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 פקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941
ת שפיר י ר ו ז א ם המועצה ה ו ח ת ע ב ק ר ק ר שימור ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

(להלן — הפקודה), 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941
, אני מתקין תקנות  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״המועצה״ — המועצה האזורית שפיר!

 ״המנהל״ — מנהל האגף לשימור הקרקע שבמשרד החקלאות!
 ״עיבוד״ — לרבות כריתה, עקירה, שריפה וסילוק של כל צמח בין שהוא נטוע ובין שהוא

 גידול בר.

 2. תחום המועצה כפי שפורט בפרט (מט) לתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות
, מוכרז כאזור מיוחד לצורך סעיף 2 לפקודה (להלן — האזור  אזוריות), תשי״ח—1958 3

 המיוחד).

 הגדרות

ה על ח נ  א
ר מיוחד ו אז . 

 עיבוד אדמה 3. לא יעבד אדם אדמה באזור המיוחד אלא בהתאם להוראות המנהל.

 4. לא ירעה אדם באזור המיוחד ולא יעביר דרכו צאן או חיית בית אחרת, אלא בהתאם
 להוראות המנהל.

 מרעה

ת המנה? 5. המנהל רשאי, בהודעה שתפורסם בדרך הנראית לו, לאסור כליל עיבוד אדמה או  :- סמכו מ

 מדעה, או העברת צאן או בקר או חיית בית אחרת, בשטח מסויים או בשטחים מםויימים
 שבתחום האזור המיוחד.

- פעולות למניעת 6. המועצה תפעל בתחומי האזור המיוחד למניעת סחף הקרקע, ותקים לשם כך מפעלים

ף י לפי הצורך ולפי תכנית שתוםכם בינה ובין המנהל ותדאג להחזקתם של מפעלים אלה. ח  ס

 פגיעה בפעולות 7. לא יפגע אדם ולא יעשה כל רבד העלול לפגוע בשלמות הפעולות או המפעלים כאמור

 או מפעלים בתקנה 6 או ביעילותם.

 : כניסה לאזור 8. המנהל וכל אדם המורשה לכך על ידיו או על ידי המועצה דשאים להיכנס לכל שטח

י שבתחומי האזור המיוחד, לשם פיקוח על קיום הוראות תקנות אלה, לשם ביצוע הפעולות ח י '  מ

 לפי תקנה 6 ועריכת החקירות והמדידות הדרושות לכך.

 9. העובר על תקנות אלה או על הוראה שניתנה על פיהן, דינו — מאסר ששה חדשים או
 קנם חמישים לירות או שני הענשים כאחד.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שימור הקרקע (תחום המועצה האזורית שפיר), תש״ך—
 1960״.

 עונשיז

 השט׳

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ה בםיון תש״ך (20 ביוני 1960)
 (חמ 73900)

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1097, עמ׳ 29 ; ם״ח 236, ת׳עי״וו, עמי 4.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1286.

 1330 קובץ התמנות 1021, ה׳ בתמוז תשייר, 30.0.1960



 פקודת הפטנטים והמדגמים
ת י ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  . ־ ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים / אני מתקין תקנות אלה:

ת פ ם י ה נ ח ו ש א ר ט m יי ה ר א פ י ב 2 י ט 6 ר ם פ י ק מ ׳ ב 2 ם י ט נ ט פ  1. בתוספת הראשונה לתקנות ה
 ״26 (א) בעד העתקת פירוט, לרבות שרטוט במכונת העתק

 או בעד העתק שמש של שרטוט — לכל עמוד 0.70

 (ב) בעד העתקה כאמור של כל מסמך אחר—לכל עמוד —1״

, תש״ד—960i״. ה׳»מ ן  2. )לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים (תיקו

ר ב ש א  ז
 נתאשר. רשם הפטנטים והמדגמים

 כ״ה בסיון תש׳ץ־ (20 ביוני 1960)
 (וומ 70511)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק ק״׳ה, עמ׳ 1053•

 2 חוקי א״י, כרד ג׳ עמ׳ 1974 : ק״ת 934, ת׳עי״מ, עמ׳ 1814.

 . פקודת הפטנטים והמדגמים
ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים ג

ח וזתו&פת י ק י , במקום פרט 20 יבוא פרט זה: ת  1. בתוספת הראשונה לתקנות המדגמים 2
 ״20 בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה —

• ״ ! •  לכל דמות -

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים (תיקון), תש״ד-1960״.

ד ב ש א  ז
 נתאשר. רשם הפטנטים והמדגמים

 כ<׳ה בםיון תש״ך (20 ביוני 1960)
 (חמ 70511)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 הראשונה

 חוקי א׳׳ י,.כרד ב׳, פרק ק״ה, עמ׳ 1053•
 חוקי א״י, כרד ג׳, עמ׳ 1957 ; ק׳׳ת 934׳ תשי׳׳ט, עמ׳ 1812.

 :קובי! התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש״ד, 30.6.1960 1331



 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

ת ״מחלה״ ר ד ג ר שינוי ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (2)'לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 1 (להלן — הפקודה),
, אני מצווה לאמור:  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת מדדי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בהגדרת ״מחלה״ בסעיף 2 (1) לפקודה תיווסף בסופה מחלה זו:
."Coital Exanthema — ״(אבבית) מפדחת ההזדווגות 

ו זד. ייקרא ״צו מחלות בעלי חיים (שינוי הגדרת ״מחלה״ ), תש״ך—960i״. צ ל . 2 

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ה בםיון תש״ך (20 ביוני 1960)
 (חט 73820)

 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1457, עט׳ 155.
 : ע״ר ת׳ש׳׳ח, תום׳ א׳ מט׳ 2, עט׳ 1.

 תיקו!
 הגדרת ״מחלה״

 השט

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ם יולי־ ואוגוסט, 1960 י ש ד ח י-פיקוח ב ם בנ ת למצרכי ו י ו ת חנ ר י ג ר ם ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק,הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות
.  למצרכים בני־פיקוח), תשט״ו—1954 2

 2. בתקופה המתחילה ביום ט׳ בתמוז תש״ך (4 ביולי 1960) והמסתיימת ביום ח׳ באלול
׳ לשבוע הוראות סעיף 2 (א) (1) לצו  תש״ך (31 באוגוסט 1960) לא יחולו לגבי הימים ב׳ רג
 הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות למצרכים בני־פיקוח), תשט״ו—1954, על בעל חנות
 המחזיק בימים האמורים את חנותו פתוחה באופן רצוף בשעות 7 עד 14, והמציג בחנותו

 במקום בולט לעין מודעה, כי חנותו תהיה פתוחה בימים אלה עד לשעה 14 בלבד.

 3. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סגירת חנויות למצרכים בני־
 פיקוח) (הוראות שעה, מס׳ 2), תש״ד—1960״.

 פרשנות

 הוראת שעה

ים נ  שמירת די
 אחרים

 השם

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ו בסיון תש״ך (21 ביוני 1960)
 (חמ 740111)

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 478, ו1׳8ט׳׳ו, עמ׳ 38.

 1332 קובי! התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש״ד, 0.6.1960



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר שינוי תואר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצדכים ושירותים, תשי׳׳ח— , י
 1957 *, אני מצווה לאמור: . .

, במקום ׳תיהיז 0עיי" 1  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שינוי תואר), תשי״ח—1958 2
 ההגדרה ״המנהל״ תבוא הגדרה זו:

 ״״המנהל״ —

 (1) מנהל חטיבת המזון ז

 (2) הממונה על יחידת המחירים והשיווק ן

 (3) מנהל מחלקת תעשיית מזון או סגנו!

 (4) מנהל היחידה לקמחים ושירותים מסחריים או סגנו!

 (5) מנהל מחוז תל־אביב או מגנוז ;

 (6) מנהל מחוז, חיפה או סגנו!

 (7) מנהל מחוז ירושלים %

 (8) מנהל מחוז באר־שבע או סגנו

 כולם במשרד המסחר והתעשיה״. ־

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שינוי תואר) (תיקון), תש״ך— השם
 1960״. . . .

ר י פ ס ס ח נ  כ״ובסיון תש״ך (21ביוני1960) פ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 1 1  >תמ 8

 1 פ׳׳ח 240, תשי״ח, עמי 21.

 2 ס״ת 786, תשי״ח, עמ׳ 1056 ; ק״ת 870, תשי״ט, עם׳ 740.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959
 כללים בדבר רישום

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 29 ד39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 תשי״ט—1959 •י, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה

 ומצווה לאמור: .

י ס פ  1. משווק יכין טפסי תעודות משלוח, כל אחת בארבעה העתקים, לפי הנוסח שהמועצה הכנת ט
 , . , תעודת טש5וח

 תקבע, ממוספרים במספר שוטף, בפנקסים בני עשר תעודות כל אחד. משווק ימסור לכל
 מגדל הקשור אתו פנקסים עם תעודות משלוח כשהן מוחתמות בחותמת המועצה.

ןץ רישום ע? ידי לן ש ת מ ד ו ע נ  2. מגדל ירשום כל משלוח של ירקות בזמן מסירתו למוביל על גבי טופס ו
 מגד5

 בארבעה העתקים. 1

 1 ס״ח 292, תשי״ט, עט׳ 222.

ו תש״ר, 30.6.1960 1333  שוב? התקנות 1021, ה׳ בתמו



 3. מגדל יחתום ויחתים, את המוביל על כל ארבעת ההעתקים של תעוז־ות המשלוח•*
 שלושה מהעתקים ימסור למוביל, והרביעי יישאר בידו כשהוא בלתי נתלש מהפנקס.

 4. מוביל ימסור למקבל הירקות שני העתקים של תעודת המשלוח שבידו, ולפי דרישת
 נציג המועצה ימסור את ההעתק השלישי שבידו בשער הכניסה לשוק הירקות. מקבל הירקות

 יחתום על שני העתקי תעודות המשלוח שנמסרו לו כאמור.

 5. מגדל שקיבל פנקס תעודות משלוח ממשווק יחזיר לו את הפנקס לפי דרישתו.

 6. מי שקיבל העתקים מתעודת משלוח לפי סעיף 4 או פנקס תעודות משלוח לפי סעיף 5
 ישמור עליהם במשך שנה אחת מיום שקיבלם.

 7. המועצה רשאית לדרוש מהמשווק את מסירת הפנקסים עם ההעתקים הבלתי נתלשים
 שקיבלם בחזרה לפי סעיף 5 וכן לדרוש ממחזיק ההעתקים לפי סעיף 6 מסירת כל ההעתקים

 שבידו.

 8. משווק ותעשיין המעבד ירקות ירשום ביומן משלוחי ירקות שקיבל לפי הנוסח שה
 מועצה תקבע. היומן יתנהל בשני העתקים והעתק אחד ממנו יימסר למועצה לפי דרישתה.

 9. מי שחייב לנהל יומן לפי סעיף 8 ימסור למועצה דין וחשבון לפי הנוסח שהמועצה
 תקבע, באחד ובחמישה־עשר לכל חודש, המסכם קבלת ירקות במחצית החודש הקודמת•

 10. מי שחייב לרשום כאמור בכללים אלה ימסור את הפרטים כשהם מלאים ונכונים.

 11. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום), תש״ך—
 1960״.

ה פ ע י ש ו ה  נתאשר. י
 כ״ו בסיון תש״ד (21 ביוני 1960) סגן יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חט 739903)

ר י פ ס ס ח נ ן פ י י  משה׳ ד
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959

 כללים לגידול ירקות בעונת קיץ וסתיו 1960

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 25 ו־29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:  תשי״ט—1959 ג

י  1. בכללים אלה —
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות!

 ״ירקות מתוכננים״ — עגבניות, מלפפונים, פלפל, גזר וכרובית!

 1 ט״ח 292, תישי״ט, עט׳ 222.
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• התקופה לגידול ירק פלוני ממין או זן פלוני, ואלה העונות: י  ״העונה״ -

 לעגבניות מזן מונימייקד מ־כ״א בתמוז תש״ך (16.7.60)
 עד י״ב בטבת תשכ״א (31.12.60)

 למלפפונים מ־ו׳ בתנןוז תש״ד (1.7.60)
 עד י׳ בחשת תשכ״א (31.10.60)

 לפלפל מ־ו׳ בתמוז תש״ד (1.7.60)
 עד י׳ בחשון תשכ״א (31.10.60)

 לגזר מ־ף בתמוז תש״ך (1.7.60)
 עד י״ב בטבת תשכ״א (31.12.60)

 לכרובית מ־ח׳ באב תש״ך (1.8.60)
 עד י׳ בחשו! תשב״א (31.10.60)

ח כלליות  המכםות הכלליות לגידול ירקות מתוכננים בעונה בכל שטחי הארץ הן: 2. מנםו

 לעגבניות מזן מונימייקר עד 9200 דונם ,,י/

 למלפפונים עד 6000 דונם

 לפלפל עד 2000 דונם

 לגזר עד 5000 דונם

 לכרובית 1 עד 4200 דונם

 3. המועצה תערוך משאל בין המגדלים בדבר השטחים אשר ברצונם ליעד לגידול ידקוה משאל ביו
3 המנדלים _ פ ב ם ף ו פ < ע,1 ת ף 2 י ע ס  מתוכננים במסגרת המכסה הכללית שנקבעה ב

 עתונים יומיים לפחות. המועצה רשאית לפרסם את ההודעה כאמור בכל דדך אחרת שתיראה
 לה. • • • .

 4. הנתונים שיתקבלו מהמשאל יימסרו לועדת המכסות לשם קביעת מכסות גידול המשאל חומר
׳ ת י 0 כ מ ת ה י ע י  אישיות לכל מגדל לגידול ירקות מתוכננים בעונה: 5

 5. פרט למקרה של היתר מיוחד מטעם המועצה לא יגדל מגדל ירקות מתוכננים בעונה, מכסות אישיות
 ,אלא אם נקבעה לו על ידי ועדת המכסות מכסת גידול, אישית ודק במסגרת השטח שנקבע

 לו במכסת גידול אישית כאמור, לכל מין וזן של ירק.

ת השם נ ו ע  6. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות ב
 קיץ וסתיו 1960), תש״ך—1960״.

ה פ ע י ש ו ה  י
 סגן יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 כ״ובםיון תש״ך (21 ביוני 1960)

 (חמ 739901)

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 קובץ התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש״ה 30.6.1960 1335



 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—1959
 כללים כדבר פיקוח על הסחר באגוזי אדמה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—
 1959 •י, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — המועצה)׳ כללים אלה:

 1. בכללים אלה—
 ״אגוזי אדמה״ — לרבות אגוזי אדמה מקולפים.

 2. קבלן מורשה ימיין לפי הוראות המועצה את כל אגוזי האדמה שרוכזו על ידיו ויעמי
 דם, בין הממויינים ובין הבלתי ממויינים, לרשות המועצה במועדים ובכמויות כפי שהיא

 תקבע.

 3. לא יקלף אדם אגוזי אדמה׳ פרט לקליפת כמויות השכיחות לצריכה עצמית או בבית
 בד לשם ייצור שמן, אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. לא יחזיק קבלן מורשה אגוזי אדמה ולא ימיינם אלא במחסן שאושר מראש בכתב על
 ידי המועצה. תקפו של האישור יהיה לתקופה שתיקבע בו ושלא תעלה על שנה, והוא ניתן

 לחידוש. האישור יימצא בבל עת במחסן שאליו הוא מתייחס ויהיה מוצג במקום בולט לעין.

 5. על סירוב המועצה. לאשר מחסן לפי סעיף 4 דשאי הקבלן המורשה לערוד בפני ועדת
 ערר של שלושה שתתמנה על ידי שר החקלאות.

 6. אגוזי אדמה שדימם הקבלן המורשה כאמור בסעיף 2, יארזם בשקים שיש עליהם
 סימון המועצה שנעשה לפי הוראותיה (להלן — שקים מסומנים) אם הם מיועדים ליצוא,
 ובשקים שייםגרו על ידיו בסגר המועצה ובהתאם להוראותיה (להלן — שקים סגורים) אס

 הם אינם מיועדים ליצוא.

 7. לא יוביל קבלן מורשה ולא ירשה להוביל אגוזי אדמה ולא יוציאם מרשותו אלא אם
 הס ארוזים בשקים מסומנים או בשקים סגורים כאמור בסעיף 6.

 8. אלה חייבים לנהל ספר מלאי:
 (1) קבלנים מורשים!

 (2) סיטונאים של אגוזי אדמה!
 (3) מחזיקי מחסנים לאריזת אגוזי אדמה!

 (4) בעלי מפעלים לאריזת אגוזי אדמה!
 (5) בעלי מפעלים לקילוף אגוזי אדמה 5

 (6) בעלי מפעלים לעיבוד אגוזי אדמה, לרבות קליה. .

 9. ספר המלאי כאמור בסעיף 8 יכלול רישומים לגבי כל כניסה ויציאה של אגוזי אדמה
 לפי פירוט זה:

 (1) תאריך כניסת אגוזי אדמה או יציאתם!

 (2) שם הספק או המקבל!
 (3) כמות אגוזי אדמה בעסקה.

 הגדרות

זי ן אגו ו  מי
ל ידי ע ה ט ד  א

 קבלנים פורשים

זי  קילו,•־ אגו
 אדמה על ירי

 קבלנים מודשים

 אישור מחסנים.
 של.קבלנים

 טור׳טיפ

 ערר

זי  אריזת אגו
 אדמה על ידי

 :קבלנים מורשים

י ז  הובלת אגו
 אדטה על ידי

 קבלנים מורשים

ל הו י  ;לחובת נ
 כפר מלאי

 :פרטי םפר
 המלאי

 1 ם״ח 277, תשי״ט, עט׳ 76.
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נאי  י.:10. י לעניו סעיף 8 יראו כסיטונאי של אגוזי אדמה מי שעוסק במסחר אגוזי אדמה גם טי סיטו

 בסיטונות וגם בקמעונות.

י ז  11. אדם שאינו מגדל וקבלן מורשה, לא יחזיק, לא יוביל ולא ירשה להוביל אגוזי אדמה החזקת אגו
 בכמות העולה על 50 ק״ג אלא בשקים סגורים.

י מ ג  12. הוראות סעיף 11 לא יחולו על החזקת אגוזי אדמה מקולפים מיובאים המיועדים דיז א
^ אדטה טי , ן ע כ ׳ ן ן מ ר ע ן צ י י ! ? & ש כ ד ך ש ״ ב י ל ב ע י ב ך ל י ן ע ם א ת 1 א א ב י י י ש י מ ך ל י ן ע מ  ע

 הובלתם על ידי אנשים האמורים ובלבד שהמטען מלווה תעודת משלוח כאמור בסעיף 13.

. י ז ץ  13. מגדל וכל אדם החייב בניהול מפר מלאי לפי סעיף 8 לא יוביל ולא ירשה להוביל הובלת א
. , אדמה לפי . 

ת ו ל מ  אגוזי אדמה אלא אם המטען מלווה תעודת משלוח הכוללת פרטים אלה: תעודת נ
 (1) שם השולח ומענו!

 (2) שם המקבל ומענו! י ׳
 (3) מספד השקים שבהם נארזו אגוזי אדמה שבמשלוח ואם לא נארזו בשקים —

 משקלם!
 (4) תאריך המשלוח! .

 (5) סימן זיהוי של צלי ההובלה!
 (6) חתימת השולח.

 14. לעניו סעיף 13 ישתמשו מגדלים וקבלנים מורשים בטפסי תעודות משלוח של המועצה טפטים רשמיים
 (להלן — טפסים רשמיים). מגדל וקבלן מורשה ימלאו לכל משלוח טופס רשמי בשלושה
 העתקים: העתק אחד ישמור אצלו במשך ששה חדשים, העתק שני יצרף למשלוח בשביל

 המקבל והעתק שלישי יעביר למועצה.

נים  15. כללים אלה אינם באים לפגוע בהוראות כל דין אחר. ׳ממידת די
 אחרים

 16. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (שיווק אגוזי אדמה לעונת 1959/60), ביטול
 תשי״ט—1959 2 (להלן — הכללים הקודמים) — בטלים.

 17. אישור למחסן שניתן לפי סעיף 3ב לכללים הקודמים יפקע ביום ח׳ באלול תש״ך (31 הוראת מעבר
 באוגוסט 1960).

 18. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה(פיקוח על הסחר השם
 באגוזי אדמה), תש׳יך—1960׳•׳.

ה ג ד ב ב ק ע  נתאשר. י
 כ״ו בסיון תש״ך (21 ביוני 1960) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

 (חמ 74:141)

ר י פ ס ס ח נ ן פ י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 2 ק״ת 919, ת׳צ)י״ט, עמ׳ 1561.
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 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
ת הנקיון ואיפור העישון ר י מ ר ש ב ד  חוק עזר לירושלים ב

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ — עירית ירושלים!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה!
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

 למעט בית מגורים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה;

 ״.מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העידיה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
 עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות לענין חוק עזר
 זה, שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

 6. בעל מקום ציבורי, או סדרן העובד בו או המפקח, יתדה בכל אדם הנמצא באותו
 מקום ועובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס׳ ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 עני* ים 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 150 לירות.

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תש״ך—
 1960״.

ם ו ־ ש ל ש  נתאשד. מ. א י
 ד׳ בסיון תש״ך (30 במאי 1960) ראש עירית ירושלים

 (חט 878026)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 איסור עישון

 איסור מכירת
 גרעינים או

 פיצותם

 איסור 5כ5וד
לת.  וזריקת פסו

 מודעות

 חובת התראה

 רשות כניסת

 1 עייר 1934, תום׳ 1 ט0׳ 414׳ עט׳ 1.

 1338 קובץ התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש״ד, 30.6.1960



 הגדרות

 ההיטל ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות ולנהל

 פנקסים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לפתרדתקוה בדבר היטל מעד ונופש

, וחוק הרשויות המקומיות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
, מתקינה מועצת עירית פתח־תקוה חוק עזר זה:  (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 1. בחוק עזר זה— י.

 ״היטל״ — היטל סעד ונופש! י ^
 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה׳ בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים!
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!

 ״עיריה״ — עירית. פתח־תקוה!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זח,

 בולן או מקצתן!

 י תי רו  ״שי
 , (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם!

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם
 רשות הכניסה למוסד!

 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
 של ספורט.

 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה. •

 (ב) ראש העיריה רשאי לספק לכל'מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את סכום
 ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש העיריה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למקבלי
 שירותיו, ומשנקבעה -^ לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 (א) , ראש העיריה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב!

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו!
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

,5 

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ס״ ח 291, תשי׳׳ט, עט׳ 215.
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 עיר 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש'י לועדת ל!*רר. בכוזב, י בהתאט "לתיןגות• • ׳הדשויומ
, לא יאוחר  המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי חדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 מהיום הארבעה עשר לאחד שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת

 העיריה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

ות המפקח 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבת, י  סמכו

 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד,
 וכן לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי

 לאפשר את ביצועו.

 (ב) בעל מוסד וכן אדה שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדד אם קויימו הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שידות למסור למפקח בל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 עבירות וענשים 8. מי שעשה אחת מאלה :

 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!
 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!

 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!
 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 דינו — קנס 500 לירות.

— בטל.  ביטול 9. חוק עזר לפתודתקוה (היטל לצרכי סעד), תשי״ג—1952 4

ט 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״. ש  ה

נה ת ראשו פ ס ו  ת

 (סעיף 2)

טל  שיעורי ההי

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור

 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת
 משקאות קלים — פטור

 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (4) במוסד שדרגתו 3— 7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (5) במוסד שדרגתו 4 — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו
 א׳ או ב׳ — .15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות

 (7) במוסד שהוא אולם משחקים — 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 ק״ת 313, תשי׳׳נ, עמ׳ 1ז2.
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ת שעידו פ ס ו  ת
 (םעיף 3)

ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל םעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוםד חייב לשלם לבעל המוםד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל מוםד חייב לגבות עקב השידות, לפי חוק עזר לפתודתקוה (היטל סעד ונופש),

 תש״ך—1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ש י ש ר ס ח נ  נתאשר. פ
 י״ט באייר תש״ך (16 במאי 1960) ראש עירית פתודתקוה

 (חמ 892000)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עידית תל־
 אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בסעיף 6 לחוק עזר לתל־אביב־יפו (אספקת מים), תשי״ט—1959 2 (להלן — חוק תיסון סעיףי•©. •
 העזר העיקרי), אחרי סעיף קטן(ד), יווסף סעיף קטן זה:

 ״(ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים
 בו מקצתם למגורים ומקצתם לצורך אחר, או המשתמשים בו לצרכים שונים,
 רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים בכמות המים שנרשמה

 על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם לכך.*•׳

 2. בסעיף 19 לחוק העזר העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי ״שנקבע בדרישה״ יווםף תיהוז סעי!* 19•
 ״להתקין, לשנות, לתקן, להפריד או להתקין מחדש רשת פרטית כדי לאפשר התקנת מד־

 מיס או״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(אספקת מים)(תיקון מס׳ 2), תש״ך— * השם
 960i.״

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשד. מ
 כ״ב בםיון תש״ך (17 ביוני 1960) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חט 899022)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 1 ע״ר 1*193, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ה״ת 922, תשי״ט, עט׳ 1618.
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 פקודת העיריות, 1934
 פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר אגרת רשיונות למכירת משקאות משכרים

, וסעיף 6 לפקודת מכירת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1
 משקאות משכרים, 1935 2, מתקינה מועצת עירית תל־־אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוקי־עזד לתל־אביב (מכירת משקאות משכרים) (דמי רשיונות),
 31945, תבוא תוספת זו:

ת *׳יי״ פ פ ו ת  ״
 1. בעד רשיון פוחד 100
 2, בעד רשיון לקמעונאי לשתיה מחוץ למקום 30

 3. בעד רשיון לקמעונאי לשתיה במקום
 (א) כשהמקום שבעדו ניתן רשיון משמש למכירת

 יין מהול בסודה לשתיה בכוסות במקום וכמות
 היין בכוס אינה עולה על שליש המשקה כולו 10
 (ב) בכל מקום אחר 50

 4, היה הרשיון כאמור בסעיפים 1—3 מוגבל למכירת
 יינות קלים ובירה — תשולם בעדו מחצית האגרה

 שנקבעה לו בתוספת זו.״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (מכירת משקאות משכרים) (אגרת
 רשיונות) (תיקון)תש״ך, —960i״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ח באייר תש״ך (25 במאי 1960) ראש עירית תל־אביבדיפו

 (חט 899015)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טם׳ 411, עמ׳ 1.

 2 עייר 1935, תום׳ 1 טס׳ 496, עמ׳ 33.

 8 עייר 1945׳ תום׳ 2 טס׳ 1451, עט׳ 1038 ; ק״ת 491, תשט״ו, עט׳ 275.

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

 חוק עזר לאונו בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה האזורית אונו חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

t ״המועצה״ — המועצה האזורית אונו 

.  1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119• י

 2 ע׳׳ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 1342 קובץ התקנות 1021, ה׳ בתטון תש״ד, 30.6.1960



׳ עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת! • י  ״עסק״ -
 ״עוסק״ — כל העוסק בעפק בתחום המועצה!

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ן
 ״דאש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״שנה״ — שנת כספים.

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

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

 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק

 ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.

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

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המם ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר חשלןםהמפ ...
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק־

 טובר או תוך 4 חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בבת אחת
 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

ות ראש י ב _ סמכו נ י כ  4. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש ב
 , , 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 המם, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה דשאי להיכנס.בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה׳ כדי
 לברר אם עוסקים בו.

ה __ עבירות וענשי־מ: ל א ת מ ח ה א ש ע  5. אדט ש

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

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 דינו — קנם עשרים לירות, ובמקרה׳ של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו
 נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו

 בדין.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. פטור
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 7. תחילתו של הוק עזי זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

— בטל.  8. חוק עזר לאונו(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3

 9. הוראות סעיף 3 לחוק העזר לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם בעד שנת
 1960/61 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאונו(מם עסקים מקומי), תש״ד—1960״.

 תהילה

 ב •ט.•?

 : הוראות מעבר

ת פ פ ו  ת

 שיעורי המס לשנה

ר המלאכה או העסק הטס בלירות  תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות תיאו

 אטליז 20 301 עד 400 46
 בית מסחר לחמדי בנין 25 401 עד 500 50
 , בית חרושת לפקקים 150 מכבסה 60
 ;בית קפה, מסעדה — מסגריה 20
 ; •ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 15 מספרה 13
 : -עם רשיון למכירת משקאות משכרים 25 משקאות משכרים — מכירה 20
ת קולנוע 75 נגריה 20 י ב ' 
 גן ילדים פרטי 30 פחח 20
 זגג 10 קיוסק, מזנון 20

ת דלק 150  חברת חשמל המספקת אור וכוח 150 תחנ
ת רכוז 24 שירות להסעת נוסעים 150  חלב — תחנ
 תעשיית בלוקים ומוצרי ביטון 150 ת ו נ  ח
 : דגים 10 מהסן להחסנת סחורות 50
פות 20 מכירת חלב 10  ;: עו

 ירקות 10 בית מלאכה —
 ספרים, מכשירי כתיבה, עתונים וכיוצא שאינו מעסיק פועלים 10

 באלה 10 המעסיק פועלים —
 ; מחסן תבואה ציבורי או פרטי 50 עד 2 10
ת של 10 פ ס ו  מאפיה — . לכל פועל נוסף — ת

 . שאינה מעסיקה פועלים 30 קבלן או קבלן משנה — חברה, מוסד שיתופי,
- המעסיקה פועלים 50 קואופרטיב, או יחיד — לסלילת כבישים,

ית אחרת  מוסך — לעבודות בנין או לכל עבודה קבלנ
 שאינו מעסיק פועלים 30 שהיקפם בלירות —

 המעסיק פועלים 100 למעלה «־2000 עד 5000 50
 מוביל קרח 10 למעלה מ־5000 עד 10000 100
 :מכולת7" שמספר לקוחותיה — למעלה מ־10000 עד 20000 200
 עד 100 16 למעלה מ־20000 עד 50000 750

 101 עד 200 20 למעלה מ־50000 עד 150000 1000
 201 עד 300 30 למעלה מ־150000 2000",

ן י ט ש ר ו ב ב ל  כ
 ראש המועצה האזורית אונו

א ר י פ ם משהי ש י י  ח
 שר הפנים

 נתאשד.
 ז׳ בסיון תש״ך (2 ביוני 1960)

 (חט 81012)

 ק״ת 720, תשי׳׳ז, עמ׳ 1718.

 1344 קובי! התקנות 1,021, 0, ה׳ בתמוז ה׳ע׳׳ד.(10x1.11?״.



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

 חוק עזר לגדרה בדבר מם עסקים

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

ספת  1. במקום התוספת לחוק עזר לגדרה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן _ החלפת התו
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

ת פ פ ו ת  ״

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס' בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
ת מכשירי כתיבה 30 ו  חברת אוטובוסים 1500 חנ

ת חנות המרי בנין 100 ח על ידי הברו  אספקת חשמל או כו
ות רהיטים 25  בתחום המועצה 1500 חנ
ות לכלי מטבח 30 ת לשנה, חנ ק פ ס מ  חברה להספקת מים ה
 במ״ק כל חנות אחרת 20

 עד 400,000 1000 חברה קבלנית לעיבוד חקלאי 150
 למעלה מ־400,000 1500 טכנאי שיניים 30
 קבלן שהיקף עבודתו במקום טרקטורים להשכרה — לכל טרקטור 50

— מאפיה 120 ת ו ר י ל  בשנה ב
 עד 25,000 36 מחסן מספוא 80
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 100 מרפאת שיניים 75
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 250 מכבסה 12

 למעלה מ־100,000 500 מחסן זרעים 150
 אטליז — מחלק קרח או נפט 6

 בשטח מחוץ לשיכונים 80 מספרה 10
 בשיכונים 20 מוסך —

. 1000 המעסיק פועלים 100 ק נ  ב
 בית מרקחת 20 שאינו מעסיק פועלים 60
 •בית חרושת — א משרד 30
 לקרח וגזוז 150 מהנדס, מודד או עורך דין 60
ית 40 נ  לקרח 50 מו
 בית מלאכה לחשמלאות 50 מסעדה ובית קפה • 60
 בית ,הבראה ופנםיון — לכל מיטה 2 סנדלריה 3

ות או מחסן לגז או חלוקת גז 80 כנ  בית מלאכה — סו
ת למכירת יין ומיצים בסיטונות 100 ו כנ  המעסיק פועלים 80 סו
 שאינו מעסיק פועלים 40 צלמניה 20

 חברת ביטוח 50 קולנוע 250
ות לחמרי חשמל 30 קיוסק 10  חנ

ות לטכסטיל 40 משאית —  חנ
ת לירקות 40 עד ן1 טון 20 ו  חנ
לת מחוץ לאזור השיכונים למעלה מ־*1 טון 40  חנות מכו

— לכל פרה 2 ת פ  שמספר לקוחותיה עד 150 10 ר
 למעלה מ־150 60 רופא 50
לת באזור השיכונים שמספר ריכוז חלב 50  חנות מכו
 לקוחותיה למעלה מ־150 30 שעו 20

ות דגים 15 תחנת דלק ושירותים 50?״.  חנ

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מט׳ 1151, עמי 119.

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

 3 ק״ת 682׳ תשי״ז, עמ׳ 1016.

תש׳׳ד, 30.6.1960 1345 !  קובץ התקנות 1021, ה׳ בתמוז



 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום.ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
 לשנת 1960/61 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1960״.

ל ק נ ר  נתאשר. א. פ
 י״ב בםיון תש״ך (7 ביוני 1960) ראש המועצה המקומית גדרה

 (וומ 81657)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 ממלא מקום שד הפנים

 שד הסעד

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לגליל-העליון בדבר היטל סעד ונופש

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית הגליל־העליון חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״היטל״ — היטל סעד ונופש !
 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון׳ בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וביוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בד, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדת קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים!
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הגליל־העליון !

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
 ״דאש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן !

 ״שירות״ —
 (1) אכסת וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם !

 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — ג6
 רשות הכניסה למוסד!

 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
 של ספורט.

 ההיטל ושיעורו 2• בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ט״ח 291, ת?}י״ט, עמי 215,

ח תש״ד, 30.6.1960 ט ת  1346 קובי! התקנות 1021, ה׳ ב



 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות ולנהל'

 פנקסים

 . ערר

יות המפיוה  סמכו

 עבירות וענשים

 ביטול

 השם

 3. (א) בעל מוסד יציג בה במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

 (2) הודעה׳ בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשני-:,

 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את סכום
 ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה ר!שאי לקבוע,׳ את צורת החשבון שיוגש( על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש המועצה דשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות י בכתב!

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו,
 (4) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה באמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

 6. עדר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת העדר בכתב, בהתאם לתקנות הרשויות
, לא יאוחר  המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערד), תיעז״ך—1960 3
 מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה׳ או על תביעת

 המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת סבירה׳ להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חש
 בון, קבלה, פנקס או ספר וחשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד,
 וכן לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי

 לאפשר את ביצועו.

 (ב) בעל מוסד וכן אדים שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכי
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמר אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות
 חוק עזר,זה או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!

 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 500 לירות.

 9. , חוק עזר לגליל־העליון(היטל לצדכי סעד), תשי״ט—1959 * — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־העליון (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״.

 י ק״ו! 974, תש״ד, עמ׳ 508.
 ק״ת 873, תשי״ט, עמי 827.

 קובץ התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש׳׳ו, 30.6.1900 1347



נה. ת ראשו פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שיעור ה

2 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות \  בתי מרגוע ובתי אירוח — %

יה ת שנ פ פ ו  ת
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שידות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השידות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לגליל־־העליוו (היטל סעד ונופש),

 תש״ך—1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

י ל ו כ ש ב א ק ע  נתאשר. י
 ב״ח באייר תש״ך (25 במאי 1960) . דאש המועצה האזורית הגליל־העליון

 (חט 81660)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 חוק עזר לגליל־התחתון בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית הגליל־התחתון חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה— י י י נ ן י : 
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הגליל־התחתון%

 ״.עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת?
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה %

 ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה%
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שנה״ — שנת כספים.

ת מס 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור ל ט ה ; 

 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי דד30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע
 על כך למועצה לפני ה־1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מצחית המם בלבד.

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

 1 ע״ ו 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ו 1915, תוס׳ X מס׳ 1436, עמ׳ 115.

! ת׳ש״ו, 30.6.1800  קובץ התקנות 1021, ה׳ נתטו



 (ג) י העוסק בעסקים שונים באותו,מ:קום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבה והוא העסק
- ן  :ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר. • . . י

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור :/״:*;,
 המס בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפלש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

, . ׳ •  3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים, האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר תשלום המם -
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר ישלם
 את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד

 יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

, : ש א ות ו י  4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב — סמכו
 , , , . 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 דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

ת וענשים רו  5. אדם שעשה אחת מאלה — עבי
 (1) לא מילא אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב

 בה!
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 4 (ב)׳
 דינו — קנס 20 לידות ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף 2 לירות בעד כל יום שבו
 נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחד הרשעתו

 בדין.

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

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960). תחי?״

, ר ב ע מ ת ו א ר ו  8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם בשנת 1960/61, ה
 ושיעור זד, ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. חוק עזר לגליל־התחתון(מס עסקים מקומי), תשי״א—31951— בטל. ביטיל

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־התחתון (מס עסקים מקומי), תש״ך—1960״. השם

 ק״ת 167׳ תשי״א, עמ׳ 875.
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 התוספת
 שיעור המם לשנה

ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאור המלאכה או העפה המס בלירות תיאו

 אגודה להזרעה מלאכותית 200 לכל ראש בקר 50.—
 זזברה לאספקת מים 400 לכל ראש צאן 05.—

י ת מכלי הסוגים או קבלנ רו  'חברה להובלת משאות 150 ספקי או קוני סחו
 חברה לאספקת חשמל 500 עבודות מסוגים שונים שהיקף מחזורם או עבו
 טרקטור להשכרה 20 דתם הנעשית בתחום המועצה בשנה הוא

רות)— בלי  מאפיה המספקת לחם לישובים בתחום המועצה 100 (
 מסגריה 15 מ־2,000} עד 5,000 50

סך 15 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100  מו
 מפעל חרושת 30 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 םחצבה 120 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500'

 מפעל לאיסוף אבני לקט 60 למעלה מ־50,000 1000
ת - ו  מקנה המוחזק באדמות שמחוץ למשבצת הקבועה שירות אוטובוסים המקיים תחנה או תחנ

ם המועצה 500  של ישוב — בתחו

י פ ו ל  נתאשר. משד, א
 ז׳ בםיון תש״ך (2 ביוני 1960) ראש המועצה האזורית הגליל־התחתון

 (.חט 81671)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ירתם סג ת בתי עסק ו ח י ת ר פ ב ד  חוק עזר לגני־־תקוה ב

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית גגי־תקוה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גני־תקוה;

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק,
 נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, מלון או פנסיון •,

 ״בית אוכל״ — כל מקום שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם אכילה או שתיה בו
 במקום, למעט קיוסק«

 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
 הציבוריים, 1935 2 !

, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה, תש״ח—1948 3
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם במוצאי יום המנוחה עם צאת
 הכוכבים, וכולל את ליל תשעה באב, שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו

 בשעה 5 למחרתו?
 ״פתוח״ — פתוח לקהל לשם קניה או מכירה, מתן שירות, הגשת אוכל ועשיית עסק.

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

 2 ע״ר 1935, תום׳ 1 מס׳ 496, עמי 49.

 3 ע״ר ת׳ע״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 4, עמ׳ 12.
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רת בתי עפק י  סג
ג -יי; ו נ  ובתי עי
 בימי מנוחה /.׳•

רת בתי עסק. י  סג
ב •טאינס מי  בי
 ימי מנוחה • •

 סגירת בתי אוכל
 בימי מנוחה י

 סגירת בתי אוב?
נפ  בימים שאי

 ימי מנוחה

 תחולה . ;

 עבירות
 וענשים

 השם

 2. ^ בימימב1חח לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק או בית עינוג.' :

 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ו6* ירשה לפתוח —
 (1) חנות לממכר מזון —

 בקיץ — בשעות שבין 20 לבין 5 ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30
 . בחורף — בשעות שבין 19.30 לבין 6 ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30 ז

 (2) קיוסק לממכר פירות, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות
 קרים (לא משכרים) — בשעות שבין 24 לבין 5 !

 (3) בית עסק שלא פורש בפסקאות (1) עד (2) — פרט לטחנת קמח —
 בקיץ — בשעות שבין 19 לבין 5 ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30 !

 בחורף — בשעות שבין 19 לבין 6 ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30 !

 אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז, וכ״ח באלול! ח׳ י״א, י״ב, וי-״ג בתשרי! ז׳ באדר
 עד נדו בר* י״א, י״ב וי״ג בניסן,׳ ב׳ ג׳ וד׳ בםיון, מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח

 כל בית עסק עד שעה 22.

 (ב) בסעיף זה —
 ״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול!
 ״חורף״ —התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.

 4. (א) ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל.

 (ב) בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף קטן (א) לא יפתח אדם ולא ירשה •לפתוח בית
 אוכל —

 (1) שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, מוסיקה וכיוצא באלה!
 (2) שלא פורש בפסקה (1) — בשעות שבין 22 לבין 10 ובשעות שבין 15 לבין

 זמן צאת הכוכבים.

 5. בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות שבין
 24 ובין 5.

 6. (א) הודאות הסעיפים 2 ר4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג או בית אוכל שבעלו
 אינו יהודי, הסוגר אותו בימי מנוחתק של בני עדתו.

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ד5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 פנסיון, אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והאוכלים את דברי

 האוכל או השותים את המשקאות בו במקום.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות.

 8. לחוק עזר זה׳ ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תש״ך—
 1960״.

י ן ב  ש. ח. ד ו
 ראש המועצה המקומית גני-תקוה

 נ תאשר.
 כ״ח באייר תש״ד (25 במאי 1960)

 (חמ 81736)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכרכור בדבר אספקת מים י

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה וסכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת

 מים׳ אגירתם והעברתם׳ והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטית 1
 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצויים בנכס והמשמשים לאס־

 פקת מים לאותו נכס!
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת ו

 ״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים המםופ־
 קים לנכס!

 ״נכסי׳ — בנין או חלק ממנו וקרקע תפוסה או פנויה!
 ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ואם ניתן רשיון להקים

j מפעל מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו 
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כרכור?
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש המועצה לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.

 2. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא
 לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
 (ב) תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום הינתנו.

 (ג) המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו,
 חייב להגיש למועצה, תוך ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.

 (ד) בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ׳־שלם המחזיק במפעל מים לקופת המועצה אגרה
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ה) הוראת סעיף קטן(ד) לא תחול על —
 (1) המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד,׳

 (2) תאגיד המחזיק במפעל מיש המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי משקיהם
 החקלאיים.

 לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו

 בצירוף מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם לקופת המועצה —

 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המנהל.

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית׳ לא ישנה רשת פרטית קיימת׳ לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים הדחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

. B V  1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, 119 '
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 אגרת הנחת
 צינור טיט

 רכישת מד־טיפ
 והתקנתו .׳.,.-•־

 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה, לשינויה או להחלפתה,
 אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.

 (ג) המנהל רשאי להורות ?יל החלפת האביזרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו
 הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע

 את פעולתו התקינה של מד־המים.

 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אם הוא מנהל.
 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה מד
 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל והצרכן חייב למלא אחרי הדרישה האמורה
 תוף עשרים יום. לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית המועצה
 לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתם של מד־המים

 והאביזרים בהתאם לחשבון. *
 (ג) בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) לא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן(ב), רשאי המנהל
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ה) בעד בדיקת מד־מים ישלם צרכן אגדה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 מד־מיס ישלם צרכן אגרה חדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי עובד

 המועצה או את הוצאות התיקון אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד המועצה.
 (ו) היה לצרכן יסוד לחשוש שמד־המים שבחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי הוא

 לדרוש מהמנהל שיבדוק את מד־המים ללא תשלום נוסף. נתגלה שמד־המים פעל כהלכה, .׳ ־•:,״•:
 ישלם הצרכן בעד הבדיקה אגרה כאמור בסעיף קטן(ה).

 7. (א) בעד אספקת מים לנכס׳ ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגדת מים בשיעור אגרת טיט
 שנקבע בתוספת.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם
 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס.

 (ג) לא פעל מד־מים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמות מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
 במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך חדשיים שלאחריה או לפי אותה

 התקופה בשנה הקודמת.

 8. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת אםפקת מים 5פי
י ד ז י  מים ולקבוע גו תנאים. ח

 (ב) היתד. סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

 9. המנהל רשאי, באישור המועצה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת פקרונות
 המועצה פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

 10. (א) אגדת מים תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם אם היתד. אספקת המים טועד התש5ים .;
 לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.
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 (ב) בעד אספקת מים לצורך בנדה ישולבו עפ מתן הרשיון לאותה בניד. על חשבון
 האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל; אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על" 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם

 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה.

9 לא יחולו על אדם שהמועצה אישרה אותו כמחוסר  11. (א) הוראות הסעיפים 7 ר
 אמצעים.

 (ב) המועצה רשאית לפטור מוסד צדקה, בריאות׳ סעד, חינוך׳ דית, תרבות, אמנות,
 או ספורט מתשלום לפי סעיף 7, כולו או מקצתו.

 (ג) הוראת סעיף 9 לא תחול על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה, בריאות,
 סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.

  ן כ ר צ  12. (א) המנהל יתרה ב
 (!) שלא סילק במועד הקבוע אח הסכומיפ שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה ו

 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל י,
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו

 מתבזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש ו
 (4) שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי אי

 תיקון מיתקני המים שברשותי.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, דשאי המנהל, בתום שבעה ימים מיום מסירת
 ההתראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן(א)(1) ו־(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה
 לפי סעיף קטן (א) (3) ו־(4), לנתק אה החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר

 בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי ־רשת הפרטית או מפעל מים.
 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים
 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים
 כאמור׳ הכל לפי הענין׳ ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

 13. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף 12 (ב) לא יחודש אלא לפי היתר
 בכתב מאת המנהל.

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
 (א), רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 14. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 אספקת המים, כולה או מקצתה.
 (ב) השימוש בסמכויות לפי סע

 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי ז)!וק עזר זה
,  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן(א)

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 15. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל
 זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו,
 לשנות, לסלק׳ למדוד או להנ

 ף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות

 לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן
 יח מחדש צינור׳ ברז או שסתום וכיוצא באלה«

 ניתוק החיבור

-חידוש חיבור
 שנותק

 יהפסקת טיט

 ~רשות כניסה
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 השימוש במים־

 מכירת מים

י  שמירה מפנ
 זיהום

נים  דרישת תיקו

וו שרברב  ושי

ת הודעה ו י ם  מ

 (2) !. לבדוק אם היה בזבוז׳ שימוש לרעה או זיהום של מים, או לברר את כמות
 .• המים שסופקה לצרכן.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 16. (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי
 בית או לצורך שקבע המנהל.

 (ב) לא יבזבז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור.
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמת או להפרעה לאספקת

 מים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

 לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
 (ה) לא יטפל אדם, למעט מנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־

 מים. ^ • י

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביד אותם לרשות אדם אחר — פרם לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את
 הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14— אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 המים.

 19. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב,
 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה, תוך זמן שנקבע

 בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעל של רשת פרטית או של חלק ממנה, שנמסרה לו דרישה כאמור,

 חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא הצרכן או בעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה אחרי דרישת
 ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות
 את הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל של הרשת הפרטית או של חלק ממנה, הכל לפי הענין.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן
 לו רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכם שבו הוא מבצע עבודות
 שרברבות או למחזיק בנכס כזה, בכל עת שיידרש לכך.

 (ג) ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
 מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד 31 במרס של השנה שלאחר נתינתו.
 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לקופת המועצה אגרה .בשיעור שנקצע

 בתוספת.
 (0 שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

 תקפו של הרשיון.
 21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
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 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו ארם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה.

 2 (א), 3 (א), 4 (א) ד(ב), 6 (א), 13 (א), 15 (ב),
 500 לירות ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב),
 סעיף 19 (ג) והיתד, העבידה נמשכת, דינו — קנס
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 23. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרכור (אספקת מים) (מס׳ 2), תש״ך—1960״.

 ׳טיעוד האנרה
ת  בלירו

250 — 

30 — 
0.75 

150 — 
0.075 
0.075 

,10 — 

0.70 

5.— 

0.40 

0.20 
0.08 
0.16 

0.04 
0.07 
0.10 

 תופפו!

 22. . העובד על הוראה מהוראות הסעיפים
 16, 17, 18, 19 ו־20(א), דינו — קנס
 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי

 נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת
 מראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 לשנה

.2 

.3 

( ד)  1. אגרת רשיון להחזקת מפעל מים (סעיף 2 (

— ( ( ג  2. אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 3 (

 א. לקרקע
 ב. לבנין— למ״ד

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) —
 א. באזור מגורים עד דונם של שטח הנכם

 לכל מ״ר נוסף
 ב. מחוץ לאזור מגורים — לכל מ״ר

( ( ג  4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (

) — לחודש ( ד  5. דמי שכירות מד־מים (סעיף 6 (

( ( ה  6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (

) — לחודש ה)  7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (

 8. אגרת מים (סעיף 7) —

 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 1. לשימוש ביתי
 כשכמות המים המסופקים לחודש היא —

 עד 5 מ״ק
 למעלה מ־5 ועד 8 מ״ק — לכל מ״ק

 למעלה מ־8 — לכל מ״ק

 לשימוש חקלאי
 כשכמות המים המסופקים לשנה לדונם במ״ק

 היא כמפורט להלן — לכל מ״ק
 עד 800

 למעלה מ־800 ועד 900
 למעלה מ־900

 ענשים
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- שיעור האגרה
 \ בלירות

 (ב) במקום שלא ד״רתקן מד־מיט — לחודש —
 1. לתצרוכת ביתית

 חדר אחד 1.50
 2 חדדיס 2.50
 3 חדרים —3
 4 חדרים 3.50
 2. לחנויות או בתי מלאכה —.1

 3. לשימוש חקלאי
 עד 1/2 דונם 2.50 י

 לכל 1/4 דונם או חלק ממנו 1.25
5.— ( ( ג  9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 12 (

) — לשנה —.10 ( ה  10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20 (

ם ש ץ ה ר ב  נתאשד. א
 ל׳ בניסן תש״ו (27 באפריל 1960) ראש המועצה המקומית כרכור

 (חמ 834300)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למרום־הגליל בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית מרוכדהגליל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרוס־הגליל!

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, בית חרושת, קיוסק, בית מלאכה, מזנון וכל מקום אחר
 שבו נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה או מתנהל עסק, לרבות מכירת כרטיסי כניסה
 למקום תרבות או ספורט, בריכת שחיה, בית נכות, תערוכה, גן חיות, ולמעט מלון, פנסיון,

t בית אוכל, בית עינוג ובית מרקחת 
 ״מזנון״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות ווד

ז  תעשיות (הסדרתו) 2
 ״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתו או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות

 והתעשיות (הסדרתו)!
 ״בית אוכל״ — מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה

 לשם צריכתם בו במקום, למעט מזנון, קיוסק, מלון, פנסיון ובית עינוג!
 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים

ז  הציבוריים, 1935 3

 1 ע״ר 1941, תוט׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.

 2 חוקי א״י, ברר בי, פרק קמ״ג, עמ׳ 1427.

 3 ע״ר 1935, תוט׳ 1 מט׳ 496, עט׳ 49.
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, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה׳•׳ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 4
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו

 בשעה 5 למחרתו ?
 ״פתוח״ — כולל אי־סגירת בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית עינוג והגשת אוכל או
 משקה ועשיית עסק, מלאכה או עינוג בתוך בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת או בית

 עינוג סגור.

 2. בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
 (1) בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה

 או משקאות קרים לא משכרים בשעות שבין 24 לבין 5 ;
 (2) חנות לממכר פרחים בשעות שבין 22 לבין 5 !

 (3) חנות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה (1)
 בשעות שבין 19 לבין 5 בתקופה שמן ה־1 באפריל עד ה־30 בספטמבר ובשעות

 שבין 19 לבין 6 בשאר חדשי השנה !
 (4) כל בית עסק שלא פורש בפסקאות (1) עד (3) בשעות שבין 19 לבין 5
 בתקופה שמן ד,־1 באפריל עד ה־30 בספטמבר, ובשעות שבין 19 לבין 6 בשאר

 חדשי השנה,
 אולם מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה 22 בכל אחד מהימים: כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול!
/ י״א, י״ב, י״ג, י״ד וט״ו באדר! י״א, י״ב, וי״ג / י / ט / ח  ח׳, י״א, י״ב וי״ג בתשרי! ז

 בניסן! ב׳, ג׳ וד׳ בסיון, אם אותו יום אינו חל בשבת.

 3. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק או בית עינוג.
 (ב) ביום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל.

 (ג) בימי מנוחה שאינם יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה
 לפתוח בית אוכל בשעות שבין 22 לבין 9 ובשעות שבין 15 לבין הזמן המוקדם משנים אלה:
 שעה 18 או סוף יום המנוחה, ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש בו אדם
 אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה או כיוצא באלה, ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה
 למכור או להגיש משקה או אוכל אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח

 אחר בחוץ או אל החוץ.

 4. לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי מנוחה
 בשעות שבין 19 ובין 6. ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו

 כשהגיע תורו לפי סדר תורנות שיקבע ראש המועצה.

 5. . הוראות הסעיפים 3 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת אשר
 בעליהם אינם יהודים ואינם פותחים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

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

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרום־הגליל (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תש״ך—
 1960״.

י ץ ו ב מ ו ל י ש ל  נתאשד. א
 ז׳ בסיון תש״ך (2 ביוני 1960) ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת בתי עסק ו י נ  ב
 בימים שאינם

 ."ימי מנוחה

י עסק ת ב ח ו י נ  ס
 בימי מנוחה

ת בתי ו י ג  ם
 מרקחת

 תחולה

ת ויענשים ו ו י נ  ע

 השם

 (חט 839401)

 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.
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 החלפת התוספת

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

 חוק עזר לעז תה בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ ומעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית עזתה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לעזתה (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1958 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 V ,תוספת

ת • ו ר י  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בל

 בית מלאכה —

 לנגרות 30• ״
ת 30  למסגרו
 •לפחחות 30
ת 30 פחו  לנ

 לסנדלרות וחפצי עור 30
י אופניים 30 נ  לתיקו
ני פרימוםים 20  לתיקו

 ביח״ר למשקאות קלים 50

ת טרקטורים 150  תחנ
בנק או שלי אגודה שיתופית  בנק או סניף של.

 לאשראי 150
,  קבלן או קבלן משנה, חברה, מוםד׳שיתופי

 קואופרטיב או יחיד לעבודות בנין, סלילת
 כבישים, חפירה, ביוב, קידוח או הכשרת

 קרקע אחרת, הנחת קווי מים וכל עבודה
 אחרת כשהיקפה השנתי של העבודה הנעשית

 בתחום המועצה בלירות הוא :

50 ,  עד 20,000 י
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 150
 למעלה מ־40,000 עד 80,000 300
 למעלה מ־80,000 עד 120,000 500
 למעלה מ־120,000 עד 160,000 750

 למעלה מ־160,000 עד 200,000 1000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 1300
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 1700

 למעלה מ־400,000 2000״

ם  חברה להולכת נוסעים המקיימת תחנה בתחו

 המועצה או המורידה ומעלה נוסעים
 בתחום המועצה 350

 חברה לאספקת מים 350
 חברה לאספקת חשמל 300
 חברה להובלת משאות 150

 כריית חול או כורכר 200

 מכירת דלק ואספקתו 150
, — ק ל ח  מ

 קרח 30
 נפט 30
 חלב 30
 לחם 50
י נעליים 20 נ  סנדלריד, ותיקו

ן — ת פחון, צריף, אזבסטו ו ב ר  חנות, ל
ת 20 רקו  י

 דגים 30

 אטליז 30
בה וצעצועים 20  ספרים, מכשירי כתי
 מגדניה 20
 מזנון 30
 קיוסק 20
 מסעדה 50

 מספרה 20

 מאפיה 100

כניה — מכלת 30  צו
ספת זו 30 ות אחרת שלא פורטה בתו  כל חנ

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ק״ת 841, תשי״ט, עמ׳ 275.
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 תחי?ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס ג ע  ו-ווראת מ

 לשנת 1960/61 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61, יראו אותו כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

ט 4. לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לעזתה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1960״. ש !  י

ץ י ב ו ל י פ ו ן ק ר ה  נתאשר. א
 י״ט בסיון תש״ך (14 ביוני 1960) סגן ראש המועצה האזורית עזתה

 (חט 84632)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 תיקון מעות
 באכדזת המים (אזור קיצוב הנגב), תש״ך—1960, שנתפרסמה בקובץ התקנות 1020,

 תש״ך, עמ׳ 1305, בתוספת, במקום ״דימונה ואפיקים״ צ״ל ״דימונה ואפקים״.

 קובץ התקנות 1021, ה׳ בתמוז תש״ו, 30.6.1960

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירוש׳לים
13.60 

 המהיר 48 אגורות


