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 פקודת הסמכויות בעגץ היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

חד ו א רשיון מי ל ת ל ו ר ו ח ר יצוא ס ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
 21939, אני מצודה לאמור:

 !עח־ית ן. בצו זה —

 ״תעריף המכס״ — התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 2;
 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 ״אישור משרד החקלאות״ — אישור המוצא על ידי מבקר מוסמך ממשרד החקלאות שהיא
 בדק את הסחורות ושהן ראויות ליצוא;

 ״אישור משרד התעשייה, המסחר והתיירות•׳ — אישור המוצא על ידי נציג מוסמך ממשרד
 התעשיה, המסחר והתיירות (להלן — הנציג המוסמך) והמעיד כי —

 (1) הוא בדק את הסחורות והן ראויות ליצוא: או
 (2) הסחורות יוצרו במפעל שהייצור השוטף בו נמצא, בהסכמת בעלו, בהש

 גחת נציג מוסמך;
 ״אישור משרד הדתות״ — אישור המוצא על ידי משרד הדתות המעיד שהםחורות יוצרו

 בפיקוח הרבנות הראשית לישראל.

 יצוא בתמורה 2, (א) על אף האמור בצו מתן רשיונות יצוא, 1940 3, מותרות ביצוא כל הסחורות
 המיוצאות בתמורה, למעט המפורטות בתוספת הראשונה.

 (ב) הסחורות המפורטות בתוספת השניה והמיואאות בתמורה, מותרות ביצוא ובלבד
׳ לתוספת זו.  שנתקיימו התנאים המפורטים בטור ג

 3. (א) הסחורות המייצאות ללא תמורה, מותרות ביצוא אם ערך הסחורות אינו עולה
 על 3000 דולר פו״ב, למעה המפורטות בתוספת הראשונה.

 (ב) הסחורות המפורטות בתוספת השניה, המיוצאות ללא תמורה, וערכן אינו עולה
 על 3000 דולר פו״ב, מותרות ביצוא ובלבד שנתקיימו התנאים המפורטים בטור ג׳ לתוספת

 זו.

 4. (א) חפצים אישיים וביתיים, ובן רכב מנועי פרטי של הנוסע מישראל, מותרים
 ביצוא ובלבד שהוציאם איתר או שיוציאם תוך ששה חדשים לפני או אחרי נסיעתו.

 (ב) סחורות המיוצאות בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של המקבל —
 מותרות ביצוא.

 5. (א) מקום שצויין בתוספת לצו זה מספרם של פרק או פרט בתעריף המכס (להלן —
 פרט המכס) ותיאור מלא של הסחורות כמו בתעריף המכס, יחול האיסור או התנאי ליצוא —

 הכל לפי הענין — על כל הסחורות המפורטות באותו פרט מכם.

 (ב) מקום שצויין בתוספות לצו זה מספר של פרט מכס ותיאור סחורה המהווה רק
 חלק מהתיאור בתעריף המכס, יחול האיסור או התנאי — הכל לפי הענין — רק על אותו

 חלק של הסחורה.

 1 עייר 1939, תום׳ 1, עמי 137.
 2 ק״ח — שיעורי מק״ח, תש׳יל, עמי 666; תשל״זז, עמי 103.

 3 ע״ר 1940, חוסי 2, עמ׳ 159.

 יצוא ללא תמורה

 יצוא אישי

 מבלה בתנאי
 היצוא
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 6. מקום שנדרש אדם על פי צו זה הוכחת קיום תנאי מםויים לצורך יצוא סחורות, הגשת אישור מל
ם י א נ ט ת י י  יגיש היצואן את האישור לגובה המכס. ק

 7. צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר. שמירת דינים

 8. רשיון יצוא כללי, תשכ״ט—1969 *, וצו יצוא חפשי, תשל״ה—31974 — בטלים. ביטולים

 9. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978). תחילה

 10. לצו זה ייקרא ״צו יצוא חפשי, תשל״ח—1978״. השם

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(א))

 טור א׳
 הפרט או הפרק טור ב׳

 בתעריף המכס תיאור הסחורה

ל או חצר, חיים (live poultry) (תרנגולים (fowls), ברווזים, אווזים, ו  עופות ל
 תרנגולי הודו ועופות גויניאה)

ל או חצר, לא חיים (תרגגולים, ברווזים, אווזים, תרנגולי הודו ועופות ו  עופות ל
, במצב טרי, צגון או קפוא. ט כבד) ע מ ל ) ל כ א מ  גדניאה) ושאריותיהם הראויות ל

ל או חצר, טרי, צנון, קפוא, ממולח או שרוי בציר ו ד של עופות ל ב  כ
 שומן מסוג lard נקי מבשר רזה (lean meat) ושומן עופות (בלתי מחוט, בלתי
ר מיצוי בממים (solvent extracted), טריים, צנונים, קפואים, ב  מותך ושלא ע

 ממולחים, שרויים בציר, מיובשים או מעושנים

ל אדם שלא כ א מ ; ביצי עופות; מוצרים מן החי הראויים ל ב ל ב ותוצרת ח ל  ח
ו במקום אחר, למעט: כלל  פורשו ולא נ

ט 04.06 ר - דבש טבעי שבגדר פ
(eroms and פקעים שרשיים, בולבוםים ,(tubers)בצלים, פקעימ ,(bulbs)פקעות 

 (crowns וריזומים(rhizomes) בתרדמה, בצמיחה או בפריחה
ת אילגות, שיחים, סוכים (bushes), שורשים, ייחו- ו ב ר  צמחים חיים אחרים, ל

(slips) ורוכבים (cuttings) דים 
 פרחים, וכפתורי פרחים מהסוג המתאים לצרורות פרחים או לקישוט, טריים,
 מיובשים, צבועים, מולבגים, וכן פרחים וכפתורי פרחים שעברו תהליך של

 אימפדגנציה או שהוכשרו בצורה אחרת
, טריים או צנונים  ירקות וצמחי מאכל

,  תמרים, בנגות, אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל, אגוזי קשיו (cashew), אננס, אבוקדו
 מגגו, גוייבות, ומנגוסטינים (maagosteens), טריים, מקולפים או לא מקולסים

 פרי הדר טרי, למעט:
- אתרוגים

 תאנים טריות
 ענבים טריים

ט 08.01, טריים, מקולפים או לא מקולפים ר פ  אגוזים, שלא פורשו ב
 תפוחי עץ, אגסים וחבושים, טריים

 פירות גלעיגיים (stone fruit), טריים
 גרגרים(berries) לסוגיהם, טריים

 סירות אחרים טריים

01.OS 

02.02 

02.03 
02.05 

 פרק 4

06.01 

06.03 

07.01 
08.01 

08.02- 1000 

08.03- 1000 
08.04- 1000 
08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

 4 ק״ת תשכ״ט, עמי 1042.

 5 ק״ת תשל׳׳ה, עמ׳ 376.
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 טור ב׳
 תיאור הסחורה

 טור ב׳
 הפרט או הפרק
 בתעריף המכס

ק 10 דגנים ר  פ
 11.01 קמחי דגנים

 11.02 דוחן מקולף, גריסי שעורה, גריסי חיטה
 12.01 זרעי שמנים וסירות נותני שמנים, שלמים או שבורים

 12.03 זרעי פרחים
 15.07 שמנים צמחיים, בלתי נדיפים (fixed), נוזלים או מוצקים, גלמיים, מזוקקים או

 מטוהרים
ל מהצומח כ א מ  15.12-2000 שמנים ושומני• ל

 15.13 מרגרינה, תחליפי שומן מהסוג «imitation lard" ושמנים מעובדים אחרים,
 מהצומח, הראויים למאכל

 16.01 נקניק, נקניקיות, ודומיהם, מבשר, משאריות בשר או מדם של בעלי חיים
 16.02 בשר או שאריות בשר, אחרים, מוכנים או משומרים

 21.07-2000 מזון חלב
 23.04 כוספה ושאריות אחרות (למעט משקעים) הנובעים ממיצוי שמנים צמחיים

 23.07 תערובות או תרכיזים להזנת בעלי חיים
 24.01 טבק בלתי מעובד; פסולת של טבק

,(bituminous minerais) 27.09 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומניים 
 גלמיים

 27.10 שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומניים, שאינם גלמיים; תכשירים
 שלא פורטו, המכילים לא פחות משבעים למאה, לפי משקל, של שמני נפט או
 של שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומנייב כששמנים אלה מהווים המרכיבים

 הבסיסיים של התכשירים, למעט:
- ממיסים שבגדר סעיף 2000.
 27.11 גזי נפט וסחמימנים גזיים אחרים

 27.14 ביסומן של נפט, קוקס מנפט ושאריות אחרות מנפט ומשמן ממינרלים ביטומניים
 47.02 פסולת(waste) של נייר או קרטון; פסולת(scrap) של מוצרי גייר וקרטון הראויה

ד ב ל  לשימוש בייצור נייר ב
 55.01 כותנה בלתי מנופצת ובלתי סרוקה

 55.02 לינטרים (linters) של כותנה
לת המתקבלת מסחיבת סמרטוטים או מקריעתם),  55.03 ס סול ר. כותנה (לרבות פסו

 בלתי מנופצת ובלתי סרוקה
 72.01-9910 מטבעות זהב

ה ד ל פ ל או מ לת וגרוטאות מתכתיות מברז  73.03 פסו
 74.01-2000 נחושת וסגסוגות נחושת, בלתי חשילות (צרופות או לא צרופות)

לת וגרוטאות של נחושת  74.01-3000 פסו
 74.02 אב סגסוגות(master alloys) מנחושת

לת וגרוטאות של ניקל  75.01-2000 פסו
לת וגרוטאות של חמרן  76.01 חמרן בלתי השיל; פסו

 77.01-2000 פסולת (למעט גרודות מגדלים אחידים) וגרוטאות ממגגםיום
; ((argentiferous lead)לרבות עופרת כסף) (imwrought)78.01 עופרת בלתי חשילה 

לת וגרוטאות של עופרת  פסו
 80.01-9900 פסולת וגרוטאות מבדיל

 81.01-9900 פסולת וגרוטאות של טונגסטן(וולפרם)
לת וגרוטאות של מוליבדן  81.02-9900 פסו
לת וגרוטאות של טנטלום  81.03-9900 פסו

לת וגרוטאות של מתכות פשוטות אחרות  81.04-9900 פסו
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 תוספת שניה
 (סעיף 2(0)

 טור ג׳
 תנאים

 טור ב׳
 תיאור הסחורה

 טור א׳
 הפרט או הפרק
 בתעריף המכס

 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד החקלאות

 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד החקלאות

 אישור משדד החקלאות
 אישור משרד החקלאות

 01.01 סוסים, חמורים ופרדים(mules and hinnies), חיים
ר ותואים חיים ק  01.02 ב

 01.04 כבשים ועזים, חיים
 01.06 בעלי חיים אחרים

, אחרים, במצב ל כ א מ  02.04 בשר ושאריות בשר הראויות ל
 טרי, צנון או קפוא

 03.01 דגים טריים (חיים או לא חיים), צנונים או קפואים
 03.03 סרטגים לסוגיהם (crustaceans) ורכיכות

 (molluscs), בשריונם או בקונכיותם או בלעדיהם,
 טריים(חיים או לא חיים), צנונים, קפואים, ממולחים,
 שרויים בציר או מיובשים; סרטנים לסוגיהם בשריונם,

ד ב ל  מורתחים במים ב
 04.06 דבש טבעי

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והת־ירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד התעשיה,

 המסחר והתיירות
 אישור משרד התעשיה,

 המסחר והתיירות
 אישור משרד התעשיה,

ר והתיירות ח ס מ  ה

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

, שרשים ופקעים מסויימים, ק 7 ירקות וצמחי מאכל ר  פ
, למעט: ל כ א מ  הראויים ל

- טריים או צנונים שבגדר פרט 07.01

 08.01 תמרים, בננות, אגוזי קוקוס, אגוזי ברזיל, אגוזי קשיו
, מנגו, גוייבות ומנגוסטינים  (cashew), אננס, אבוקדו
 (mangosteens), מיובשים, מקולפים או לא מקולפים

 08.02-1000 אתרוגים

 08.02-9900 פרי הדר מיובש

 08.03-2000 תאגים מיובשות

 08.04-2000 ענבים מיובשים
ט 08.01, מיובשים, מקולפים ר פ  08.05 אגוזים שלא פורטו ב

 או לא מקולפים

ל ידי  08.10 פירות (מבושלים או לא מבושלים) משומרים ע
כר א תוספת סו ל  הקפאה, ל

 08.11 פידות משומרים באופן זמני(כגון בגז של דו־תחמוצח
 הגפרית, בציר, במי גפרית או בתמיסות משמרות
כה  אחרות), אך אינם מתאימים במצב זה לצרי

 מיידית

ה שבגדר 08.01, 08.02, ל  08.12 פירות מיובשים, למעט א
 08.03, 08.04 או 08.05
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 טור ג׳
 תנאים

 טור ב׳
 תיאור הסחורה

 טור א׳
 הפרט או הפרק
 בתעריף המכס

 08.13 קליפות של אבטיחים, מלונים ופרי הדר, טריות,
 קפואות, מיובשות או משומרות באופן זמני בציר, במי

 נפדית או בתמיסות משמרות אחרות אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד החקלאות
 אישור משרד התעשיה,

 המסחר והתיירות
 אישור משרד התעשיה,

 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה, |
 המסחר והתיירות

capsicum קה ופימנטו מהזן  09.04 פפרי

ה ח ל  12.03 זרעי ירקות וזרעי פ
 13.03-2000 המרים פקטיניימ, פקטינטים ופקטטים

 16.03 תמציות בשר ומיצי בשר, תמציות דגים

ת קוויאר ותחליפי ו ב ר  16.04 דנים מוכנים או משומרים, ל
 קוויאר

 16.05 סרטנים לסוגיהם ורכיכות, מוכנים או משומרים

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

ל וירקות, של סירות או של  מוצרים של צמחי מאכ
 חלקי צמחים אחרים

ק 20 ר  פ

 21.04 רטבים (sauces), תכשירים מעורבים נותני טעם
(mixed condiments and mixed seasonings) 

 21.07 קלחי וגרגרי תירס

ק 22 משקאות, כהלים וחומץ ר  פ

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד החקלאות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 33.01-2010 שמני תמצית (נטולי סרפנים או לאו); קוגקרטים
ר ד  ואבסולוטים, ריזינואידים, העשויים מפרי ה

 42.02 חפצי נסיעה (כגון מלתחות, מזוודות, קופסאות
 לכובעים, תרמילי נסיעה, תרמילי גב), שקי קניות,
 ילקוטים, תיקים, ארנקי יד, ארנקי כיס, חריטים, תיקי
י עבודה, אמתחות לטבק, נדנים, ל כ ס, תיבות ל  פרכו
י נגינה, למשקפות, ל כ  תיבות, קופסאות(כגון לנשק, ל
־ ב מ  לתכשיטים, לבקבוקים, לצוואדונימ, להגעלה, ל
 רשות) וכלי קיבול דומים, מעור, מעור מורכב,
ק מלאכותי,  מפיבד מגופר, מיריעות של פלסטי

 מקרטון או מבדי טקסטיל

 43.01 עורות פרווה גולמיים
 64.01 הגעלה עם סוליות חיצוניות וחלקים עליוגים מגומי או

 מחומר פלסטי מלאכותי
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 טור ג׳
 תנאים

 טור ב׳
 תיאור הסחורה

 טור א׳
 הפרט או הפרק
 בתעריף המכס

רכב;  64.02 הנעלה עם סוליות חיצוניות מעור או מעור מו
ט 64.01) עם סוליות ר  הנעלה(למעט הנעלה שבגדר פ

 חיצוניות מגומי או מחומר פלסטי מלאכותי

 64.03 הנעלה עם סוליות חיצוניות מעץ או משעם

 64.04 הנעלה עם סוליות חיצוניות מהמרים אחרים

 68.04-1000 בעלי שכבה רוויה גרגירי יהלום או אבקת יהלום או
 המשובצים ביהלום

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד התעשיה,
 המסחר והתיירות

 אישור משרד הדתות

 אבנים יקרות ויקרות למחצה בלתי מעובדות,
 חתוכות, או מעובדות באופן אחר שאינן מורכבות,
 משובצות או חרחות (חוץ מאבנים בלתי ממדינות

 החרחות זמנית לשם נוחיות בהובלה)

 אבנים יקרות או יקרות למחצה, סינתטיות או משוח-
 זרות (reconstructed), בלתי מעובדות, חתוכות
 או מעובדות באופן אחר, שאיגן מורכבות, משובצות
 או חרוזות (חוץ מאבנים בלתי ממדינות החרוזות

 זמגית לשם נוחיות בהובלה)

 חלקים פעילים של כלים העשרים מיהלום, מאבקת
ת גרגרי יהלום או אבקת ללו  יהלום או משכבות הכו

 יהלום

 משורים (לא מיכניים), ולהביס למשורי יד ולמשורי
א שיניים), בעלי חלקים ל ת להבי משור ל נה(לרבו  מכו
 פעילים העשויים מיהלום, מאבקת יהלום או משכבות

 הכוללות גרגירי יהלום או אבקת יהלום

 ע  כלי יד, פצירות ושופעים, בעלי חלקים פעילים ה
 שויים מיהלום, מאבקת יהלום או משכבות הכוללות

ת יהלום ק ב  גרגירי יהלום או א

־ ת יהלומי זגג משובצים וגלגלי השחזה, ב ו ב ר  כלי יד ל
 עלי חלקים פעילים העשויים מיהלום, מאבקת יהלום
ת יהלום ק ב ת גרגירי יהלום או א ללו  או משכבות הכו

 א ם בעלי חלקים פעילים העשויים מיהלום, מ  כלי
ת גרגירי יהלום או ללו ת יהלום או משכבות הכו ק  ב

ת יהלום ק ב  א

71.02 

71.03 

71.IS 

82.02 

82.03 

82.04 

82.0S 

 ספרי תורה, תפילין, מזוזות וחלקיהם, מקלף

ץ י ב ר ו ל ה א ג  תשל״ח (23 במרס 1978) י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

801 

 י״ד באדר ב•
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה),1939

חד ו א רשיון מי ל ת ל ו ר ו ח א ס בו  צו בדבר י

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

 בצו יבוא חפשי, תשל״ח—1977 2 (להלן — הצו העיקרי), בתוספת הראשונה

 (1) אחרי פרט המכס 34.01 יבוא;

 תיקון התוספת 1.
 הראשונה

 ״34.02.9920 חמרים אורגניים ותכשירים
 פעילי שטח באריזות מעל

 25 ק״ג

 בתוספת השניה לצו העיקרי —

 (1) במקום פרט המכס 30.04.1000 והרשום לצדו יבוא:

 פרט המכס הסחורה התנ»

 תיקון התוספת
 תשניד,

 אישור תקן ת.י. 997

 אישור תקן ה״ת 1402/2

 אישור תקן ת.י. 915״

 אישור תקן ת.ר. 240״

 אישור תקן ת.ר. 139.

 אישור תקן ת.ר. 438.

 אישור תקן ת.ר. 733.

 אישור תקן ת.י. 507
 אישור תקן ת.י. 507״

 אגדים
 כריות(פדים)

 מוצרי גזה

 ״30.04.1000

30.04.9900 

 (2) אהרי פרט המכס 33.06 יבוא:
 ״34.01.9900

 (3) אחרי פרט 34.02.9900 יבוא:

 נוזל לניקוי על בסים ״9990—34.02
 חומרים סינטטיים בארי־

 זות עד 25 ק״ג

 אבקות כביסה על בסים
 חומרים םינטטיים בארי־

 זה עד 25 ק״ג
 משחת ניקוי על בסים
 דטרגנטים סיגטמיים ב־

 אריזות עד 25 ק״ג

34.02—9990 

34.02—9990 

 (4) אחרי פרט המכס 38.19.9920 יבוא:
 ״39.01.3510
39.07.1410 

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 137.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 378, 403, 804.
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 אישור תקן ת.ר. 873״

 אישור מאגף
 להגנת הצומח

 במשרד החקלאית

 אישור ממשרד החקלאות
 בארץ היצוא כי במנםרים
 נעשה חיטוי וחיסון בפני

 גורמים ביוטיים״

 (5) אחרי פרט המכס 40.14.4500 יבוא:

 ״42.02 ילקוטים לתלמידים

 (6) אחרי פרט המכס 42.04.3000 יבוא:
 ״44.03.2500

 44.03.9900 בולי עץ אוביצ׳י
44.04.9900 

 44.05.9900 נסרי עץ אוביצ׳י

 (7) לצד פרטי המכס 55.05 ו־55.06 תחת הכותרת ״סחורה״ יבוא:
 ״חוטי תפירה בלבד״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי (תיקון מס׳ 3), תשל״ח—1978״.

ן פ ת ו ע ד  ג
 שר השיכון והבינוי

 ממלא מקום שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ״ט באדר א׳ תשל״ח (8 במרס 1978)
(3—197 an) 

״ח-1957  חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי

 פקודת הסמכויות בעגין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

ם שעירים י ח י ט  צו בדבר ש

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15. להוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני  1957 !, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 2

 מצווה לאמור:

 1. בצו זה — דיגז־יומ

 ״מפרט״ — כמשמעותו בחוק התקנים, תשי״ג—1953 3 ;

 ״מפרט לשטיחים״ — מפרט לשטיחים שעירים כיוני 1977 שהוכן על ידי׳ מכון התקנים
 הישראלי, מפמ״כ 23, או כל מפרט אחר שיקבע תחתיו המכון;

 ״שטיחים״ — שטיחים שעירים;

ם;  ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור שטיחי

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ע״ר 1939, תופ׳ 1, עמי 137; ס״ח תשי״ג, עמי 30¡ תשי״ח, עמי 2; תשל״א, «מ׳ 2.
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 ״יבואן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא שטיחים;

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת שטיחים בסיטונות או בקמעונות.

 2. לא ייצר אדם שטיחים, לא ייבאמ יבואן ולא יעביר יצרן, יבואן או סוחר, בכל דרך
 של העברה את הבעלות או את ההחזקה בהם אלא אם השטיחים מתאימים לדרישות

 המפרט לשטיחים.

 3. לא יוציא אדם את השטיחים מרשות המכס, אלא אם מסר לגובה המכס תעודה
 מאת מכון התקנים המעידה על כך שהשטיחים מתאימים למפרט לשטיחים.

 4. המפרט לשטיחים מופקד במשרדים המפורטים להלן וכל אדם זכאי לעיין בו במקו־
 מות האמורים ללא תשלום:

 היועץ המשפטי במשרד התעשיה, המסחר והתיירות, רחוב אגרון 30, ירושלים;

 הממונה על התקינה, משרד התעשיה, המסחר והתיירות, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב;

 מנהל מחוז ירושלים, משרד התעשיה, המסחר והתיירות, רחוב קרן היסוד (4
 38, ירושלים;

 מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד התעשיה, המסחר והתיירות, רחוב מזא״ה
 76, תל״אביב;

 מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד ההעשיה, המסחר והתיירות, דויד העצמאות
 82, חיפה;

 מנהל מחוז הדרום, משרד התעשיה, המסחר והתיירות, רחוב הרצל 118,
 באר־שבע;

 מכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, תל־אביב•

 5. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

 6. תחילתו של צו זה לגבי מכירה והחזקה למכירה הוא ששה חדשים מיום פרסומו
 ברשומות.

 הגבלות בייצור,
 ביבוא ובשיווק

 הגבלה בהוצאה
 ׳:?רשות המכס

 הפקדת המפרט

 שמירת דינים

 תחילה

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שטיחים שעירים), תשל״ח-
."1978 

ל ה ו ר ב י ץ א ג  י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 כ׳ באדר א׳ תשל״ח (27 בפברואר 1978)
 וחמ 345—3)
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ו 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ח

ת נוזלים קורוזיביים ל ב ו ה ם ל י כל ר מי ב ד  צו ב

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

 1. בצו זה הגדרות

 ״המכון״, ״תקן״ — כמשמעותם בחוק התקנים, תשי״ג—1953 2 ;

 ״תקן ישראלי 819״ — תקן ישראלי ת״י 819 — ניסן תשל״ב >מרם 1972) — מיכלים
 להובלת נוזלים קורוזיביים על כלי רכב או כל תקן ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון:

 ״יצרן״ — אדם שעסקו או הלק מעסקו ייצור נוזל קורוזיבי1

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת נוזל קורוזיבי!

 ״נוזל קורוזיבי״, ״מעבדה מאושרת״ — כמשמעותם בתקן ישראלי 819.

 2. (א) לא יוביל אדם נוזל קורוזיבי ולא ימסור נחל קורוזיבי למוביל אלא אם נתמלאו הגביות על
: הובלה ה ל ל א  כ

 (1.) מעבדה מאושרת אישרה בתעודת בדיקה כי המיכל שבו יובל הנוזל
 מתאים לדרישת התקן הישראלי 819 (להלן — תעודת בדיקה)! .

 (2) בידי האדם המוביל את הנוזל הקורוזיבי תעודת משלוח, חתומה בידי
 השולה ובה רשומים פרטים אלה:

 (א) יום מסירת הנוזל הקורוזיבי להובלה
 (ב) שמו ומענו של השולח!
 (ג) שמו ומענו של המקבל!

 (ד) שמו ומענו של המוביל ?
 (ה) כמות הנחל שנמסר להובלה תוך ציון כי הוא ״נוזל קורוזיבי״ •,

 (ו) מספר תעודת בדיקה של המיכל מאת מעבדה מאושרת עם ציון
 שם המעבדה המעידה כי המיכל מתאים לדרישת התקן הישראלי 819.

 (ב) מוביל נוזל קורוזיבי, שאינו הקונה של הנוזל, ימסור לקונה בשעת מסירת
 הנוזל את תעודת המשלוח שבידו.

 3. יצרן או סוחר שנתן או קיבל תעודת משלוח בהתאם לסעיף 2 ישמור את התעודה שמירת תעודת
ח ו י ש מ ,  או העתק ממנה, לפחות עד תום שנה מיום נתינתה או קבלתה. י

 4. התקן האמור בסעיף 1 מופקד במקומות שנקבעו להפקדת תקנים בהודעה שפורסמה הפקדת התקן
 בילקוט הפרסומים 2223, תשל״ו, עמ׳ 1871, וכל אדם זכאי לעיין בו ללא תשלום במקומות

 האמוליט*

 5. תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו. תחילה

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ה, עמי 84.
 2 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 2; תשל״א, עמי 22.
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 שמירת דינים 6. צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר.

ם 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת נוזלים קורוזיביים),  ייש
 תשל״ח•—1978״.

ן פ ת ו ע ד  ד׳ באדר ב׳ תשל״ח (13 במרס 1978) ג
 שר השיכון והבינוי

 ממלא מקום שר התעשיה, המסחר והתיירות

1 9 5 7 -  חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, חשי״ ח

ת ניקוז ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 •י,
 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 36 1. בסעיף 36 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש׳׳ו—1960

 בסעיף קטן (ד), במקום ״15,000 לירות״ יבוא ״25,000 לירות״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון),
 תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  ד׳ באדר ב׳ תשל״ח (13 במרס 1978) א
) שר החקלאות 3 - 3 6 4 מ ח י  י

 [ ס״ח תשי״ח, עמי 4.
 2 ק״ת תש״ד, עמ׳ 587; ק״ת תשל״ו, עמי 165.

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד-1964

ה מוכרזים צ ח ת ר ו מ ו ק מ ם ב רי סו אי ם ו י ר ד  צו בדבר ס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 / אני
 מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 6א לצו הסדרת מקומות רחצה (סדר־ם ואיסורים במקומות רחצה
, יבוא:  מוכרזים), תשכ״ד—1965 2

י 6א. לא יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים  ״^י
 או חמרים אחרים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח, או לסכן את בטיחות הציבור.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה
 מוכרזים) (תיקון מס׳ 2), תשל״ה—1978״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) י
 (חמ 122—3) שר הפנים

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.
 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1903; תשל״ח, עמי 276; עמ׳ 679.
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 מדוד לשלסון מקומי

 פקודת העיריות
ס ג ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות !, אני מודיע ומצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), תשל״א—21971 (להלן — החלפת חלק י׳
 התוספת הראשונה), במקום חלק ו׳ יבוא:

ם ־ י ת ק ו׳ - ב ל ח  ״

 1. חוק עזר לבת־ים (ניקוי בורות שופכין),
 תשי״ג—1953 « 2, 3(ב) 100

 2. חוק עזר לבת־ים (רשיונות לאופניים),
 תשי״ד—1954 * 2(א) 50

 3. חוק עזר לבת־ים (חזיתות בתים וחדרי
 מדרגות), תשי״ז—1956 5 2, 3 50

 4. חוק עזר לבת־ים (העמדת רכב וחנייתו),
 תשי״ז—1957 6 11 (א)(ב) 50

 5. חוק עזר לבת־ים (שמירת הנקיון ואיסור
 העישון), תשי״ח—1958 יי 2, 4 150
 ד(ב) 100

 6. חוק עזר לבת־ים (רוכלים), תשכ״ב—
 1962 8 2 עד 6, 8, 9, 11 150

 7. חוק עזר לבת־ים (מודעות ושלטים),
 תשכ״ב—1962 ־< 2(א), 5 עד ד, 9(א) 150

 8. חוק עזר לבת־ים (פתיחת בתי עסק
 וסגירתם), תשכ״ג—963! 10 2 עד 5 150

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, זגמ׳ 197.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1184¡ תשל״ז, עמ׳ 1789.
 3 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 897¡ עמי 279.

 4 ק״ת תשי״ד, עמי 748¡ תשי״ט, עמ׳ 716¡ תשל״ו, עמ׳ 1582.
 5 ק״ת תשי״ז, עמי 28¡ תשל״ז; עמי 279.

 6 ק״ת תשי״ז, עמי 1237¡ תשל״ו, עמי 1785.
 7 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 696; תשי״ט, עמ׳ 716¡ תשל״ז, עמ׳ 270.

 8 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1837¡ תשל״ז, עמ׳ 279.

 9 ק״ת תשכ״ב, עמי 2252; תשל״ז, עמי 279.
 10 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 858; תש״ל, עמ׳ 2016; תשל״א, עמי 581; תשל״ז, עמ׳ 279.
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 2(א)(ג), 4 עד 6,
 8, 10 (ב) 200
 2(ב) 100

50 5 
 19(ב) ^ 80
 7, 13 (ב) 80

 13(א) 150
 3(ג), 6(א) 100
 9(א)(ב), 12, 15 (א) 150
 19 (א) 250
300 20 

(10)(9)(8)(7)(6)10 
200 (15) (14) 

 2, 4 100״

 2(א) 100
150 3 

150 2 

 2(א) 75
50 8 

 3, 6(ב) 250

 9. חוק עזר לבתרים (שימור רחובות),
 תשכ״ג—111963

 10. חוק עזר לבת־ים (הסדרת מקומות רחצה),
1  תשכ״ז—1966 2

 11. חוק עזר לבת־ים (מפגעי תברואה),
 תשכ״ט—969! 3!

 12. חוק עזר לדוגמא לעיריות (ניקוי מדרכות),
 תשל״ד—974! 4!

 תיקון חיק כ״א 2. בחלק כ״א לתוספת הראשונה, אחרי פרט 13 יבוא:

 ״14. חוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים),
1  תשל״ה—1975 5

 הוספת חיק כ״י. 3. אחרי הלק כ״ד לתוספת הראשונה יבוא:

ת ל י ק כ״ ה - א ל ח  ״

 1. חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות),
 תשל״ד—974! 6!

 2. חוק עזר לאילת (מתן רשיונות לכלבים

 והפיקוח עליהם), תשל״ו—1976 ״

 3. חוק עזר לאילת (ניקוי מגרשים, חצרות
 וכניסות לבנינים), תשל״ו—976! 8!

 11 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1314¡ תשי״ז, עמ׳ 279.
 12 ק״ת תשכ״ז, עמי 107¡ תשי״ו, עמ׳ 166¡ תשל״ז, עמ׳ 279.

 13 ק״ת תשנ״ט, זומ׳ 898¡ תשי״ז, עמי 279.
 14 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 756¡ תשי״ה, עמי 366.

 15 ק״ת תשי׳׳ה, עמי 598.
 16 ק״ת תשי״ד, עמי 756¡ תשי״ה, עמ׳ 365.

 17 ק״ת תשי״ו, עמ׳ 2121.

 18 ק״ת תשי״ו, עמ׳ 2155.
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100 2 
 9, 10 (ה) 150
 7(א), 7(0 250
 12(א) 300
 10 (ב), 13 (א) 350
 10 (ג), 10(ד), 11(א) 500

 3(א) לגבי מפגע לפי

500 (33)2 ,(30)2 ,(19)2 

 לגבי מפגע לפי 2(22) 75

 לגבי מפגע לפי 2(23) 200
 לגבי מפגע לפי 2(25),

250 (27)2,(26)2 

 לגבי מפגע לפי 2(35) 150
 לגבי מפגע לפי 2(37) 300

75 (5)17 
(11)(6)(4)(3)(2)17 

100 (14)(13)(12) 
150 (8)17 
200 (7)17 
250 (10)(9)(1)17 

150 0)5 ,2 

 2(א)(0 100״

 חוק עזר לאילת (מודעות ושלטים),
 תשל״ו—1976 9!

.4 

 חוק עזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים),
 תשל״ז—976! 20

 חוק עזר לאילת (הדברת מזיקים),
 תשל״ז—1976 !2

 חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקל־
2  טים), תשל״ו—1975 2

.5 

.6 

.7 

 לצו זה ייקרא ״צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 5), תשל״ח—1978״. השפ

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ל׳ בשבט תשל״ח (7 בפברואר 1978)
 (חמ 109—3)

 אני מסכים,

ר י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

 19 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 2339.
 20 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 335.
 21 ק״ת תשל״ז, עמי 377.

 22 ק״ת תשל״ו, עמי 453; תשל״ז, עמ׳ 1486.
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 נקודת המועצות המקומיות
ס נ  צו בדבר עבירות ק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע ומצווה
 לאמור:

יק ״י 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), תשל״ג—973! 2  יייזיי ח
 (להלן התוספת הראשונה), בחלק אי, במקום פרט 2 יבוא:

 ״2. חוק עזר למבשרת ציון (מפגעי
 תברואה), תשכ״ח—1968 3 10 25״

 תיקון חלק ג׳ 2. בחלק ג׳ לתוספת הראשונה —

 (1) במקום פרט 2 יבוא:

 ״2. הוק עזר לזכרון־יעקב (ניקוי בורות
 שופכין), תשי״ב—1952 *• 2, 3(ב) 25״

 (2) במקום פרטים 4 ו־5 יבוא:

 ״4. חוק עזר לזכרון־יעקב (ביעור
 קוצים), תשי״ח—1958 0 2 25

 5. חוק עזר לזכרון־יעקב (הגנה על
 הצומח), תשי״ח—1958 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 25״

 (3) במקום פרט 9 יבוא:
 ״9. חוק עזר לזכרון־יעקב (שימור

 רחובות), תשי״ח—1958 י .2, 3, 4, 6, 7(ג), 8(ב) 25״

 (4) במקום פרטים 14 ו־15 יבוא:
 ״14. חוק עזר לזכרון־יעקב (רשיונות

 לאופניים), תשכ״ה—1964 8 2(א) 25
 15. חוק עזר לזכרון־יעקב (רוכלים),

 תשכ״ה—1965 9 2, 3, 7, 8, 11, 12 25״

 (5) במקום פרט 17 יבוא:
 ״17. חוק עזר לזכרון־יעקב (צעצועים

1 2, 3 25״  מסוכנים), תשכ״ח—1968 0

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ם״ח תשל״א, עמי 36.
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1127.
 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1495.

 4 ק״ת תשי״ב, עמי 1016; תשכ״ג, עמ׳ 1319.
 5 ק״ת תשי״ח, עמי 1136.
 6 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1137.
 7 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1171.
 8 ק״ת תשכ״ה, עמי 242.
 9 ק״ת תשכ״ה, עמי 2591.

 10 ק״ת תשכ״ח, עמי 2357; תשכ״ט, עמ׳ 171.
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 תיקון חלק ה׳

 תיקון חלק ו׳

 25״

25 

25 

 25״

 25״

25 

25 

 25״

4 ,3 ,2 

0)7 ,4 ,3 ,2 

 2(א)(ב), 3

 2(א)

4 ,3 ,2 

7 ,2 

0)9 ,3 ,2 

10 

 5(0, 7(א), 7(ז), 8(א)
 ו־8(ג) 60

 3(0(ג)(ד), 4(א), 5(א),
 6, 7(ה), 7(ו), 8(0, 11,

25 0)13 ,12 

 בחלק ה׳ לתוספת הראשונה, במקום פרט 2 יבוא:

 ״2. חוק עזר לערד (שמירת הנקיון ואיסור
1  העישון), תשכ״ה—1.1965

 בחלק ר לתוספת הראשונה —

 (1) במקום פרטים 1, 2 ו־3 יבוא:

 ״1. חוק עזר לשדרות (שמירת הנקיון
 ואיסור העישון), תשי״ט—959! 2!

 2. חוק עזר לשדרות (קביעת לוחיות
י  מספר בבנינים), תשי״ט—1959 ג

 3. חוק עזר לשדרות (רשיונות לאופ־
 ניים), תש״ך—1959 ׳•י

 (2) במקום פרט 7 יבוא:

 ״7. חוק עזר לשדרות (הוצאת אשפה),
1  תשכ״א—1960 5

 (3) במקום פרטים 9, 10 ו־11 יבוא:

 ״9. חוק עזר לשדרות(פיקוח על
1  כלבים); תשכ״א—01960

 10. חוק עזר לשדרות (צעצועים מסוכ
 נים), תשכ״א—71961!

 11. חוק עזר לשדרות (מפגעי תברואה),
1  תשכ״ג—1963 8

 (4) במקום פרטים 13, 14 ו־15 יבוא:

 ״13. חוק עזר לשדרות (העמדת רכב
 וחנייתו), תשכ״ז—967! 9!

.3 

 11 ק״ת תשכ״ה, עמי 2528; תשל״ו, עמי 1516.
 12 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1352.
 13 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1355.

 14 ק״ת תש״ך, עמי 162.
 15 ק״ת תשכ״א, עמי 37.

 16 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 146.
 17 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1042.
 18 ק״ת תשכ״ג, עמי 1576.
 19 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2667.
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 14. חוק עזר לשדרות (עגלות),
2 2(א), 5 (ד), 10 (ב)(ג), 26,  תשכ״ח—1968 0

,35 ,34 ,31 ,30 ,28 ,27 
25 38 ,36 

 15. חוק עזר לשדרות (שחיטת עופות),
2 2, 3, 4, 5, 6(8), 15 25״  תשכ״ט—1969 1

 תיקון חלק ז׳ 5. בחלק ז׳ לתוספת הראשונה, במקום פרט 1 יבוא:

 ״1. הוק עזר לרמת־השרון (רשיונות
2 2(א) 25״  לאופניים), תשי״ג—1953 2

 תיקון הלק ט׳ 6. בחלק ט׳ לתוספת הראשונה, במקום פרט 1 יבוא:

 ״1. חוק עזר לאור־יהודה (מפגעי
 תברואה), תשי״ח—1958 23 4, 5(ג), 9, 10 25״

 תיקון חלק י׳ 7. בחלק י׳ לתוספת הראשונה —

 (1) במקום פרט 2 יבוא:
 ״2. חוק עזר לגבעת־שמואל (הסדרת *

 גדר חיה), תשי״ז—1957 ״2 2 25״

 (2) במקום פרט 5 יבוא:
 ״5. חוק עזר לגבעת־שמואל (הדברת

2 2, 3, 4, 5(ב) 25״  עשבי בר), תשי״ט—51959

 תיקון חלק י״א 8. בחלק י״ א לתוספת הראשונה, במקום פרט 1 יבוא:

 ״1. חוק עזר למעלות־תרשיהא (העמדת רכב
2 5(ב), 7(א), 7(ז), 8(א),  וחנייתו), תשל״ג—973 1 6

 8(ג) 60״

 תיקון חלק י״ב 9. בחלק י״ב לתוספת הראשונה —

 (1) במקום פרטים 3,2,1 יבוא:
 ״1. חוק עזר לרעננה (הסדרת גדר

 חיה), תשט״ז—1955 ז־ 2, 3 25

 20 ק״ת תשכ״ח, עמי 1552.

 21 ק״ת תשכ״ט, עמי 1850.
 22 ק״ת תשי״ג, עמי 1289¡ תשכ״א, עמי 1723.
 23 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 815¡ תשל״ו, עמ׳ 1045.

 24 ק״ת תשי״ז, עמי 1879; תשל״ז, עמ׳ 1144.
 25 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 981; תשל״ז, עמ׳ 1144.

 26 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1598.
 27 ק״ת תשט״ז, עמי 30; תשל״ו, עמ׳ 1635.
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 2. חוק עזר לרעננה (קביעת לוחיות
2 2(א)(ב), 3 25  מספר בבנינים), תשט״ז—955 1 8

 3. חוק עזר לרעננה (שמירת הנקיון
 ואיסור העישון), תש״ך—1960» 2 עד 4 25״

 (2) במקום פרט 10 יבוא:
 ״10. חוק עזר לרעננה (רשיונות לאופ־

3 2 25״  ניים), תשכ״ז—1967 0

 (3) במקום פרט 14 יבוא:

 ״14. חוק עזר לרעננה (הגנה על הצומח),
3 2, 6(א), 8, 9, 10 (א) 50  תש״ל—1970 1

 3 עד 5, 12 25״

 תיקו! הלק י״ד
 10. בחלק י״ד לתוספת הראשונה —

 (1) במקום פרט 9 יבוא:
 ״9. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות
 (סימון רחובות ולוחיות מספר בבני־

3 3(ג)(ד), 5 עד 8 25״  נים), תשל״ב—1972 2

 (2) במקום פרט 11 יבוא:
 ״11. חוק עזר לאור־עקיבא (רשיונות

3 2(א) 25״  לאופניים), תשל״ה—1975 3

 11. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 4), תשל״ח — השם
 1978״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ה בשבט תשל״ח (2בפברואר 1978) י
) שר הפנים 3 ־ 1 0  >חמ 9

 אני מסכים.
ר י מ ל ת א ו מ  ש

 שר המשפטים

 28 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 302; תשל״ו, עמ׳ 35»1.
 29 ק״ת תש״ד, עמי 685.

 30 ק״ת תשכ״ז, עמי 2021.
 31 ק״ת תש״ל, עמי 1230; תשל״ו, עמ׳ 1635.
 32 ק״ת תשל״ב, עמי 912; תשל״ג, עמי 111.

 33 ק״ת תשל״ה, עמי 1849.
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 פקודת העימות
ל עינוגים ט י ר ה ב ד ת ב ג ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית קרית־גת
 חוק עזר זה:

| ל ו  תיקו! סעיף 7 1. בסעיף 7(א) לחוק עזר לקרית־גת (היטל עינוגים), תשי״ט—1959 2 (להלן _ ח

 העזר העיקרי) —

 (1) במקום ״בשלושה אלה״ יבוא ״בארבעה אלה״!

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) בכל מקרה אשר לדעת העיריה יש מקום לפטור מבקש מתשלום
 ההיטל, להפחיתו או לשנות שיעורו״.

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״הוספת
 (סעיף 2)

 לכל כרטיס שמחירו שיעור ההיטל באחוזים
 בלירות ממחיר הכרטיס

 עד 15 25
 מ־15 ומעלה 33״

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (היטל עינוגים) (תיקון), תשל״ח—1978׳

ן ג ד מ ו  נתאשר. ד
 י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) ראש עירית קרית־גת

 (חמ 8/4)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.
 ? ק״ת תשי״ט, עמי 1346.

 קובץ התקנות 3835, ב׳ בניסן תשל״ח, 9.4.1978

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 5 לירות




