות לגידול ירקות בעוגת קיץ—סתיו 1973 בכל שטחי הארץ הן «כפומ נידוי

 כלהלן:
 1 מין ירק

 עוגות משנה י

 עקרונות יקפיעת
 מכפות אישיות

 השטח בדונמים

 עגבניות
 מלפפונים

 גזר

10,800 
10,800 

 6,775 י

 המועצה רשאית לפצל את עונת קיץ—סתיו 1973 לעונות משנה.

 אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
 (1) למבקש לגדל עגבניות, מלפפונים וגזר בעונת קיץ—סתיו 1973 תיקבע
 מכסת גידול של ירקות מהמינים האמורים, ככל האפשר, בשיעור מכסות
 הגידול שנקבעו לו לגידול ירקות מהמינים האלה בעוגה המקבילה בשנת
 1972, בתוספת 10% לגבי עגבניות ומלפפוגים ובתוספת 5% לגבי גזר! ואם
 לא גידל בשנת 1972 ירקות מהמינים האלה מחמת מחזור זרעים — תיקבע
 לו מכסת הגידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעוגה
 המקבילה בשנת 1971, אף היא בתוספת 10% לגבי עגבניות ומלפפונים
 ובתוספת 5% לגבי גזר, ובלבד שהמכסה שנקבעה לו כאמור לא תעלה על
 שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה בשנת 1972, או ׳בשנת
 1971, בתוספת:10% של שטח העגבניות והמלפפונים ובתוספת 5% של שטח

 גידול הגזר׳ לפי הענין!

.3 

.4 

 ס״ח תשי״ט, עמי 222; תשכ״ב, עמי 31.

 קובץ התקנות 2989, כ״ה באדר ב׳ תשי״ג, 29.3.1973 1049



 (2) עודף המכסות הכלליות של עגבניות, מלפפונים וגזר, בעונת קיץ—סתיו
 1973, אשר לא הוקצו על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו
 במכסות אישיות בעונת קיץ—סתיו 1973 אך לא בוצעו, יוקצו למגדלים שלא
 גידלו ירקות ממינים אלה בעונת קיץ—סתיו 1972 שלא מחמת מחזור זרעים,
 ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור י, היתד, יתרה —
 תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים אלה בשיעור

 יחסי למכסה שאושרה להם בעונת קיץ—סתיו 1973.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעוגת
 קיץ—סתיו 1973), תשל״ג—1973״.

י ל א ר ש  נתאשר. א י ת ץ י
 י״ב באדר א׳ תשל״ג(14 בפברואר 1973) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (וומ 739901)

 ח י י ם ג ב ת י
 שר החקלאות

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שד המסחר והתעשיה

 חוק התקנים, השי״ג-953ו
ן רשמי ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 11953י שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 322 — ניסן תשל״ב (אפריל 1972) — מכונות כביסה חשמליות
 לשימוש ביתי״— הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו!
 (2) בלשבת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רה׳ אגרון 30,

 ירושלים!
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

 מזא״ה 76׳ תל־אביב־יפו!
 (4< במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דחי דרך

 העצמאות 82, חיפה!
 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום שלוש מאות יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 322 — אייר תשי״ט (מאי 1959) — ,מכונות כביסה
 חשמליות ביתיות: דרישות בטיחות), תש״ך—1959 2 — במלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 322 — ניסן תשל״ב— (אפריל
 1972) — מכונות כביסה חשמליות לשימוש ביתי), תשל״ג—1973״.

 ה׳ באדר א׳ תשל״ג(7 בפברואר 1973) י ׳ צ י י ט ל י ן
) הממונה על התקינה 7 4 0 8  >חמ 6

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ .30 2 ק״ת תש״ך, עמ׳ 255.

 אנרזה על תקן
 רשמי

 מקומות 1ז9קדת
 התקן

 תחילה

 ביטול

 1050 קובץ התקנות 2989, כ״ה באדר ב׳ תשל״ג, 29.3.1973



ן מקומי״ ד לשלטו ו ד  מ

 מיקוד פרפ (נכ)
 כתופפת הראשונה

 המועצה האזורית
 ממה־יהורה
 חליפתה של

 המועצה המקומית:
 אגו־גוש

 המשכת הליכיפ

 , הארכת מועדיפ

 תחילה

 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר המועצה האזורית מטה־ יהודה

ת/ אני ו מי : בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2, 6 ו־ד לפקודת המועצות המקו  י
 מצווה לאמור:

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 בפרט (גב), הרשום מתחת לקו יסומן (1) ואחריו יבוא:
 , ״(2)(א) גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 29520, 29522 עד 29525, 29527, 29529 עד 29531, 29533
 עד 29535, 29537, 29538, בשלמותם;

 29526 — פרט לחלקות 8, 58, 59, 60, 62 עד 64, 66 — ואותו
 חלק מחלקה 53 (דדך) הגובל עם חלקות 8, 62׳ 66 ז

 29532 — פרט לחלקות 41 עד 45 ;
י החלקות 1 עד 4, 6 עד 19, 24 עד 28 ואותו חלק — 2952 
 מחלקה 23 (דרך) הגובל עם החלקות 1, 2, 3, 9, 10, 11,

.28,26,25,24,16 
 (ב) השטח הבנוי של הכפר אבו־ גוש המותחם על ידי הגושים: 29523,

 29525, 29526, 29527.״

 2. ,המועצה האזורית מטה־יהודה תהא חליפתה של המועצה המקומית אבו־גוש, הן•
 לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה בכל עגין אחר, ובין השאר לעגין
 ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה המועצה

 וטרם גגבו.

 3. הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחום המועצה המקומית
 אבו־גוש או ברשות מדשויותיה, או לפני בית דין שהיא הקימה או שאזור שיפוטו נקבע

.  באופן הכולל את תחומה — ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה האזורית מטה־יהודה או
 ברשות מרשויותיה, או לפגי בית־דין שהיא הקימה או שאזור.שיפוטו גקבע באופן

 הכולל את תחומה, הכל לפי הענין.

 ^ 4. אדם שהיה רשאי להגיש ערב תחילתו של צו זה ערר, ערעור או כיוצא באלה לרשות
 של המועצה המקומית אבו־גוש יהיה רשאי להגישם לפני רשות של המועצה האזורית
 מטה־יהודה; המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה כאמור יוארך ב־30

 יום נוספים.

 5. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג(1 באפריל 1973).

 6. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה־יהודה, תיקון),
 תשל״ג—1973״.

ג ר ו ב ף • ס ו  י
 שר הפנים

 י׳ באדר ב׳ תשל״ג(14 במרס 1973)
 (חמ 8001)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשב״ח, עמי 199.
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 פקודת המועצות המקומיות
־ גוש ת אבו י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ה טו ר בי ב ד  צו ב

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות
 לאמור:

, פרט (גט)•-  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2
 בטל.

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בהחזקתה של המועצה המקומית אבו־גוש ערב
 תחילתו של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובות ההנאה שהיו לה אותה

 שעה במקרקעין, יוקנו למועצה האזורית מטה־יהודה.

 3. כל המיטלטלין של המועצה המקומית אבו־גוש, כל החובות שחייבים לה וכל
 ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו למועצה האזורית מטה־יהודה.

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973).

 5. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (אבו־גוש, ביטול)׳ תשל״ג—1973״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפניןם

 2 ק״ת תשי״א, ע«׳ 178; תש״ך, עמ׳ 436.

 י׳ באדר ב׳ תשלי׳ג(14 במרס 1973)
 (וומ 8011)

 ביטול פרט (נט)
 גתופפת הראשונה

 הקנייה מקרקעין

 הקניית מיטלטלין

 החילו!

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, חשכ״ה, עמ׳ 256.

 פקודת המועצות המקומיות
ר מ ת ת רי ו ה האז צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות -י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ח—1958 ?
 במקום פרט (נ) יבוא:

( ג )  ״
ר מ  ת

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור תמר הערוכה בקנה מידה של 1:100,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ׳ בשבט תשל״ג(23 בינואר 1973), שהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפגים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע,

 ובמשרד המועצה האזורית.תמר.

(J) תיקון פרט 
 פתופפת

 הראשונה

 חצבה חלקי גושים: 39061,39053,39052 ו־39062, כמסומן במפה.
 סדום גושים: 39687׳ 39688 בשלמותם.

 חלקי גושים: 39677, 39678, 39682, 39684, 39689, 39690 ו־ 39691
 כמםומןבמפה.

 חלק מהשטח המסומן באותיות אא׳ כמסומן במפה.

 נאות הככר חלק מגוש 39691, כמםומן במפה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

ק״ת תשב״ב, עמ׳ 2373¡ ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 854.  2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; ;
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 ; טור א׳ טור 8׳

 עין גדי גושים: 39652 עד 39654 בשלמותם.
 חלקי גושים:39651 ו־39655, כמםומן במפה.
 עין יהב חלקי גושים: 39044 ו־39045׳ כמסומן במפה.

 גושים: 39051, 39054, 39055, 39059, 39060, 39063 עד 39065, 39074, 39119,
 39671׳ 39676, 39679 עד 39681, 39683, 39656 עד 39665, 39670,

 39672, 39674׳ 39675 בשלמותם.

 חלקי 39044, 39045, 39052, 39053, 39655, 39061, 39062׳ 39651׳ 39677,

: 39678, 39682׳ 39684, 39689, 39690 ו־ 39691, כמםומן במפה. ם י ש ו  ג

־ד/ כמסומן במפה.״  השטחים המסומגים באותיות א׳, בי, ג׳ ו

 2. !לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תמר* תיקון), תשל״ג— השפ
 1973״.

 כ׳ בשבט תשל״ג(23 ביגואר 1973) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפגים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 פקודת העיריות
ר העישון סו אי ן ו ו ת הנקי ר י מ ר ש ב ד ע ב ב ־ ש ר א ב ק עזר ל ו  ח

, מתקיגה מועצת עירית באר־ 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 שבע חוק עזר זה:

_ הופפת פעי!־ 3א ב ״ כ ש  1. :אחרי סעיף 3 לחוק עזר לבאר־שבע (שמירת הגקיון ואיסור העישון), ת
(להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא: 2 1962 

^ 3א. (א) לא יכגיס אדם בקבוק זכוכית למקום ציבורי כשמתקיים בו » » ^ ? 9 « 

 למקופ ציכודי עינוג לרבים ולא יחזיקו במקום ובמועד האמורים. ^

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול במקום עסק שבו נמכרים או מוגשים
 משקאות משכרים על פי רשיון בר תוקף.״

 2. בסעיף 8 לחוק העזר העיקרי, במקום ״מאה״ יבוא ״חמש מאות״. תיקון פעין־ 8

8 ״  3. לחוק עזר זה ייקרא״חוק עזר לבאד־שבע (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון), י
 תשל״ג—1973״.

ו נ א ו י ה י ל  גתאשר. א
 כ״ד באדר א׳ תשל״ג(26 בפברואר 1973) ראש עירית באר־שבע

 (וומ 862111)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 1363, תשכ״ב, עמ׳ 2624.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לקרית־מוצקץ בדבר ביוב
, וחול! הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 עזר זה:
 1. בסעיף 1 לחוק עזר לקרית־מוצקין (ביוב), תשכ״ד—1963 (להלן — חוק העזר

, יבוא:  העיקרי)3
 ״ ״ביוב, ביב ציבורי״ — ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה

 ומיתקנים אחרים;״.

 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי, יבוא:

 וניסין םעיר 1

 מימון התוספת

 לירות

4.— 

3.— 
0.50 

1.50 

2.— 
0.50 

2.50 

1.50 
0.50 

 3.50״

 ״תוספת
 (סעיפים 2—3)

 ביב ציבורי —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)

 לכל מ״ר בנין ותוספת לבנין קיים בגושים
10430 ,10426 ,10423 ,10421 

 בגושים אחרים
 ביב מאסף —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)
 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים בגושים

10430 ,10426 ,10423 ,10421 
 בגושים אחרים

 מיתקנים אחרים (לרבות תחנות שאיבה וקווי סניקה) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים בגושים
10430 ,10426 ,10423 ,10421 

 בגושים אחרים
 מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה,

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים

 היטל ביוב

1 

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (ביוב) (תיקון), תשל״ג—1973״.

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 גתאשר.
 כ״ד באדר א׳ תשל״ג(26 בפברואר 1973)

 (חמ 765012)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96, ס״ח 666, תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת 1494, תשכ״ד, עמ׳ 27; 2345, תשכ״ט, עמ׳ 860; 2634, תשל׳׳א, עמ׳ 178; 2779, תשל״ב, עמ׳ 342.

 קובץ התקנות 2989, כ״ה באדר כ׳ תשל״ג, 29.3.1973

 ״ נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1054 

 המחיר 80 אגורות


