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 פקודת מס הכנסה

ת גח״ל ו י ו בהיאחז ם ו י מ י י ו ס ת בישובים מ ו ח נ ה ר ו ר מטו ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויית
 נח״ל), תשל״ד- 1974 2 (להלן — התקנות העיקריות), ״ביח־שאך — יימחק.

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, אחרי:
 (1) ״בית יוסף״ יבוא ״בית־שאן. בצת״!

 (2) ״דישון״ יבוא ״יערה״.

 3. לתקנות אלה ייקרא תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים
 ובהיאחזויות נח״ל) (תיקון), תשל״יה-1975״.

 תיקון תקנד, 3

 תיקון מתופפת
 השניה

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 ו׳ באדר תשל׳יה (17 בפברואר 1975)
 (חמ 723110)

 1 דיני מזיינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; פ״ח תשל״ה, עמ׳ 42.

 2 ק׳׳ת תשל״ד, עמי 1512, 1937.

 נוקודוו ה3ט*ו11ת במנודה [נוסת חדש], תע1״ל-1970
ם י ת ת ו א מ ם ו י א נ ד ו ג  תקנות בדבר הסמכת ע

 בתוקף סמכותי לפי םעיפיפ 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 תש״ל-—1970 י, אני מתקין תקנות אלה:

מ ומאותתים), תשכ׳יז-~1966 2, תאי ו  תיקו! מתוספת 1. בתוספת השניה לתקנות הבטיחות בעבודה (עג

:8 בו ׳ במקום פמקה (מ) י ד י ג ש ,  ד

 ״(מ) כל בדיקה רפואית קלינית ומעבדתית נוספת וכץ בדיקה פסיכוטכנית
 לפי ראות עיניו של הרופא המורשה.״•

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

ם 3. לתקנות אלה ייקדא ״תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאיס ומאותתים) (תיקון), ש  ה

 תשל״ה—1975״.

 ד באדר תשל״ה (17 בפברואר 975¡)
 !•,חט 750205)

 1 דיני מדיית ישראל, נוסח חדש, עמי 337.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1149; תשכ״ט, «2׳ 67; תש״ל, «מ׳ 1351.

ם ע ר  מ ש ה ב
 שר העבודה
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 דשות להתאגד

 מטרת התאגיד

 המצאת
 דין וחשבון

 פקודת ההקדשות לצוכי צדקה
ם י ס ר ל פ ע פ מ ש ״ ד ק ה י ה אמנ ל נ ם ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

ץ ז״ל״ פ ) ח בי ב (קו ק ע ם י ל ש  ע

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

 1. חנן חפץ, חנה חפץ, רבקה גובר, פנחס אייזנברג, מפקד בית הספר הטכני של
 חיל האויר ונציג מפקדת חיל האויר (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד זה ייקרא ״מפעל פרסים על שם יעקב (קובי) חפץ ז״ל״.

 3. מטרת התאגיד היא להנציח את זכרו של יעקב חפץ ז״ל, בדרך של הענקת פרסים
 4 על שמו לשוחדים בבית הספד הטכני של חיל האויר, וזאת סמוך ככל האפשר ליום

 נפילתו במלחמת יום הכיפורים.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור למפקח על ההקדשות באגף האפוטרופוס הכללי
 דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים

 נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (מפעל פרסים על שם יעקב (קובי)
 חפץ ז״ל), תשל״ה—1975״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

 ט״ז באדר תשל״ה (27 בפברואר 1975)
 (חמ 78093)

 1 חוקי א״י, כרד א׳, עמ׳ 107.

י ל ב ו ק ך מ ו ט ל ש ר ל ו ד י  ב

 פקודת המועצות המקומיות
וריות ת אז ו צ ע ו ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות•י, אני מצווה לאמור:

, בסוף סעיף 68(א) תיקון סעיף 68  1. בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 יבוא ״ולמעט ארנונה על נכסים שאינם אדמת בנין״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), תשל״ה—1975״. השם

 כ״ג בשבט תשל״ה(4 בפברואר 1975)
 (וומ 8001)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשי״ח, עפ׳ 1256; תשל״ד, עמי 84.



 חוק התכנון והבניה, חשכ״ה-965 ן
 צו בדבר הקמת ועדה משותפת לתכנון ולבניה לאזור דן

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ד,—1965 נ
 ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מוקמת בזה ועדה משותפת לתכנון ולבניה אזור דן.

 2. תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו, רמת־גן, חולון, בהדים, בגי־ברק, גבעתיים, והגושים 6012 עד 6014, 6027

|  עד 6033, 6035 עד 6038, 6041, 6047, 6139, 6140, 6169, 6171, 6197, 6198, 6200 עד 6202. |

 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה:

 (1) ראש עירית תל־אביב־יפו — יושב ראש ן

 (2) סגן ראש עירית תל־אביב־יפו שימנה ראש העיריה!

 (3) ראש עירית רמת־גן!

 (4) ראש עידית חולון ו

 (5) ראש עירית בת־ים!

 (6) ראש עירית בני־ברק!

 (7) ראש עירית גבעתיים!

 (8) מתכנן מחוז תל־אביב, משרד הפגים.

 4. (א) הועדה המשותפת תכין תכנית מתאר מקומית לתחום מרחב התכנון המשותף.

 (ב) עד לאישורה של תכנית המתאר, לא יוענקו לועדה המשותפת הסמכויות
jj| .לפי סעיפים 77 ו־78 לחוק 

 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון משותף אזור דן), תשל״ה—1975״.

 הקמת ועדר!
 משותפת

 תחום הועדה
 המשותפת

 הרכב הועדה
 המשותפת

 תפקידי הועדה
 וסמכויותיה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 ז׳ באדר תשל״ה (18 בפברואר 1975)
 (חמ 765800)

 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת העתקי
 התשריט

 ביטול

 השם

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו
 צו בדבר מרחב תכנון מקומי בת־ ים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ג
 ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב, ועירית בת־ים, אני מכריז לאמור:

 1. השטח במחוז תל־אביב שגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 בת־ים.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור הם כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 1:5000 ושנחתם ביד שר הפנים ביום י״ג באדר תשל״ה (24 בפברואר 1975)
 והם כוללים את תחום השיפוט של עירית בת־ים לפי אכרזת בת־ים (שינוי תחום

.  העיריה), תשל״ד—1973 2

 3. העתקים מהתשדיט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, קרית בךגוריון,
 ירושלים, במשרד הועדה המחוזית מחוז תל־אביב, ועירית בודים, וכל המעוניין בדבר

 רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

— בטל.  צו תכנון ערים (בת־ים), תש״ל—1969 3

 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי בת־ים), תשל״ה—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 י״ג באדר תשל״ה (24 בפברואר 1975)
 (חמ 765800)

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307; תשל״ג, עמ׳ 228.

 2 ק׳׳ת תשל״ד, עמ׳ 13.

 3 ק״ת תש״ל, עמי 482.

 קביעת גבולות
 מרחב תכנון

 מקומי

 גבולות מרחב
 תכנון מקומי

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה -1965
 צו בדבר מרתב תכנון מקומי ראשון־ לציון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 י,
 ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, ועירית ראשוךלציון, אני מכריז לאמור:

 1. השטח במחוז המרכז, שגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי
 דאשוךלציון.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור הם כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 1:10,000 ושנחתם ביד שר הפנים ביום י״ג באדר תשל״ה (24 בפברואר
 1975) והם כוללים את תחום השיפוט של עירית ראשון־לציון לפי אכרזת ראשון־לציון

.  (שינוי תחום העיריה), תשל״ד—1973 2

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307; תשל״ג, עמ׳ 228.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 14.
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 3. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, קרית בךגוריון,
 ירושלים, במשרד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז המרכז והועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון־לציון, וכל המעונין בדבר דשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ביטוי 4. צו תכנון ערים (ראשון־לציון), תשי״ט—1959 3 בטל.

 השם 5. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי ראשוךלציון), תשל״ה
 1975״.

 י״ג באדר תשל״ה (24 בפברואר 1975)
 (וזמ 765800)

 3 ק״ת תשייט, עמ׳ 1415.

 הפקדת העתקי
 התשריט

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העימות
 חוק עזר לבת־ ים בדבר אגרת תעודת אישור

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

, יבוא:  החלפת התוספת 1־ במקום התוספת לחוק עזר לבת־ים (אגרת תעודת אישור), תשב״ז—1967 2

navw 
 (סעיף 3)

ת י י י ל : י נ יד  א. תעודה — יי*ג

 1. בענין הנוגע למקרקעין, לבנינים או לירושות,

 פרט לרישום דירה בבית משותף 50

 2. בענין הנוגע לרישום דירה בבית משותף 15

 3. בכל ענין אחר 10
 ב. העתק תעודה 3 ״

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

ר ק ל ק ו ח צ  נתאשר. י
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש עירית בודים

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 3081.
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לגבעתיים בדבר אגרת תעודת אישור

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

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגבעתיים (אגרת תעודת אישור), תשל״א—1970 ־, החלפתהתוספת
 יבוא:

 ״תוספת

 א. תעודה — האגרה בלירות

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבניגים או לירושות,

 פרט לרישום דידה בבית משותף 50

 2. בענין הנוגע לחשבונות ותשלומים 35

 3. בענין רישום דירה בבית משותף 25

 4. בכל ענין אחר 15

 ב. העתק תעודה 10״

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

ן מ ז י י ר א ק ב ו  נתאשר. ק
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש עירית גבעתיים

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

י ק״ת תשל׳׳א, עמ׳ 229. 2 
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לגבעתיים בדבר שימור רחובות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ר259 לפקודת העיריות י
 מועצת עידית גבעתיים חוק עזר זה:

, במקום ״5״ י  תיקון התוספת 1. בתוספת לחוק עזר לגבעתיים (שימור רחובות), תשכ״ה—1965 -

 יבוא ״10״ ובמקום ״4״ יבוא ״10״.

ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתייט (שימור רחובות) (תיקון), תשל״ה- ש  ה

 1975״.

ן מ ז י י ר א ק ב ו  נתאשר. ק
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש עירית גבעתיים

 (חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2518; תשכ״ז, עמ׳ 3221.

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחיפה בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 25n 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
 עירית חיפה חוק עזר זה:

, בסעיף קטן (ב),  1. בסעיף 2א לחוק עזר לחיפה (שימור רחובות), תשי״ג—1952 2
 במקום ״6 לירות״ יבוא ״9 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (שימור רחובות) (תיקון), תשל״ה—1975״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  נתאשר. י
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש עירית חיפה

 (חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 193; תשכ״א, עמ׳,451; תשכ״ו, עמי 2420.
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לכפר־ סבא בדבר עקירת עצים

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

 1. בחוק עזר זה — י׳גיייי"

 ״העיריה״ — עירית כפר־סבא!

s ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך לענין חוק עזר זה 

 ״עקירת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו!

 ״עץ״ — למעט עץ הנושא פרי.

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר. עקירת«צים

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי סעיפים 14 ו־15 לפקודת
.  היערות 2

י ״ י ו אי תנ ם ו י ר י ס  3. מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטילי מ
 לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 4. בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעיריה אגרה בשיעור זה: אגיתהיייי

 לירות

 כשגיל העץ שיש לעקרו הוא עד 5 שנים 50
 למעלה מ־5 עד 15 שנה 100
 למעלה מ־15 עד 20 שנה 150
 למעלה מ־20 שנה 200

 5. (א) ראש העיריה רשאי להכנס בכל עת סבירה לכל מקום כדי לברר אם ממלאים רשות כניסה

 אחרי הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

י י ש נ י 5  6. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס 500 לירות. ז

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא (עקידת עצים), השל״ה—1975״. השם

ד ל ב ג א  נתאשד. ז
 כ״ג בשבט תשל״ד,(4 בפברואר 1975) ראש עידית כפר־םבא

 (חמ 8/102)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר ה&ניפ

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

 2 חוקי א״י, כרד אי, עמי 690.



 פקודת העיריות
ים י פנ ר רשיונות לאו ב ד ה ב ל ו פ ע ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות י, וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה מועצת עירית עפולה תוק עזר זה:  התעבורה 2

, ייקרא  1. לחוק עזר לעיר־יזרעאל--עפולה (רשיונות לאופניים), תשכ״ז—1967 3
 ״חוק עזר לעפולה (רשיונות לאופניים), תשכ״ז—1967 (להלן — חוק העזר העיקרי),

 ובסעיף 3(ה) במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שלוש לירות״.

 2. בסעיף 4(ב) לחוק העזר העיקרי, במקום ״75 אגורות״ יבוא ״לירה וחצי״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעפולה (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ה—

 1975״.

י ר ו ח ן ש ו ש מ  ש
 ראש עירית עפולה

 אני מסכים.
י ב ק ע ד י  ג
 שד התחבורה

 נתאשר.
 ב׳ באב תשל״ד (21 ביולי 1974)

 (וזמ 8/20)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2766.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לגוש־ חלב בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית גוש־חלב, חוק עזר זה:

 1. בסעיף 7(א) לחוק עזר לגוש־חלב (סלילת רחובות), תשכ״ד—1964 2 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), במקום ״75%״ יבוא ״100%״.

 2. בסעיף 12 לחוק העזר העיקרי, סעיף קטן (ג) — בטל.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (סלילת רחובות) (תיקון), תשל״ה -

."1975 

 נתאשר. ז כ י ג׳ ו ב ר א ן
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 (חמ 8/3)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 621.

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 4

 השט

 תיקון סעיף ד

 תיקון סעיף 12

 השם
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 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לפרדס־חנה-כרכור בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית פר ס־ חגה—כרכור  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לפרדס־חנה כרכור (מס עסקים מקומי), תשי״ז 1957 י תיקו! התוספת
 (להלן — חוק העזר העיקרי) —

 (1) בסופה יבוא ״אספקת מים 10,000״ !
 (2) בפרט ״אספקת השמל״, במקום ״5,000״ יבוא ״10,000״ !

 (3) בפרט ״קבלן אשפה, בנין, כבישים, תיעול, ביוב, אינסטלציה סניטרית
 או חשמלית, שהיקף עבודתו לשנה בלירות בתחום המועצה״ במקום ״מעל

 ל־1,000,000 — 5,000״ יבוא ״מעל 1,000,000 עד 1,500,000 — 7,500,
 מעל ל־1,500,000 — 10,000״ ;

 (4) בפרט ״שירות אוטובוסים בין עירוניים״ במקום ״5000״ יבוא ״10,000״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). תחילי.

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה הוראות מעבר
 לשנת 1974/75 והוא ישולם תוך שלושים ידם מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1974/75 לגבי עסק פלוני סייג
 מס בסכום נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין מכים המם

 שהוטל החוק עזר זה.

 5. לחיק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדט־חנה- כרכור (מס עסקים מקומי) (תיקןן השם
), תשל״ד־—1975״. ׳ 2 ם  מ

ם ש ז ה ר ב  נתאשר. א
 י״ג באדר תשל״ה (24 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית פרדס־חנה--כרכור

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפגים

י מדינת ישראל, נופח חדש 9, עמ׳ 256. ע  1 ד

 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1, עמי 115; ס״ד, תשכ׳׳ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144.

י ק״ת תשי״ז, עמ׳ 757; ק״ת תשל״ה, עמ׳ 214. 3 
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

 תיקו! מעיף 3 1. בסעיף 3(א) לחוק עזר לקרית־מיצקין (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז--1966 ־־,

 במקום ״5 לירות״ יבוא ״10 לירות״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (אגרת תעודות אישור) (תיקון),
 תשל״ה -1975״.

ן ש ו ח ג ש  נתאשר. מ
 כ״ג בשבט תשל״ה (4 בפברואר 1975) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 (חמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 320; תשל״ב, עמ׳ 906.
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 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 96 אגורות


