
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״א בחשת תשי״ג 808 30 באוקטובר 1952

 עמוד

 תקנות מרשם תושבים (משרדי רישום)(תיקון)׳ תשי״ג—1952 . . . . 156
 תקנות לימוד חובה (מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם), תשי״ג—1952 . 156
 צו לימוד חובה (ארנונה) (קרית שאול), תשי׳׳ג-1952 . . . . . 158
 צו לימוד חובה;ארנונה)(שירון העולים ושיכון הבלוקוניס על יד קרית מוצקין), תשי״ג-1952 158
159 . . .  צו ההגנה (פיקוח על המלאי) (תיקון), תשי״ג—1952 . .
 צו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות)(תיקון), תשי״ג—1952 . 160
 צו ההגנה (הסדרת ייצור נעלים), תשי״ג—1952 161
164 . . . .  היתר שחרור כללי (תיקיו)( תשי״ג—1952 .

 מדור לשלטון מקומי
1 6  חוק עזר לבאר שבע (היטל עינוגיפ)(תיקון), תעיי״ג—1952 5
1 6  חרק עזר לטבריה (מניעת מפגעים), תשי״ג—1952 * . . ״ י • • 5
1 6 י • 8  חוק עזר לנתניה (מם עסקים עירוני), תשי״ג—1952 . • * י
 חוק עזר לאל טירה (אגרת תעודת אישור), תשי״ג—1952 8"
1 7  חוק עזר לטבעון (אספקת מים)(תיקון), תשי׳׳ג—1952 י • • • 9
1 8  חוק עזר לטבעון (מניעת מפגעים), תשי״ג—1952 1
1 8  חוק עזר ליקנעפ (אגרת תעודת אישור) (ר״יקון), תשי״ג—1952 • • •.,.. • 3

1 8  חוק עזר לנס ציונה (הגנה על הצומח), תשי״ג—1952 • • י • • 4
1 8  חוק עזר לקרית יפ (ניקוי בורות שופכין), תשי״ג—1952 4
1 8  חוק עזר לרמת הדר (היטל לצרכי סעי), תשי״ג—1952 . . . • 5
־ . 186  הודעה על החלסת המועצה המקומית פריס חנה בדבר קנס פיגורים . .



 י/^ פקודמ מרש& תושבים, תמז״ט—1949

 תקנות מרמם תושבים(משרדי רישום<

 בתוקף סמכותי לפי. הסעיפים 8 ו־10 לפקודת מרשם תושבים, תש״ם—1949 ^ אני
 מתקין תקנות אלה*

, יתוקנו כך ־  יי""1׳ 1. תקנות מרשם תושבים (משרדי רישום)׳ תש״ט—1949 2

 (א) בתקנה 6 —

 (1) בפסקה 2, במקום ״250־* יבוא ״500* ו

 (2) אחרי פסקה(2) תיווסף פסקה זו ז
 ״(3) בעד מתן העתקים ותמציות מהרישום בספר התושבים — ״750

 פרוטה״.

- (ב) : בתוספת —
 (1) בטור א׳, מתחת לכותרת ״מקום מושבו של משרד הרישום״, בסופו, ייווספו

;  המלים ״תל אביב־יפו״

 (2) בטור בי, מתחת לכותרת ״שטח סמכותו — הנפה״, בסופו, ייווספו המלים
 ״שטח הפקודה׳*.

ש 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם תושבים (משרדי רישום)(תיקון), תשי״ג—1952״. פ ,  ה

* " ד  כ״ו בתשרי תשי״ג(15 באוקטובר 1952) /
א ר י פ ה ש ש  (חט(13)םת/1) מ

 שר הפנים

 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949

 תקנות בדבר מתן צווים לפתוח ולקיים מוסדות חינוך

 ך י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 (ב), ו־15 לחוק לימוד חיבה, הש״ט—1949 אני
" מתקין תקנות אלה: , ^  ץ

. (א) דצה השר לחייב, בצד, רשות חינוך מקומית(להלן — דשות) לפתוח ולקיים —  )־*י״י^י^ל 1, .
^ י ־%׳1" לפי רצון הורי הילדים או^הנץרים הגרים בתחום שיפוטה של אותה רשות — מוסד חינוך \ ׳  ׳
י (להלן — י י ח ד וז^ך.מ»1>י «1ז1 י««יייך י ת ו ^ ^ ו י ו ^ ד ^ ^ ^ ^ ז ^ י ד ו מ ו י מ ^ <^<(^ 

 מוסד), ימסור לאותה רשות הודעה בכתב על כך(להלן — הודעה).

 (ב) בהודעה רשאי השר לדרוש פרטים המראים, לדעתו, על רצון הורי הילדים או
ך «תר(להלן — רצון ההורים). ו ^ ״ י ^ ח ז ך ת ת זדווו״. הורר ה ר  הנערים ח

/?!-< ! מ ^ ׳ י ' / ' י י*׳-' , ד - < ג ' ׳ ז .יי׳ ^ - י - < ׳ < / ( <0 ׳  >י
ת ש*9?ץ: י ^  2. תוך 48 שעות מז^ן מסירת ההודעה תמציא הרשות לשר י

 (1) תוצאות מרישום האחרונות בהתאם לתקנה 1̂1 לתקנות לימוד חובה
 (רישום), תש״י&195 * !

 ;יו! מאת
 ; ית זוי«ד

 : ׳•;•••ת

 1 5״ד מם׳ 48 טיופ ה׳ כשבט תע״ט (4.2.49), ת1ס׳»׳, עפ׳ 164.

 1 קובץ התסנות 23 מיום נ׳ בתמה תשייט (29,6.49), עם׳ 275.

 * ספד ה7ן>?י0 26 טייפ כ״ד בא?ו? תש״ט(5.9.40נ), עסי 287.
« התמנות 91מיופ ם״ו בםיו! תש״י(31.5.50), עט׳ 691. ו  * ס



 וז0בר מאת
 רשות זזינוד־

 מתוטית

 מופר ידיעות
 והסבר

 תוכז הצו

 הפע?ת הצי

 «רר

 ר,ח5טת השר

 ו1׳8ם

 (2) הוד§ומבדבר העברות עקרוניות שנמסרו לרשות לאהרונה בהתאם לתקנה
 2 לתקנות לימוז׳׳קובה(העברה), תש״י—1950! ז

 (3) החלטות הרשו^>דבר העברות לפי תקנה 5 לתקנות לימוד חובד. (העברה),
 תש״י—1950 ן

 (4) פרטים המראים, לדעת ז!דקות׳ על רצון ההורים ז
/ , ב ) p w 1  (5) :'פרטים שהשר דרשם לפי \

 3. - היה קיים לפני מסירת ההודעה סכסוך בדבר. פתיחת מוסד, קיומו או תנאי קיומו,
 תמסור הרשות, שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, לשר יחד עם הידיעות לפי תקנה 2, דברי

 הסבר על עמדתה לגבי הסכסוך האמור.

 4. י לא מסרה רשות ידיעות או דברי הסבר כאמור בתקנות 2 ו-3 או היה לשר יסוד
 להניח שהידיעות שנמסרו אינן מדוייקות או אינן משקפות את רצון ההורים, רשאי השד,

 בצו המחייב את הרשות לפתוח ולקיים מוסד (להלן — צו), לפרש בו את רצון ההורים.

 5. (א) בצו יפורטו פרטים אלה, כולם או מקצתם — .
 (1) המקום בו ייפתח המוסד ז .

 (2) מספר הכיתות במוסד]
 (3) מספר התלמידים בכל כיתה!

 (4< המשמרת שבה יקוימו הלימודים!
 (5) הבנין בו יתקיים המוסד או הבנין שיימסר לרשות לשם קיום המוסד —
 ואם אין בנין כזה — הסכום שעל הרשות להקציב מתוך תקציב החינוך שלה

 לבניית בנין מתאים!
 (6) מספר המוסדות שיש לפתוח ולקיים!

 (7) כל פרט, שלדעת השר, יש בו חשיבות לקיום המוסד.
 (ב) הצו יקבע — אם יש צורך בכך — שהמוסד יוקם בסניפים שונים בתהום שיפוטה

 של הדשות ויפרט את «םפר הכיתות שבכל סניף וסניף.

 ־ 6. • ־הרשות שנמסר לה צו תבצע אותו תוך 48 שעות מזמן מסירתו.

 7. (א) ניתן צו, רשאית הרשות להגיש לשר ערר על החלמתו תוך ארבעה ימים מיום
 מסירת הצו.

 (ב) הגשת הערר אינה מעכבת את ביצוע הצו.
 : 00 הרשות תמסור לשר יחד עם הערר את כל הידיעות שהיה עליה למסור לפי

ן או בדיוק הדרוש. מ  התקנות 2 ו־3 וכן דברי הסגר בדבר אי מסירת הידיעות מ

 8. (א) הוגש ערר כאמור בתקנה 7, דשאי השד לאשר את הצו שניתן על ידיו, לבטלו
 או לשנותו.

 (ב) החלטת השר בדבר הערר שהוגש כאמור בתקנה •7 — היא סופית,

 9. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה(מתן צווים לפתיחת מוסדות חינוך ולקיומם),
 תשי״ג—1952״,

ג ר ו ב נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שר החינוך והתרבות

 ל׳ בתשרי תשי״ג(19 באוקטובר 1952)
 (חט(6) ?ח/8)

 הוב׳ו התשנות 101 מיום ד׳ כאב תש״יS.7JS0(1), עמי 1147.



 חוק לימוד חובה, תשייט—1949

 צו בדבר הטלת ארנונה על ידי רשות חינוך מקומית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט^־1949 ולאחר התיעצות עם
 שר הפנים, אני מצווה לאמור:

5 1״ רשות החינוך המקומית בקרית שאול מוסמכת להטיל על תושבי השטח שהוא תחום ' ט ן י ת 5 י כ מ  ס

 ולנבוח ארנונה , , ,
 שיפוטה (להלן — חושבים) ולגבות מהם ארנונה לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי החובות

 המוטלות עליה לפי החוק,
ת 2, (א) הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום א׳ באלול תשי״א (2 בספטמבר 1951) ? ט ה ת 5 ו נ י ד ה  ע

 ארנונה ושיעורו!
 והמסתיימת ביום ל׳ באב תשי״ב (21 באוגוסט 1952) על ידי כל אדם שהיה ביום א׳ באלול
 תש״י (14 באוגוסט 1950) תושב שמלאו לו 18 שנה, למעט אשה נשואה שאין לה הכנסות,

 והיא תהיה בשיעור של 20.535 ל״י,

 (ב) מועדי תשלום ארנונה ייקבעו על ידי רשות החינוך המקומית.

ונה)(קרית שאול), תשי״ג—1952״.  ה׳עם 3 לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה(ארנ

 י״ט בתשרי תשי״ג(8 באוקטובר 1952)
 (הט(6) ?ה/א/4)

ג ר ו ב נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שר החינוך והתרבות

 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949

 צו בדבר הטלת ארנונה על יךי רשזת חינוך מקומית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 !, ולאחר התיעצות עם
 ישר הפנים, אגי מצווה לאמור:

 1. רשות החינוך המקומית בשיכון העולים ו בשיכון הבלוקונים על יד קרית מוצקין
 מוסמכת להטיל על תושבי השטח שהוא תחום שיפוטה (להלן — תושבים) ולגבות מהם

 ארנונה לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

ה ביום ד בניסן תשי״בא;1 באפריל 52נ-׳.'• ל י ח ^  2. (א) הארנונה תשולם לתקופה ד
 והמסתיימת ביום נרו בניסן תשי״ג(!וילמדם 1953), על ידי כל אדם שהיה בתקופה האמות;
ה נשואה שאין לה הכנסות^היא תהיה בשיעור של ש 18 שנה׳ למעט ^ \  חושב שמלאו ל

 16 ל״י.
נה ייקבעו על ידי רשות היןינוך המקומית. ו נ י תשלום^י ד ע ו  (ב) \

 3. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה) (שיכון העולים ושיכון הבלוקונים על יד
 קרית מוצקין), תשי״ג—1952״.

 טמכות להטיל
 ולגבות ארנונה

 עמרומת להטלת
 ארנונה ושיעורו!

 העם

 י״ט בתשרי תשי״ג(8 באוקטובר 1952)
 (חמ(6) לח/א/4)

ג ר ו ב נ י ן ד ו י ן צ  ב
 שר החינוך והחרבות

 כפר החוקים 26 מיום כייר באלול תש״ט (18.9.49), עפ''287.



 תיסח »

 תקנות ההגנוו, 1939

 צו בדבר הפיקוח על הטלאי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 46 לתקנות ההגנה, 1939!׳ אני מצווה לאמור!

 1, צו ההגנה(פיקוח על המלאי), תשי׳ח—1948 ־, יתוקן כך«

 (א) במקום סעיף 3 יבוא סעיף זה:

 ,.ניהול פנהס 3. (א) כל יצרן, נאמן וםזחד, למעט קמעונאי, שמצרך מצוי ברשותו או
ת בפיקוחו, חייב לנהל פנקס מלאי לפי הטופס שייקבע על ידי המנהל׳ ולד־ ש נ ה י

ם

י

י ^ - ך
 והשבתות שום בו פרטים מלאים על כל קניה ומכירה של אותו מצדך, מיד לאחר -

 ביצועה.

 (ב) מי שחייב לנהל פנקס מלאי כאמור בסעיף קטן(א), יגיש למנהל
 סניף משרד המסחר והתעשיה שבמחוז בו הוא מחזיק במצרך, מדי חודש
 בחדשו לא יאוחר מאשר החמישי בו, דין וחשבון מלא ונבון, חתום על
 ידיו, לפי הטופס שייקבע על ידי המנהל, ובו יפורט מלאי המצרכים שבר־
 שותו או בפיקוחו בראשון לחודש החולף והשינויים שחלו בו במשך

 החודש האמור.
 (ג) •מי שחייב לנהל פנקס מלאי כאמור, חייב להחזיקו במקום עסקו
 לפתות שנתיים מתאריך הקניה או המכירה האחרונה שנרשמה בו, ולהר־

 אותו למנהל או למבקר בכל עת שיידרש.

 (ד) לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס המלאי ולא יקרע
 ולא יחליף דף מדפי אותו פנקס המלאי.

 (ה) סניף או מחלקה למסחר קמעוני שיצרן, יבואן או סיטונאי הוא
 בעליו, רואים אותו, לצורך סעיף זה, כעסק של יצרן, יבואן או סיטונאי.

 (ו) לצורך סעיף זה —
 (1) לסיטונאי״ פירושו — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור

 מצרך לקמעונאי!
 (2) ״קמעונאי״ פירושו — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור

 לצרכן מצרך שאינו חומר כמשמעותו בסעיף 4 !

 (3) ״צרכן״ פירושו — אדם'הקונה או הרוכש באופן אחר מצרך
 על מנת שלא למכרו.״

 (ב) במקום סעיף 7 יבוא סעיף זה!

 ״הע5טתטציד 7. (א) לא יעלים אדם מצרך, לא ישמידנו, לא יקלקלנו ולא ימנע באופן

 אחר את מכירתו בדרך החוקית.
 (ב) רישום בפנקס המלאי או בדין וחשבון של עסקה שלא בוצעה,

 יראו אותו רישום בהעלמת המצרך שביחס אליו נרשמה העסקה כאמור.

 1 עייר פסי 914 טייפ 26.8.39, ת1ס׳ 2, עמי 548.

.ע׳׳ר פס׳ 18 מיום כ״ז כאב תש״ח (1.9.48), תום׳ ב׳, עמ׳ 92. 2 



 (ג) רישום לא נכון'של עסקה בפבקם המלאי או בדין וחשבו! או אי
 דישוס של עסקה שבוצעה, יראו אוחו רישום או אי רישום להעלמת אותה

 הכמות של המצרך שלא נרשמה.״

y . 

 2. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (פיקוח על המלאי) (תיקון), תשי״ג—1952״

ל ט נ ב  ד״׳ד א, ל
 רשות מוסמכת

 ל׳ בתשרי תשי״ג(19 באוקטובר 1952)
 (המ(18) ח/פפ/1)

 תקנות ההגנה, 1939
ת ו ר ח ת א רו סחו ה ו ל ע נ , ה ה ש ב ל ב מוצרי ה ר קיצו ב ר  ^ צו ב

 "~ / בתוקף סמכותי לפי תקנה 46 לתקנות ההגנה, 1939 אני מצווה לאמור:

, יתוקן כך:  1. צו ההגנה(קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות), תש״י—1950 2

own 51 נ י ה., 
 . מלאי והנשת

 דיניפ
 וחשבונות

 במקום סעיף 10 יבוא סעיף זה:
 10 (א) בל יבואן, תעשיין, יצרן, סיטונאי ומייצר, שברשותו או בפי־
 קוהו מצוי חומר מוקצב או מצרך מוקצב, חייב לנהל פנקס מלאי לפי
 הטופס שייקבע על ידי המנהל, ולרשום בו פרטים מלאים על בל קניה

 ומכירה של חומר מוקצב או מצרך מוקצב, מיד לאחר ביצועה.
 (ב) מי שחייב לנהל פנקס מלאי כאמור בסעיף קטן (א), יגיש
 למנהל סניף משרד המסחר והתעשיה שבמחוז בו הוא מחזיק בחומר המוק*
 צב או במצרך המוקצב׳ מדי חודש בחדשו לא יאוחר מאשר החמישי בו,
 דין וחשבון מלא ונכון, חתום על ידיו, לפי הטופס שייקבע על ידי המנהל,
 ובו יפורט מלאי חומר מוקצב או מצרך מוקצב שברשותו או בפיקוחו

 בראשון לחודש החולף והשינויים שחלו בו במשך החודש האמור.
 (ג) מי שחייב לנהל פנקס מלאי כאמור, חייב להחזיקו במקום
 עסקו לפחות שנתיים מתאריך הקניה או המכילה האחרונה שנרשמה בל,

 זלהראוחו למנהל בכל עת שיידרש.

 (ד) לא ימחק אדם ולא ישנה רישום שנעשה בפנקס המלאי ולא
 יקרע ולא יחליף דף מדפי אותו פנקס המלאי.

 (ה) מקום שנמסר חשבון בהתאם להוראות צו זה׳ חייב הקונה
 לשמור אותו חשבון והמוכר לשמור העתק ממנו לפחות שנתיים מתאריך

 המכירה,״

 2. לצו זד. ייקרא ״צו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות) (תיקון),
י  תשי״ג—1952״. י ,

ן ד מ  י. ל
 רשות מוסמכת

 ל׳ בתשרי תשי״ג(19 באוקטובר 1952)
 (חט(16)ה/לנ/1)

 1 ע״ר טס׳ 914 מיוט 26.8.39, חוס׳ 2, עט׳ 548.

 2 קוכ£ התקנות 109 טיופ י״ד באלו? תש״י(27.8.50), עט׳ 1338 :

 הוב׳ו בתקנות 0112יופ ב״ח באלול תש״י (7.9.50), עט׳ 1410 ;
 הוביז התקנות 273 מיום נ׳ נסיו! ת׳טי״ב (27.5,52), עמי 958.

 ד,׳6ט

 תיקו! צו

am 

1 a n 



 תקנות ההגנה, 1939
ם . ת הייצור של נעלי ר ד ס ר ה ב ד  צו כ

: \  י בתוקף סמכותי לפי תקנה 46 לתקנות ההגנה, 1939 אני מצות לאמו

* •ייישיט ד ל י ׳ פירושו — מנהל אגף הטכסטיל והעור, לרבות אדם אהר עןנתמנה ע  1. ״מנהל,
 המנהל לצורך ביצוע ובראות צו זה, כולן או מקצתן % \

 ״היתר״ פירושו — היתר לייצור נעלים שניתן לפי הוראות צו\זה ן

 ״מבקר׳* פירושו כמשמעותו בצו ההגנה (פיקוח על המלאי),\תש״ח—1948 ־.

לפי היתד מאת־ המנהל מפיי״חייעיי  2. (א) לא ישתמש אדם בעור לצרכי ייצור נעלים אלא\
 ובהתאם לתנאי ההיתר. • \

 (ב) ההיתר יהא לפי הטופס שבתוספת.

 של נעלים

 (ג) אדם שניתן לו היתר׳ חייב, מיד לאחר שהנעלים יוצרו על ידיו לפי אותו ^
£ י;  היתר והוכרזו כסחורות ״לכל* בהתאם- להוראות צו \>הגנה (סתורות ״לכל״), תש׳׳ת— ל7> \

י ^ י* י י \ ״ י׳יייי^י* • ד י ע ל ^ ' ש ק ב ! ? ז ז ם ב י ב י ה נ  1949׳, למלא את הפרטים ה
ן  (ד) אדם שניתן לו היתר׳ חייב׳ מיד לאחר קוקיבל היתר מכירת וקניה לעור ולחמרי י

 עזר לשם ייצור הנעלים באמור בהתאם להוראות יצו ההגנה (פיקוח על המלאי), תש״ח—
 1848, למלא את הפרטים הנקובים בחלק ג׳ של ת^ודת ההיתר.

\ 
 3. : בקשה להיתר לפי סעיף 2 תוגש למנהיג באופן ובטופס שייקבע על ידיו, בסשה להיתר

ת היתר, לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או להפסיק! לזמן תנ«י ההיתד ת  4י (א< המנהל רשאי ל
° י י ט י ב p לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם. י  מסז׳יים ^

 (ב) בוטל היתר! לפי סעיף קטןץ>א<׳ חייב מי שעל שמו ניתן היתר להחזירו מיד
 למנהל. \ י

 5. המנהל רשאי לתת הוראהץכללית או מיוחדת בדבר תנאי ייצורם של נעליט, קביעת
מ א!פ! ו ך ג ^ א י ד ׳ ן ת א • מ ן ^ ה ך נ ת י נ ן ע מ  שמידתם, החסנתם, הובלתם,: סימונם ומכירתם, ו

. ה י ר ^ א ל מ  שאליו מכוונת הד״וראד״ ל

 6. אדם שניתן לו היתר ז(ייב —
 (1) לתפור עלאבטנת הנעל בתהליך תפירת העור העליון של הנעל שיוצרה
 על ידיו, תוויו! מבד, שהומצאה לו על ידי המנהל ושעליה יסומנו פרטים אלה:

 0) םלמן ״לכל״ אש הנעל יוצרה במסגרת תכנית נעלים ״לכל״, תש״י—
 1950\שפורסמד׳ בעהון ״הארץ״ מיום י׳׳ד באדר תש״י(33.1950)1

\ מספר רץ של הנעלז 1ו ) 
 ג«1< המחיר לצרכן ן

 הערך בנקודות!

 (מ להטביע במבלט על םולית כל נעל שיוצרה על ידיו, מיד.לאחר גזTת
 \*סוליד״ חותמת בד! יצויין שמו של היצרן והמספר הסידורי שניתן לו בהתאם

 אופו השיפוע

 סיסו!

 1 3״ר מם׳. 814 מיום 26.8.39, תום׳ & עפ׳ 848.

 * ע״ר נום' 18 מיום כ׳׳ז באב תש״ת(9.43ז1), תום׳ בי, עמי 92.
 * ע״ר פס׳ 83 טי1ם י׳׳ז בחשה תש׳׳ט(19.11.48), תום׳ ב/ עט׳ 40.



 להוראות צו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות), תש״י—
,11950 

״ 7. אדם שניתן לו היתר חייב להחזיקו במקום, בו הוא מייצר נעלים בהתאם להיתר ו א ר ה ף י

ה ^ 
 ולהראותו למנהל או למבקר בכל עת שיידרש.

 בהורת 8. לשם בקורת על קיום הוראות צו זה יהיו למבקר אותן הסמכויות אשר ניתנו לו
 י לפי הוראות סעיף 10 לצו ההגנה (פיקות על המלאי), תשי׳ח—1948.

? 9» מאמור בצו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל חוק אחר.  יי״י ב
 חוס אחר

ם 10. העובר על הוראה מהוראות צו זה או על תנאי מתנאי ההיתר, דעו — כאמור , ש נ  ע

 בתקנות ההגנה, 1939.
 השם 11. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (הסדרת ייצור נעלים), תשי״ג—1952״.

 תופפת
 (סעיף 2)

 מדינת ישראל
ה י ש ע ת ה ר ו ח ס מ ד ה ר ש  מ

 צו ההגנה(הסדרת ייצור נעלים), תשי״ג—1952

ר לייצור נעלים • ת י  ה

ק א׳ ל  ח

 פרטים על הנעלים וצורת עיבודם

 שם היצרן והמפעל,
 מספד תאריד טםפרו הסידורי וכתבתו

 סוליות

 4) אופנת הנעל
 5) צודת.העיבוד

 6) פיז הסוליה

 1) מהות הנעל
 2) תיאור הנעל

 שם היצרן והמפעל,
 תאריד טםפרו הסידורי וכתבתו

5 4 3 2 1 

 מהות הנעל אופנת הנעל
 תיאור הנעל צורת העיכוד

 הגודל מ עד מין הסוליה ,

 כמות הנעלים עבור! ניהז היחד תקופת הייצור
 מפפר התוו י!ח

 הרכב הנעל

 כמות הנעלים עבור! ניהז היחד תקופת הייצור
 מפפר התוו י!ח

 4) עקב
 5) זרים

 0) פרטיט אהרים

 1) חרטום
 2) רפידות
 3) אחורית

 7 8 י 9 6

 1) חרטום
 2) רפידות
 3) אחורית

6 
 הבמות

 מספרי התוויות
 מ

. . . .  הבמות חרהזום .
 מספרי התוויות

 מ
, . . .  רפידות ,

 הבמות
 מספרי התוויות

 אתורית פרטיפ אחרים מ
 עי

 פרטיפ אחרים

 nw התקנות 109 מיום י' באלול תש״י(27.8.50), עמי 1338.



 סד עליון
 פתיר חשנו! נקודות

 חוסר הנלט
 דרג*

 כפות המוקצבת
 ברנל |

 מספר הנקוב
 בעור ;

 תיאור
 העוד העליח

 ליחידה ם״ז) תיאור הבטנה •

 פתיר
 חוסר הנלט

 דרג*
 כפות המוקצבת

 ברנל |
 מספר הנקוב

 בעור ;
 תיאור

 העוד העליח
 תיאור הבטנה •

19 14 13 12 11 10 
 תיאור

 העור העליון

 תיאור הבטנה

 עור תחתון
- מתיר — חשבו! נקודות

 תומר הנלם
 בסי׳ נ

 כטות המוקצבת
 בק״נ

 מספר הנקוב
 בעוד

 תיאור
 ליחידת העור התחתון

- מתיר —
 תומר הנלם

 בסי׳ נ
 כטות המוקצבת

 בק״נ
 מספר הנקוב

 בעוד
 תיאור

 העור התחתון

 16 ז1 18 19 20 21

ת ו ד ע  ה
 רטחיר שנקבע לזוג
 חפחע לקרן השוואה

 המחיר לקמעונאי
 המחיר לצרכן

23 22 

. . . . מ.  אני מתיר ל .
ם ו ק מ ב . .  לייצור נעלים המפורט בהיתר זה .

 ניתן ביום

 . חתימת בעל ההיתר .

 זוותמת וחתימה של ד׳פקיד נותן ההיתר

ק ב׳ ל  ח

ת ״לכל״ ו ר ו ח ם ו ב כרז ת הנעלים שהו ו מ  כ

 (לפי צו ההגנה (מתורות »לכל״). תמו״ח—&194)

ת ו מ ב  מספר י ה
ת תאריר תעודת ההכרזה ו מ כ  מספר ה

 תאריו תעורת חהגוייה

 חוזיפת בעל ההיתר



ק ג׳ ל  ח

י גלם ר מ ת ח ו ב צ ק  ה

 (לפי צו ההגנה(פיקוח על המלאי), תש״זז—1948)

m תיאור ו) כ ט ו 
 וווטר הנ5ם

 מספר היתר
 תאריר שט הספק הקניה/הטבירה

 חתימת בעל ההיתר

 י״ח בתשרי תשי״ג(7 באוקטובר 1952)
 (הש(16)ד,/ם«/1)

ן ד מ  י. ל
 רשות מוסמכת

 צו ההגנה (הוצאת סחורות נגבית המכס), תשי״ב—1952
 היתר שחרור כללי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו ההגנה (הוצאת סחורה מבית המכס), תשי״ב—
 1952 אני נותן היתר שחרור זה *

' » ך , יתוקן כ  תימח 1. היתר שחרור כללי, תשי״ב—1952 2
 היתר שחרור

 בתוספת,
 (1) במקום פסקה 6 תבוא פסקה זו ז

 ״6. סחורה — למעט יהלומים גלמיים, אבקת יהלומים ויהלומים חתוכים
 מלוטשים — שהובאה לישראל לפי רשיון יבוא שניתן אחרי יום י״ז בשבט

 תשי״ב(13 בפברואר 1952<״.

 (2) י בנספח — הקטע המתחיל במלים ״יהלומים גלמיים 266ב׳< והמסתיים
 במספר ״740ג״ — בטל.

 2, להיתר שחרור זה ייקרא ״היתר שחרור כללי (תיקון), תשי״ג—1952״.

 כ״ה בתשרי תשי״ג(14 באוקטובר 1952) .
 (חט(16) ה/ם/2)

 ע. ג ו ט ל י ב
 פקיד מוסמך

 העם

 1 הונין התרגזה 243 מיום י׳׳ח ב׳פכט ודעי״ב (2.52.*1), עמי 501.

 2 קובץ התמנות 251 מיום ט׳ בארר תעוי׳׳ב (6.3.52), עט׳ 573.

 s שובץ התקנות 271 סיום כ״ו באייר תעי׳׳ב(22.5.52), עט׳ 923.



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
ר היטל עינוגים ב ד ע ב ב ר ש א ב ר ל ק עז  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, מתקינה מועצת עירית באר

 שבע חוק עזר זה:

, . הימי׳ ך  1. חוק עזר לבאר שבע (היטל עינוגים), תשי״א—1951 יתוקן כ
 חוק עזר

 בתוספת, בסעיף 1, במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטז זה:
 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 כרטיס שמחירו שיעור ההיטל
 'פרוטת י פרומה

 עד 84 30
40 100 — 85 

 101 ומעלה 40% ממחיר הכרטיס״.

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר שבע (היטל עינוגים)(תיקון), תשי״ג—1952״. השפ

ו ה י ב ו ד ט ו  נתאשר. ,' ד
 כ״ד בתשרי תשי״ג(13 באוקטובר 1952) ראש עידית באר שבע

 (חט(13)ע/בש/156)
 מ ש ה ש פ י ר א

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
^ ׳ ¿ ^ ^ ׳  חוק עזר לטבריה בדבר מניעת מפגעים *־ 3

 • בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עידית
 טבריה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — טייישינ*
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו

 מחזיק בהם!
 ״מועצה״.פירושו• — מועצת העירית!

 ״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים או כחלק מהם בבעל או כשוכר!
 ״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות תפוסות ופנויות כמשמעותם בסעיף 101

 לפקודה!
 •״עיריה״ פירושו — עירית טבריה!

 ״ראש העירית״ — לרבות המפקח הםניטרי העירוני וכל אדם שראש העיר העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 1 עייר גום׳ 414 מיום.12.1.34, תום׳ 1, עם׳ 1.

 2 קוב? התקנות 205 מיום י״ט באלול תשי״א (20.9.51), עסי 1632.



 ו ש ו ר י  הגררתטפ״יפ 2. ״מפגעי׳ פ
 (!} נכסים המשמשים בית דירה, שאין בהם• בית כםא המחובר כהוגז ובצורה
 המניחה את דעת ראש העידית לביב, לבור שופכיז או לאמצעי הרקה אחד

 שאושר על ידי ראש העירית ן
 (2) בעל חיים המוחזק באופן שהוא לדעתו של ראש העיר מזיק לבריאות או

 מעלה צחנה!
 (3) הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריח רען

 • (4) באר, בור או בית קיבול אחר המשמש לאגירת מיס׳ או לאספקת מים
 שהם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם«

 (5) תעלה, צינור, ביב, צינור שופכין, מזרם תחתי של בנין שאינם מתאימים
 לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך;

 (6) חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים
 לחדור דרכו מים, רטיבות או טחב לבנין!

 (7) צינור שזפכין, צינוד מי פסולת או מרזב שהם סדוקים, שבודים, דולפים׳
 סתומים או פגומים באופן אחר;

 (8< חיבור אי קישור של צינור שופבין. ביוב, בית כסא׳ צינור מי פסולת
 או ביב של מרזב!

 (9) בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על יד> ראש העיריה או
 מרזב העשמ בטון משורית שאינו עומד בפני מים ואינו מצמיד במכסה המונע

 חדירת יתושים ן

 (10) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או בצינור אחר של ביב או
 המקושר לרשת הרקת שופכין!

 (11) בית כסא, צינור מי פסולת, מרזב או ביוב שאינם סגורים או גומת שופכין
 או תא בקורת שאינם מסוג מאושר על ידי ראש העירית!

 (12) פתח ביב הנמצא בתוך בנין, בין שהוא סגור ובין שאינו סגור, פתח בית
 כסא, אסלות שופכין או משתנה שאינם מסוג. מאושר על ידי ראש העירית ן

 (13) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדע
 תו של ראש העיריה, אינם שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח
 רע העולה מתעלה, בית כסא, עביט׳ משתנה או מפגע אחד או שאינם מאווררים,
 לדעתו של ראש העיריה, במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים
ס ה  במהלך העבודה והמזיקים לבריאות או שמפאת הצפיפות הרבה שורדים ג

 תנאים אשר הם, לדעת ראש העיריה, מזיקים לבריאות ן

 (14) כיריים, פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחד המתלהב ואינו מתעכל
 באופן המזיק לבריאות לדעת ראש העירית!

 (15) קוצים׳ עשבים או גרוטאות הנמצאים בנכסים!
 (16) תליית כביסה ברחובות, בגזוזטראות, בחלזנזת, במדפסות, ובכל מקוה

 אחר הפונה לצד הרחוב;
 (17) הכנסת כלבים לבתי קפה, לבתי שעשועים ציבוריים אחרים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (18) החזקה של כםאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר

 ברחוב!



 הודעות
 לטילוס טםנע

 (19) כל דבר אשר, לדעת ראש העיריד״ עלול לסכן אח חייו, בטחונו, בריאותו,
 ורכושו או בוחידתו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש
 בזכויותיו או להביא לירי הרגזה 'או לידי פגיעה לחוש הראיה, הריח או

 השמיעה.
 3. (?0 לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל נכסים או המחזיק בהם למפגע נרימתטפנע

 שיהא קיים בהם.
 (ב) נמצא מפגע בנכסים רואים את בעל הנכסים או את המחזיק בהם כאדם שעבר
 על הוראות סעיף קטן(א)! היו בעלים או מתזיקיט אחדים, רואים את,כולם יזוד או את

 כל אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.
 4. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 3 לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע ולבצע את העבודות

 כאמור בסעיף קטן (א<
 '(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 5. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 4 או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי •הפרטים והתנאים הקבועים 3ה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה •הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 6• (א) ראש העירית רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם•, לבקרם ולעשות
 כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העירית ולא ימנע •אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן (א).

 ך. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמםדה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אדם מבני בשפחתו הבוגדים או לידי כל אדבנ בוגר העובד אז •המועסק שם, או נשלחת
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים •לאחרונה או שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד

 העתונים הנפוצים בתחום העירית.

ר על עגמים ב  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד» דינו — קנס עד —.00! ל״י ןאם ע
 הוראות סעיף 4(ג) והמועצה לא י השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 5 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עד —.2 ל״י לבל יום שבו נמשבת העבירה ז8הרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העירית או אחרי הרשעתו בדין.

— בטלים. ביטו?
 9. הסעיפים 40 עד 44 לחוקי העזר למועצת עירית טבריה, 11935 

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (מניעת מפגעים^ תשי״ג—1952״. העם

 טי לוח טפנע
 עליי ד י המועצה

 סם«ת
 ראש העירית

 פטירת הודעות

ר ח  נג צ
 ראש עירית טבריה

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 נתאשד.
 י״ב בתשרי תשי״ג(1 באוקטובר 952!)

 (חט(3& ע/ט/255)

 1 ע׳׳ר 00׳ 617 מיום 6.6.35, תוס׳ 2, עט׳ 564.



y y j 1934 ,פקודת העיריות 
<n ¿ 4 1945 ,(מס עסקים) פקודת הרשויות המקומיות 

 חוק עזר לנתניה בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות; 1934 ב
 המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה מועצת עירית נתניה חוק עזר זה;

ם 1. בחוק עזר זה — י | ־ ׳ י י  *י
 ״עירית* פירושו — עירית נתניה 1

 ״המועצה״ פירושו — מועצת העירית ו

 ״עסק״ פירושו — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת הראשונה«
 ״ראש העיר״ פירושו — ראש העירית לרבות פקיד העירית שראש העיר העביר

 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן !

 ״חוק עזר ללוד״ פירושו — חוק עזר ללוד (מם עסקים עירוני), תשי״א—81951«
 ״עוסק״ פירושו — בל העוסק בעסק בתוך תחום העירית >

 ״ ״מס״ פירושו — מס עסקים עירוני המוטל על פי חוק עזר זה!

 ״עסק סיטוני״׳ ״עסק קמעוני״, ״שנה״ פירושם — כמשמעותם בחוק עזר ללוד,

 הלותהסעיעיפ 1א. הסעיף 2 עד 7 לחוק עזר ללוד בנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 2 עד 7
ס גם לחוק עזר זה, אלא שבכל מקום שנאמר בו ״לוד״ יראו כאילו נאמר ״נתניה״ ובלבד י ח ך י ^ ר ^ 

 שהביטוי ״תוספת״ יתייחס לתוספת לחוק עזר זה.

5 8. י חוקי עזר לנתניה (מם עסקים מקומי), 1944 * — בטלים. י ט י  ב

ת "״5* 9. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ו׳ בניסן תשי״ב (1 באפריל 1952). ? י ח " 

ר 10. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1952/53 ומם זה ישולם תוך 30 ב ע ת מ י א י י  ה

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוקי עזר לנתניה
 (מס עסקים מקומית 1944, בעד שנת 1952/53 ייחשב באילו שולם על חשבון המס לפי

 . חוק עזר זה.

 1»ום י 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (מם עסקים עירוני), תשי״ג—1952*.

 תוםפמ ראשונה
12 

^ שיעורי המס לשנה f 

, 3 vua,\ IK״j י תיאור ו,ס?אכד,אזד,עפ׳ן סידורי ט?אכד< א> ה״״״ בל״י סידורי ״•״!! *ו״/י״-וו * 1 ״
 Bm*?° אי nafita י תיאור פ 0  מ

 1. אוטובוסים — שירוו^ןיירוניים או ביגןיירונייפ 250 / בות ואסיפות — שמספר מקומות הישיבה
י מכירה או קניה 250 / פ ה י ק ל  3. אוטומובילים אז ח

f/400 $60 3. אולמי תיאסרון או בתי שעשיתם ציבוריים 
 המשמשים להצגות, קונצרטים ונשפים, מטי־ 401<מעלר. 100

 1 ע׳׳ר טפ׳ 414 ט יום 12.1.34, תום׳ 1, עט׳ 1.

 * ע״ר טפי 1436 סיוט 4.9.45, תופי 1, עפ' 115.
עטי 1071. ( ,1S.17.5 פיוס ׳׳׳א באייר ת׳עי׳׳א ) f i 1  * שזביז התקנזת 7

 * עייר מסי 1374 סיוט 23.11.44, תום׳ 2, עמי 931.



 סכום וזטט:
־ • י ״ ל  ב

 מפטר תיאור הטלארה או העטה
 סידורי

 סכום הטס
 בל׳׳י

 מספר תיאור המלאכה או העם?
 סידורי

 זזנות ששטחה —
 עד 16 גומ״ר

 למעלה מ־16 ממיר
 ארנקים, מזוודות או כל מוצרי עור, שלא

 פורטו במקום אחר בתוספת זו — בתי מלאכה -
 שאינם מעסיקים פועלים שכירים

 שמעסיקים פועלים שכירים
 בגדים משומשים

 בגדים ומלבושים מוכנים למיניהם — חנויות
 בורסקאים

 ביטוח — חברות או סניפיה!
 בילירד או פינג־פונג.— מועדונים

 ביסקוויטים, וופלים — תעשיה
 ביצים — חנויות
 בירה.— תעשיה

 בנזין — משאבות
 בנזין — משאבות ותחנות סיכה

 בנזין, נפט, שמן או כל חומר דלק אחר —
 מכירה או מחסנים

 בנקים קואופרטיבים, אגודות אשראי, שותפויות
 או סניפיהם

 בנקים או סניפיהם
 בריכות שחיה

 בוני דפוס — המעסיקים פועלים שכירים —
 עד 5

 6 עד 10
 11 ומעלה

 בתי הבראה או החלמה
 בתי חולים פרטיים

 בית חרושת שלא נזכר במקום אחר בתומפת זו —
 שאינו משתמש במכונות המונעות בכוח מניע

 ואינו מעסיק; פועלים שכירים 40
 בית חרושת שלא נזכר במקום אחד בתוספת זו —

 המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע —
 המעסיק פועלים שכירים —
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 עד 5
 6 עד 15

 16 עד 25
 26 עד 50
 51 ומעלה
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 בית מלאכה שלא נובר כמקום אמר בתוםפת זו —
 שאינו משתמש במכונות המונעות בכוח מניע —

 שאינו, מעסיק פועלים שכירים ^, •30
 המעסיק פועלים שכירים / 40

 בית מלאכה שלא נזכר במקום אחד בתוספת׳ זו —
 המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים 40

M 

.45 

50 
60 
30 
12 
40 

20 
24 
30 
36 

250 

250 
120 

60 
40 

12 
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45 
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60 

40 
60 
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150 
250 

 אופטיקאים — חנויות •
 ;פנועימ או חלקיהם — מבית?

ם — תיקונים בלבד ממי  או
 אופנועים או חלקיהם — מכירה ותיקונים

 אורטופדי^— הגויות או בתי מלאכה
 אטליזים —

ר לקוחותיהם — פ ס ג  בלי. בשד עוף ^
 ער 500

 501 עד 1000
 1001 עד 1500

 1501 ומעלה
 עם בשר עוף שמספר לקוח^ןיהס

 עד 500
 501 עד 1000

 1001 עד 1500
 1501 ומעלה

 אטליזים בהם מוכרים בשד עוף או עופיז$ חיים
 בלבד

 11. אטריות, מקרונים וורמיצלי — תעשיה
 12. אלומיניום או כלי אלומיניום — תעשיה

 אלכוהול — תעשיה
 אלכוהול מפוגל — תעשיה

 אמאיל או בלים מצופים אמאיל — תעשיה
 אספקה או שיווק — פרסים, מוסדות,

 חברות או אגודות
 אקומולסוריט (מצברי חשמל£ — תעשיר,

 אפנה — סלונים
 אריגים בסיטונות — חנויות

 אריגים, טכסטיל, צמר, משי — חנות ששטחו
 עד 16 מבדר

 למעלה מ־16 עד 24 ממ״ר
 למעלת מי24 ממ׳׳ר

 21. אריגים, מפעל תעשייתי בלי מכונות המונעות
 בכוח מניע —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים
 שמעסיק פועלים שכירים —

 1 עד 5
 6 ומעלי.

 אריגים ~ מפעל תעשייתי המשתמש במכונות
 המונעות בכוח מניע — המעסיק פועלים

 שכירים ~ •
 I עד 5

 6 עד 10
 II עד 25
 26 עד 50
 51 ומעלה

 ארנקים, מזוודות או כל מוצרי עוד, שלא
 פורטו במקום אחר בתוספת זו —

.10 

.13 
.14 
.15 
.16 

.17 

.18 

.19 

.20 

.22 

.23 



 סכל ם הספ
 מספר מיאיר הט5אכח או pDjfn ב?״י

 פידורי
 פכזפ מפס

 מפטר מיאור המ5»כה או העסק ב?׳יי
 פירורי

 1* בתי קפה, מסערות, מחלבות, מזנונים, נקניקיות,
 בארים, ללא רשיון למשקאות משכרים —

 ששטחם —
 עד 24 ממ׳׳ר 20
 למעלה פ־24 עד 48 ממ׳׳ר 40
 למעלה מ-48 ממ״ר 60

 62. בתי קפה, מסעדות, מחלבות, מזנוני* נקניקיות,
 בארים עם רשיון למשקאות משכרים —

 ששטחם —
 עד 24 ממיר 30
 למעלה מ־24 עד 48 ממיר 50

 למעלה מ־48 ממ׳יר 100
 3* גומי וסוגרי גומי — חנויות 25
 64. גזוז — חנויות 10
 65• גזוז וגלידה — קיוסקים 10
 י 66. גזוז וגלידה — חנויות 30
 67. גזוז ומי מודה — בתי חרושת 60
 68. נלכניזציה (ציפוי מתכת) — בתי מלאכה 30

 69. גלנטריה וסידקית — חנויות ששטחן —
 עד 16 ממ״ר 12
 למעלה מ־16 עד 24 ממ״ר 25
 למעלה מ־24 ממ׳׳ר 45

 70. גלנטריה וצעצועים — חנויות ששטחן —
 עד 25 ממ״ר 40
 למעלה מ־25 ממ׳׳ר 60
 גני ילדים פרטיים 0»

 גני שעשועים (לונה פרק) 120
 ;רבים — תעשיה 250
 ג<׳כים — תיקון אמנות' 20

ל — מתסניפ 120 ת ת ב ו ל ו ד  75. ג
 76. גרפ

 שאי£( מעסיקים פועלים שבירים 10
 המעס>£ע פועלים שכירים 30
 77. דגים — תנויוק 20
 78. דגים וקרח — חנויות 30
נמות 20 ו  79. דגים משומרים —/

 80. דגים מעושנים או שימיר דנים בכל צורה שהיא —
 מפעל — שאינו vipmn במכונות המונעות

 בכות מניע ואינו מעסי/^פועלים שכירים 25
 המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע

 ומעסיק פועלים שבירים
 M דקורציה — חנויות או משרדים

 שאינם מעסיקים פועלים שבידיו
 המעסיקים פועלים שכירים

 82. הובלה — פרטים, אגודות, קואופרטיבים ו
 דדים, שברשותם —

 1 עד 3 מכוניות משא
 לכל מכונית נוספת

 לבל טנדר

50 
80 

250 
200 
100 

200 
120 
100 

120 
100 
80 

75 
60 
40 
30 
60 
60 
80 
20 
20 
30 
40 

120 

80 
100 
150 
200 

 המעסיק פועלים שבירים —
 עד 5

 6 ומעלה
 /a בית מלון(בלי בית קפה או בית אוכל הפתוח
 י , לקהל), פנסיוני* חדרים מרוהטים — שמספר

 החדרים בהם 25 ומעלה — בורגה ממשלתית —
 י 5 או 4

 3 או 2
, / 1 

ת קפה או בית אוכל הפתזח י ב p y  xi בית מלון \
 לקהל), פנסיונים/חדרים מרוהטים י- שמספר

 התדרים בהם 20 עד^2 — בדרגה ממשלתית
 5 או 4
 3 או 2

1 
ת מלון(בלי בית קפד, או 2sñ אוכל הפתוח י ב . 48 
 לקהל), פנסיונים, חדרים מרוהסי/•— שמספר

 החזרים נהם 15 עז 19— בזרגה מ4«5!לתית — .
 5 או 4
 3 או 2

1 
 49. בית מלון(בלי בית קפה או בית אוכל הפתוח
 לקהל), פנסיונים, חדרים מרוהטים — שמטפר

 ההדרים בהם 10 עד 19— בדרגה ממשלתית —
 5 או 4
 3 או 2

1 
 30 בית מלון(בלי בית קפה או בית אוכל הפתוח
 לקהל), פנסיונים, חדרים מרוהטים — שמספר
 החדרים בהם 1 עד 9 — בדרגת ממשלתית —

 5 או 4
 3 או 2

1 
 51. בתי מרחץ לציבור

 52. בתי מרקחת
 53. במי משכון (לומבדדים)

 54. בתי טפר פרטיים
 55. בתי ספר להתעמלות או לנגינה

 56. בתי ספר לריקודים לילדים
 57. בתי ספר לריקודים למבוגריפ

 58. בתי ספר לרכיבה
 39 בתי קולנוע קיציים

 so בתי קולנוע, שמספר מקומות הישיבה בד,פ —
 עד 400

 401 עד 600
 601 עד 800
 801 ומעלי,
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 סכום המס
 ב5*י

 מספל ־. תיאור הפלאכת אוהעסש
 פירורי

 סכום המט
 מפפי תיאור המ5אכה או העטין נ?״י

 פירורי

 110. חלב — מכירת תוצרת חלב — המימן 20
 411 חלב וגדות — מפעל תעשיה —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים 30
 המעסיק פועלים שכירים 60
 •112. תמרי בידוד — הגויות 20
 113. המרי בנין או כלי עבודה — חנויות ששטחן י- .
 עד 24 ממ״ר 30
 למעלה מ־24 ממ״ר 50

 114. המרי בנין, כלי עבודד» עצי0 >בנין וםיי —
 המיות ששטחן —

 עד 24 ממ״ר 40
 למעלה מ־24 ממ׳׳ד 50
 115. המרי חיטוי וציוד סניטרי — הגויות 40

 116. חנויות ״כל־בו״ 100
 117. חנויות, שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו —

 ששטחן —
 עד 24 ממ׳׳ר 15
 למעלה מ־24 ממ׳׳ר 30
 118. חפצי אמנות, מזכרות — חנויות 30

 119. חצץ — תעשיה 120
 120. חצץ — אספקה או שיווק ע׳׳י חברות, קואו

 פרטיבים, אגודות או פרטים • 250
 121. חוקקי מצבות ומפתחים באבן 50
 122. חשמל — חנויות לתיקון כלי בית חשמליים 20

 123. חשמל — חנויות למכירת כלים חשמליים
 או רדיו 40
 ,,חשמל — חנויות לתיקון מקלטי רדיו 30

 ומל — בית מלאכה —
 המעסיק פועלים שכירים —

25 3 A 
 4 ומעלה 50

 126. חשמל —/זעשיית כלים חשמליים, דוודים,
 מקררים חשמליים, רדיו —

 המעסיק פועליה! שכירים —
 עד 5 / 60
 ׳6 עד 15 / 80

 16 ומעלי! / 150
 127. חשמל — משרדי חבחז החשמל 250
 128. חרסינה — חנויות / 30

 129. טריקוטז׳ (סריגה) — בית/חרושת המשתמש
 במכונות המונעות בכוח נמיע —

 המעסיק פועלים שכירים —י
i 60 4 עד 

 5 עד 15 / 100
 16 ומעלי. / י 150

 130. םרקסורי* דחפורי* קומפרסורים
 לכל מכונה / 30

 131. יהלומים — מפעלי תעשיה 150

 83. /חסנת מכוניות או החםנת מצרך או סחורה
 rt¡ פורטו במקום אחר בתוספת זו —

 אםmf המקום הוא —
/ 24 ממ״ר  ע

 למעאז מ־24 עי 48 «כדר
 למעלו/מ־48 עד 100 ממ״ר

 • למעלה «־100 ממ׳׳ד
* הוצאת ספרים .¿y משרדים ובתי ופוס  ו

 85. הזדמנויות — חנויות
י משרד ל 7  86. הנהלת חשבונות —

 87. הנהלת חשבונות — מ
 63. הנהלת מקרקעים או הש
 89. וילונות או חפצי קישוט

 90. זבל חימי — חנויות
 91. זבל הימי — משרדים ליבוא

 92. זגגים — רובלים
 93. זגגים — חנויות

 94. זכוכית, ליטוש —
 מפעל שאינו מעסילן פועלים שכירים

 המעסיק פועלים שכירים
 95. זכוכית או כלי זכוכית — תעשיה

 96. זיפזיף — מכירה או אספקה ע׳׳י חברות,
 קואופרטיבים, אגודות או פרטים •

 97. זרעים לחקלאות — חנויות
 98. חבלים, מחצלות וכיוצא באלה — חנויות

 m חוטים וברכי חייטות — חנויוו!
 100. חומץ — מפעלי תעשיה

 101. חותמות, שלטים
 102. חזיות, מתוכים, חגורות — הגויות ששטחן —

 עד 16 ממ״ר 20
 למעלה מ־16 ממ״ר 40

 103. חייטים ותופרות —
 שאינם מעסיקים פועלים שכירים 20

 המעסיקים פועלים שכירים —
 עד 2 40
 3 ומעלה 60
 חילוף כספים 20

 חימיקלים, — מוצרי* שלא פורטו במקום אחר •
 בתוספת זו — חנויות או מחסנים 30

 חימיקלי* רפואות, תמרוקים — מפעלי תעשיה
 המעסיקים פועלים שכירים ~

 עז 5
 6 עי 10

 11 עד 20
 21 ומעלה

 107. חלב — תחנת ריכוז
 108. חלב — תעשיית מוצרי חלב למיניהם

 109. חלב — מחלקים

,104 
.105 

,106 

40 
80 

100 
250 
40 

150 
10 
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 הכום-הטס
 כל״ י

 מס0ר תיאור המלאכה או העםס
 סידורי

 סכום הטס
 * כל״ י

 מסטר תיאור הטלאכה אי העסק
 סידורי

 155. מוניות — שירות עירוני, לכל מונית 15
- אריזת מצרכי מזו! 60  156. מזון י

- מפעלי תעשיה או שימורי מזון שונים  157. מזון י
 המעסיקים פועלים שכירים —

i 20 עד 
 5 עד 10 40
 11 עד 20 80

 21 עד 30 100
 31 ומעלה 250

 158. מטריות ומוסכי שמש — חנויות 12
 159. מכבסות —

 ביח״ר המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע
 שאינם מעסיקים פועלים שכירים 10

 המעסיקים פועלים שכירים —
 עד 5 80

 6 עד 15 100
 16 ומעלה 150

 מכבסות אוטומטיות — המשתמשות במכונות —
 עד 5 0*
 6 עד 12 70
 למעלה מי12 — לכל מכונה 10
 מכבסות — חנויות לקבלת כביסה 15
 מכבסות — חנויות לקבלת כביסה וניקוי הימי 20
 מכון ליופי 40

 מכונות שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו —
 לרבות'מכונות כתיבה, חישוב, הכפלה וכיוצא

 באלה —י;
 למכירה ליחידים 40

 למכירה בסיטונות 150
 165. מכונות — בית מלאכה לבנין מכונות —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים 30
 המעסיק פועלים שכירים —

 עד 3 / 50
 4 עד 10 / 80

 11 ומעלה / 100
 166, מכונות — ביח״ר לבנין מכתות —

 המעסיק פועלים שכירים — /
 עד 5 / י 50
 6 עד 15 / 80

 16 עד 25 / 100
 26 עד 50 / 250
 51 ומעלי• / י 250
 467 מכולת — סיטונאי / 200

 168. מכולת — /
 חנות ללא רעיזן למשקאות משכרים שמספד /

 לקוחותיה — /
 עד 100 5/

 101 עד 200 7

.160 

,161 
.162 
.163 
,164 

75 
120 

50 
100 
160 

20 
30 
80 
20 
30 

 ןלומים — ביח׳׳ר לייצור כלים או מכשירים
 מיהלומים

 יצוא אגיבוא — חברות
 יציקה -^בי!ז חרושת —

 המעסיק פוע#^ שכירים —
 עד 4 ,
 5 עד 15

 16 ומעלה
- ששטחן — / , ות י ו  ירקות וסירות — חנ

 עד 16 ממ׳׳ר
 למעלה מ־16 ממ׳׳ר

 ירקות ופירות — בסיטונות
 כובעים — בתי מלאכה

 כובעים — חנויות
 ״כל־בו״ — חנויות מצרכי מזון, דגים, ירקות,

so 
10 

15 
35 
30 
20 

120 

10 

40 
80 

120 
10 
5 

10 

20 
40 
12 
30 

80 
100 
50 

60 
120 

 תוצרת חלב, עופות
 כלבים — גידול ואילוף

 בלי בית ומטבח — חנות ששטחה —
 עד 16 ממ׳׳ר

 למעלה מ־16 ממ׳׳ר

 כלי נגינה, גרמופונים, תקליטים — חנויות
 כפתורים׳— חנויות

 כפתורים — מפעלי תעשיה
 כריכיות —

 בתי מלאכה שאינם מעסיקים פועלים שכירים
 בריביות — המעסיקות פועלים שכירים — •

 עד 4
 5 עד 10

 11' ומעלה
 לחם — מחלקים
 לחם — חנויות

 מאפיות —
 שאינן משתמשות במכונות ואינן מעסיקות

 פועלים שכירים
 המשתמשות במכונות המונעות בכות מניע —

 המעסיקות פועלים שכירים —
 עד 3

 4 ומעלה
 מברשות, מטאטאים — חנויות או בתי מלאכה

 מגרשים לחניית כלי רכב (מכוניות)
 מהנדסים ואדריכלים —

 בלי עובדים
 עם עובדים

 מודדים מוסמכים
 מוסכים לתיקון כלי רכב —

 המעסיקים פועלים שכירים —
 עד 3

 י 4 ומעלה

.132 

•133 
.134 

.135 

.136 

.137 

.138 

.139 

.140 

.141 

.142 
.143 
,144 
.145 

.146 

.147 
,143 
.149 

.150 

.151 

.152 

.153 
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 סכום חסם
 ב?״י

 מספר תיאור הט5אנד, או העסס
 סידורי

 םכוט המס
 ב5״י

-מספר תיאור הט5אכח או העפק
 סידורי

30 
50 

40 

 שאינן מעסיקות פתילים שכירים
 המעסיקות פועלים שכירים

 מסגריות — המשתמשות במכונות המונעות
 בכות מניע —

 שאינן מעמיקות פועלים שכירים
 המעסיקות פועלים שכירים —

.178 

 עד 3 60
 4 עד 10 80

 11 עד 15 120
 16 ומעלה 180

 179. מסג׳יסטים• 5
 180. מסעדות בית 10
 reí, מספוא לבהמות או עופות — חנויות 20
 182. מספוא לבהמות או עופות — מחסנים םיטוניים 60

 183. מספרות —
 לגברים —

 שיש בהן כסא עבודה אחד 15
 למעלת מכסא עבודה אחד 20

 לגברות —
 שיש בהן כסא עבודה אחי 30
 למעלה מכסא עבודה אחד 40

.185 
,136 
.187 
.188 

 מעבדות — לשיניים או תיקון שיניים/ לבק־
 טדיולוגיה, הימיות או אורגניות 50
 מעגילות 10

 מצות — תעשיה 120
 מצחצחי נעלים 3

 פרפמריות —
 שאינן מעסיקות פועלים שכירים 20
 המעסיקות פועלים שכירים 40

 189. משקאות המכילים יותר מ־2% אלכוהול —
 ייצור ותעשיה 175

 משקאות המכילים פחות מ־2% אלכוהול —
 ייצור ותעשיה, 100

 [שקאות משכרים — חנויות למכירה —
 בקמעונות 30

 :סיטונות 120
 משרדים שלא נזכרו במקום אחר בתוספת זו 20

 מתודבים/- לדירות ועסקים —
 בלי משרדים 20
 עם משרדים •50
 למקרקעים / 60

 194. מתכת —
 בית חרושת שלא נזצו במקום אחר בתוספת זו
 המשתמש במכונות ז^גונעות בכוח מניע —

 המעסיק פועלים שכיריך—
 עד 5 / 50
 6 עד 15 / 80

 16 עד 25 / 100
/ 

.192 
.193 

10 
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50 
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9 
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 261עד

y301 

40 
80 

150 
100 

50 
100 
10 

300 
400 
 401 עז/500
6 0 / ד  501 ע
ïfeo 601 עד 

 701 עד 600/
 801 עד 1000 /

 1000 ומעלה /
 חנות עם רשיון למשואות משכרים שמספר

 לקוחותיה — /
 עד 100 /

 101 עד 200 /
 201 עד 300 /

 301 עד 400 /
 401 עד 500
 501 עד 600
 601 עד 700
 701 עד 800

 801 עד 1000
 1001 ומעלה

 169. מכולת' — חנויות כל־בו עם רשיון למשקא
 משכרים.

 170. מיכניקח עדינה — בית מלאכה —
 שאינו מעסיק פועלים שכירים

 המעסיק פועלים שכירים
 171. מכשירי כתיבה וספרים — חנויות ששטחן —

 י עד 12 ממ״ר
 למעלה מ־12 עד 16 ממ׳׳ר

 למעלה' מ־16 ממ״ר
 172. מכשירים רפואיים או אופטיים — חנויות

 173. מכשירים רפואיים או אופטיים —
 מפעלי תעשיה — המעסיקים פועלים שכירים —

 עד 5
 6 עד 15

 16 ומעלה
 174. מלט — סוחרים בסיטונות

 175. מלט — מוצרי מלט, לבנים, בלוקים, רעפים,
 שיש, מוזאיקה על כל סוגיהם —

 .: מפעל שאינו משתמש במכונית המונעות בכוח
 מניע —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים
 המעסיק פועלים שכירים

 . המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע —
 המעסיק פועלים שכירים —

 עד 10
 11 ומעלה

 176. ממתקים, סוכריות, תופינים — חנויות
 דד1. מסגריות — שאינן משתמשות במכונות

 : המונעות בכוח מניע —



-ממפר •תיאור הטלאבה או העטה סכום תסס פספר תיאור הט5»כו!«posm סכום •הטס
 סידוד* ב5״י : טידורי ב?״י •

 המעסיקים פועלים שכירים 30
 המשתמשים במכונות המונעות בכוח:מניע —

 שאינם מעסיקים פועלים שכירים 30
 המעסיקים פועלים שכירים 40

 203. נפט — מחלקים 5
 204. ניקוי הימי — בתי חרושת —
 המעסיקים פועלים שכירים —

 עד 5 40
 6 עד 19 80

 16 עד 25 120
 26 ומעלה 250

 205. נקניקים — מפעלי תעשיה 60
 206. נשק ותחמושת — חנויות 60

 207• סבון —
 חנויות או מחסנים 20

 מפעל תעשיה — שאינו משתמש במכונות
 המונעות בכוח מניע — ואינו מעסיק פועלים

 שכירים 30
 מפעל תעשיה ~ המשתמש במכונות המונעות

 בכוח מניע — המעסיק פועלים שכירים 60
1  208. סבלים (?0 עגלות יו, אזפניט או אופנועים) 0

 209. סיגריות או טבק (בכל צורה שהיא) — החסנה 120
 > 210, סיגריות, טבק או מציתים —

 חנויות . 20
 מכירה בכיפונות 40
 רוכלים 5

 גבירה ע״י מחלקים 20
 תעשית/־- המעסיקה פועלים שכירים —

 עד /5 150
 16 ומע9מ 250
ל החכרה — לכל סירה 10 / ע ו נ  210א. סירות מ

 211. סירות (למעט סייות מנוע) — החכרה —
 לכל סירי, / 3

 212. סיכה לאוסומובילים / 60
 213. בלון לריקודים / ־ 30
ם 20 חדי  214. סמרטוטים ושיירי בד —פו

 215. סנדלריה לתיקונים בלבד
 שאינה מעסיקה פועלים &7רים 5

 המעסיקה פועלים שכירים / 10
20 / ח ו פ  216. ספורט — חנויות לתשמישי ם

 217. עגלות ילדים או כסאות ילדים —
 תיקונים ומכירה / 20
 218. עגלונים / 10
 219. עוגות וממתקים — חנויות 12

 220. עטים נובעים —
 או חלקיהם — תעשיה 80
 תיקוגים 5

 26 עד 50 150
 51 ומעלה 250

ם אחר •בתוספת זו  'יצית ־מלאכה שלא נזכר !מקו
 המתממש במכונות המונעות בכוח מניע —

30 

50 
80 

100 
; 20 

 שאינו מעסיק פועלים שכירים
 המעסיק 'פועלים שכירים •—

y 3 עד 
 4 עד 10

 11 ומעלה
 משתלות

 נגדיות —
.193 
.196 

20 
 שאינן משתמשות במכונות/ואינן מעסיקות

 פועלים שבירים /
 המשתמשות .במכונות המונעות mjd מניע —

 שאינן מעסיקות פועלים שבירים / 30
 המעסיקות פועלים שכירים —

 עד 5 / 50
 6 עד 20 / 5י

 21 ומעלה /120
 197, נהגות — בתי ספר שברשותם —

 עד 2 מכוניות
 למעלה מ־2 מכוניות — לכל מכונית נוספת 10

 198, נייר — מפעל תעשיה —
 שאינו משתמש במכונות המונעות בכוח מניע

 ואינו מעסיק פועלים שכירים
 המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע —

 המעסיק פועלים שכירים —
 עד 5

 6 עד 15
 16 ומעלה

 199, נסיעות — משרדים למכירת כרטיסים
 200. נעלים — חנות ששטחה —

 עד 16 ממ״ר
 למעלה מ־16 עד 24 ממיר

 למעלה מ־24 ממ״ר
 201. נעלים — מפעל תעשיה —

 שאינו משתמש במכונות המונעות בכוח מניע
 שאינו מעסיק פועלים שכירים

 המעסיק פועלים ־שבירים —
 עד 5

 6 ומעלה
 המשתמש במכונות המונעות בכוח מניע —

 המעסיק פועלים שכירים —
 עד 15

 16 ומעלה
 202. נפחים —

 שאינם משתמשים במכונות המונעות בכוח
 מניע —

 שאינם מעסיקים פועלים שכירים : 20

40 
80 

120 
60 

25 
30 
50 

25 
40 

100 
150 



 סכו פ הגמ
 גל׳׳ י

 מספר. תיאור המלאכה אוהענמ
 פירורי•

 סכום הספ
 כליי.

 מספר תיאור המלאכה אי העמי
 פירורי׳

30 
40 
20 
 צי

20 
30 
60 

40 
60 
80 

 20ג
250 
100 

20 

20 
45 

30 
80 

60 
250 

50 
200 

20 

20 
40 

120 

10 
30 

40 
80 

150 
253 

10 

 239. צורפים — חנויות או בתי מלאכה,
 240. צינקוגרפיות

 241. ציירי שלטים
 242. צלפי רחוב

 י  43¿ צלמים וצרכי צילופ — חנויות ש^טחן, •
 עד 16 ממ׳׳ד \

 למעלה מ־16 ממ״ר \
 244. צמיגים — חנויות \•

\  245. צמד — מפעל תעשיה —
 המעסיק פועלים שכירים —

 עד 5 י ^
 6 עד 15 \

 16 עד 25 •
 26 עד 50
 51 ןמעלה

 246. צמר^פן — מפעל תעשיה

 247. צעצועים —
 חנויות

 מפעל תעשיה — שאינו משתמש ?מכונות
 המונעות בכוח מניע —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים•
 המעסיק פועלים שכירים

 המשתמש' במכונות המונעות בכוח• מניע —
 שאינו מעסיק פועלים שכירים •

 המעסיק פועלים שכירים י

 248. קבלנים לבנין בתים ועבודות צבוריות,
 שאינם מחזיקים משרדים

 המחזיקים משרדים
 249. קבלני משנה לבנין, המעסיקים פועלים

 250. קבלנים לחפירת בורות שופכין
 251. קבלנים. להורקת בורות שופכין

 252. קונדיטוריות —
 שאיגן מעסיקות פועלים, שכירים

 המעסיקות פועלים" שכירים
 253. קמח — טחנות

 254. קופסאות נייר, קרטון — מפעל תעשיה שאינו־
 משתמש במכונות המונעות בכוח מניע —

 שאינו• מעסיק פועלים שכירים
 המעסיק פועלים שכירים

 255. קופסאות נייר, קרטון, פח מפעל תעשיה
 המשתמש במכונות המונעות בכוח מגיע —

 המעסיק פועלים שבירים —
 עד 5

 6 עד 15
 16 עד 25
 26 ומעלה

 256. קפה — חנות לקליה וטחינה

10 
30 

120 
60 

20 
40 

5 
20 
40 
20 
10 
10 

10 
30 

 עורות — בית מלאכה לארנקים ודברי עור
 למיניהם —

 שאינו מעסיק פועלים שכירים
 המעסיק פועלים שכירים

 עורות בסיטונות
 עורבי דין

י  עופות — מגדלים — לולים ד&פיליפ׳ -
 100 עד 500 עוף

 501 עוף ומעלה .
 עתונים — !

 קיוסקים
 חנויות

 משרדי* באי כוח, וסגי&יה-
 פוליטורה לרהיסיס — בתי מלאכה, חנויות

י מ1קרי* שוחטי* י  פושטי עורות -
 פירות מיובשי* בוטגש, אגודים —< חנויות

 פחחים ~ לתיקונים בלבד —
־ י ל  המשתמשים במכונות המונעות בכוח מניע -

 שאינם מעסיקים פועלים שכירים
 המעסיקים פועלים שכירים —

 עד 4
 s עד 15

 16 עד 20
 21 ומעלה'

 פלסטיקה — בתי מלאכה
 פקקים (קפסונים) — מפעל תעשיה

 פרחים וצרכי נוי —
 חנויות
 רוכלים

 פרסום — משרדים, סוכנים וסוכנויות
 פרפין או שמן —

 החסנה ומכירה ליחידים
 מכירה בסיטונות

 פיז׳מות לילדים
 צביעה — בתי חרושת לצנץ^ת טכסטיל,

 חוטי* טריקו —
 המעפיקיט פועלים שבירחו —

 עד 5
 6 עד 15

 16 עד 25
 26 ומעלה

 צבעים — מפעל\י1עשיה
 המעסיק פועליה ׳ומרים

 עד 5
 6 עד 15

ה ל מ  16 ו
 צבעים,

 י1ם מעסיקים פועלים שכירים
 המעסיקים פועליס שכירים

.221 

.223 
.224 

.225 

.226 

.227 

.228 

.229 

.230 

.231 

.232 

.233 

.234 

.235 

.236 

.237 

.238 

tic 



 מ00ד תיאור הט?אכח או pojm 0כ!ם הפ0- מספד תיאור הט?אנח או postn סכום הטפ
 טידמיי נ5״י סידורי כ5״י

150 
250 
40 

120 

10 
30 
40 
80 

20 
30 

20 
30 
20 

10 
20 
40 

10 
20 

 המעסיק פועלים .שכירים —
 עד 15

 16 ומעלה
 265. שטיחים ומרבדים — חנויות

 266. שיניים תותבות — תעשיה
 267. שענים —

 מתקנים בלבד
 חנויות

 263. שענים וצורפים — חנויות
 269. שעונים —׳תעשיר•

 270. שקים — חנויות או מחסנים —
 שאינם מעסיקים פועלים שכירים

 המעמיקים פועלים שכירים
 !27. שרברבים —

 שאינם מעסיקים פועלים שכירים
 ,המעסיקים פועלים שכירים

נ^ומסגרות — חנויות  272. תמו
  273. תמרוקים :־^וןנויות ששטחן י

 עד 16 ממי׳
 למעלה מ־16

 274. תרגומים והכפלות — ^זכןים
 275. תופרי פיז׳מות, לבנים —

 שאינם מעסיקים פועלים
 המעסיקים פועלים

100 
250 

20 
10 
40 
20 

40 
60 
5 

60 

20 
40 
70 

40 

 257. קרחיק- בתי חרושת —
ם חזרי קידוד י ל ^י נ נ  שאי

 המכילים)זגךי קירור
 258. ?דת —

 חנויות
 מובילים

 החסנה והפצה
 259. רהיטים משומשים — חנויות

 260. רהיטם מעץ, פלדה או אחרים —
 חנויות ששטחן —

 עד 16 ממ״ר
 למעלה מ־16 עד 24 ממ״ר

 למעלה מ־24 ממ״ר
 261. רוכלים מכל הסוגים

 262. רופאים ורופאי שינייס
 263. רפתות — המכילות ראשי בקר —

 עד 5
 6 עד 10

 11 ומעלה

 264-. שוקולד וממתקים —
 מפעל תעשיה — שאינו משתמש במכונות

 המונעות בכוח מניע —
 המשתמש במכונות המונעות בכות מניע —

 תוספת עוניה
 הודעה

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לנתניה (מס עסקים עירוני), תשי׳׳ג—1952 •

 לכבוד מועצת עירית נתניה.

 אני/אנו החתום/החתומים מטה

 העוסק/ים במלאכה או בעסק בתחום עירית נתניה מוסר/ים בזה׳ בהתאם לסעיף 4
 לחוק העזר את ההודעה והפרטים הבאים; ־

 1. כתובת מקום המלאכה או העסק (אם ישנו מקום כזה)
- . . . . ׳  רחוב מס׳ טלפון מם

 2. תיאור המלאכה או העסק, טיבש ומהותם:
 3. שם המלאכה או העסק או שם הפירמה:

 4. שמות האנשים העוסקים במלאכה או בעסק (או שמות המנהלים במקרה של חברה,

 קואופרטיב או אגודה אחרת):
 5. כתובת מקומות מגוריהם של האנשים העוסקים במלאכה (או של המנהל במקרה של

 חברה, קואופרטיב או אגודה אחרת) :
— ׳ ס  רחוב מם׳ .טלפון מ

 רחוב מם׳ ..טלפון מם׳
 רחוב מס׳ טלפון מס׳

. מס׳ טלפון מסי ; . . . ב  רחו



 6. דמי השכירות השנתיים המשתלמים בעל מקום המלאכה או העסק(אם ישנו מקום כזה):

 7. מספר החדרים התפוסים על ידי המלאכה או העסק:

 8. המספר הכולל של העובדים בעסק: ־

 9. ההון הרשום של העסק:

 10. ההון החתום של העסק: • • • •
 11. האם עוסקים במלאכה או בעסק — יחיד, שותפות, חברה, קואופרטיב או אגודה אחרת!

 12. אם העוסק במלאכה או בעסק מחזיק מחסני סחורות במקומות אחרים — הכתובת של
 אותם המקומות האחרים:

. . . . ׳ ם  רחוב .מס׳ טלפון מ

ן מסי ו פ ל ט . . . .  רחוב מס׳ .

׳ טלפון מם׳ ם מ . .  רחוב ״

 רחוב מס׳ טלפון מם׳

 13. אני/אנו התחלתי/נו לעסוק במלאכה או בעסק האמורים ביום

 לחודש... 195, והמלאכה או העסק האמורים >

 (א) לא עסקתי/נו בו/בהם לפני היום הנ׳׳ל 1

 (ב) לפני היום הנ״ל עסק בהם האי• ;
 שמכר/העביר את המלאכה או העסק לי/לנו ביום

 לחודש 195•
 14. איי/אנו התהלתי/נו לעסוק במקום האמור במלאכה או בעסק של

 חלף/נוסף על המלאכה או העסק שעסקתי/נו בהם עד
«195 . . . . . . .  יום לחודש .

 תאריך

 חתימה

 חותמת הפירמה

 תוספת שלישית

 הודעה.

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לנתניה (מס עסקים עירוני), תשי״ג—1952

 לכבוד מועצת עירית נתניה

 אני/אנו החתום/החתומים מטה

 מוסר/ים בזה הודעה כי ביום לחודש 195

.• מסי•• .  חדלתי/נו מלעסוק במלאכה או בעסק ברחוב.

 ששמם הוא (שם המלאכה או העסק) •

 ותיאורם, טיבם ומהותם הם • • • • • • •



 זבן הנני/נו מצהיר/ים כי המלאכה או העסק האמורים חוסלו ופורקי ביום
 לחודש 195 וכי אני/נו לא מברתי/נו ולא העברתי/נו את המלאכה

 או העס?; האמורים או כל זבות בהם לכל אדם שהוא.

 וכן הנני/נו מצהיר/ים כי המלאכה או העסק האמורים, לרבות כל זכות בהם,

 נמכדו/הועברו למד/לה״ה
 מ־ החל מיום לחודש 195.

ת המלאכה אז העסק האמורים אז את המחסן  אני/אנז מצהיר/ים בי העבדתי/גו א
 לרחוב מס׳ טלפון מס׳

 וכי אמשיך/נמשיך במלאכה או בעסק האמורים או להחזיק במחסן במקום החדש.

 תאריך

 חתימה

 חותמת הפירמה

. ר ל ג י  א. ר
 נתאשר. ממלא. מקום ראש עידית נתניה

 י״ז בתשרי תשי״ג(6 באוקטובר 1952<
 נחט(13<ע/נ/303)

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאל טירה בדבר אגרת תעודת אישור

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

 פייועימ 1, בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית אל טירה!

 ״ראש המועצה״ פירושו — ראש המועצה, לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

 אנרתחעויה 2, המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
 אגרה בשיעור זה ן

 (1) לתעודה הדרושה בכל ענין הנוגע לנישואין, אירוסין, קרקעות וידושות —
 2 ל״ין

 (2< לכל תעודה אחרת — 1 ל״י.

י 3. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי בל תשלום או בתשלום י ט  פ

 1 ע״ר מט׳ 1154 טיום 18.12,41, תוט׳ 1, עטי 119.



 מופחת, כשהמבקש הוא עני, או מוסד לצרבי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמטרתו איננה
 הפקתי רווחים.

 4, . לחוק עזר זה ייקרא חוק עזר לאל טירה (אגרת תעודת אישור), תשי״ג—1952״. השם

 נתאשר. . סוויילח עבד אל האדי מנםור
 י״ז בתשרי תשי״ג(6 באוקטובר 1952) ראש המועצה המקומית אל טירה

 (חם(13)מ/אט/644)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לטבעון בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 המקומית טבעון חוק עזר זה:

 תימוו
 חוק עזר לטבעון(אספקת מים), תשי״ב—1952 ־, יתוקן כך: הוס ע!ר

 במקום התוספת תבוא תוספת זו:

 ״תוספת . .
 חלק א׳

 . שיעור האנרה ב5״י
 1. אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2(ג)) — לבל שנה . 250

 2. : אגרת חיבור רשתי פרטית (סעיף 3 (ג)(1)) —
 עבור דירה • . . . . . . 3
 עבור בית מסהר ועסק . . . . . 6

12 . . .  עבור בית חרושת .
 3. השתתפות בהוצאות הנחת צינורות(סעיף 5) —

 לכל דירה או עסק . 75
3 _ . •  4. אגרת בדיקת מונה (סעיף 6 (ד)) . . .
 5. אגרת חידוש החיבור (סעיף 12 (ג)) . . . . 2
 6. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (ה)) — לכל שנה . . 6

ק ב׳ ל  ח
 אגרת מים(סעיף 7 (א))

 (א) במקום שלא הותקן מונה:

 1. דירה ב״שיכון עולים״, רחוב עליה,
 192 דירות בגוש 10592, חלקות 52 עד 62 — לכל חודש . 0.850

 2. השטח הנוסף בשיכון העולים, מעובד כולו או
ל חודש . . . . 1 כ ל  חלקו מעובד —

.1 

 1 עייר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 110.

 ־ הונץ התמנות 268 מיום נ׳ באייר תשי׳׳ב (15.5.52), עט׳ 880.



 ׳!ויעיד הא1תז ב?׳״
 3 דירה ב״שיבון החיילים״, רחוב הדגניות,

 50 דירות בגושים 10478, 10607,10479 כולל השקאת
 השטח שממזרח וממערב לדירות — לבל חודש . . 1.250

 4. השטח הנוסף ב״שיכון החיילים׳/ מעובר בולו או
 חלקו מעובד — לכל חודש . . . . 1

 5. דירה(פרט לאלה שבפרטים 1 ו־3) — לכל חודש —
 חדר 1 ושירותים • . . . . 0.950
1.250 . . . .  2 חדרים ושירותים .
 3 חדרים ושירותים 1.650
 4 חדרים ושירותים 2,200
 5 חדרים ושירותים 2.850

 6. השקאה(פרט לשטח שבפרט 2 ו־4) — לכל חודש —
 חצי דונמ קרקע מעובדת 1
1.600 . . .  דונם אחד קרקע מעובדת .
 לכל חצי דונם נוסף • . . . . . 0.750

 ה מ ו  7. בניה— עבור כל מ־ בנין בכל ק
 !• דירי• 0.250
 2. בית עסק או בית חרושת . . . י . 0.300

 (ב) במקום שהותקן מזנה ן

 • 1. לשימוש ביתי — בעד כל דירה בבנין — לחודש

'1 4  עד 8 מ

3 נוסף . . י . . 0.050  לכל מ

x0.070 . . . «2 לשימוש י חקלאי מסחרי — לכל'מ. 

0.080 . . . . 3  3. לשימוש תעשייתי — לכל מ

 2. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום כ׳ באייר תשי״ב (15 במאי 1952).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבעון(אספקת מים)(תיקון)׳ תשי״ג—1952״.

ן ו פ ש נ י ד י ג ו  ל
 נתאשר. ראש המועצה המקומית מבעון

 כ״ד בתשרי תשי״ג(13 באוקטובר 1952)
 (וז130) 462/0/0)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים



 .פירומים

 חנדרוזטפנעיט

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לטבעדן בדבר מניעת מפגעים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 המקומית טבעון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים הין' נותנים הכנסה׳ בין מכזתו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא כוח, ביל שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו

 מחזיק בהם!
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית טבעת ו _

 ״המחזיק״ פירושו — ארם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!
 ״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים

 או פרטיים, למעט רחוב!. י
 ״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה, לרבות המפקח הסניטרי של המועצה
 וכל אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. ״מפגע״ פירושו —
 נ0 נכסים המשמשים בית דירה, שאין בהם בית כסא המחובר כהוגן ובצורה
 המניחה את דעת ראש המועצה לביב, לבור שופכין או לאמצעי הרקה אחר

 שאושר על ידי ראש המועצה;
 (2<• בעל חיים המוחזק באופן שהוא לדעתו של ראש המועצה מזיק לבריאות

 או מעלה צחנה!
 (3) הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריה רע! :

 (4) באר, בור מים או בית קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת
 מים, שהם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם !

 (5) תעלה, צינור, מרזב׳ ביב, צינור שופכין, מזרם תחתי של בגין שאינם
 מתאימים לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הםמוך«

 (6) חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים
 דרכו לחדור מים, רטיבות או טחב לבנין ו

 (7) צינור שופכין, צינור מי פסולת או מרזב שהם סדוקים, שבורים, דולפים,
 סתומים או פגומים באופן אחר 5

 (8) ־ חיבור או קישור של צינור שופכין, ביוב, בית כסא, צינור מי פסולת
 או ביב מרזב ז

 (9) בור שופכין שאינו. בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ראש המועצה
 או מרזב העשוי בטון משורית ואינו עומד בפני מים ואינו מצוייר במכסה

 המונע חדירת יתושים!
 (16) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או כצינור אחר של ביב »

 המקושר לרשת הרקת שופכין 1

 1 ע׳׳ר מס׳ 1154 טיופ 18.12.41, מום׳ 1, עש׳ 119.



 (11< בית כסא, צינור. מי פסולת, מרזב או ביוב שאינם סגורים או גומת
 שופכין או תא בקורת שאינם מסוג מאושר על ידי ראש המועצה!

 (12< פתח ביב הנמצא בתוך בנין, בין שהוא סגור ובין שאינו סגור׳ פתח בית
 כסא, אסלות שופכין או משתנה שאינם מסוג מאושר על ידי ראש המועצה!

 (13< בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו
 של ראש המועצה, אינם שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מדיח
 רע העולה מתעלה, בית כסא, עביט, משתנה או מפגע אחר או שאינם מאווררים
 לדעתו של ראש המועצה במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים
 במהלך העבודה והמזיקים לבריאות או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים אשר הם, לדעת ראש המועצה, מזיקים לבריאות;
 (14) כיריים, פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואינו מתעכל

 באופן המזיק לבריאות לדעת ראש המועצה >
 (15) קוצים, עשבים או גרוטאות הנמצאים בנכסים ן

 (16) תליית כביסה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות, ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב!

 (17) הכנסת כלבים לבתי קפד״ לבתי שעשועים ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבוריים;

 (18) החזקת כסאות, שולחנות׳ ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר ברחוב

 (19) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה, עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו,
 רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש
 בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או פגיעה לחוש הראיה, הריח או השמיעה.

 3. (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל נכסים או המחזיק בהם למפגע
 שיהא קיים בהם..

 (ב) נמצא מפגע בנכסים רואים את בעל הנכסים או את המחזיק בהם כאדם שעבר
 על הוראות סעיף קטן(א)! היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד או את כל

 אחד לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 3 לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה״
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע ולבצע את העבודות

 כאמור בסעיף יקטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 5. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 6. (א) ראש המועצה רשאי בבל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות
 בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זד״

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן(א).

 פפגע

 הודעות
 לסילוק םפנע

 םילוס מפגע
 על ידי המועצה

 סמכות
 ראש המועצה

0 ד 1 



 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, טםידת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אדם
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב •רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובתי מגוריו־ או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה או שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד

 העתונים הנפוצים באזור המועצה.

ך ^ .*נעים : ב ם ע א 2 ל״י ו 0 . ־  8.־־־ העובר על הוראה־ מהוראות חוק •עזר זד״ •דינו — קנם עד -
 הוראות סעיף 4(ג< והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 5 ותיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף עד —.2 ל״י לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבעון(מניעת מפגעים), תשי״ג—1952״. יי׳68

ן ו פ ש נ י ר י ג ו  ל
 נתאשר. - ראש המועצה המקומית טבעון

 י״ב בתשרי תשי״ג(1 באוקטובר 1952)
 (תפ(13!מ/ט/839)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליקנעם בדבר אגרת תעודת אישור

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

ו ( ^ י

י  1. חוק עזר ליקנעם (אגרת תעודתאישור), תשי״א—21951׳ יתוקן כך:.־ "
 בסעיף 2, במקום — ׳״250 פרוטה״ יבוא — ״—״2 ל״י״.

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם (אגרת תעודת אישור)(תיקון), תשי״ג—952!״, ־ המס —

ר ג ו י נ  פ. ל
 נתאשר. ראש המועצה המקומית יקנעם

 כ״ד בתשרי תשי׳־׳ג(13 באוקטובר 1952)
 (וומ(13)ט/יו/142)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפנים

 1 »״ר «ט׳ 1154 «יוט 18.12.41, תוכו׳ 1, עט׳«11.

 * קובז התקנות 170 טיום י׳׳נ בנים! תעי״א (19.4.51), עט׳ 935.



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנס ציונה בדבר הגנה על הצומח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות״ 1941 ג
 המקומית נם ציונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית נס ציונה \

 ״חוק עזר למגדל״ פירזשז — חוק עזר למגדל (הגנה על הצומח׳, תשי״ב—21952;

 ״צמח״, ״רחוב״, ״גן״, ״ממונה על ילד״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר למגדל.

 חלות הסעיפיפ 1א. הסעיפים 2 עד 10 לחוק עזר למגדל כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
ס 2 עד 10 גם לחוק עזר זד״ י ״ ״ י ״ ; 

 העם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס ציונה (הגנה על הצומח), תשי״ג—1952״.

ן ו ר י  א. מ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית נס ציונה

 כ״ד בתשרי תשי״ג(13 באוקטובר 1952)
 (חט(13)ט/נצ/647)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית ים בדבר ניקוי בורות שופכץ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית קדית ים חוק עזר זה 1 .

ם 1. 'בחוק עזר זה —  פיממי
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית קרית ים;

 ״חוק עזד אהדיה* פירושו — חוק עזר לנהריה (ניקוי בודות שופכין), תשי״ב—
 1952 י ן

 ׳״בור שופכיך, ״נכסים״, ״בעל נכסים״, ״ניקוי״, ״המפקח״, ״דאש המועצה״ פירושם
 כמשמעותם בחוק עזר לנהריה.

 חלותהטעיפיפ 1א. הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר לנהדיה בנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו הסעיפים
 עור״לנהריה 2 עד 6 גם לחוק עזר זה, ובלבד שהביטוי ״תופפת״ יתייחס לתוספת לחוק עזר זה.

 המם ך. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית ים (ניקוי בורות שופכין), תשי״ג—1952״.

 1 עיר טס׳ 1154 טיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119.

 * עונ׳ז התקנות 256 פיוט ת׳ בניסז תשי״ב (3.4.52), עפ׳ 715.
 * סובי! התסנות 258 טייס י׳׳נ גניסן חמי׳׳ב (8.4.52), עסי 747.



 תופפת.¬
 (סעיף 4(א))

. • • —י1 ל״י .  לכל מטר מעוקב של שופכין .

ר ב ו ה ק ש  מ
 נתאשד. ראש המועצה המקומית קרית ים

 י״ד בתשרי תשי״ג(3 באוקטובר 1952)
 (תט(13)ט/קי/645)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ק עזר לרמת הדר בדבר היטל לצרכי סעד  חו

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

 המקומית רמת הדד הוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית רמת הדר ז
, - א ״ י ש  ״חוק עזר לגן יבנה״ פירושו — חוק עזר לנץ יבנה (היטל לצרכי סעד), ת

 1951*ו
 ״מלון״׳ ״בית אובל״, ״מוסד״, ״בעל מוסד״, ״אורח״, ״היטל״, ״ראש המועצה״״

 ׳״המפקח״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר לגן יבנה.

ט י ד ד ע ם 2 י פ י ע י ס י ' ד ן י ו ו מ ו ש ר ו ב מ ו ס ר ם פ ו י ם ב ח ס י נ ו יבבי׳ כ ג י ל  1* הסעיפים 2 עד 7 לחיה עז
ז עורלנז יבנה י מ א  2 עד ד גם לחוק עזר זה אלא שבכל מקום שנאמר בהם ״גן יבני׳״ ייאי כאילי ג

 ״רמת הדר״, ובמקום התוספות לחוק עזר לגז יבנה יבואו התוספות לחוק עזר זהי

 «יר1«יט

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת הדר (היטל לצרכי סעד), תשי״ג-1952״. ה׳עט

ה נ ת ראשו ס ס ו  ת

 (סעיפים 2 ו־3(ב))

 שיעור ההיטל על אוכל, משקה או לינה הוא כזה»

 מחיר האוב?, המשהה או הלינה י8יעיר ד.ד,יט?
ח פרוטה ט ו ר 5 

10 . . . .  עד 200 .
2  201 עד 400 0
 401 עד 999 . . . . . . 40
 1000 ומעלה — לכל לירה או חלק ממנה . . . 50

 1 ע״ו «0׳ 1154 טיזפ 13.12.41, תופ׳ 4 עט׳ 119.

 * קובץ התקנית 159 מיום ר באדר ב׳ תשי׳׳א (15.3.51), עט׳ 733.
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 תופפת שניה
 (מעיף 3(א))

 . הודעה •

 כל אורת בגית אוכל או במלון בדרש לשלם לטובת המועצה המקומית רמת הדר
 לפי חוק עור לרמת הדד'(היטל לצרכי סעד), תשיי׳ג—1952, היטל בשיעור שנקבע בתוספת
 הראשונה לחוק העזר, ואם לא יעשה כן ייאשם בעבירה. סכום ההיטל יירשם בחשבון או

 יצויין בתו או בתווים שיימסרו לאורח לפי חוק העזר.
ר ג ר ו ב ם נ ג ר ב ק ע  י

 נתאשר. ראש המועצה המקומית רמת הדר
 ב״ד בתשרי תשי״ג(13 באוקטובר 1952)

 (חט(13)ט/רה/637)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית פרדס חנה בדבר קנם פיגורים

 נמסרת בזה הודעה, כי המועצה המקומית פרדס חנה החליטה על קנם פיגורים
 בשיעור של חמישה עשר למאה, שייווסף על כל סכום של מס עסקים מקומי שהוטל על
 ידי המועצה המקומית פרדס חנה ולא שולם תור ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי

 ההוראות של חוק העזר לפרדס הנה (מס עסקים מקומי), תשי״ב—1952

ן מ צ ר ו ן ש י מ י נ  ב
 נתאשר. ראש המועצה המקומית פרדס חנה

 כ״ד בתשרי תשי״ג(13 באוקטובר 1952)
 (הט(13)פ/פח/149)

א ר י פ ש ה ש  מ
 שר הפנים

, עטי 807. ( y > & n (16.5.52 1 שבץ התקנות 200 מיום ב״א באייר 

 186 קובץ התקנות 303, י״א בחשו! תעי״נ, 30.10.1952.


