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 פקודת מם הלולים
ת סימן שישמש כבול ע י ב ר ק ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמוד( 1 לים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מם הבו

 1, הסימן הבא ישמש כבול:

 האוצד
 מס חש ש1לם

 2. צו מס הבולים (קביעת סימן לשמש כבול) (מס׳ 3), תשט״ו—1955 2 — בטל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (קביעת סימן לשמש כבול), תשט״ז—1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 • שר האוצר

 י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955)
 (חם 72300)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פר? קל״נ, עט׳ 1302; ס״ח 121 תש״ט, עמי 171.

 * ק״ת 542, תשט״ו, עמי 1343, !

 קביעת סימ!
 שישמש כבול

 ביטול

 השפ

 פקודת מם הבולים
 ו ״

ת 7 ו נ ו ב ש ר סימון המם| על ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

1 (להלן — 'הפקודה), לים  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־94 לפקודת מס הבו
, אני מתקין  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 תקנות אלה ז

 1. חשבון החייב במס לפי סעיף 75א לפקודה מוףר לסמנו בבול שנקבע בצו מס הבולים
 (קביעת סימן לשמש כבול), תשט״ז—1955 3 ! הבול יודפס על גבי החשבון על ידי הממונים

 על מס הבולים. | • י ־

 2. י תקנות מס הבולים (סימון המם על חשבונות), תשט״ו—1955* — בטלות.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הבולים (סימון המס על חשבונות), תשט״ז—1955״,

 סימה המם
 ע? חשבו!

 ביטול

 השט

 י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955)
 (חמ 72301)

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרד ב/ פרק קל״נ, עט׳ 1302 ; ם״ח 21, תש״ט, עמי 171 ; ס״ח 181, תשט״ו, עמי 78.

 2 עייר תש״ח, תוס' א׳ מסי 2, עטי 1.

ת 556, תשט״ז, עמי 64. ״ ק . 3 

 * ק״ת 542, תשט״ו, עט׳ 1346.

 64 ?וגץ התקמת 556, כי׳ז בתשרי תשט״ז, 13.10.1955



 פקודת מס הבולים
ות בדבר סימון העתק או כפל של חשבון  תקנ

, והסעיפים 14 (א) 1 לים  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 75א(ד.) ו־94 לפקודת מס הבו
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הבולים (סימון העתק או כפל של חשבון), תשט״ו-^1955«־, תיקה תקנה 1
 אחרי תקנת משנה(ב), תיווסף תקנת משנה זו:

 ,׳(ג) היה חשבון מסומן.בבול על פי תקנות מס הבולים (סימון המס על
 חשבונות), תשט״ז—1955 *׳ יסומן העתק או כפל של אותו חשבון במספר

 ובסדרה שעל המקור ובבול כאמור בתוספת,המלה ״העתק״.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים (סימון העתק או כפל של חשבון) (תיקון), השם
 תשט״ז—1955״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955)
 (חמ 723000)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ג, עט׳ 1302 ; ס״ח 181, תשט״ו, עמי 78.

 2 ע״ר תש״ח, תום' א' מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 524, ת׳עט״ו, עמי 1058.

 * ק״ת 556, ת׳עט״ז, עט׳ 64.

 ןוורת
 הבול הדבק

 ״ פקודת מם הבולים
ת בדבר הבול על חשבונות ו  תקנ

1 (להלן — הפקודה), והסעיפים לים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת מם הבו
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,'תש״ח—2.1948׳ אני מתקין תקנות אלה:

 1, הבול שיודבק על חשבון על פי סעיף 75א(ח) לפקודה יהא בצורה זו:

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים (הבול על חשבונות), תשט״ז—1955״. השם

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955)
 (חמ 723001)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ג, עמ׳ 1302 ; ם״ח 181, תשט״ו, עמי 78.

 * ע״ר תש״ח, תוס' א' מם' 2, עטי 1.

 קו,נץ התקנות 556, כ׳׳ז בתשרי תשט־׳ז, 13.10.1053 65



 פקודת מס הכנסה, 1947
ות בדבר ניכוי ממשכורת  ׳ תקנ

׳ והסעיפים 14 (א)  י בתוקף סמכותי לפי' הסעיפים 48 ו־82 לפקודת מם הכנסה, 1947 1
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. במקום תוספת א׳ לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת) (מס׳ 2), תשט״ו—1955 3,
 תבוא תוספת זו: \
 י !
 ״תופפת אי'

. הסכום הפטור לכל משכורת הודש הנקוב בטור 1 של הלוח להלן, יהיה לגבי משכורת . . 
 חודש ספטמבר 1955 ואילך הסכום הנקוב לצד אותה'משכורת בטור 2.

 טור 1 טור 2 טור 1 טור 2 . ־ טור 1 טור 2
 משכורת ברוטו הסכום הפטור משכורת ברוטו הםכןם הפטור משכורת ברוטו. הסכום הפטור

 לירות לירות לירות עיירות לירות לירות

29.240 100 23.186 75 . 17.120 50 
29.480 101 23.420 76 17.360 51 
29.730 102 23.676 77 17.610 52 
29.970 103 23.910 78 17.850 53 
30.210 104 24.156 79 18.090 . 54 
30.450 105 24.396 80 18.330 55 
30.700 106 24.640 81 18.580 56 
30.940 107 24.886 82 18.820 57 
31.180 108 25.126 83 19.060 58 

; 31.420 109 25.366 84 19.300 59 
,31.670 110 25.616 85 19.550 60 
 61 19.790 86 25.850 י 111 31.910
 62 20.030 87 26.090 112 י 32.150
32.390 113 26.330 88 20.270 1 63 
32.640 114 26.586 89 20.520 64 
32.880 115 26.826 90 20.760 65 
33.120 116 27.060 91 21.000 66 
33.360 117 27.300 92 21.240 67 
33.610 118 • 27.550 93 21.480 68 
33.850 119 27.790 94 21.730' 69 
34.090 120 28.030 95 21.970 70 
34.330 121 28.27(} 96 22.210 71 
34.580 122 28.526 97 22.450 72 
34.820 ; 123 28.766 98 22.700 73 
 74 י 22.940 99 29.006 124 35.060

 1 ע״ר 1947, 1תום׳ מס׳ s156, עטי 77.

 * עייר תש״ח, תום' א׳ מסי 2, עט׳ 1.
 1 ק״ת 515, תשט״ו, עמי 870.

 קובץ התקנות 556, כ״ו בתשרי תשמ״ז, 13.10.1955



 טור 1 טור 2 טור 1 טור 2 טור 1 טור 2
 משכורת ברוטו הסכום הפטור משכורת ברוטו הסכום הפטור משכורת ברוטו הסכום הפטור.

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות

54Í60 205 45.000 165 35.300 125 
54.690 206 45.240 166 35.550 126 
5 4 Í 2 0 207 45.480 167 35.790 127 
55.150 208 45,730 168 36.030 128 
55.380 209 45.970 169 36.270 129 

55.620 210 46.210 170 36.520 130 

55.850 211 46.450 171 36.760 131 

56.080 '212 46.700 172 37.000 132 

56.310 213 : 46.940 173 37.240 133 

56.540 214 47.180 174 37.480 134 

56.770 215 47.420 175 37.730 135 

57.000 216 47.670 176 37.970 136 

57.230 217 47.910 177 38.210 137 

57.460 218 48.150 178 38.450 138 

57.690 219 48.390 179 38.700 139 

57.920 220 48.640 180 38.940 140 

 141 39.180 181 48.880 221 ׳ 58.150
58.380 222 49.120 182 39.420 142 

58.620 223 49.360 183 39.670 143 

58.850 . 2 2 4 49.610 184 39.910 144 

59.080 225 49.850 185 40.150 145 

59.310 226 . 50.080 186 40.390 146 

59.540 227 50.310 187 40.640 147 

59.770 228 50.540 188 40.880 148 

60.000 229 50.770 189 41.120 149 

60.230 230 51.000 190 41.360 150 

60.460 231 51.230 191 41.610 , 151 

60.690 232 51.460 192 41.850 152 

60.920 233 51.690 193 42.090, 153 

61.150 234 51.920 194 42.330 154 
61.380 235 52.150 195 42.580 155 
61.620 236 52.380• 196 42.820 156 
61.850 237 52.620 197 43.060 157 

 158 י 43.300 198 52.850 238 62.080־
62.310 239 53.080 199 43.550 . 159 
62.540 240 53.310 - 200 43.790 160 
62.770 241 53.540 201 44.030 161 
63.000 242 53.770 202 44.270 162 
63.230 •243 54.000 203 44.520 163 

 164׳ 44.760 204 54.230 , ; 244 ומעלה 63.300״

 קובץ התלונות 556, כ״ז בתשרי תשט״ז, 13.10.1955



 חמם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת)(מס׳ 2) (תיקון)׳ תשט״ז-
."1955 

 י״א בתשרי תשט״ז(27 בספטמבר 1955)
 (חמ 72316) ל ו י א ש כ ו ל

 שר האוצר

 חוק עבודת נשים, תשי״ד—1954
ות בדבר עבודת לילה בשירות המדינה  תקנ

2 לחוק עבודת נשים, תשי״ד — 0 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (ג)(1) ו־(ד) ו
s 1954 ג, אני מתקינה תקנות אלה 

 עבודת 5ילה 1. האיסור להעביד עובח^-^ילה, כאמור בסעיף 2 (א) לחוק׳ אינו חל על העבדת

tfud fa %f ׳ י / ^ f e m ^ T O ^ M n  עובדת בשירותי 71 ^
 J יJי ^ (1) שיסופק לעובדת מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה 1

) שיסופק לעובדת בעת ההפסקה משקה חם ן J T - l . - f t (2 ־ 
) שיסופק לעובדת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה שאין אפ 0 & H (3 י 

 שרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;!
 (4) שתינתן הפסקה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה),
 תשט״ז—1955״.

» 

 י״ג בתשרי תשט״ז(29 בספטמבר 1955)
ה מ א י ר ס ו ן ד ל ו  >חמ 75174) ג

 שרת העבודה
 1 ס״ח 160, תש י״ד, עם׳ 154. !

/ תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944 / y l s J 
 ~< ׳_ S / ביטול צו בדבר מחירים מכםימ>|יים לתיקוני נעלים

- ון ההגנה. (מניעת רווחים מופקעים), 11944 א •לתקנ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3
 אני מצווה לאמור *

— בטל. 2 1 9 5 א—1 ״ י ש  ביטולצו 1. צו מחירים מכסימליים לתיקוני נעליים, ת

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מחירים מכסימליים לתיקוני נעלים (ביטול)׳ תשט״ז—1955״.
 j י

 י״א בתשרי תשט״ז(27 בספטמבר 1955)
 (חט 740028) ע. ג ו ט ל י ב
 רשות מפקחת

i .726 1 ע״ר 1944, תום' 2 מם' 1359, עמי 

 2 ק״ת 194, תש י״א, עמי 1428.

 68 קובץ התקנות 556׳ כ״ז בתשרי תשט״ז, 13.10.1955



 פקודת בנין ערים, 1936
 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, בדבר פיקוח

 על בנינים והקמתם בשטח בנין ערים טבריה, צפת, נצרת,
 עכו ושפרעם במחוז הצפון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936!׳ מתקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״אזור״ —! כל אחד מהשטחים שהוכרז עליו כעל שטח בנין ערים לפי סעיף 10 לפקודה
 בצווים אלה:

ו  (1) צו מס׳ 37 לשנת 1937 2
:  (2) צו תכנון עדים(צפת), תשיי׳ד—1954 3

 (3) צו מם'59 לשנת 1938 * ן

!  (4) צו תכנון ערים(עכו), תשי״ב—1952 ־

ו  (5) צו מס׳ 48 לשנת 1943 6

 ״נכסים״ — כל קרקע או בנין הנמצא בתור האזור ו

 ״בעל נכסים״ —׳ לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מהנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח׳
 בין שהוא מחזיק בהם למעשה ובין לא, וכן שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה

ים,  של למעלה משלוש שנ

 ״דדך״ — דרך מלך, רחוב, סמטה, שביל, מבוא, דרך דרגות׳ דרך מעבר, דרך לכלי רכב,
 דרך להולכי רגל, רחבה, ככר או גשר, בין שהם רשות היחיד ובין שהם רשות הרבים,
 בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, לרבות. תעלות, חפירות, ביובים למי גשמים,

 מדרכות, איי תעבורה׳ עצים ומשוכות שבצדי דרכים׳ קירות תומכים, גדרות, מחיצות.
 ומעקות ז

 ״פעולה״ — עבודה בנכסים או השימוש בהם׳ הטעונים היתר לפי חוק עזר זה והנעשים
 בהתאם לתכנית שניתן לה תוקף לפי הפקודה:

 ״ועדה מקומית״— הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר לאזור«

ך — החלל שבתחומי שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת י נ ב  ״נפח ה
 קומתו הנמוכה ביותר ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו מבטון —
 צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר, ואם אין לו תקרה — משטחו התחתון

 של הגג ן

 ״דשות בריאות״ — מנהל שירותי הרפואה או מי שהוסמך על ידיו לצורך חול! עזר זה!

 ״מהנדס״ — אדם שהועדה המקומית מינתה אותו להיות מהנדס או מודד וכל אדם שמהנדס

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

 ״היתר״ — היתר לפעולה הנדרש לפי חוק עזר זה.

 4 ע״ר 1938, תום׳ 2 מם׳ 800, עמי 725.

 י ק״ת 287, תשי׳׳ב, עמי 1187.
 * עייר 1943, תום׳ 2 מם' 1282, עטי 583. .

 1 ע״ר 1936, תום' 1 מסי 589, עמי 153.

 2 ע״ר 1937, תום׳ 2 מם׳ 694, עמי 418.

 8 ק״ ת 438, תש י״ ד, עמי 615.
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 2. לא יעשה אדם פעולה מן הפעולות המפורטות להלן, אלא בהיתר בכתב מאת הועדה
 המקומית, חתום ביד יושב ראש הועדה והמהנדס, ואלה הן הפעולות * • .

 (1) הקמת בנין, הרחבתו, שינויו׳ הפיכתו או הריסתו ו
 (2) סלילת דרך, תיקונה או הרחבתה ז

 (3) חפירה, מילוי׳ תיעול או ביוב ו
 (4) הנחת כבלים תת־קרקעיים להעברת זרם חשמלי ן

 (5) כל עבודה המשפיעה על מראהו החיצוני של בנין;
 (6) התקנת אמבטיה, בית כסא/• בור שופכין, בור חלחול, קערת הדחה או כיור

 לנטילת ידים בבנין קיים ז ן

 (7) כריית באר׳ קידוחה, סתימתה או העמקתה ו

 (8) שימוש בנכסים לכל תכלית שונה מזו שלשמה הותר השימוש בהם.
\ 

 3. (א) בקשה להיתר תוגש בכתב לועדה. המקומית בטופס שהמנהדס יקבע מזמן לזמן
 ותהא חתומה ביד בעל הנכסים, למעט שוכר ושןבר משנה לתקופה שלמטה מ־49 שנה,

 וביד עורך התכנית.

ת יגיש המבקש לועדה המקומית, במו ו י ר ב  (ב) לפי דרישת המהנדס או רשות ה
 עדים ובמספר העתקים כפי שיקבעו, תשריטים, חתכים, חזיתות, חישובים ופרטים אחרים

 המתייחסים לנכסים, כשהם חתומים ביד הבעל ועודןן התכנית.

ב) וניתן היתר׳ יצורפו המסמכים )  (ג) נדרשו המסמכים המפורטים בסעיף קטן
 להיתר כשהם מאושרים וחתומים ביד יושב רא^ הועדה המקומית והמהנדס,. ויהיו חלק

 בלתי נפרד ממנו. |

 4. (א) הועדה המקומית רשאית לתת היתד,| לסרב לתתו, לשנותו או להפסיק את
 תקפו, וכן להתנות בו תנאים, כפי שתמצא לנכון, לכל דבר מן הדברים האלה!

 (1) החמרים שיש להשתמש בהם בביצוע הפעולה 1
 ו -

 (2) בניית מדרכות, קירות־גבול וגדרון!)
| t (3) מילוי או חפירה במגרש 

 (4) הריסתו של בנין ארעי שהקמתו הורשתה באותו היתד ו
 (5) הריסתו של בגין שיש לו קשר כלשהו לפעולה שלגביה ניתן ההיתר ו

 (6) מראהו החיצוני של הבנין; |
-(7) השימוש או שינוי השימוש בבני^ או בקרקע שיש להם קשר לפעולה

 שלגביה ניתן ההיתר; !
 (8) בניה, סניטציה׳ אוורור׳ ביוב, תיעול, ניקוז, התקנת מעליות, אספקת מים,
 חשמל, מקומות חניה והגישה אליהם במידה שלענינים אלה יש קשר כל שהוא

 לפעולה שלגביה ניתן ההיתר.
 ב י י ח ת  (ב) לא יינתן היתר אלא בתנאי שבעל הנכסים ה

 (!) לנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי!להגן על הציבור ועל העובדים העוסקים
 בביצוע הפעולה מפני נפילת חמדים ומכל נזק שעלול להיגרם עקב ביצוע זה,
 ולהיות.אחראי לבטחון העובדים העוסקים כאמור, וכן לכל פגיעה שתיגרם

 לכל אדם מן הציבור או.לעובד כתוצאה מאי מילוי אחרי הוראה זו!

 פעולה
 המעונה היתר

 הגשת בקשות

 מת1 היתר
 ותנאיו
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 •(2) לא להרשות הנחת חמרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחדים על
 כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתד מאת המהנדס 1

 (3) להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אם
 לא הותר המעשה על ידי המהנדס ו

 (4) להתקין מנורות, פיגומים ומחיצות קרשים כפי שיידרש על ידי המהנדס
 לשם הגנה מספקת על הציבור ועל העובדים בתחומי השטח שבו מתנהלת

 העבודה ומסביב לו ו
 (5) לדאוג ליציבותו של הבגין במהלך הבניה ו

 (6) לסלק מהקרקע שבה בוצעה הפעולה או מסביבתה, את הכלים, המכשירים
 א!* החפצים האחרים וכן שיירי הבנין שנערמו עליה, מיד עם סיום הפעולה

 או עם תום תקופת הביצוע לפי הוראה מאת המהנדס!
 (7) לא לגור ולא'להרשות לאחדים לגור בבנין, אלא לאחר שניתנה עליו

 תעודת גמר על ידי הועדה המקומית!
 (8) למלא אחדי הוראות המהנדס שניתנו לשם מילוי התנאים לפי הפסקאות
 (1) עד (6) ולהדשותו לבצע את ההוראות במקומו ועל חשבונו באם לא ביצעם

 בעצמו!
 (9) לשלם לועדה המקומית את הוצאות ביצוע העבודות שנעשו לשם מילוי

 התנאים לפי הפסקאות(1) עד(6) !
 ובתנאי שלהקמת בנין שישמש למלאכה או לתעשיה הסכימה רשות הבריאות.

 (ג) בסעיף זה ״בעל נכסים״ כולל את האדם שעל שמו הוצא ההיתר וכל מי שמפקח
 על הפעולה או מבצע אותה בתור קבלן. י

 5, (א) תקפו של כל היתר הוא לשנה אחת מתאריך נתינתו, אם לא נקבעה בו תקופה תספו של
 ארוכה יותר.

 (ב) לא הושלמה הפעולה שלגביה ניתן ההיתר תוך תקופת תקפו של ההיתר, תהא
 הועדה המקומית חייבת, לפי דרישת בעל ההיתר ובאין מניעה חוקית׳ לחדש אותו׳ בתנאי
לירות או בשיעור שנקבע בחוק עזר זה להיתר מקורי, הכל לפי ;  שתשולם אגרה של שתי

 הסכום הקטן. • י י י י ... י ״ י
 (ג) תקפו של היתד שחודש הוא שנה מתאריך החידוש.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ב) אין היתר ניתן לחידוש כעבור תקופה של שלוש
 שנים מתאריך נתינתו או לאחר שפג תקפו של ההיתר שחודש, הכל לפי התאריך המוקדם.

 6, חל שינוי בבעלות על נכסים שלגביהם ניתן ההיתר, תוך תקופת תקפו של ההיתר, העברת היתר
 רשאי בעל הנכסים החדש לדרוש את העברת ההיתר על שמו לאחר תשלום אגרה בסך

 . שתי לירות.

 7, (א) בעד מתן היתד תשולם אגרהיבשיעוך שנקבע בתוספת לפעולה שלגביה ניתן אנרות
 ההיתר, ובלבד שלא תפחת משתי לירות לכל היתר.

 (ב) בעד מתן היתד לפעולה שלא פורטה בתוספת תשולם אגרה של שתי לירות.
 (ג) 20% מסכום האגרה ישולמו בעת הגשת הבקשה להיתר והיתרה עם מתן

 ההיתר.
 (ד) היתר לפעולה למקום פולחן ציבוריפטור מאגרה. .

 (ה) האגרה המשתלמת בעד היתד בניה תיחשב לפי נפחו של הבנין כמצויין בתכניות י
 המצורפות להיתר. • , •

 (0 (1) שיעור האגרה, המשתלמת בעד היתר בניה לבנין בעל מסגרת מתכת או
 בעל מסגרת בטון מזויין׳ יהיה בשיעור האגרה שנקבע בתוספת 10% ! יי׳

 היתר וחידושו
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 (2) בסעיף קטן זד. ״בנין בעל מסגרת מתכת״ או ״בעל מסגרת בטוין מזוייך —
 בנין שבו מועברים המטענים וד^מסים, כולם או.מקצתם, ליסודות דדך
 כל קומה וקומה באמצעות שלד של מסגרת מתכת או שלד של מסגרת בטון

 מזויין.
 (ז) לצורך חישוב האגרה יהא דין תוספת בניה כדין בניה חדשה.

 (ח) בעד היתר להחליף סוג בנין אחד במשנהו, בין בדרך שינוי השימוש, שינוי
 הבניה או חידוש הבניה, ובין בכל דרך אחרת, תשו^ם אגרה של שתי ליריות או הסכום! שבו
 עולה האגרה המשתלמת לגבי הבנין מהסוג החדש על זו המשתלמת לגבי הבנין מהסוג

 הקודם, הכל לפי הסכום הגדול. |
 (ט) מקום שחלקים שונים של בנין משמשים או מיועדים לשמש למטרות שונות

 תשולם אגרה לכל חלק וחלק כאילו היה אותו חלק בנין נפרד.
 ,(י) האגרה בעד היתר לבניית בנין ארעי|תהיה שליש מהאגדה המשתלמת בעד

 היתר לבניית בנין קבע מאותו סוג. |
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון(פיקוח
 על בנינים והקמתם בשטח תכנון ערים טבריה, צפת, נצרת, עכו ושפרעם), תשט״ז—1955״.

 תופפת
ים חדשים נ י : בנ ׳  חלק א

 ן• .' שיעור האמ־ה
 . בפרוטות

 1. בנינים ציבוריים המשמשים אך ורק כמוסדות דת, צדקה,
 חינוך, תרבות ובריאות, בתי מרחצאות ציבוריים, בתי מחסה,

 מצבות זכרון(גלי־עד)
 שאינם משמשים להפקת רווחים — לכל מ׳ מעוקב 35
 המשמשים להפקת רווחים -f לכל מ׳ מעוקב י 75.

 המשמשים מגרש ספורט או מתקנים פתוחים אחרים — .
 לכל 50 מקומות או לחלק מהם 7,500

 ,2. בנינים חקלאיים, רפתות׳ אורוות, לולים, מחסנים ובתי מלאכה
 המשמשים למטרות חקלאיות, בניני תעשיה המעבדים תוצרת
 חקלאית ונמצאים בתוך ישובים חקלאיים או סמוך להם —

 לכל מ׳ מעוקב 35
 3. . בתי מגורים — באזורים שאינם שטחי בני1 ערים של עיריות
 ושנפחם אינו עולה על 500 מ׳ מעוקב׳ בתי מגורים בתכניות
 שיכון מאורגן בהם הנפח של יחידת דיור אינו עולה על

 200 מ׳ מעוקב — לכל מ׳ מעוקב י 35
 בתי. מגורים אחרים לכל מ׳ מעוקב ן 75

 4. בניני תעשיה, מחסני סחורות, בתי חרושת ובתי מלאכה,
 לרבות מיכלים לחמרי דלק — לכל p׳ מעוקב 75

 5. חנויות למכירה קמעונית או סיטונית, בתי קפה, מסעדות,
 משרדים ומוסבים, בתי מלון, תיאטרונים ואולמי קונצרטים —

 לכל מ׳ מעוקב | 150
 6. מגדלי מים׳ בורות מים,: בריכות מים — לכל מ׳ מעוקב 50

 7. בתי קולנוע ומקומות עינוג אחרים -~ לכל מ׳ מעוקב 200
 במתקנים פתוחים ללא גג — לכל 50 מקומות או חלק מהם 20,000
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: עבודות אחרות  חלק ב׳
 שיעור האגרה

 בפרוטות

 הקמת קירות פנימיים בבנין קיים — לכל מ׳ אורך של קיר 200

 פתיחתו, הרחבתו או סתימתו של פתח בקיר — לכל פתח 2,000
 כל עבודה או תיקון בקיר חוצץ, קיר חיצוני, רצפה, תקרה,

 גג או יסוד בבנין קיים . 1 4,000
 התקנת אמבטיה, ^ית כסא, קערת הדחה או כיור רחצה

 קבועים בבנין קיים —ז לכל התקנה | 1,000
 התקנת בור רקב, בור שופכין׳ בור חלחול בבנין קיים —

 לכל התקנה 4,000
 בניית קירות גבולין או גדרות למגרשים המשמשים לצרכי

 מגורים, מסחר, או תעשיה — לכל מ׳ אורך של קיר או גדר 40
 כריית באר, קידוחה, חפירתה או העמקתה 8,000

 התקנת חלונות בולטים או גזוזטראות בולטות מעל לדרך
 הרבים — לכל מ׳ מרובע הבולט מעל לדרך 3,500

 הוספת יציע בבנין קיים — לכל מ׳ מרובע 500

 סגירת מרפסת־בבנין קיים — לכלימ׳ מרובע י 500

 הקמת קירות מגן — לכל מ׳ אורך 20

, אורך 20  קו הספקת מים בקוטר — עד ״4 — לכל מ
 למעלה מ־ ״4 עד ״10 —. לכל מ׳ אורך ׳ י 30
— לכל מ׳ אורך 75 1 0  העולה על ״

 בניית סכר — עד 20.000 מ׳ מעוקב — לכל מ׳ מעוקב
 של הסוללה 2

 למעלה מ־20.000 מ׳ מעוקב עד 100.000 מ׳ מעוקב—
 לבל מ׳ מעוקב של הסוללה !1

 למעלה מ־100.000 מ׳ מעוקב — לכל מ׳ מעוקב
 של הסוללה 1

 גדר סביב שטח שעיקר שימושו למטרות חקלאיות —
 :לכל מ׳ אודך 10
 סלילת דרכים — לכל מ׳ מרובע 10
 הנחת צינורות ביוב או התקנת תעלות ביוב — לכל מ׳ אורך 50

.1 

.2 

3 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
.10 
.11 
.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

ה ה ר א ב ן מ ל  ש
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 נתאשר. מחוז הצפון
 ד׳ בתשרי תשט״ז(20 בספטמבר 1955)

 (חט 76519)
א ר י פ ה ש ש  מ

 .שד הפנים
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י מ ר ק ו ן פ ו ט ל ז פ ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לירושלים בדבר ניקוי בורות שופכין וביבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 !׳ מתקינה ועדת עירית
 ירושלים חוק עזר זה:

 הנידות 1. בחוק עזר זה —

 ,״בור שופכיך — כל מקום קיבול המשמש או המיועד לשמש למקוודל מי שופכין 1-

 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, והעשוי להעברת מי הניקוז אל.
 בור שופבין או אל רשת ביוב עירוני(

 ״נכסים״ — בנינים או קרקעות בין תפוסים ובין פנוןים, בין ציבוריים ובין פרטיים,
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או
 היה זכאי לקבלה, אילו הנכסים היו נותנים הכנםןז, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או
 כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של •הנכסים! ובין לא וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים!,
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר,

 למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון:
 ״העיריה״ — עירית ירושלים,

 ״המועצה״ — מועצת העיריה׳ לרבות ועדת העיריה 1|
 ״ראש העיריה״.— לרבות יושב ראש ועדת העיריה;וכולל אדם שראש העיריה העביר אליו

 בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״מפקח״ — רופא עירוני, מנהל מחלקת התברואה האירונית או פקיד עירוני אחר׳ שהמועצה

 מינתה אותו למלא תפקיד של מפקח,׳ • |
 ״ניקוי״ — כולל הרקת שופכין או הרקת סמיך, גריפתם והטיפול בהם בכל דרך.אחרת.

 2. לא ינקה אדם, פרט למפקח, בור שופכין או ביב בתחום העיריה, אלא לפי היתר
 בכתב מאת ראש העיריה.

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל מקום בתחום העידיה בו נמצא בור שופכין או ביב
 על מנת לערוך בקורת או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 (ג) החלטת המפקח שבור שופכין או ביב טחונים ניקוי — היא סופית.

 4. (א) (1) בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים, שבהם נמצא בור השופכין
 ואשר אותם הנכסים אינם פטורים מארנונה, למועצה אגרה' כמפורט בפרט 1

 לתוספת.
 (2) בעד ניקוי בור שופכין בנכסים הפטורים מארנונה ישלם המחזיק בנכסים,

 שבהם נמצא בור השופכין׳ למועצה אגרה כמפורט בפרט 2 לתוספת.

 ניקוי בורות
 מופכיז וביביש

 ממכויות המפקח

 אגרות ניקוי

 1 $״ר 1934, תום' 1 מם' 414, עמי 1.
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 (3) בעד ניקוי ביב ישלם המחזיק בנכסים, שבהם נמצא הביב׳ למועצה אגרה
 כמפורט בפרט 3 לתוספת.

 (ב) האגרה תשולם תור ארבעה עשר יום, מיום שנמסרה לידי החייב בה, דרישה
 לכך בכתב מאת ראש העיריה.

 5. ראש העיריה רשאי לדרוש׳ לפני התחלת עבודת הניקוי, פקדון על חשבון אגרת פקרו!
 הניקוי.

 6. (א) מסירת הדרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת דרישה
 מכוונת או שנמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או שנשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים:
 לאחרונה׳ או שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת

 הדרישה, או שנתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 (ב) דרישה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, והיא מוענה
 אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם הנכסים, ללא כל שם או תואר נוסף, יראו

 אותה כאילו מוענה כהלכה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות.

 8. חוקי עזר לירושלים (גקיונם של תעלות ובורות שופכין), 1937 2 — בטלים.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (ניקוי בודות שופכין וביבים), תשט״ז— השם
 1955״.

 וגופפת
 לירות

 1. אגרה לפי סעיף 4 (א)(1)
 לכל מטר מעוקב של — שופכין 1.000
 * סמיך 2.500

 2. אגרה לפי סעיף 4 (א)(2)
 לכל מטר מעוקב של — שופכין 2.000
 סמיך 5.000

 3. אגרה לפי סעיף 4 (א)(3) לכל ניקוי 2.000

ה י ע ש  ש. ג י
 נתאשר. יושב ראש ועדת,עירית ירושלים

 כ׳ באלול תשט״ו(7 בספטמבר 1955)
 (חמ 878016)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 2 ע״ר 1937, תום׳ 2 מם' 732, עמי 816. .
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשון לציון בדביר מודעות ושלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, מתקינה מועצת עירית
 ראשון לציון חוק עזר זה:

ן _ חוק ל ה ל )  1. בסעיף 8 לחוק עזר לראשון לציון(מודעות ושלטים)/ יתשיי׳ג—1953 2
 העזר העיקרי), בסעיף קטן(ב), במקום פסקה(2) תבוא פסקה זו: .

 ״(2) אגרה נוספת של 200 פרוטה לכל טופס של מודעה גדולה, 125 פרוטה
 לכל טופס של מודעה.בינונית׳ 100 נ^דוטה לכל טופס של מודעה קטנה ו־5ד

 פרוטה לכל טופס של מודעה זעירה.״ ו

 במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי ונבוא תוספת זו:

 ״תופפת שניה
 (סעיף 3(א))

 • ! . שיעור האנרה
 ! . בלירות

.2 

0. 300 

1. — 

2. — 
0. 750 
1.— 
0.350 
0.750 
0.250 
0.500 
0.150 

'1.— 

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
(ועד בכלל) או לחלק משבוע  עד יום ששי

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל חודש או חלק מחודש — לכל מטו| מרובע או חלק ממנו

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח! מודעות או במקום אחר -
 (א) מודעה גדולה — עד שלושה ימיב*

 לכל יום נוסף
 (ב) מודעה בינונית — עד שלושה ינןים

 לכל יום נ|סף
 (ג) מודעה קטנה — עד שלושה ימים |

 לכל יום נוסף
 (ד) מודעה זעירה — עד שלושה ימים

 לכל יום נוסף
 4. שלט — לכל מטר אורך או אם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר
 רוחב או חלק ממטר, ואם האורך וגם הרוחב הם מטר אחד
 ומעלה — לכל מטר מרובע של ! שטח השלט או חלק

 ממטר מרובע — |

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון לציוץ(מודעות ושלטים) (תיקון), תשט״ז—

 1955״.

ן י ב ה ג ש  מ
 נתאשד. ראש עירית ראשון לציון

 כ״ז באלול תשט״ו(14 בספטמבר 1955)
 (חמ 897205) ]

ה שפ"י!רא ש  מ
־ שר הפניני  י

 1 ע״ר 1934, תום' 1 מס׳ 414, עמי 1.

 תיקון סעי!) 8

 החלפת
 התוספת השניה

 השם
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 חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש״י—1950
 חוק עזר לאלונה בדבר אגרת העברת מקרקעים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים),
, מתקינה המועצה האזורית אלונה חוק עזר זה:  תש״י—1950 ג

i אגרת העברת מקרקעים מוטלת בזה על העברה של מקרקעים הנמצאים בשטח הט5ת אנדה l 
ת י ב ע ק 5  שיפוטה של המועצה האזורית אלונה וזה שיעורה: י ע
 מקרקעים

 (1) במכר או במתנה — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנות העברת קרקע) ושיעייי׳
 של המקרקעים ו

 (2) בחליפין — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנות העברת קרקע) הגבוה
 ביותר של אחד המקרקעים שבחליפין.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאלונה(אגרת העברת מקרקעים), תשט״ז—1955״.

י ץ ו מ ו ב  ש. ש ל
 נתאשר. ראש המועצה האזורית אלונה

 כ״ט באלול תשט״ו(16 בספטמבר 1955)
א ר י פ ה ש ש  >חמ 81111) מ

 שד הפנים

 ם״ח 58, תש״י, עטי 309.

 הגדדות

 גירו? חזיר
 והחזקתו

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להדר רמתיים בדבר חזירים ובשר חזיר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לה לפי כל דין, מתקינה המועצה המקומית הדד רמתיים חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ —המועצה המקומית הדד רמתיים 1

 ״ראש המועצה״, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן ו ׳

 ״בשר חזיר״, לרבות בשד או שומן טרי, קפוא, מקורר, משומר או מעושן שמוצאו מן החזיר,
 אברים או חלקים אחרים של החזיר וכן נקניק או כל חומר אחר מבשר זה.

 2. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו.

 3, י לא ימכור אדם חזיר או בשר חזיר ולא יגרום או ירשה שיימכר חזיר או בשר חזיר. טכירתהזיר
 או בשר חזיר

בשר חזיר שאין לגביו תעודה מאת רופא ממשלתי החרטת :  4. . ראש המועצה רשאי להחרים
* , , , " י י 8  המעידה כי אותו בשר ראוי לאכילת אדם. 0

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 5. ראש המועצה רשאי להינגס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם
 קוימו •הוראות חוק עזר זה. \

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס עשרים לירות.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר רמתיים(חזיר ובשר חזיר)׳ תשט״ז—1955*.

 רשות כניסה

 ענשים

 השם

 ! ב. א ב ן
 נתאשר. ממלא מקום ראש המועצה המקומית הדר רמתיים

 כ״ט באלול תשט״ו(16 בספטמבר 1955)
 (חט 821307) |

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המלומיות, 1941

 חוק עזר להדר רמתיים בדבר פתיחת עסקים• וסגירתם .

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית הדר רמתיים חוק עזר זה:••

 הגדרות י 1. בחוק עזר זה — ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית הדר רמתיים! ן

ז  ״חוק עזר למגדיאל״ — חוק עזר למגדיאל (פתיחת עסקים' וסגירתם)׳ תשי״א—21951

 ״תחום המועצה״, ״עסק״, ״בית אוכל״, ״בית עינוג״, ״ימי מנוחה״, ״פתוח״ — במשמעותם
 בחוק עזר למגדיאל.

 תחולת הסעיפים 1א. הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר למגדיאל כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
ד 6 גם לחוק עזר זה. ע ־• 2 ׳ ?׳ נ ° ? י ' ,5 

 ענשים 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו 4- קנס עשרים לירות.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר דמתיןם (פתיחת עסקים וסגירתם), תשט״ז—
 1955״.

 \ ש. ל ד נ ר
 נתאשר. ראש המועצה המקומית הדר רמתיים

 כ״ט באלול תשט״ו(16 בספטמבר 1955)
 (חט 821308) • !

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים!

 עייר 1941, תום׳ 1 מם'1154, עמי 119.
 ק״ת 195, תשי״א, עטי 1477.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

. חוק עזר לנס ציונה בךבר מם עסקים.  י

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
׳ מתקינה המועצה המקומית נס ציונה חוק עזר זה ז  הרשויות המקומיות(מס עסקים)׳ 21945

 1. בחוק עזר זה — ייגיייי•

ו  ״חוק עזר ליהוד״ — חוק עזר ליהוד (מם עסקים מקומי), תשי״א—31951

 ״המועצה״, ״עס.ק״, ״עוסק״, ״מם״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר ליהוד׳ ובלבד
 שבמקום בו נאמר ״יהוד״ יראו כאילו נאמר ״נס ציונה״.

 2. (א) העוסק בתקופה שבין ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955) לבין י״ט בניסן תשט״ז הטלת מם
 (31 במרס 1956) או בחלק של התקופה האמורה, ישלם למועצה מס בשיעור שנקבע
 בתוספת. התחיל לעסוק אחרי י״ד בתשרי תשט״ז (30 בספטמבר 1955) או חדל לעסוק

 לפני התאריך האמור, ישלם מחצית המם האמור.

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

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

 י (ד) התחיל עוסק לאחר ששילם את המס, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעוד המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מהיום שבו התחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים 1 האחד תוך שלושים יום מיום פרסום חיק תשלוט ה!
 עזר זה ברשומות(להלן — יום הפרסום) והשני תוך ששים יום מיום הפרסום.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי יום הפרסום, ישלם את המס בבת אחת תוך שלושים
 יום מיום הפרסום או מיום בו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 3א. הסעיפים 4 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 4 עד 6 גם לחוק עזר זה.

 7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955) עד יום י״ט
 בניסן תשט״ז(31 במרס 1956).

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס ציונה (מס עסקים מקומי), תשט״ז—1955״.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳11541, עמי 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם' 1436, עמי 115.

 * ק״ת 177, תשי״א, עמי 1101.

 תחולת הסעיפים
 4 עד 6 לחוק

 עזר ליהוד

 תחולח
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פפת  תו

 סכום המם
 תיאור המלאכה או'העסק בלירות

 שיעורי המם לשנה

 סכום המש_
 תיאור המלאכה או העסק בלירות

 מכירה ותיקונים 58
72 
78 
58 
36 
29 
36 
60 
0.360 

24 

 חנות למכשירי חשמל ורדיו
 חנות לגלנטריה

 חנות מנופקטורה
 חנות לכלים וכלי בית

 חנות ספרים ועתונים
 חנות רהיטים

 חנות תמקוקים
 טרקטור לשימוש חקלאי תמורת תשלום

 כוורן — ׳5כל כוורת
I משתלן 

 לול שיש בו תרנגולות —
 עד 0¿2 7.500

 עד 500 15 201
 למעלה מ־500 30
 מוכר נפט 15
 מונית 24

־ ן  מספרה —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 25

 המעסיקה עובדים שכירים —
36 i l 
72 : 2 

 משווקי פרי הדר — י
 מקומיים .350
 ארציים, שיש להם סניף בתחום המועצה 150
 מוסך לצביעת אוטומובילים 18
 מסעדה ובית קפה המספקים במשך החודש ארוחות —

 עד 0'30 40
 301 ומעלה 100

i 48 מזנון 
 מפעל לסיכה 35

 מאפיות המעסיקות פועלים —
b . 72 עי 

 6 עד 10 י 136
 '11 ומעלה 216
 סוכנות למכירת בנזין 50

 סוכנות למכירת בנזין ונפט 100
 סנדלר, חייט —

 המבצע תיקונים בלבד 12
 המבצע תיקונים והזמנות 24

 עגלון בשכר —
 בעל j עגלה יחידה 20
 בעל!עגלה זוגית 24
 צלם וצרכי צילום 24

 קולנוע שמספר מקומות הישיבה בו —
 עד 500 112
 501 |ומעלה 280
 קבלן לבנין 90

 קבלן לבנין וכביש 180
 קיוסק 12

 אוטובוסים — שירות עירוני או בין־עירוני . 750
 אספקת חשמל — חברה עם משרד או בלי משרד

 בתחום המועצה 750
 אטליז — שמספר לקוחותיו —

 עד 500 16
 501 ומעלה 24

 בנק 350
 בית דפוס 60

 בית מלאכה שאין-משתמשים בו בכוח מיכני —
 המעסיק עובדים שכירים 75

 בית מלאכה מיכני —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 48
 המעסיק עובדים שכירים עד 2 66

 למעלה מ־2 180
 בית חרושת לחמרי בנין —

 המעסיק עד 40 פועלים 144
 למעלה מ־40 500

 בית חרושת לקרח ומחסני קירור —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 75

 המעסיק 2 עובדים שכירים או יותר 150
 ביטוח, סניף או סוכנות 60
3  בית מרקחת 6
 בית חרושת לחוטים 60
 בית חרושת לשטיחים 36
 בית חרושת למרצפות 36

 הובלה — במכונית —
 עד 3/4 טון 15
 : למעלה מ־3/4 עד 2 טון 26

 למעלה מ־2 עד 5 טון 44
 למעלה מ־5 טון 60

 חנות מכולת שמספר לקוחותיה —
1  עד 100 8
 101 עד 200 34
 201 עד 300 42
 301 עד 400 58
 401 עד 500 72
 501 ומעלה 90

 חנות ירקות' שמספר לקוחותיה —
 עד 400 12
 401 עד 800 24
 801 עד 1500 35
 1501 ומעלה 50

 חנות עופות שמספר לקוחותיה —
 עד 500 24
 501 ומעלה 48
 חנות דגים 24

 חנות מספוא שמספר לקוחותיה —
 עד 100 60

 101 ומעלה 105
 חנות לחמרי בנין 66
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 סכום המס
 תיאור המלאכה או העסק בלירות

 מחלק חלב . 12
 שרברב —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 16
 המעסיק עובדים שכירים 24

 תעשיית יינות ומשקאות 168
150 0 ס י מ  תיקון קפיצים (
 חנות לזרעים ומכשירים חקלאיים 60
 חנות לנעלים 60

 תיאור המלאכה או העסס י י בלירות

 רופא, רופא שיניים 50
 מרפא. שיניים ׳ 60
 רוכל 10
 רפת י- לכל פרד• 2

 דיר שיש בו עזים —
 עד 5 6

 למעלה מ־5 12
 ריכוז החלב וחלוקתו '120

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

 כ״ז באלול תשט״ו(14~בספטמבר 1955)
 (חם 84106)

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים

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

ר מם עסקים ב ד וה ב ר קלנםו פ כ ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 י, וסעיף 3 לפקודת
׳ מתקינה המועצה המקומית קלנסווד. חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקיט), 21945

. הנדרות . . • ׳  1, בחוק עזר זה — . •
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קלנםווה ז 1

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת ן
 ״עוסק״ — כל עוסק בעסק בתוך אזור שיפוטה של המועצה 1

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. , (א) העוסק בתקופה שבין ט׳ בנייסן תשט״ו(1 באפריל 1955) לבין י״ט בניסן תשט״ז הטלת מס
 (31 במרס 1956) או בחלק של התקופה האמורה, ישלם למועצה מם בשיעור הקבוע בתוספת!
 התחיל לעסוק אחרי י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955) או חדל לעסוק לפני התאריך

 האמור ישלם מחצית המס האמור.

 י :(ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים ישלם מים בעד עסקו שבכל מקום
 ומקום•

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

 1 עייר 1941, תום'1 מסי 1154, עמי 119. *

 2 ע״ר 1945, תום' 1 מס׳ 1436,׳ עמי 115. . י -

 ?ובי) התסמת 556, כ״ז בתשרי תשט״ז, 13.10.1955



 (ד) התחיל עוסק לאחר ששילם את המס לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מהיום שבו התחיל לעסוק בעסק החדש.

 תשלום המם י 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים, האחד — תוך שלושים יום מיום פרסום
 חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), והשני ביום ט״ז בטבת תשט״ז(31יבדצמבר

.(1955 

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955) ישלם
 את מחצית המס בבת אחת תוך שלושים יום מיום הפרסום או מהיזום שבו התחיל לעסוק,

 הכל לפי התאריך המאוחר יותר. \

 סמכויות 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 ראש המועצה , , ,

 (1) מכל אדם שהוא׳ לדעת ראש המועצה׳ עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב
 באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו׳ לביצוע הוראות חוק עזר זה(

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו, תוך הזמן האמור׳ כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן המתקבל על הדעת, לכל מקום שבאזור
 שיפוטה של המועצה, כדי לברד אם עוסקים בו.

 עבירות וענשים 5. אדם שעשה אחת מאלה —

 (1) לא מילא אחרי דרישות ראש המועצה לפי סעיף 4 (א)׳ תוך הזמן הנקוב
 בה!

 (2) הפריע לראש המועצה או מ-נע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 (4) (ב) -

 דינו — קנס 20 לירות ובמקרה שהעבירה נמשכת, קנס נוסף של 2 לירות בעד
 כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או

 אחרי הרשעתו בדין.

 פטור 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 תחולה 7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט׳ בניסן תשט״ו (1 באפריל 1955) עד יום י״ט
 בניסן תשט״ז(31 במרס 1956)י

 השפ 8. לחוק עזר זה ייקרא ״הוק עזר לקלנסווה(מס עסקים מקומי), תשט״ז—1955״.

פפת  תו

ם לשנה מ  שיעור ה

 סכום המס סכום המס
 תיאור המלאכה או העסק בלירות תיאור המלאכה או העסק בלירות

 אטליז 20 חנות מכולת שמספר לקוחותיה —
 בית קפה 25 עזן 100 6
 בנאי 20 101 עד 150 9

 חייט 10 151 עד 200 12
 טייח או צבעי 15 201 עד 250 15
 טרקטור — עד 18 כ״ם 25 251 עד 300 18
 למעלה מ־18 כ״ם , 35 301 עד 350 21
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 סכום המם סכום המס
 תיאור המלאכה או העסק בלירות • תיאור המלאכה או העסק .'. בלירות

 351 עד 400 24 מאפיה . 15
 401 ומעלה 30 מכונות משא 20
 מכולת בלי מנות מזון 10 מוכר רהיטים 25
 מוכר — בגדים ישנים 10 נגריה 15
 בדים 10 סנדלר 15
 המרי חקלאות 10 רופא 30

 חמרי דלק ושמן 25 רוכל 5
 פירות או ירקות 15 כבשים לכל ראש 0.750

 מגהצה או מכבסה 10 . פרות —
 מסגריה או פחח 15 שנותנות חלב — לכל ראש 2.500
 מחחדד. R 1 ׳ שלא נותנות חלב — לכל ראש 1
 Cl IDU/J 13 חמורים — לכל ראש 1

 מוכר דגים 10 פרדות — לכל ראש 3
 מהנדס או קבלן 50 סוסים — לכל ראש 3

ב ן ח׳ ט י י מ ם א י ד כ ־ ל ד א ב  נתאשר. ע

 כי׳ה באלול תשט״ו(12 בספטמבר 1955) ראש המועצה המקומית קלנסווה
 (חמ 85280)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שד הפגים

 פקודת השעשועים הציבוריים, 1935
 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ,
 חוק עזר לקרית אונו בדבר אגרת רשיונות לבתי עינוג

בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 •י, וסעיף 9 , 
׳ מתקער! המועצה המקומית קרית אונו חוק עזר זה:  לפקודת המועצות המקומיות׳ 21941

 1. (א) בעד מתן רשיון שנתי לכל אחד מבתי העינוג המפורטים להלן תשולם למועצה אנרתרשיח
 המקומית קרית אונו אגרה בשיעור הנקוב לצד אותו סוג:

 (1) תיאטרון או קולנוע שמספר מקומות
 הישיבה בהם — י . - י

 לירות
20.— 
50.— 
75.— 

 _לירות_
12.500 

'25.— 
37.500 

 עד 100
200 —101 
 201 ומעלה

 (2) לבתי עינוג, פרט לתיאטרון וקולנוע,
 שמספר מקומות הישיבה בהם —

 עד 100
200 —101 
 201 ומעלה

 (3) לבתי עינוג ללא מקומות ישיבה — 20 לירות.

 1 ע״ר 1935, תום' 1 מם' 496, עמי 49.

 2 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 (ב) בעד מתן רשיון ארעי לבתי עינוג מכל סוג שהוא תשולש למועצה המקומית
'  קרית אונו אגרה בשיעור. של 1.250 לירה ליום. |. .

 2. . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית אונו! (אגרת רשיונות לבתי עינוג)׳. תשט״ז—
."1955 

ן ה ב כ ק ע  י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית אונו

 כ׳ באלול תשט״ו(7 בספטמבר 1955)
 (וזמ 852701)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפגים

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

 חוק עזר לרמת הדר בךבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית רמת הדר חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —

 ״חוק עזר ליהוד״ — חוק עזר ליהוד (מם עסקים מקומי), תשי״א—1951 3 5
 ״המועצה״, ״עסק״, ״עוסק״׳ ״מם״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר ליהוד, ובלבד

 שבמקום בו נאמר ״יהוד״ יראו כאילו נאמר ״רמת הדר״.

 2. (א) העוסק בתקופה שבין ט׳ בניסן תשט״ו](1 באפריל 1955) לבין י״ט בניסן תשט״ז
 (31 במרס 1956) או בחלק של התקופה האמורה, ישלם למועצה מס בשיעור הקבוע בתוספת«
 התחיל לעסוק אחרי י״ד בתשרי תשט״ז(30 בספטמבר 1955) או חדלי לעסוק לפני התאריך

 האמור, ישלם מחצית המס האמור. !
 (ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום.
 (ג) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום ישלם מם בעד עסק אחד בלבד, והוא

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר. ן

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם אתי המם, לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המם בעד עסקו הקודם ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל בעסק החדש. |

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: ה^חד — תוך שלושים יום מיום פרסום חוק
 עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), והשני \— תוך חדשיים מיום הפרסום.

 1 עייר 1941, תום' 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר 1945,.תום' 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 * ק״ת 177, תשי׳׳א, עמי 1101.

 הטלת מם:

 תשלום המס
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 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום.הפרסום ישלם את המס בבת אחת תוך שלושים
 יום מיום הפרסום או מהיום שבו התחיל לעסוק׳ הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 3א. הסעיפים 4 עד 6 לחוק,עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 4
 עד 6 גם לחוק עזר זר״

 7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט׳ בניסן תשט״ו(1 באפריל 1955) עד יום י״ט בניסן
 תשט״ז(31 במרס 1956<.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת הדר (מס עסקים מקומי)׳ תשט״ז—1955״.

פפת . י ; י  תו

ס לשנה מ • שיעורי ה ־ ׳ ־ . " . 

 סכום המס
 תיאור המלאכה או העסק בלירות תיאור המלאכה או העסק

 אטליז או הספקת בשר 6 מונית 18
 גז — חברה לייצור גז, הספקתו׳ חלוקתו 12 מחסן מספוא 75
 דירה פרטית בה מגישים ארותות בתשלום 6 מכונית משא 24
 חנות ירקות 6 מלון, פנסיון או אכסניה 6
 חנות לכלי בית 6 מתווך דירות או מקרקעים 6
 חנות מכולת 30 סוכן ביטוח • י־ , י־ 6

 חשמל — חברה לייצור חשמל — סנדלריה המעסיקה פועלים שכירים 12
 הספקתו וחלוקתו . 200 עגלה עם בהמה אחת 9

 טנדר עד 1 טון 12 עזים — פרט לשתים הראשונות — לכל ראש 500.—
 כוורן — לכל כוורת 080.— . קבלן בנין 24
 לול שיש בו למעלה מ־50 עופות — לכל ראש 020.— ־ קיוסק 6
 לחם — הספקת לחם לחנויות 12 רפת — לכל ראש 1.500

 מדגרה — קיבול של ביצים — עד 20000 40 שרברב, נגר או מקבל עבודות שונות 12
 20001 — 30000 60 שירות אוטובוסים 50
 30001 ומעלה• 80 שירות איסוף כביסה י 6
 מחלק נפט, קרח או חלב 6 תיישים — לכל ראש 1.500

 תחולת הסעיפים
 4 עד 6 לחוק

 עזר ליהוד

 תחולה

 השם

 סכום המס
 בלירות

ר ג ר ו ב ס נ ג ב ר ק ע  , . י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית רמת הדר

 כ״ז באלול תשט״ו(14 בספטמבר 1955)
.  (חמ 85456) י

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 תיקון טעות

 בסעיף 2 לצו תעריף המכס והפטור (מס׳ 22), תשט״ו—1955, שנתפרסם בקובץ
 התקנות 533, תשט״ו, עמ׳ 1206, בפרט 325ב(ב), במקום ״העלות״ צ״ל ״תעלות״.

 ןובץ התקנות 556, ב״ז בתשרי תשט״ז, 55&18.10.1
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