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 תקנות הארכיון(תיקון)׳ תשי״ב — 1952
 תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון)׳ תשי״ב—1952

 תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור)׳ תשי״ב—1952
 / -> תקנות הפטנטים (תיקון מסי 2), תשי״ב—1952. .

ת המדגמים (תיקון מס׳ 2), תשי״ג—1952 . . . . ״ ו נ ק ת ; 
 צו הפיקוח על המזונות (הנהלת פנקסי מלאי.והגשת דינים וחשבונות על ידי מוסדות)

 תשי״ב—1952 . . . י .

 לגדור לשלטון מקומי -
 צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית אונו) (תיקון מס׳ 2), תשי״ב—1952

 חוק עזר לאונו (מס עסקים מקומי) (תיקון), משי״ב—1952 .
 חוק עזר לבאר טוביה (פיקוח על כלבים)׳ תשי״ב—1952

 חוק עזר לדאלית־אל־כרמל (אגרת העברת מקרקעים), תשי״ב—1952
 חוק עזר'לזבולון (מס עסקים מ?ןומי), תשי״ב—1952׳ .

 חוק עזר לכפר סבא (ניקוי בורות שופכין), תשי״ב—1952
 חוק עזר לקרית בנימין(אגרת העברת מקרקעים), תשי״ב—1952 .
 חוק עזר לקרית מוצקין (מם ע&קים מקומי), תשי״ב—1952 .

 חוק עזר לרעננה (מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952



 פקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—1948
 תקנות בדבר החזרת מסמכים רומיים מבתי המשפט

 יי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940 •י׳ סעיף 28 לפקודת שיפוט
׳ וסעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח —  בתי משפט השלום, 1947 2

 1948 י, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי החוקן אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות הארכיון, 1935 *, יתוקנו כך:
 בתקנה 8, תקנת משנה (2) תסומן כתקנת משנה (3) ולפניה תיווסף תקנת משנה זו!
 ״(2) מסמך רשמי(״תעודה ציבורית״ בלשון חלק ה׳ לפקודת העדות *) שנמסר
 על ידי פקיד שבמשמרתו הרשמית נמצא £ותו מסמך, או מטעמו, בהליך משפטי
 שאותו פקיד איננו בעל־דין בו, רשאי הפקיד לקבלו בחזרה, על אף האמור
 בתקנת משנה(1), בתום חמישה עשר יום מיום שנמסר המסמך, אולם בית המשפט
 רשאי, בצו, מטעמים מיוחדים שיציץ באותו צו, ואחרי שניתנה הזדמנות לפקיד
 האמור להשמיע את דבריו, לדחות את החזרת המסמך כאמור למועד אחר, שלא

 יאוחר מהמועד הקבוע להחזרתו לפי תקנת משנה (1).״

 2. מסמך כאמור בתקנת משנה (2) לתקנה 8 לתקנות הארכיון, 1935, שנמסר לפני
 תחילת תקפן של תקנות אלה, יהיו רואים כיום מסירתו, לענין אותה תקנת משנה, את יום

 תחילת תקפן של תקנות אלה.

 3. תקפן של תקנות אלה הוא מיום י׳ באב תשי״ב(1 באוגוסט 1952).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הארכיון(תיקון), תשי״ב—1952״. ^

 כ״ז בתמוז תשי״ב(20 ביולי 1952)
 (חמ(9) א/1)

ן ה ם כ י י  ח
 שר המשפטים

 פקודת הפטנטים והמדגמים
ת פיצוי ודמי זכיון ד ע ר סדרי הדין לפגי ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 (1) לפקודת הפונטים והמדגמים», אני מתקין תקנות
 אלה:

 1, בתקנות אלה— |
 ״ועדה׳•׳ פירושו •— ועדת פיצוי ודמי זכיון שך׳וקמה על פי סעיף 65 לפקודה!

 ״תביעה״ פירושו — תביעה שהוגשה לועדה על פי סעיף 63 לפקודה או על פי סעיף
 64 לפקודה; |

 ״הוראה״ פירושו — הוראה שניתנה על ידי שו־ הבטחון לפי סעיף 58 לפקודה!
 ״היתר״ פירושו — היתר שניתן על ידי הממשלה לפי סעיף 62 לפקודה.

 1 ע״ר טס׳ 1032 מיום 25.7.40, תום׳ 1, עט׳ 115.

 2 עייר טס׳ 1612 טילפ 20.9.47, תום׳ 1, עט׳ 224.

 8 ע׳׳ר מס׳ 7 מיום כ״ג בםיח תש״ח (30.6.48), תום׳ אי, עט׳ 17.

 * ע״ר מם׳ 556 מיום 12.12.35, תום׳ 2, עמי 1262.
 5 חוסי א״י, ברר אי, פרק נייד, עט׳ 650.
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 חוקי א״י, כרו בי, פרק p״n, עטי 1053; ספר החוסים 65 מיום י״א בשבט תשי׳׳א (18.1.51), עט׳ 30.
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 הנשת מתביעת

 תוכו התביעה

 חתימה ע5
 התביעה

 צירוף מסמכים

 מסירת טופסים

 תשובת הנתבע

 קביעת מועד
 ?שמיעת
 . התביעה

 התיצבות
 ?חקירה
 שכנגד

 טענות
 בעלי וין

־ • • - ׳ . •  2. • תביעה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה. -

 ט ר פ ת ה ע י ב ת  3. (א) ה
 , (1) - את הפרטים הנוגעים לזיהוי התובע ?
 (2) את הפרטים הנוגעים לזיהוי הנתבע;

 (3) את המספר והתאריך של הבקשה -למתן פטנט או לרישום מדגם או עול
 הפטנט או של המדגם, נושאי ההוראה או ההיתר, שמה הקצר של האמצאה או

 את כינוי החפץ שהמדגם נועד לחול עליו, הכל לפי הענין;
 (4) את העובדות הנוגעות לקביעת.פיצוי או דמי זכיין ?

 (5) את הנימוקים אשר עליהם מבסס התובע את תביעתו, כל נימוק בפסקה
 נפרדת ובקיצור;

 (6) את הסעד המבוקש.

 4. התביעה תהא חתומה ביד התובע או בא כוחו.

 5. לתביעה יצורפו:
 (1) הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך התובע! וכן

־ י  (2) העתק ההוראה או ההיתר, הכל לפי הענין. י

 6. (א) התובע יגיש לרשם ארבעה טפסים של התביעה על נספחיה כאמור ועוד מספר
 טפסים כמספר המשיבים.

 (ב) הרשם יעביד שלושה טפסים מתביעה שהוגשה למשרדו על נספחיה ליושב ראש -
 ראש הועדה וימסור טופס אחד לכל אחד מהמשיבים.

 7. (א) הנתבע רשאי להגיש לרשם תוך 30 יום מהיום שבו נמסר לו העתק התביעה
 כאמור, תשובה מנומקת בצירוף הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.

 . (ב) התשובה על נספחיה תוגש בארבעה טפסים.
 (ג) התשובה תיחתם ביד הנתבע או בא כוחו.

 .•• י(ד) הוגשה תשובת הנתבע כאמור, ימסור הרשם לתובע העתק מהתשובה ומההצהדה
 בשבועה.

 8. הוגשה תביעה בהתאם לתקנות 2 ו־4 עד 6 יקבע יושב ראש הועדה, תוך חדשיים
 מזמן הגשתה, מועד לשמיעתה וימסור לתובע ולנתבע הודעה מוקדמת של 15 יום לפחוה

 בדבר המועד שנקבע לבירור הבקשה.

 9. (א) בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות
 העובדות שעליהן מסתמך בעל דין אחר, יודיע על כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל דין

 לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת התביעה.

 . ןב) בעל הדי)׳ שגמ־־ה לו הודעה כאמור בתקנת משגה (א), יביא לפני הועדה בזמן
 הקבוע לשמיעת התביעה את האדם שנדרש לחקירה שכנגד כאמור.

 ;• (ג) לא הביא:בעל דין אדם לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב), או סירב אדם

 כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד בלי סיבה המתקבלת על דעת הועדה,
 לא תשמש הצהרת אותו אדם עדות, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת ההצהרה

 כעדות דרושה למיצוי הצדק.

 10. (א) הועדה תשמע תחילה את טענות התובע, ולאחר מכן את טענות הנתבע.•
 (ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לתובע להשיב' על טענות הנתבע.
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 11, (א) בשמיעת התביעה לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת התביעה, אלא
 אם כן נמסרה הודעה בכתב על, כך לתובע לפחות שבעה ימים לפני.היום שנקבע לשמיעת

 התביעה והתובע לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד. \
 (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנו?(א) והתובע לא תיקן את הפגם בעוד מועד,

 רשאית הועדה — מטעמים מיוחדים — להרשות לתובע לתקן את הפגם בתנאים שתקבעם.־ .

, בשמיעת התביעה לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בתביעה או בתשובת 1 2 
 הנתבע אלא אם כן היא משוכנעת, שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר

 באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה,לשם מיצוי הצדק.

 13, יושב ראש הועדה רשאי — \
 (1) להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה( !

 (2) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים נוסף למסמכים שפורטו בתקנות אלה,

 .14. הועדה רשאית לדחות. את שמיעת התביעה, ומשהחלה בשמיעתה — לדחות את
 המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק.

 15. (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות.
 (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ושני חברים.

 (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר לתובע ולנתבע סמוך
 ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור לצדדים

 את נימוקי ההחלטה בכתב. |

 16. הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות התביעה, ולקבוע על מי יוטלו.

 17. בעלי דין שנמסרה להם הודעה כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לבירור
 התביעה או במועד שנדחה לפי תקנה 14, יחולו הוראות אלו{:

 (1) התייצב התובע ולא התייצב הנתבע, רשאית הועדה לדחות את הדיון או
 לדון בתביעה ולהחליט בה! ]

 (2) לא התייצב התובע אוי לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את הדיון
 או לבטל את התביעה. !

 ־ ו •
 18. הועדה רשאית למזג תביעות התלויות ועומדות לפניה, לדון בהן במשותף ולתת

 החלטה אחת בכולן —
 י (1) אם התביעות הוגשו בקשר להוראה אחת או להיתר אחד, או

 (2) אם כרוכות בהן אותן בעיות הדק או אותן.בעיות עובדה, או אם כרוכות בהן ,
 בעיות חוק או בעיות עובדה דומות.

 19. הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון׳ לצרף כתובע או כנתבע בתביעה שלפניה
 צל אדם המעונין בתוצאות התביעה, לפי בקשתו של התובע, של הנתבע או של האדם

 המעונין כאמור.

 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי
 זכיון), תשי״ב—1952״.

 י״ד בתמה תשי״ב(7 בי\לי 1952)
 (חמ(9)פטט/2/1)

ן ה ם כ י י  ח
 ! שד המשפטים

 קובץ התקנות 288, ב׳ באב ת׳טי״ב, 24.7.1952.



 פקודת הפטנטים והמדגמים
' . ־ ׳ ' / ר י : ת ערעו ד ע ר םדרי הדין לפגי ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(1) לפקודת. הפטנטים והמדגמים!,,אני מתקין תקנות י
 אלה:

ם - י ש י י ' £ - ה ל א ת ו נ ק ת  1. ב
י הוראה שניתנה על ידי שר הבטחון לפי סעיף 58 לפקודה!  /,הוראה״ פירושו —

 ״ועדה״ פירושו — ועדת הערעור שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיף 60
 לפקודה.

ת ע ד ו ̂," ה  2. ערעור על פי' סעיף 59 לפקודה יהיה בדרך הודעה(להלן — הודעת ערעור) שתימסר 5
 לרשם בצירוף תשלום האגרה שנקבעה. ׳. , י ־

 3. (א) הודעת הערעור תפרט — הערעור'""
 (1) את שמו, תיאורו, כתבתו.ומשלח ידו של המערער וכן כתובת למסירת •-׳-./••-ר :־""

 הודעות ומסמכים ן
 ., (2) את המספר והתאריך של הבקשה למתן פטנט או לרישום מדגם, נושאי
 ההוראה, שמה הקצר של האמצאה או את כינוי החפץ שהמדגם נועד לחול עליו,

 הכל לפי הענין:
 (3) את התאריך שבו נדחה ערעור קודם ומספר התיק,׳

 (4) את נימוקי הערעור, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה נפרדת
 ובקיצור. .:_״..׳__

 (ב) הודעת הערעור תהא חתומה ביד המערער או ביד בא כוחו.
 (ג) להודעת הערעור יצורפו מסמכים אלה, בשלושה טפסים כל אחד:

 (1) הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער: וכן
 (2) העתק ההוראה שעליה הוא מערער.

 (ד) שר הבטחון יצויין בהודעת הערעור כמשיב.

 4. הוגשה הודעת הערעור במשרד הרשם, כאמור בסעיף 59(2) לפקודה, יעביר הרשם מסירת טפסים
 שני טפסים ממנה ומהמםמכים שצורפו• לה ליושב ראש הועדה וימסור טופס אחד למשיב. ^

 5. (א) המשיב רשאי להגיש לרשם בשלושה טפסים, תוך 30 יום מהיום שבו נמסר תשובת המשיב
 לו העתק הודעת הערעור כאמור, תשובה מנומקת בצירוף הצהרה בשבועה לאימות העובדות

 שעליהן הוא מסתמך.

 (ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד נציגו.
 (ג) הוגשה תשובת המשיב .כאמור בתקנה זו, ימסור הרשם למערער העתקים יי

 מהתשובה ומההצהרה בשבועה.

 6. יושב ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערעור, מועד לשמיעת קביעת מועד
 ?שמיעת
 הערעור
5 ?שמיעת ן ב ק נ ד ש ע ו מ ר ה ב ד ת ב ו ח פ 1 ם , ו 1 י  הערעור וימסור למערער ולמשיב הודעה מוקדמת של 5

 לבירור הערעור.

 1 חוקי א״י, כרו בי, פרק ק״ה, עמ׳ 1053; םפר החוקים 65 מיום י״א בשבט תשי׳׳א (18.1.51), עמ׳ 30.
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 ך. (א) בעל דין הרוצה לחקור חקירה שכנגד ארב) שמסר הצהרה בשבועה לאימות
 העובדות שעליהן מסתמך בעל הדין האמור, יודיע.על. כך ליושב ראש הועדה ולאותו בעל

 דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור.

 '(ב) בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יביא לפני הועדה,
 בזמן הקבוע לשמיעת הערעור, את האדם שנדרש לחקירה שכנגד כאמור.

 י (ג) לא הביא בעל דין אדם לחקירה שכנגד כאמוך בתקנת משנה (ב), או סירב אדם
 . כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שבעד בלי סיבה המתקבלת על דעת הועדה, לא
 תשמש הצהרת אותו אדם עדות, אלא אם.כן היתה הועדה; משוכנעת שקבלת ההצהרה כעדות

 דרושה למיצוי הצדק. |

 8. (א) הועדה תשמע תחילה את טענות המערער, ולאחר מכן את טענות המשיב.

 (ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר למערער להשיב על טענות
 המשיב.

ק שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערעור  9. בעלי ד
 או במועד שנדחה לפי תקנה 13, יחולו הוראות אלה:

 (1) התייצב המערער ולא התייצב המשיב, 'רשאית הועדה לדחות את שמיעת
 הערעור או לשמוע את הערעור שלא בפני המשיב;

 (2) לא התייצב המערער או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את
 שמיעת הערעור או לבטל את הערעור.

 10. (א) בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל טענו|ת של פגם בצורת הודעת הערעור,
 "אלא אם כן נמסרה הודעה בכתב על כך למערער לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע

 לשמיעת הערעור והמערער לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.

 (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנות משנה (א) והמערער לא תיקן את הפגם בעוד
 מועד׳ רשאית הועדה — מטעמים מיוחדים — להרשות ן למערער לתקן את הפגם בתנאים

 שתקבעם.

 11. בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערעור או
 בתשובת המשיב, אלא אם כן היא משוכנעת, שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין

 המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק.
 י

 י א ש  12. יושב ראש הועדה ד
 (!) להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה,- |

 (2) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים נוסף למסמכים שפורטו בתקנות אלה.

 13. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערעור, ומשהחלה בשמיעתו — לדחות את המשך
 הדיון בו, אם הךחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק. . י י י י

 14. .(א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות. |
 (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש ושני חברים.

 (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך
 ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור

 למערער את נימוקי ההחלטה בכתב. |
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 15, בהתחשב עם הודאות סעיף 59 (5) לפקודה, רשאית הועדה לפסוק על הטלת הוצאות הוצאות
 , , , הערעור

:  הערעור ולקבוע על מי יוטלו... י
׳ .  מיזוג.
 ערעורים

 צירו!*-
 בע5י דין

 השם

 16. הועדה רשאית למזג ערעורים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת
 ם ל ו כ  החלטה אחת ב

 (!) אם הערעורים הוגשו על הוראה אחת או נוגעים לאותה בקשה למתן
 ; .פטנט או לרישום מדגם, או

 (2) אם כרוכות בהם אותן בעיות חוק או אותן בעיות עובדה, או אם כרוכות
־ ־ ־ ־ ־  בהם בעיות חוק או בעיות עובדה דומות. י

 17. הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף במערער או כמשיב בערעור
 שלפניה כל אדם שנראה לה כמעונין בערעור.

 18. .לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור),
 תשי״ב—1952״.

 י״ד בתמוז תשי״ב(7 ביולי 1952)
ן ה ם כ י י  (חמ(9)פטמ/2/1) ח

 שר המשפטים:

 פקודת הפטנטים והמדגמים
ר אגרות ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 (1) לפקודת הפטנטים והמדגמים אני מתקין תקנות
 אלה:

־ ־' תיקו! תקנות ׳ ־ ־ ־ ־ ־־ י ״ ־ ־ ־ , יתוקנו כך: ־  1. תקנות הפטנטים 2
 בתוספת הראשונה אחרי פרט 24 ייווספו פרטים אלה:

 שיעור האנרה ב5״י
 ״25. עם הגשת דרישה לפי סעיף 52 (6) לפקודה —.5

 26. עם הגשת הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות
 הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת ערעור),

 תשי״ב—1952« י ־ • —.5
 27. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנטים
 והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ~ודמי זכיון),

 תשי״ב—11952׳ —.20״

 2. לתקנות אלה ייקרא־ ״תקנות הפטנטים (תיקון מס׳ 2), תשי״ב—1952״. השם •

 א. א. ב ל ו ם
 נתאשר. רשם הפטנטים והמדגמים

—  י״ד בתמוז תשי״ב(7 ביולי 1952) - י
 • (חמ(9)פטמ/א/3) י י

ן ה ם כ י י  ח
 שר המשפטים

 * חוקי א״י, ברר ב׳, פרק ק״ה, עט׳ 1053.
 חוקי א״י, כרו גי, עמ׳ 1974 ; קובץ התקנות 266 מיום ז׳ באייר תשי״ב (2.5.52), עט׳ 800.

 , קובץ התקנות 288 מיום ב׳ באב תשי״ב (24.7.52), עמי 1205.

 4 קובץ התקנות 288 מיום ב׳ באב תשי״ב (24.7.52), עמ׳ 1202.
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 פקודת הפטנטים והמדגמים
ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים
 אלה!

, יתוקנו כך 5  1. תקנות המדגמים 2
 בתוספת הראשונה אחרי פרט 20 ייווספו פרטים אלה:

 שיעור האגרה ב5״י
 ״21. עם הגשת הודעת ערעור לפי תקנה 2 לתקנות
 הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני !ועדת ערעור),

 תשי״ב—1952 3 | —.5
 22. עם הגשת תביעה לפי תקנה 2 לתקנות הפטנ
 טים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי

 —.20״

 2), תשי״ב—1952.

 זכיון), תשי״ב—1952*

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים (תיקון מס׳

ם ו ל  א. א. ב
 נתאשד. | רשם הפטנטים והמדגמים

 י״ד בתמוז תשי״ב(7 ביולי 1952) |
 (חמ(9)פטמ/4)

ן ה ם כ י י  ח
 שר המשפטים

 פקודת הפיקוח על המזונות, 1942
ת ו ד ס ו ת על ידי מ ו נ ו ב ש ח ת דיגים ו ש ג ה ת פגקסי מלאי ו ל ה ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפ^דת הפיקוח על המזונות, 51942, אני מצווה לאמור *

 1. בצו זה — ! ־ •
 ״מוסד״ פירושו — מקום בו מקבלים בני אדם מזךנות — כולם או מקצתם — נוסף

 על טיפול רפואי, חינוכי או גופני 5
 ״מנהל״ פירושו — אדם הממונה על עסקיו הכספיים של מוסד, בין הוא לבדו, ובין

 יחד עם אחרים ן
 ״מצרך״ פירושו — מצדך מוקצה במנות, בין שד,וקצב למוסד על ידי המפקח ובין

 שלא הוקצב!
 ״המפקח״ פירושו כמשמעותו בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942.

 1 חוקי א״י, כדר בי, פרק ק״ה, עטי 1053.

 2 חוקי א״י, כרד 3', עטי 1957; קובי! התקנות 266 טיופ ז׳ ^אייר וד&י״ב (2.5.52), עט׳ 804.

 a קובץ התקנות 288 מיום ב׳ באב תשי״ב (24.7.52), עמי 1205.

 * קובץ התקנות 288 מיום ב׳ באב תשי״ב (24.7.52), עט׳ 1202.
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ו _ הנהלת  2. מנהל חייב לנהל פנקס מלאי לכל מצרך לחוד לפי הטופס שבתוספת ולפרט ב
 , פנ*ס טלאי

 (1) תאריך קבלת המצרך או תאריך הוצאתו;

•  (2) שם הספק ארשם מקבל המצרך וכתבתם!

 (3) תיאור האסמכתה(הרשאה׳ חשבון, קבלה וכיוצא באלה)! י • י־ י

 (4) מספר האםמכתה! ,

 (5) תאריך האסמכתה!

 (6) כמות המצרך שנתקבלה!
•  (7) כמות המצרך שהוצאה! י י

 (8) יתרת המלאי אחרי כל רישום.

י תנ׳»ת ל ו  3. מנהל חייב להגיש למפקח המחוז, בו נמצא המוסד, בחדשי ינואר, אפריל, י
י לי) ות׳״ביז א ל מ ל ה א ^ ע ל ן מ ו ב ש ח ן ו י ׳ י ם ה ה ב ש י מ ח ד ב ש א ר מ ח ו א , לא י ה נ  ואוקטובר של כל ש

 של כל מצרך שהיה במוסד באחד לאותם החדשים.

 4. המפקח דשאי,, בכתב חתום בידו, לפטור מנהל מחובת מילוי אחרי הוראות צו זה, פטור
׳ ׳ י  כולן או מקצתן. י

 5. צו זה אינו בא למעט מכוחו של כל חוק אחר. י׳לית

 6. העובר על הוראה מהוראות צו זה, דינו כאמור בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942. «בירות

פ * ׳  7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (הנהלת פנקסי מלאי והגשת דינים וחשבונות ה
 על ידי מוסדות), תשי״ב—1952״.

 תופפת
 (סעיף 2)

ס מלאי . ק נ  פ

 שם המוסד

 המצרך
- * . 

 יתרת
 המלאי

א כטות המצדד ת כ מ ס  א
 שם הספק או מקבל
 המצדד וכתבתם

 תאדיד קבלת
 המצדד או

 תאריר הוצאתו
 יתרת
 תיאור מספר תאריר שנתקבלה שהוצאה המלאי

 שם הספק או מקבל
 המצדד וכתבתם

 תאדיד קבלת
 המצדד או

 תאריר הוצאתו

8 7 6 5 4 3 2 1 

 . • י י

 ח׳ בתמוז תשי״ב(1 ביולי 1952)
 (הט(16)ט/9)

ם ה ל ו י ע נ י ב  א
 המפקח על המזונות
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית אונו

 בתוקף סמכותי לפי םעיף'2 לפקודת המועצות המקומיות,1941!, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט תש״ח—1948 2

 י ־ ו

, יתוקן כך:  1. צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית אונו), תש״י—1950 3

6495״ יבוא ״קדית אונו הגושים:  בתוספת, במקום ״קרית אונו 4 הגושים: 6491 עד!
 6490 עד 6497״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית אונו)(תיקון מס׳ 2), תשי״ב—
 1952״.

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 ב׳ בתמוז תשי״ב(27 ביוני 1952)
 (חמ(13)מ/א/434)

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

- חוק עזר לאונו בדבר מס עסקים
׳ וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

, מתקינה המועצה האזורית אונו חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 ־

(מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952», (להלן — חוק העזר המקורי), ו נ  1. חוק עזר לאו
 יתוקן כך:

 ג

4 

 .במקום התוספת תבוא תוספת זו:

 תיאור המלאכה או העם? סכום המם
 בל״ י

 י־׳מנח

 בית חרושת ממוכן המעסיק למעלה מ־10
 פועלים ! י 60

י  מכולת שמספר לקוחותיה —
7 ^ ^ - ׳ - מ ! ^ ז  ע
 101 עד 200 8

-X-J0- י
 סידורי

 1. ־ אטליז
 2« בית מסחר לחמת בנין

 3. בית מלאכה —
 שאינו מעסיק פועלים

 המעסיק פועלים

 * ע״ ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תוס׳ 1, עמ׳ 119.
 2 עייר מס׳ 2 מיום י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תום׳ אי, עמי 1.

 * קובץ התקנות 101 מיום ד׳ באב תש״י(18.7.50), עמי 1165.
 4 קובץ התקנות253 מיום כ״ג באדר תשי״ב (20.3.52), עמי 632.

 5 ע״ר מס׳ 1436 מיום 4.9.45, תוס׳ 1, עמי 115.

 י קובץ התקנות 253 מיום כ״ג באדר תשי״ב (20.3.52), עמי 644.
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 סכופ המם
 ב5״י

 מס׳ סידורי היאור המלאכה או העסק

10 
20 
8 

250 

10 
20 
30 

"50 

 תחילת תוקף״

 הוראות מעבר

 השם

 12. מספרה ׳ •
 13. צרכניה
 14. קיוסק

 15. שירות להסעת נוסעים — חברי׳
 16. תעשיית בנין ומלט —

 שאינה מעסיקה פועליפ
 המעסיקה פועלים

 17. מכ5
 18. נגריה

 מה׳ הידורי תיאור המלאכה

 201 עד 300
 301 עד 400

 401 ומעלה
 6. חנות; גלנטריה .

 7. י. חנות ירקות
 8. חברת חשמל המספקת אור וכוח

 9. מאפיה
 10. מוכר נפט או.קרת ׳_

 11. מוכר הלב

 2. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ו׳בניסן תשי״ב(1 באפריל 1952).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר המקורי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
 בשנת 1952/53 ושיעור זה ישולם תוך 30 יום. מיום פרסום חוק עזר וזה ברשומות, אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר המקורי בעד שנת 1952/53 ייחשב כאולו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה. . -

נו(מס עסקים מקומי) (תיקה), תשי״ב—1952״.  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאו

י ר ח ס ן מ מ ל  ז
 ראש המועצה האזורית אונו

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 ־•־. גתאשר.
 ד־־ בתמוז תשי״ב(27 ביוני 1952)

 (חמ(13)מ/א/164)

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם . . ר פיקוח על כלבי ב ד ה ב י ב ו ר ט א ב ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 !, מתקינה המועצה

 האזורית באר טוביה חוק עזר זה ?
 א פירושים

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושו — המועצה האזורית באר טוביה!

 ״חוק עזר לכרכור״ פירושו — חוק עזר לכרכור (פיקוח על כלבים), תשי״א—21951!
 ״בעל כלב״, ״לוחית מספר״, ״רשיון״, ״תחום המועצה״ פירושם כמשמעותם בחוק

 עזר לכרכור.
ם ל ו י ח ל 9 ד ע ם 2 י פ י ע ן ) ו י ה ת י ו מ י ש ר  1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ב

 2 עך 9 גם לחוק עזר זה. עזר לכרכור
 110 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר טוביה (פיקוח על כלבים), תשי״ב—1952״. השם

ר ב ו י ג כ ד ר  י נתאשר. מ
 ד׳ בתמוז תשי״ב(27 ביוני 1952) ראש המועצה האזורית באר טוביה

״  (חמ(13)מ/בט/573) י ״
א ר י פ ה ש ש  מ

 1 שד הפנים • י

 1 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עמי 119. \>

 2 קובץ התקנות 170 מיום י׳׳ג בניםז תשי״א(19.4.51), עמ׳ 936.

 • קובץ התלונות 288, ב׳ באב תשי״ב, 24.7.1952. -



 חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת ?!קרקעים), תש״י—1950
: : חוק עזר לדאדית־אד־ברמל בדבר אגרת העברת מקרקעים / 

 בתוקף. סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים),
 תש״י—1950 מתקינה המועצה המקומית דאלית־אל־כו*מל חוק עזר זה:'

 1. . אגרת העברת מקרקעים מוטלת בזה על העברה | של מקרקעים הנמצאים בשטח
 שיפוטה של המועצה המקומית דאלית־אל־כרמל, וזה שיעורה:

 (א) במכר או במתנה —2% משווי השוק (כמשנןעותו בתקנות העברת קרקע) של
 המקרקעים: ן

 (ב) בחליפין — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנות העברת קרקע) הגבוה ביותר
 אשר לאחד המקרקעים שבחליפין. י י

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאלית־אל־כרמל(אגרת העברת מקרקעים), תשי״ב—
 1952״. |

י ב ל ם אל ח א ז ן ע א ט פ ו ק ! 
 נתאשר. ראש המועצה המקומית דאלית־אל־כרמל

 ל׳ בסיון תשי״ב(23 ביוני 1952) • |
 (חם(13)ט/דכ/568) ן
א | ר י פ  משה ש

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 : חוק עזר לזבולון בדבר מס ץסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית זבולון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 3

! 

 1. בחוק עזר זה — ־ !.
 ״המועצה״ פירושו — המועצה האזורית זבולון: !
 יו

 ״חוק עזר ליהוד״ פירושו — חוק עזר ליהוד (מם1 עסקים מקומי), תשי״א—41951:
 ״עסק״ פירושו — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת:

 ״מם״ פירושו — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה:
 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה או לכל :חלק של שנה, שבה עסק, בשיעור ״עוםק״, ״ראש המועצה״, ״שנה״ פירושו כמשמעותם בחוק עזר ליהוד.

 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע
 על כך למועצה לפני ה־1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 1 ספר החוקים 58 מיום ה׳ בא5ול תש״י (18.8.50), עמי 309.

 1 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עמי 119 י

 י* ע״ד מס׳ 1436 מיום 4.9.45, תום׳ 1, עט׳ 115.
 4 קובץ התקנות 177 מיום י״ח באייר תשי״א (24.5.51), עט׳ 1101.

 קובץ התקנות 288, ב׳ באב תשי״ב, 24.7.1952.



 חלות הסעיפים
 3 עד 6 לחוק

 עוד׳ ליהוד

 תחילת תוסו*

 הודאות מעבד

 השם

 סכום המס

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 . (ג) העזים?[ בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מה בעד עסק אחד בלבד והוא העסק

י  ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר. • •
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק־ באותו מקום > בעסק חדש ששיעור
 : המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעס? החדש.

 1א, הסעיפים 3 עד 6 לחוק עזר,.ליהוד כנוסחם. ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 3 עד 6 גם לחוק עזר זה.

 ך, תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ו׳ בניסן תשי״ב(1 באפריל 1952).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1952/53, ומס זה ישולם תוך 30
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזבולון(מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952*.

 תיאור המלאכה או העסק

 ״מוספת
 שיעורי המס לשנה

 מספר תיאור המלאכה או העסק סנום המס מספר
 סידורי / בל״ י סידורי בל׳׳י

 1. אגודה צרכנית שיתופית / 50 14. *מקורות׳׳ חברת מים 100
 2• אטליז 15. נגריה בלי מכונות 30

 3. בורסקאים — בית חרושת 16. נגריה מכנית המעסיקה עובדים שכירים 100
 4. חברת החשמל 200 / 17. נפחית המעסיקה עובדים שכירים 20
 5. חנויות — «4 צבע 20
 מכולת «5 19</היוםק 20
 ירקות 30 20. ק^ק, מסעדה, מזנון 50

 לבולאות 25 21. שירוו^אוטובוסים 200
 6. מאפיה. 40 22. שירות להגבלת משאות , 100

 7. מגרסה המעסיקה עובדים שכירים 30 _ 23. תעשיות — /
 8. מחלבה 100 דשנים מזמרים מימיים י 250
 9. מחלק חלב 20 מוצרים הימיים׳/ 25
 10. מחסן גרוטאות 50 פחים • / 50
 11. מחסן המרי בנין, 80 רעפימ / 50
 12. מכבסה 20 שימורים / 50

 13. מסגריה - 50.

ס ו ר ם ג ו ל  ש
 נתאשד. ראש המועצה האזורית זבולון

 ד׳ בתמוז תשי״ב(27 ביוני 1952)
 (חמ(13)מ/ז/571) י

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפגים

 קובץ התקינות 288, ב׳ באב תשי״ב, 24.7.1952. 1213



 , פקודת המועצות המקומלת, 1941

 חוק עזר לכפר םבא בדבר ניקוי גורות שופכין

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית כפר סבא חוק עזר זה:

 1, בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית כפר סבא \

 ״חוק עזר לנהריה״ פירושו — חוק עזר לנהריה! (ניקוי בורות שופכין), תשי״ב —
 1952״ 2:

 ״בור שופכיך, ״נכסים״, ״בעל נכסים״, ״ניקוי״, ״המפקח״, ״ראש המועצה״ פירושם
 כמשמעותם בחוק עזר לנהריה. !

 1א. הסעיפים 2 ו־3 לחוק עזר לנהריה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 ו־3 גם לחוק עזר זה.

 4. (א) בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים,; שבהם נמצא הבור, למועצה אגרה
 כמפורט בתוספת.

 (ב) האגרה תשולם תוך 14 יום מיום שנמסרה לידי בעל הנכסים דרישה לכך
 בכתב מאת ראש המועצה.

 4א. הסעיף 5 לחוק עזר לנהריה כנוסחו ביום פרסומו ברשומות יהיה סעיף 5 גם לחוק
 עזר זה. |

 6. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 או 3 (ב)> דינו — קנס עד —.20 ל״י.
\ • י י י  • י

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר סבא (ניקוי בורות שופכין), תשי״ב—1952״.

 4.000 ל״י
 5.000 ל״י.

 תוספת
 (סעיף 4 (א) )

ם י ק ר ו י ס כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית כפר סבא

 ן בעד כל 4 מטרים מעוקביכר׳שצשופכין — מבור! סופג
 מבול רקב

\ י 1 ־ ו ־ י נתאשר. ע  י
 כ״ג בסיון תשי״ב(16 ביוני 1952)

 (חמ(13)ט/כם/547)
א ר י פ  משה ש

 שר הפנים

 1 ע״ו מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עמ׳ 119.

 2 קובץ התקנות 258 מיום י״נ בניסן תשי״ב (8.4.52), עמי 747.

 קובץ התקנות 288, ב׳ באב תשי״ב, 24.7.1952.



 חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש״י—1950
 :' חוק עזר לקרית בנימין בדבר אגרת העברת מקרקעים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים),
 תש״י—1950 !, מתקינה המועצה המקומית קרית בנימין חוק עזר זה:

 1. אגרת העבדת מקרקעים מוטלת בזה על העברה של מקרקעים הנמצאים בשטח הטלתאנרה:
 שיפוטה של המועצה המקומית קרית בנימין, וזה שיעורי׳•י טקר?עבים"

ל ושיעורה  ; (א) במכר או במתנה — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנת העברת קרקע) ש
 המקרקעים ז

 (ב) בחליפין — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנת העברת קרקע) הגבוה ביותר
 אשר לאחד המקרקעים שבחליפין.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית בנימין(אגרת העברת מקרקעים), תשי״ב— השם
 1952״.

ם ו ל י ב ב  צ
 גתאשר. | י ראש המועצה המקומית קרית בנימין

 ב׳ בתמוז תשי״ב(25 ביוני 1952) !
 (חט(13)ט/קבנ/574)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפגים

fM5 "1 M ^7 1941 ,פקודת המועצות המקומיות 
 ?ודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם ס עסקי ר מ ב ד ן ב ת מוצקי י ר ק  ח1׳ה עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי ס$ק* 9 לפקודת המועצות המקומיות, 21941, וסעיף 3 לפקודת
, מתקיגה המועצה המקומית קדית מוצקין חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים)*/31945

 עזר זה:

— / פירושים ה  1. בחוק עזר ז

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומי^הרית מוצקין«
ל פי חוק עזר זה ? / ל ט ו מ  . ״מס״ פירושו — מס עסקים מקומי ה

ם בתוספת;.. —. י ט ר ב  ״עסק״ פירושו — עסק או מלאכה מן הסוגים ה
;  ״חוק עזר ליהוד״ פירושו — חוק עזר ליהוד (מ6/צסקים מקומי), תשי״א—41951

 ״עוסק״, ״ראש.המועצה״, ״שנה״ פירושם כמשמעותם םןוק עזר ליהוד.

 2. (א). כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה או לכל חלק ש^׳קזנה, שבה עסק׳ בשיעור • . הטלת מם
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, או א0^חדל לעסוק והודיע

 על כך למועצה לפני ה־1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 1 ספר החוסים 58 מיום ה׳ באלול תש״י(18.8.50), עמי 309.

 * ע״ר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עם׳ 119.
 3 עייר מם׳ 1436 מיום 4.9.45, תוס׳ 1, עט׳ 115.

 4 קובץ התקנות 177 מיום י״ח באייר תשי״א (24.5.51), עמ׳ 1101.

 קובץ התקנות 288, ב׳ באב תשי״ב״24.7.1952.



 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (0 התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסו? באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 *ס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם \ את ההפרש תוך שלושים יום מיום•

 שה1ע!יל לעסוק בעסק החדש. 1

 2א. דןםעיפים 3 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
וק עזר זה. ז ן  3 עד 6 גכ/

ק עזר זה הוא מיום ו׳ בניסן תשיי׳ב(1 לאפריל 1952). ו ח /  7. תקפו ש

 8. הוראות םעי)* 3 לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס בשנת 1952/53,
 ושיעור זה ישולם תוך׳^3 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. חוקי עזר לקרית מוצקין(מם עסקים מקומי), 1946 ו — בטלים.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק׳^זר לקרית מוצקין(מם; עסקים מקומי), תשי״ב—1952״.

ה נ ש ל / ס מ  שיעורי ה

 חלות הסעיפים
 3 עד 6 לחוס

 עזר ליהוד

 תחילת ת־וסה

 הוראות מעבר

 ביטול

 השם

 סכום הטס
 בל״י

 סידורי תיאור המלאכה או העסס .סכום הטס מם,/ םידורי תיאור הטלאכה או העםס
 בל״ י

 0ס׳

ת שמספר לוקותיה — ו פ ו  1. אספקת מים 150 /
12 / 

ד 500 ע / 
 2. אוטובוסים — שירות 180

 3. אופניים — מכירה ותיקונים 24 1^5 ומעלה 24
 4. בנק או סניף בנק 240 ירקות / 12
 5. בנק קואופרטיבי או סניף בנק קואופרטיבי 120 מספוא ! / 36
 6• בית מרקחת 60 בל בו / 36
 7. בית ספר לריקודים או התעמלות 3 נעלים ! / 36
 8. גלנטריה 36 צרכי עןר / 24
 9. גן ילדים פרטי או גנון 6 ספרים וצרכי כתיב); 18
 10. גנן — משתלה או מכירת פרחים 6 חגורות, חזיות, מחופע 12.
 11. הובלה — טנדר 12 רהיטים • / 36
 אוטו משא — מכשירי: חשמל ורדיו / 36
 עד 2 טון • 18 14. חייט / 24

 למעלה מ־2 טון עד 5 טון 24 15. חברת חשמ,^ / 120
 למעלה מ־5 טון 30 16. מונית / 36
24 j 12. זגג 24 17. מסעדה או בית קפה י 
 13. חנות — מכולת שמספר לקוחותיה — 18. מאפיה / 60
 עד 300 18 19. מספרה / 24
 301 עה 500 24 20. מהנדס או ארכיטקט — משרד / 50

 501 עד 1000 36 21. מנופקטורה \ / 36.
 1001 ומעלה 60 22. מלון או פנסיון /36

 חמרי בנין 36 23. מכבסה
 דגים 24 — אוטומטית

 1 ע״ר מס׳ 1471 מיום 31.1.46, תום׳ 2, עטי 165.
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 סכום הטס
 בל״י

 מם׳ סידורי תיאורהמלאכת או העסק סכום המס מם׳ סידורי תיאור המלאכה אויהעסק

50 
10 
24 
36 

240 
12 

6 
12 
50 
6 

24 
12 

 בל״י
 36 33. עורך דין — משרד :

 12 34. פחח . י י .
 18 35. צלם

 24 36. קבלן לבנין או לכבישים
 60 37. קולנוע;

 60 38. קיוסק
 36 39. קצב שמספר לקוחותיו —

 24y עד 500
 501 ומעלה

 40. רופא או רופא שיניים — קליניקה
ל כ ו ר ^ ' 

 42. שז״בלב
 43. שען

12 

6 
10 

 24. מסגריה
 25. מחלק־׳לןןם
 26. מחלק חלב

 27. מחלק נפס, קרח
 28. משרד הובלה או נסיעות י

 29. מוסך
 — לתיקון אופנועים

 30. נגריה
 — מכנית

 31. סנדלר
 32. עגלון בעל —
 סוס אחד

 שני סוסים

ץ י ב ק ש ו ד  ג
 ראש המועצה^אגקומית קרית מוצקין

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפנים

 נתאשד.
 ד׳ בתמוז תשי״ב(27 ביוני 1952)

 (חמ(13) ט/קמ/519) - - -

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 ־ חוק עזר לרעננה בדבר מס עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *׳ וסעיף 3 לפקודת

 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית רעננה חוק עזר זה?

 1. בחוק עזר זה — פירושים

 \ ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית רעננה ?

 .- ״מס״ פירושו — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה 5

 ״עסק״ פירושו — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״חוק עזר ליהוד״ פירושו — חוק עזר ליהוד ־(מס עסקים מקומי), תשי״א—81951?

 ״עוסק״, ראש.המועצה״, ״שנה״ פירושו כמשמעותם בחוק עזר ליהוד.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם.לכל שנה או לכל חלק של שנה, שבה עסק, בשיעור הטלת טס
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ד.־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע

 על כך למועצה לפני ה־1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 •י1 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119.
 2 ע״ר מס׳ 1436 מיום 4.9.45, תוס׳ 1, עט׳ 115.

 8 קובץ התמנות 177 מיום י״ח באייר תשי״א (24.5.51), עמ׳ 1101.
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 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 .(ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד והוא העסק

 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר. |
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם׳ לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום
 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש. י. ,

 2א. הסעיפים 3 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 3 עד 6 גם לחוק עזר זד-

באפריל 1952).  7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ו׳ בניסן תשי״ב(11
 י • 1" • • •

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום השיעור :הראשון של המם בשנת 1952/53,
 ושיעור זד, ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 י

 ־

 חוקי עזר לרעננה(מם עסקים מקומי), 1946 י:, — בטלים.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952״.

& 1 

 סכום הטם
 בל״י

 תיאור העם? או הטלאכה

 תוספת
 שיעורי המם לשנה
 מספר

 סידורי
 סכום הטס

 בל״ י
 תיאור העםק או המלאכה

 חלות הסעיפים
 3 עד 6 לחוס

 עזר ליהוד

 : תחילת תוקן*

 הוראות מעבר

 ביטול

 השם ,

 מספר
- סידורי

 301 עך 400 50
 401 ומעליי 75

 8. בנק ! 100
I 10 9. בית דפוס 

 10. בית מלאכה לארנקים ודברי עור 10
 11. בית מםחר| ליין 10
 12. בית מלאכה לחגורות ומחוכים 10
1 5  3J בעל משתלה *
 14. בית קירוי 20
 15. בית חרושת או בית מלאכה לאריגה — לכל נול 10

 16. בית חרושת לקרת 100
 17. בית מרקחת . 25
 18. בית מלאכה לחרטות והלחמה 10
5 _ ! ג ג  19. ז

 jxf. חנות מכולת שמספר כרטיסי המזון הרשומים בה —
. עד 100 3 / ' 
 '׳׳{10 עד 200 5

 201-,.עד 300 10
 301 וכמידה 15
ן 0.020 ו  נוסף לזה״לכל כרטיס ^ז

 21. חנות לדגים שמםפוי׳^רטיסי המזון הרשומים בה —
 עד 100 / 3
 101 עד 200 5

 201 עד 300 / 10
 301 ומעלה / 15
 , נוסף. לזה לכל כרטיס מזון 0,820

 1. אטליז — שמספר לקוחותיו
 עד 300 15
 301 עד 600 25
 601׳של 1000 35
 1001 ומ^ה 45

 2. אגודת אשראי שמ6
 עד 300

 301 עד 500
 501 עד 800

 801 עד 1000
 1001 ומעלה

 3. אופטיקאי
 4. ארגון או משרד לשיווק פימת, ירקות,

 ותוצרת חקלאית, ריכוז ביצים וחלב
 5. בית מלון, פנסיון ובית הבראה שיש בהם —

 עד 10 חדרים 30
 11 עד 20 45
 21 חדר ומעלה 60

 6. בית חרושת המעסיק —
 עד 10 עובדים י 30
 11 עד 20 עובדים 50
 21 עד 30 עובדים 75

 31 עובדים ומעלה , 100
 * ־

 7. בית קולנוע שמספר מקומות הישיבה בו —
 עד 300 30

 ע״ר מם׳ 1471 מיום 31.1.46, תום׳ 2, עמי 149.
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 סכום הטס
 ב?״ י

 פגום המס מם׳ סידורי תיאור ׳המלאכה או העסק
 בל״ י

 מם׳ סידורי תיאור המלאכה או העסק

25 
40 
50 

15 
30 
40 
50 
75 

15 
30 
40 
50 
75 

10 
20 
30 

10 
20 
30 
40 
20 
־ 5 

—5̂  
1 

10 
10 
10 
15 
40 

15 
30 
40 
50 
75 
10 
20 
15 

10 
15 

10 
15 

-  המעסיקים _

 3 עובדים
 4 עד 5 עובדים

 מ־6 עובדים ומעלה
 מסגריה המעסיקה —

 עובד אחד
 2 עובדים
 3 עובדים

 4 עד 5 עובדים
 6 עובדים ומעלה

 מוסך המעסיק —
 עובד אחד
 2 עובדים
 3 עובדים

 4 עד 5 עובדים
 6 עובדים ומעלה

 מספרה ומכון יופי —
 יעובד אחד
 2 עובדים

 3 עובדים ומעלה

 מכונית משא —
 עד טון אחד

 למעלה מטון אחד עד 3 טון
 למעלה מ־3 עד 5 טון

 למעלה מ־5 טון
 מכונית טקסי

 מוכר סיד
 מוביל קרח, נפט, חלב, ביצים -

 מתקן נעלים
 מוכר פרחים

 מתווך
 מהנדסים

 מכירת תכשיטים וכלי כסך
 מחסן או חצר לחמרי בנין

 ה ק י ס ע מ  דיה ה
 , עובד אחד
 4 עובדים
 3/עובדים

 4 על 5 עובדים
 6 עובלים ומעלה

 סוחר בקר
 סוכן ביטוח

 סיטונאי
 עגליו -

 בעל בהמה אחי
 בעל 2 בהמות

 עושי מצבות ושיש
 פחחיה המעסיקה —

 עובד אחד
 2 עובדים ומעלה

 ,/•u וי

.48 

.49 

.50 

.51 

.62 

.63 

.64 
.65 

.66 

.67 

 חנות ?ירקות שמספר כרטיסי המזון הרשומים בה —
3 
5 

10 
15 
0.020 

10 
25 
50 

5 
10 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
20 
30 
25 
75 
4( 

/ 

/ 

30 
45 
60 

10 
20 
30 
40 
50 

15 

 עד/100
200 V101 

 201 על 300 , .
 301 ונמלה

 נוסף לזוד/לכל כרטיס מזון
 חנות או בית ימלאנה למכשירי רדיו —

 המעסיקים ע1{ד אחד
 2 עובדים

 3 עובדים ומעל^
 חייט המעסיק —

 עובד אחד
 .2 עובדים

 3 עובדים ומעלה
 חנות — למכירת צמר /

 לבגדים, גלנטריה /
 לנעלים או בית מלאכה ׳לןןילים
 לספרים •-/ ר
 לממתקים /

 לבלי בית ומטבח /
 לרהיטים
 לאריגים

 לחמרי בנין
 חנות ומחסן לחמרי בנין _

 חנות, מחסן או חצר למנירת תבואות ומספוא
 חנות למנירת אופניים ותיקונים המעסיקה

 עובד אחד
 למעלה מעובד אחד

 חנות נל בו
 חברת חשמל

 חברה או אגודה להובלת נוסעים
 טרקטור — עד 30 כ״ס

 למעלה מ־30 כ״ס
 טכנאי שיניים

 ירקן המשווק את תוצרתו מחוץ למקום
 כובען

 לוטש זנונית
 מאפיה המעסיקה —

 עד 2 עובדים
 3 עובדים

 4 עובדים ומעלה
 מסעדה ובית קפה — בעלי דרגה ממשלתית

1 
2 
3 
4 
5 

 מכבסה המעסיקה —
 עד 2 עובדים

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 

.37 

.38 

.39 

.40 

.41 
*42 
.43 
.44 
.45 

.46 

.47 
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 םבום המם
 בל״ י

ר המלאכה או העסק  תיאו

5 
10 
25 
5 

15 
25 
40 
50 

 מספר
 סידורי

 73. רוכל
 74. רפד | י

 75. רופא שינייפ
 76. שען

 •3ן. תעשיית בלוקים ורעפים המעסיקה
ם י ד ב ו ע 3 r ^ J ^ ~ 

 3 עוב1

 ומעלה
 4 עובדים
 5 עובדים

 סבוש הטם
 בל״ י

ר המלאכה או העסק  תיאו

30 
50 
75 

150 
5 
5 

 מספר
 סידורי

 68. צורף
 69. צלם

 70. קבלן שהיקף עבודתו לשנה״ה!
 עד 20,000 ל״י

 20,001 עד 40,000 ל׳׳י
 40,001 עד 60,000 ל״י

 60,001 עד 80,000 ל״י
 , 80,001 ל״י ומעלה

 71. קיוסק
 72. רצען

 ב. א ו ס ט ד ו ב ס ק י
 ראש המועצה המקומית רעננה

א ר י פ ה ש ש מ  ־
 שר הפנים

 גתאשד.
 ט״ו בתמוז תשי״ב(8 ביולי 1952)

 (חט(13)ט/רע/528)
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 המתיר 120 פרוטה | הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


