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 חוק המסות הלאומי [מסח משולג], תשכ״ח-968ו
. ה ד ו ב ע י פגיעה ב ח מפנ ו ט י ת בדבר ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ו־2-12 לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב]׳ תשכ״וז—
 1908 >׳ אני מתקין תקנות אלה:

2  1, בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)׳ תשי״ד-1954
 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה(ב)׳ במקום ״38 (ב)״ יבוא ״162״.

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה(א) -
 (א) במקום הגדרת ״שיעור הפגיעה הממוצע״ יבוא:

 ״״שיעור הפגיעה הממוצע״ - היחס בין סך הכל של דמי הפגיעה
 ששולמו לעובדים בעשרה מפעלים גדולים לפחות המשלמים

 אותו שיעור דמי ביטוח תוך תקופת האיזון לבין סך הכל של £
 דמי הביטוח ששולמו מאת מעבידיהם של המפעלים כאמור תוך

 אותה תקופה ובעדה;

 לענין קביעת היחס כאמור יובאו בחשבון רק מפעלים גדולים
 שבתקופת האיזון המשיכו בפעילותם הרגילה לפחות 15 חודש;

 (ב) במקום הגדרת ״מפעל גדול״ יבוא:
 ״״מפעל גדול״ — מפעל המעסיק תוך שנת כספים שלמה בתכוף
 לתקופת האיזון עובדים שבעדם משתלם שכר עבודה, שמספרם
 לפחות 100 בממוצע לחודש או לפחות 50 בכל אחד מחדשי

 השנה:

 ״מפעל״ לענין תקנה זו - מפעל המסווג בתוספת הראשונה בקבוצות
 וסעיפי סיכון בענפים: 7, 5׳ 4׳ 3׳ 2׳ 1, 0.״

 (2) במקום תקנת משנה(ב) יבוא:

 ״(ב) סוטה שיעור הפגיעה במפעל גדול, בסכום של תקופת האיזון,
 ב־30% לפחות משיעור הפגיעה הממוצע ובמשך תקופת האיזון לא חל
 שינוי בסעיף הסיכון לפיו סווג המפעל, יופחתו או יוגדלו דמי הביטוח

 ששולמו תוך תקופת האיזון ובעדה, לפי הענין, ב־־20% לגבי התקופה _
 בה חלה הםטיה.״

 (3) בתקנת משגה(ג), במקום ״לסעיף 14 (א)(1) לחוק״ יבוא ״לסעיף 36
 לחוק״.

 (4) בתקנת משנה(ו), הסיפה ״כפי שאושר על ידי אקטואר המוסד״ - תימחק.
 (5) בתקנת משנה(ז)(2) במקום ״38 (ב)״ יבוא ״162״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מם׳ 2), תשל״ה-1975״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ז׳ בניסן תשל״ה (19 במרס 1975)
 (וומ 75034)

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 6

 השט

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 650; תשל-ב, עמי 1188; תשל״ג, עמי 941; תשל״ה, עמי 540.

 1276 קובץ התקנות 3316, י״ט בניפז תשי״ה, 3,1975.!;



 החלפת
 התוספת

 השניה

 חוק רישום ציוד הנדסי, תשי״ז-1957

י ס ד נ ת בדבר רישום ציוד ה ו נ ק  ת

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

, במקום התוספת השניה יבוא:  1. בתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי״ט—1959 2

 ״תוספת שניה
 (תקנה 5)

 תחילה

 שיעור האגרה בלירות

200 

140 

 80״

 אגרת הרישום השנתית בעד:

 1. 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

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

 עגלת שפיכה על כל סוגיה
 מדחס אויר נגרר ומוסע

 קודח בודות ממונע
 מפזר שלמק

 מלגז שהנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

 3. מפלס נגרר
 מגרדה נגררת

 מטען עפר נגרר
 מפלח
 מתלם

 מכבש נגרר על כל סוגיו
 מערבל ביטון

 תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975).

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום ציוד הנדסי(תיקון), תשל״ה—1975״.

.2 

.3 

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 י״ ב ניסן תשל״ה (24 במרס 1975)
 (חמ 75270)

 1 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 145

 2 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1175.

 קובץ התקנות 316ג, י״ט בניפן תשל״ה, 31.3.1975 1277



 חוק מילווה פיתוח, תש״ו-1960

ה י א נ ת ב ו גרות חו ת סדרה 3022 של אי א צ ו ת בדבר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5׳ 6, 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח׳ תש״ך—11960,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלד.:

 1. ביום כ׳ בניסן תשל״ה (1 באפריל 1975) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה מאתיים מיליון לירות והיא תסומן במספר 3022 ותכונה ״מילווה

 פיתוח, תש״ד 1960, סדרה 3022״.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים, ביום 1 באפריל של כל שנה, החל ביום א׳
 בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 4. ביים י׳ בניסן תשמ״ו (1 באפריל 1986), ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
 הנקוב! מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
 המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאח־
 רונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן(להלן — המדד החדש) כי המדד
 החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
 (להלן — המדד היסודי), תשולם אותה קרן או אותה ריבית, כשהן מוגדלות באופן יחסי

 לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו! או אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 3, 7, 8, 10, 12 עד 17 לתקנות מילווה פיתוח (סדרה 3003), תשל״ד—
 21974 (להלן — התקנות המקוריות) יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים
 המחוייבים.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 3022), תשל״ה—1975״.

 הוצאת סדרה
 3022 של איגרות

 איגרות חור

ית 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4% לשנה. י ייייב 1 ע י  ש

 מועדי תשלום
 הריבית

 פדיון

 החלת תקנות

 נופח האיגרות

ע ר ב י ג ו ב י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״א בניסן תשל״ה (23 במרס 1975)
 (חמ 7247)

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 47¡ תשל״ד, עמ׳ 38.

 2 ק״ת תשל׳׳ד, עמי 763.

 1278 קובז התקנות 3316,׳י״ט בניסן תשל״ה, 31,3.1975



 הוצאת סדרות

 חוק מילווה קצר מועד, חש״ך-960ו

הן אי תנ ב ו ת חו גרו ת אי א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

־4ז לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960 !,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ב בניסן תשל״ה (3 באפריל 1975) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שלושים מיליון לירות, והיא איגרות חיב

 תסומן 3/123, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-־1960, סדרה 3/123״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד .

;  (סדרה 3/101), תשל״ה-1974 2

 (2) סדרת איגרות הוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/323, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/323״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות ההוד. יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ה-1974 3¡

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/523, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/523״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ה-1974 *;

פ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילויה קצר מועד (סדרות 3/123, 6/323, 12/523), ת
 תשל״ה-1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש י ה  י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975) י
 (״מ 740510) שר האוצר

 1 ס״ח תש״ך, עמי 48; תשל״ב, עמ׳ 17, י• ק״ת תשל״ה, עמ׳ 152.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי .151 4 ק״ת השליה, עמי 153.

 פקודת מס המסה

ח ו ת י י פ ח ט ש ב ה ו ש ד ת ח ו ב ש י י ת י ה ח ט ש ת ב ו ח נ ה ר ו ת בדבר פטו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ד243 לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי תיקון התוספת
ך השביה ע י א ״ ו ב ״ י ף ו ע ס י  התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשכ״א 21961, אחרי הישוב ״

 דצמבר 1974״.

פ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי ה
 התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון מם׳ 2), תשל״ה-—1975״.

 י״ג בניסן תשל״ה (25 במרס 1975)
 (וומ 723110)

י ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ה, זגמ׳ 42. ע ד י מ נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1726; תשל״ה, עמ׳ 1097.

ץ י ב ו נ י ב ע ד ש ו ה  י
ר ת א  שר ה

יסן תשל״ה, 31.3.1975 1279 ת 3316, י״ט בנ ו נ ק ת  הובץ ה



 פקודת מס הכנסה

ת ו מ י י ו ס ת מ ו א צ ו ת בדבר ניכוי ה ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה 1
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), תשל״ב—1972 2 —

 (1) בפסקה (1), במקום ״4 לירות״ יבוא ״6 לירות״ ?

 (2) בפסקה (3), במקום, ״5 לירות״ יבוא ״7 לירות״, במקום ״12.50 לירות לארוחת
 צהרים״ יבוא ״17.50 לירות לארוחת צהרים״, ובמקום ״12.50 לידות לארוחת ערב״

 יבוא ״15 לירות לארוחת ערב״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ה—1975״.

ץ י ב ו נ י ב ע ה ש ו ה  י
 שר האוצר

 1 דיני מדיני ישראל, נופח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ח, עפ׳ 42.

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1337; תשל״ה, עמי 1001.

 י״ג בניסן תשל״ה (25 במרס 1975)
 >חמ 723137)

 פקודת מס הכנסה

ה מ ד ק ם מ ו ל ש ת ם ב י מ י ד ק מ ה ל ח נ ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 181א ר243 לפקודת מם הכנסה י, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) יחיד שעד 9 ביוני של שנת המם 1975 שילם את כל המקדמה שהוא חייב
 לשלם על חשבון המס לאותה שנה על פי סעיף 175 לפקודה, יהא זכאי להנחה של
 7.5% מסכום אותה מקדמה ואת סכום ההנחה כאמור יראו בחישוב המס לאותה שנה
- לרבות מקדמה לפי חוק מילויה מלחמה ומימון  כאילו שולם! לענין זה, ״מקדמה״ ־

 רכש, תשל״ה—975! 2

 (ב) האמור בתקנה זו יחול רק על יחיד שסכום המקדמה שהוא חייב לשלם
 אינו עולה על 16,000 לידות.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה),
 תשל״ה--1975״.

ץ י ב ו נ י ב ז ע ו ש ו ה  י״ג בניסן תשל״ה (25 במרס 1975) י
) שר האוצר ד 2 3 ג 4 מ 2 ח ) 

 1־ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; פ״ח תשל״ה, עמי 42.

 2 ס״ח תשל״ד, עמי 3, עמ׳ 50, עמ׳ 125.

 קובץ התקנות 3316, י״ט בניסן תשל״ה, 31.3.1975



ן מקומי* ו ט ל ש ר ל ו  מד

 פקודת העיריות
ם י ת ב ת ל סו י נ כ ת ו ו ר צ ם, ח ר ניקוי מגרשי ב ד ם ב י י ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות׳, מתקינה מועצת עירית
 גבעתיים חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לגבעתיים (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבתים), תשי׳׳ג— תיקון התוספת
 21952, בסעיף קטן בי, במקום ״5 לירות״ יבוא ״250 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (ניקוי מגרשים, הצרות וכניסות לבתים) השם
 (תיקון), תשל״ה—1975״.

ן מ ז י י ר א ק ב ו  נתאשר. ק
 ט״ ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975) ראש עירית גבעתים

ג ר ו ף ב ס ו  (חמ8/39) י

 שר הפנים
 1 דיני מדיבת ישראל, נוטה הדש 8, טמ׳ .197 2 ק״ת 319, תשי״ג, עמ׳ 363•

 פקודת העיריות
ם וגינות י ת ב ת ל ו ס י נ , כ ת ו ר צ ה בדבר ניקוי ח פ י ח ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית
 חיפה חוק עזר זה:

- החלפת התוספת ״ב  ן. במקום התוספת לחוק עזר לחיפה (ניקוי חצרות, כניסות לבתים וגינות), תשי
 21952 (להלן - חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
 שיעור האגרה בלירות לשנה

 בנין ישן בנין חדש
 המחזיק הבעל המחזיק הבעל

 1 . בנינים המשמשים למגורים — לכל חדר למעט
 חדריי שירות, חדרי־ כניסה ומרפסות 19 9.50 19 19

 2. בנינים אחרים, לכל שטח של 20 מטר מרובע
 או חלק מהם 19 9.50 19 19״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום כ׳ בניםן תשל״ה (1 באפריל 1975). תחילה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (ניקוי חצרות, כניסות לבתים וגינות)(תיקון), השפ
 תשל״ה-1975״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשר. י
 כ׳יד באדר תשל״ה (7 במרס 1975) ראש עירית חיפה

ג ר ו ף ב ס ו  (חמ8/39) י

 שר הפנים
 1 דיבי מדיבת ישראל, בוטח חדש 8, ממ׳ .197 2 ק״ת תשי׳׳ב, עמי 663; ק׳׳ת תשל״ד, עמ׳ 1192.
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 נקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ו בדבר ס נ ק עזר לאו ו  ח

 בתוקף המפותה לפי סעי&יה 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה האזורית אונו חוק עזר זד,;

 ן. בחוק עזר זה -

 ״בעל״ - אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס׳ או שהיה מקבלה אילו הנכם היה נותן
 הכנסה, או המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס׳ בין בזכותו הוא ובין
 כסוכן, כבא״כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הר
 שום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו, וכולל שוכר או שוכר־משנה

 ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;

 ״כביש״ - רחוב או כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב בהתאם לחוק עזר זה;

 ״מדרכה״ - רחוב או הלק מרחוב, בין מכוסה באספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה,
 קירות מגן, מדרגות וקירות תומכים, שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה

 להולכי רגל בלבד:

 ״מהנדס״ - מהנדס המועצה לרבות מי שמהנדס המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״המועצה״ - המועצה האזורית אוני;

 ״נכס״ - כל בנין וכל קרקע, וכל חלק מבנין או מקרקע המהווים יחידת רישום נפרדת
 בפנקס רישום המקרקעין, למעט רחוב, הנמצאים בתחום המועצה;

 ״נכס גובל״ - כל נכס הגובל רחוב או קטע רחוב, בין אס יש גישה לנכס מאותו רחוב
 ובין אם אין גישה האמור, וכולל נכס שיש גישה אליו מאותו רחוב או קטע, דרך נכס
 $חר או דרך מדרכה׳ לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע נמצאים תעלה, ביוב,
 חפירה, רצועת ירק, נסיעות, שדרה או כיוצא באלה, או שטח המיועד לפי תכנית
 שאושרה בההאם לחוק התכנון והבניה׳ תשכ״ה—1965 2, לרצועת ירק, נטיעות או

 שדרה; י

לת מדרכה״ - סלילת מדרכה או הרחבתה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:  ״סלי
 (1) חפירה׳ מילוי ופילוס!

 (2) התאמת מדרכה מבחינת שיפוע יה ומפלפיה למדרכות הסמוכות וכיוון
 כניסות׳ מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי המדרכה ממללת;

׳ הקניתם מחדש׳ עקירת עצים, ן  (3) סילוק עמודי חשמל׳ טלגרף מו טלפו
 נטיעתם מחדש׳ הריסת מבנים ישנים ופינוים׳ התקנתם של ביבים׳ תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי השמל, טלגרף או טלפון׳ סילוקם וסתימתם;
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי

 דרך, גדרות מגן וקירות גבול;
 (5) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמי 256.
 2 ס״ח 407, תשנ״ה, עמי 307.
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 (6) ריצוף שבילים׳ סידור שדרות׳ מדשאות׳ בריכות וספסלים. נטיעת עצים
 וצמחים׳ סידורם וגידורם;

 (7) הכנת תכנית לסלילת מדרכה׳ השגחה ופיקוח על הבניה;

 (8) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת מדרכה או הכרוכה בכך;

 ״סלילת רחוב״ - סלילת כביש או מדרכה:

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

 ״דירה״ - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים׳ שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת
 למגורים׳ לעסק או לכל צורך אחר;

 ״בית דירות״ — בית שיש בו שתי דירות או יותר:

״ ו״נפח בנין״ — שטח ונפח בנין כמשמעותם בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות  ״שטח

;  התכנון והבניה (בקשה להיתר׳ תנאיו ואגרות), תש״ל-970!3

 ״שטח דירה״, בדירה הנמצאת בבית דירות - שטח הדירה כמשמעותו בסימן ב׳ לתוספת
 שלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל~1970, לרבות
 חלק יחסי מן השטח הבנוי, המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969 י,
 בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם איננו רשום כך, ושיעורו כיחס שבין רצפת

 הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית.

 קביעת רחובות

 הקצאת רחוב
 לכביש ומדרבה

 ם?י?ה ,״1,״!״ החלטה בדבר

 חיוב בעלי נכסים
 בהיטל סלילת

 כבלש

 שיעורי היטל
 סלילת כביש

 2. המועצה רשאית להכריז על רחוב כרחוב ציבורי.

 3. המועצה רשאית להקצות רחור. או חלק ממנו לכביש וכן רשאית היא להקצות רחוב
 או חלק ממנו למדרכה.

 4. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 5. (א) בעלי הנכסים הגובלים בעת התחלת הסלילה חייבים בהיטל לפי חוק עזר זה;
 לענין זה, התחלת הסלילה — משמעה תאריך התחלת העבודה לסלילת הרחוב, כפי שקבע

 המהנדס.

 (ב) לאחר התחלת הסלילה, אם נוספה בניה לנכס או נהרס בנין קיים והוקם בנין
 חדש במקומו, יחוייבו בהיטל בעד תוספת הבניה או בעד הבניה החדשה, מי שהם בעלי

 הנכסים הגובלים בעת הבניה.

 שיעורי ההיטל ואופן תשלומו יהיו לפי הוראות סעיפים 6 ו־7.

 נכס גובל יחוייב רק בעד סלילת כביש אחד.

 ההיטל יחושב —

 (1) לפי שטח הקרקע, כולל הקרקע שעליה עומד הבנין;
 בבתי דירות יחולק שטח הקרקע, לענין חיוב בעלי הדירות, בשיעור יחסי
 השווה ליחס שבין שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של כלל הדירות: וכן -

ן או חלק ממנו, המשמש למגורים - לפי שטח הבנין, ואם  (2) (א) כבני
 הבנין הוא בית דירות יחושב ההיטל לפי שטח הדירה;

 (ג)

 (א)
 (ב)

.6 

 3 ק״ת תשיל, עמי 1811.
 4 ס״ח 675, תשכי׳ט, עמי 259.
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 (ב) כבנין או חלק ממנו׳ שאינו משמש למגורים יחושב ההיטל לפי נפח
 הבנין.

 (ג) ההיטל יחושב בשיעורים הקבועים בתוספת לפי שטח הקרקע ושטח הבנין או
 נפחו׳ בעת התחלת הסלילה.

 (ד) נוספה בניה לנכס גובל׳ לאחר התחלת הסלילה׳ יחוייבו הבעלים בהיטל בעד
 הבניה הנוספת׳ בשיעורים הקבועים בתוספת לפי שטח הבניה הנוספת או נפחה׳ כמפורט

 בהיתר הבניה.

 (ה) נהרס בנין קיים׳ לאחר התחלת הסלילה ומוקם בנין חדש במקומו׳ יחוייבו
 הבעלים בהיטל בעד הבניה החדשה׳ בשיעורים הקבועים בתוספת לפי ההפרש שבין השטח
 של הבנין החדש או נפחו׳ כמפורט בהיתר הבניה׳ לבין השטח או הנפח של הבנין הנהרס׳
 ובלבד שהבנין הנהרס חוייב בדמי השתתפות בהוצאות סלילת הרחוב או בהיטל לסי חוק

 עזר זה.

 7. (א) ההיטל ישולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכם הודעה על סכום
 ההיטל המגיע ממנו׳ ובלבד שהוחל באותו מועד בעבודות הסלילה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)׳ מקום שמבקש הבעל להעביר את הנכם בלשכת
 רישום המקרקעין׳ יוקדם מועד התשלום למועד הרישום׳ ובלבד שהוחל באותו מועד בע

 בודות הסלילה.

 (ג) בעד תוספת בניה או בעד בניה חדשה ישולם ההיטל בעת מתן היתר בניה למבנה
 מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

 8. (א) לא יסלול אדם - חוץ מהמועצה - כביש׳ אלא לפי היתר מאת ראש המועצה
 ובהתאם לתנאים׳ למיפרטים ולהוראות שפורטו בכתב ההיתר.

 (ב) בעד היתד כאמור, תשולם אגרה בשיעור המפורט בתוספת.

 (ג) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור׳ או שלא בהתאם לתנאים׳ למיפרטים ולהורי
 אות המפורטים בהיתר׳ רשאית המועצה להרסו או לשנותו ולבצע את העבודה שנית ולגבות

 מאת אותו אדם את ההוצאות שהוצאו בהריסתו׳ שינויו וםלילתו מחדש של הכביש.

 (ד) אישור המהנדס בדבר גובה ההוצאות שהוציאה המועצה כאמור׳ ישמש ראיה
 לכאורה לדבר.

 9. (א) חוייב בעל הנכס בתשלום דמי השתתפות בסלילת כביש בהתאם לחוק עזר שהיה
 בתוקף לפני תחילת חוק עזר זה והחליטה המועצה להרחיב אותו כביש על פי חוק עזר זה׳

 יחולו הוראות אלה:
 (1) היה רחבו הממוצע של הכביש׳ שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור׳
 עד 5 מטרים׳ ישלמו בעלי הנכסים הגובלים אותו כביש׳ היטל בשיעור של

 60% מההיטל שהיה עליהם לשלם לולא היה הכביש סלול;
 (2) היה רחבו הממוצע של הכביש׳ שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור׳
 למעלה מ־5 מטרים אך לא יותר מ־9 מטרים׳ ישלמו בעלי הנכסים הגובלים
 אותו כביש׳ היטל בשיעור של 35% מההיטל שהיה עליהם לשלם לולא היה

 הכביש סלול;

 אופן תשלום
 ההיטל

 טלילת כביש
 כידי הבעל

 היטל בעד כבישים
 שהורחבו
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 השלמת פלילתם
 של כבישים

 ישנים

 אופן פלילת
 מדרכה

 (3) היה רחבו הממוצע של הכביש׳ שבעדו שולמו הוצאות סלילה כאמור׳
 למעלה מ־9 מטרים׳ יהיו בעלי הנכסים הגובלים פטורים מתשלום כל היטל

 בעד הרחבתו.

 (ב) הוראות סעיפים 5׳ 6 ו־7 לענין חיוב בעלי הנכסים הגובלים בהיטל׳ חישוב
 ההיטל ואופן תשלומו׳ חיולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי היטל בעד כבישים

 שהורחבו.

 10. כביש שנסלל חלקית לפני תחילתו של חוק עזר זה שלא כדי מלוא רבדיו ובעלי הנכ־
 סים הגובלים אותו כביש חוייבו, בעת הסלילה החלקית, בדמי השתתפות׳ על פי חוק עזר
 שהיה בתוקף לפני תחילת חוק עזר זה׳ ישלמו בעלי הנכסים הגובלים את הכביש׳ בעת
 השלמת הסלילה או השלמת כל שלב משלבי הסלילה׳ דמי השתתפות בעד הסלילה הנוספת׳

 על פי הוראות חוק עזר זה.

 11. העיריה רשאית לסלול מדרכה או לחייב את בעלי הנכסים הגובלים במדרכה לסלול סללית מדרכה
 את המדרכה׳ הכל לפי הוראות חוק עזר זה.

 12. החליטה המועצה לסלול מדרכה׳ רשאית היא לבצע את הסלילה בבת אחת או בשלבים
 המפורטים להלן, כולם או מקצתם׳ הכל לפי החלטת המועצה׳ בין לכל אורך הרחוב׳ ובין

 קטעים קטעים:

 < (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי׳ בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא;

 (2) הנחת אבני שפה:
 (3) ריצוף המדרכה או כיסויה׳ בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה

 המלא;
 (4) השלמת סלילת המדרכות׳ בבת אחת או בשלבים כאמור;

 (5) סידור שדרות, מדשאות, נטיעת עצים וצמחים׳ סידורם וגידורם:

 (6) התקנתם של מיתקני תאורה.

 13. (א) בכל הוצאות הסלילה של מדרכה למי חוק עזר זה, ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור בסעיף קטן(א) ישולמו למועצה
 מאת כל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם השלמת הסלילה, לפי חשבון ששלח אליהם המהנדס:
 אולם אם נסללה המדרכה שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו,

 לפי חשבון ששלח אליו המהנדס.

 11. (א) החליטה המועצה לסלול מדרכה, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב
 מאת כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או העשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי
 סעיף 13, לשלם למועצה, תוך חודש מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההש־

 תתפות, את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה לפי סעיף קטן(א) לא ינקוב ראש המועצה אלא סכום שהוא חלקו של
 מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה, בדמי השתתפות של בעל הנכסים בהוצאת סלילת
 המדרכה או שלב ממנה שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהמהנדס

 אמד הוצאות אלה מראש.

 חיוב הבעליט
 בהוצאות סלילת

 המדרכה

 פקדונות 9ל
 חשבון השתתפות
 בסלילת מדרכות
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 (ג) גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף זה ולא ביצעה את הסלילה תוך שנה מיום
 ההודעה׳ תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששילם לה כאמור.

 15. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכס הגובל רחוב׳ לסלול
 סלילה ראשונה מדרכה לאורך חזית נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים׳ הפרטים ואופן ביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל הנכם שנמסרה לו הודעה כאמור׳ חייב למלא אחריה.

 16. לא יםלול אדם - חוץ מהמועצה - מדרכה אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש המועצה או לפי היתר בכתב שניתן לו
 מאת ראש המועצה.

 (2) באופן ולפי התנאים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 17. (א) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש המועצה לפי סעיף 15׳ רשאי ראש המועצה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים׳ הפרטי־ם והאופן הקבועים בהודעה או
 בהיתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודה שנית ולגבות

 מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה וההוצאות לביצוע העבודה או השינוי.

 18. תעודת מהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת מדרכה לפי סעיף 13 או בדבר סכום
 ההוצאות שהוצאו לביצוע עבודה מן העבודות המפורטות בסעיף 16 או בדבר סכום ההוצאות

 שהוצאו לביצוע כל עבודה אוזרת לפי חוק עזר זה תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 19. 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 בידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען 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 היא דנה, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס חמש מאות לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמ־

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 21. (א) הוראות חוק עזר זה יחולו לגבי רחובות שהוחל בסלילתם ביום ט׳ בניסן תשלי׳ ד
 (1 באפריל 1974) (להלן - היום הקובע) או לאחריו.

 (ב) רחובות שהחלה העיריה לסלול לפני היום הקובע יחולו לגבם הוראות חוק עזר
 לאונו (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966׳ וזאת אף אם הושלמה עבודת הסלילה לאחר היום

 הקובע.
 (ג) תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת הסלילה תשמש ראיה לדבר.

 (ד) על אף האמור בסעיף 5 (א), אם החלה המועצה בסלילת כביש לאחר היום הקובע
 ולפני יום פרסומו של חוק עזר זה, ובאותה תקופה נתחלפו הבעלים בנכם הגובל אותו כביש,

 יראו את מי שהוא בעל הנכס ביום פרסומו של חוק עזר זה כבעל החייב בהיטל.

 חיוב הבעלים
 בביצוע סלילת

 מדרכה

 סלילת מדרכה
 בידי הבעל

 אי מילוי דרישה
 לביצוע סלילת

 מדרכה

 אישור המהנדס

 מסירת הודעות

 עו3שין

 תחולה
 מעבר
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ף!  תיקון םעי

(סלילת רחובות), תשי׳יב—1952 - בטל. ביטול ו נ  22. חוק עזר לאו

 23. תחילתו של חוק עזר זה מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). תחילה

(סלילת רחובות), תשל״ה—1975״. השם ו נ  24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאו

 תוספת
 ו. היטל סלילת כביש (סעיף 6):

 לידות

 (א) לכל מ״ר משטח הקרקע, כולל שטח הקרקע שעליה
 עומד בנין 12
 (ב) לכל מ״ ר משטח בנין 12.50

 2. אגרת היתר (סעיף 8 (ב)) 100

י ר ח ס ן מ מ ל  נתאשר. ז
 ז׳ באדר תשל״ה (18 בפברואר 1975) ראש המועצה האזורית אונו

 (זזמ 8/3)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 5 ק״ת תשי״ב, עמי 1058.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

יים ק עזר ליבנה בדבר רשיונות אופנ ו  ח

, וסעיף 77 (א)(4)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י
 לפקידת התעבורה -, מתקינה המועצה המקומית יבנה חוק עזר זד,:

3 ף י ע  1. בסעיף 3 לחוק עזר ליבנה (בדבר רשיונות לאופניים), תשכ״ג-״11963 (להלן — תיקון ס
 חוק העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שלוש לירות.״

 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
 ״(ב) בעד כל לוחית־מספד תשולם למועצה אגרה של שלוש לירות.״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה-
 1975״.

ת י ר ט י ר ש י א  נתאשר. מ
 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) ראש המועצה המקומית יבנה

(8/12 on) 

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י ג ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שר התחבורה

ופח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד

ת ישראל, נופח חדש 7, עמ׳ 173. נ י מדי נ  2 די

 3 ק״ת 1448, תשכ״ג, עמי 1488.
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ת ב לו ל אי ב ח ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 י, מתקינה המועצה האזורית חבל אילות חוק

 עזר זה:

׳  תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק עזר לחבל אילות (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—1974 3

 במקום ״בחוק העזר העיקרי״ יבוא ״בחוק עזר זה״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל אילות (מס עסקים מקומי) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ה—1975״.

י נ ו ל ו א ד  נתאשר. ע
 ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975) ראש המועצה האזורית חבל אילות

ג ר ו ף ב ס ו ) י 8 / 2 מ ת ) 

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ת תשנ׳׳ז, עמ׳ 2; תשל׳׳ד, עמ׳ 144.

 3 ק״ת 3264, תשל״ה, עמ׳ 431.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962 ן

ל ביוב , ט י ר ה ב ד ק עזר לנשר ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות׳, וחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), תשכ״ב—1962 -, מתקינה המועצה המקומית נשר חוק עזר זה:

 החלפת התוטפת 1. במקום התוספת לחוק עזר לנשר (ביוב), תשכ״ה-31964, יבוא:

 ״חוסמת
 (סעיפים 2 ו־3)

 היטל ביוב — ההיטל בלירות
 א. לכל מ״ר של קרקע במגרש עם או בלי בנין קיים,

 כולל קרקע שעליה עומד בנין 9
 ב. לכל מ״ר של בניה ותוספת לבנין קיים 12

 ג. מיתקנים —
 לכל מ״ר של בניה ותוספת לבנין קיים 9״

 השט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (ביוב)(תיקון), תשל״ה—1975״.

ג ט ר ל ל ק א ר ש  נתאשר. י
 ט״ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית נשר

ג ר ו ף ב ס ו  (חמ 8/12) י
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0, עמי 256.
 2 סייח 376, תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשכ״ה, עמי 155; תשל״ד, עמי 1865.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ד ב ר ע ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית ערד חוק עזר זד.:

 1. במקוט התוספת לחוק עזר לערד (אגרת תעודת אישור), תשכ״ט—1969 - (להלן— החלפת התוספת
 חוק העזרהעיקרי), יבוא:

 ״תוסמת
 (סעיף 3)

- ח«״״=יייי״ ה ד ו ע  א. ת

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינימ או לירושות 20

 2. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 3'״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ה— השם
 1975״.

ט ח ו ם ש ה ר ב  נתאשר. א
 ד׳ בחשון תשל״ה (20 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית ערד

 (חמ 8/6)

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 ממלא מקום שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 792.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962 ן

ר ביוב ב ד ן ב י ק צ ו מ ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וחוק הרשויות \
, מתקינה המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:  המקומיות (ביוב), תשכ״ג—1962 2

: החלמת התוססת א ו ב ׳ י ; i 1963-1. במקום התוספת לחוק עזר לקריודמוצקין (ביוב), תשכ״ד 

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

 2 פ״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 27; תשל״ג, עמי 1054.
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 ״תוספת
 (סעיפים 2—3)

 היטל ביוב — _!!י1ת_

 1. ביב ציבורי —
 לכל מ״ר קרקע, כולל הקרקע שעליה עומד בנין 7

 לכל מ״ר בנין ותוספת לבנין הקיים בגושים 10423,10421, 10426,
 10430 וחלק מחלקה 3 בגוש 10428 לפי תכנית בנין עדים

 ק/228 וק/238 6
 בגושים אחדים 1

 2. ביב מאסף -••
 לכל מ״ר קרקע. כולל הקרקע שעליה עימד בנין 2.50

 לכל מ״ר בגין ותוספת לבנין בגושים 10421, 10423, 10426,
 10430 וחלק מחלקה 3 בגוש 10428 לפי תכנית בנין ערים

 ק/228 וק/238 5
 בגושים אחרים 1

 3. מיתקנים אחרים לרבות תחנות שאיבה וקווי סניקה —
 לכל מ׳׳ ר של הקרקע, כולל הקרקע שעליה עומד בנין בגושים
 10421, 10423, 10426, 10430 וחלק מחלקה 3 בגוש 10428 לפי

 תכנית בנין ערים ק/228 וק/238 4.50
 בגושים אחר׳ים 2.50

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים בגושים 10421, 10423,
 10426, 10430 וחלק מחלקה 3 בגוש 10428 לפי תכנית בגין

 עדים ק/228 וק/238 3
 בגושים אחדים 1

 4. מבון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה, לכל מ״ ר של
 ביין ותוספת לבנין קיים ר״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקריודמחיקין (ביוב) (תיקון), תשל״ה 1975״.

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 ט״ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 קוגץ התקנות 3316, י״ט נניסז תשל״ה, 31.3.1975

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1290 

 המהיר 128 אגורות




