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 פקודת הנמלים
 תקנות בדבר שמירת טובין

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים *, והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנות אלה —
 ״תא״ — התא על יד שעד הכניסה לנמל המיועד לשמירת טובין!

 ״יממה״ •<-־ אותם חלקים מעשרים וארבע שעות הנמנות מחצות הלילה ועד חצות הלילה,
 בהם ניתן שירות שמירת טובין בתא!

 ״נמל״ — נמל חיפה ו

 ״המנהל״ — מנהל הנמל או מי שהוסמך על ידיו לשמש כמנהל לצורך תקנות אלה.

 2. שידות שמירת טובין בתא יינתן לבעלי רשיונות כניסה לנמל בלבד.

 3. לא יתקבלו לשמירה —
 (1) כסף, תכשיטים ודברי ערך אחרים ו

 (2) כל יחידת טובין שאחד מממדיה עולה על 60 סנטימטרים.

 4. בעד שמירת כל יחידת טובין בתא תשולם אגרה בשיעור 20 אגודות ליממה הראשונה
 ובשיעור 40 אגודות לכל יממה נוספת.

 5. המנהל רשאי לפטור מחובת תשלום האגרות לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה (שמירת טובין), תש״ך—1960״.

 הגדרות

 שמירת טובי!

 טובי! ש5א
 יתקב5ו ?שטירה

 אגרת שמירה

 פטור

 השם

ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י
 שר התחבורה

 ט״ז באב תש״ך (9 באוגוסט 1960)
 (חט 755108)

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פר? ק״ד, עט׳ 1146.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת הדיג, 1937
 תקנות בדבר דיג ספוגים

, והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום ״חמשה פונטים״ יבוא ״עשרים וחמש  1. בתקנה 5 לתקנות דיג הספוגים, 1937 3
 לידות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות דיג הספוגים (תיקון), תש״ך—1960״.

 תיסו! תקנה 5

 השם

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ט״ו באב תש״ך (8 באוגוסט 1960)
 (חט 73870)

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 667, עט׳ 137.

 2 ע״ר 1937, תום׳ 2 טם׳ 698, עט׳ 462.

 1774 קובי( התקנות 1043, ב׳ בא5ו5 תש״ד, 25.8.1960



 פקודת הדיג, 1937

 תקנות בדבר אגרו11 רשיונות לדיג

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 / והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 2 לתקנות הדיג, 1937 3 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנת משנה (10), תיקו! תקנה 2

 במקום ״250 מיל״ יבוא ״לירה אחת״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (3), במקום ״לירה אחת״ יבוא ״עשר תי>«ותקנר׳3

 לירות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג(תיקון מס׳ 5), תש״ך—1960״. השט

 ט״ו באב תש״ך (8 באוגוסט 1960)
ן י י ה ד ש  >חט 78870< מ
 שר החקלאות

 1 ע״ר 1937, תופ׳ 1 מם׳ 667, עט׳ 137.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ע״ר 1937, תזס׳ 2 «ס׳ 669, עט׳ 86 ; ק״ת 15, תשי״ט, עט׳ 193 ק״ת 1007, תש״ה עט׳ 1039.

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
 תקנות בדבר שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת התליום

 וסטריכנין
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956/ אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפרת תיקו! תקנח1
, בתקנת משנה (ג), במקום ״שלוש לירות״ יבוא ״חמש  התליום וםטריכנין), תשי״ט—1959 2

 לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים השם

 בגפרת התליום וםטריכנין) (תיקון מם׳ 2), תש״ך-1960״.

 ט״ו באב תש״ד (8 באוגוסט 1960)
ן י י ה ד ש  >חמ 738010) מ
 שר החקלאות

 1 ס״ח 206, תשט״ז, עט׳ 79.

 2 ק״ת 871, תשי״ט, עט׳ 754 ; ק״ת 1022, תש״ד, עט׳ 1364.

 קובץ התקנות 1043, ב׳ בא?ו5 תשייר, 25.8.1960 1775



 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
־משפחה י י ת עבודה׳ לגביי בנ כ ש יקה מ ר מז ר פטו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 (ב), 34 ר90 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—.
 11959, ולאחר התייעצות עם הארגון הארצי המייצג את המספד הגדול ביותר של העובדים
 במדינה, עם ארגוני מעבידים שלדעתי הם יציגים ונוגעים בדבר, ועם מועצת השירות, אני

 מתקין תקנות אלה:

״ 1. לענין סעיף 34 לחוק, בני משפחה הם: ח פ 1 !  בני ט׳

! ג ו  (1) בךז
 (2) הודה!

 (3) בן, בת«
 (4) סב, סבתא!
 (5) נכד, נכדה ?
 (6) אח, אחות?

 (7) בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי בני־ ש  ה

 משפחה), תש״ך—1960״.

א י ו ם פ ט ל ר ו י  כ״טבתמוז תש״ך (24ביולי 1960) ג
 (ח« 5288״ שד העבודה

 1 ס״ח 0ז2, תשי״ט, עמ׳ 32.

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
 תיקון הצו בדבר הקמת בתי משפט מחוזיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—11957י ובתוקף שאד
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

 הה5פתסעיר1 1. בצו בתי משפט (הודאות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים)׳
, במקום סעיף 1 יבוא סעיף זה:  תשי״ד—1954 2

 ״הגדרות 1. בצו זה —
 ״,מחוז״— כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות
, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות 3  ותיאורי גבולותיהם

 < המתוארים.״

 ה׳טם 2, לצו זה ייקרא ״צו בתי משפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט
 המחוזיים)(תיקון), תש״ך-1960״.

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ה באב תש״ך (18 באוגוסט 1960) פ
) שר המשפטים 7 0 0 8 ° ט ח ) 

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 2 היית 422, תשי״ד, עמ׳ 406.

 8 י״&531, תשי״ז, עמי 761.

 1776 קובץ התקנות 1043, ב׳ בא5ו5 ת׳ע״ר, 25.8.1960



 חול! בתי המשפט, תשי״ז—1957

 תיקנן הצו בדבר הקמת בתי משפט שלום

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט׳ תשי״ז—1957 *, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

, במקום סעיף 1 יבוא  1; בצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך-1960 2
 סעיף זה:

 ״הגדרות 1. בצו זה —
 ״מחוז״—כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות
, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות  ותיאורי גבולותיהם3

 המתוארים״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום) (תיקון מם׳ 2), תש״ך—
 1960״.

 כ״ה באב תש״ד (18 באוגוסט 1960)
) פ נ ח ס ד ו ז ן 7 0 0 6 ט 0 ח ) 

 שר המשפטים

 פ״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952

 צו בדבר פטור בעלי דרכונים של תאילנד מהוראות החוק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוקי הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 *, ואחרי
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הוראות החוק בדבר אשרה לא יחולו על אדם שניתן לו דרכון דיפלומטי או דרכון
 שירות על ידי השלטונות המוסמכים של תאילנד.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים של תאילנד), תש״ך—
 1960״.

 ט״ו באב תש״ד (8 באוגוסט 1960)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י ) ח 7 > 5 6 2 ט 4 ח ) 

 שר הפנים

 1 פ״ח 111, תשי״ב, עמי 354.

 קוב? התקנות 1043, ב׳ באלול תש״ד, 25.8.1960



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

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 11957, אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה—
 ״קפה ירוק״ — הגרגיר של פרי עץ־קפה, נטול קליפה!

 ״קפה קלוי״ — קפה ירוק אשד עקב תהליך קלייתו, נעשה חום ונותן ריח האפייני לקפה
 קלוי ?

 ״קפה טחון״ — קפה קלוי טחון?
 ״קפה״ — קפה קלוי או קפה טחון ?

 ״קלאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא קליית קפה ירוק או טחינת קפה קלוי?
 ״סוחר״ — קלאי, סוכן, משווק, סיטונאי או קמעונאי העוסקים בסחר בקפה או״ בהעברתו?

 ״שקיק״ —׳ שקיק כפול שחלקו הפנימי מפרגמנט, חלקו החיצוני מנייר, וחלקי השקיק,
 המודבקים אחד לשני לשם יצירת השקיק, אינם ניתנים להתרה אלא על ידי השחתת
 השקיק, לרבות שקיק אחר שאושר על ידי המנהל או על ידי הטכנולוג הראשי של חטיבת

 המזון במשרד המסחר והתעשיה ?
 ״מפעל״ — מקום שבו קלאי קולה קפה ירוק או טוחן קפה קלוי, לרבות מקום שבו מוחסן

 קפה ירוק או קפה ?
 ״ערבב״ — ערבב קפה ירוק או קפה בחומר אחד!

 ״תחליף קפה״ — כל מוצר שאינו קפה, לרבות קפה שהוסף לו חומר אחר, בין שהחומר הוא
 אחד מיסודות הקפד. ובין אם לאו?

 ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הםחד במזון, ייצורו והחסנתו),
.  תשי״ח—1958 2

 2. לא יחזיק קלאי קפה אלא בפחים סגורים.

 3. לא יערבב סוחר קפה ולא יחזיק קפה מעורבב ולא יעביר ולא יקבל, בשום דרך
 מדרבי ההעברה, את הבעלות או את ההחזקה על קפה מעורבב.

 4. (א) לא יארוז קלאי קפה טחון אלא בשקיק אשד אחדי אריזתו יכיל 100 גד׳ או
 200 גר׳ או 500 גד׳ או 1 ק״ג קפה ושנםגר בפלומבה באופן כזה שאינו ניתן לפתיחה אלא

 על ידי השחתתו.
 (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על אריזת קפה קלוי, ובלבד שהשקיק אחרי

 אריזתו יוכל להכיל גם 5 ק״ג קפה.

 5. הוראות סעיף 4 (א) לא יחולו על קלאי המעביר קפה טחון לצרכן אם הקפה הקלוי
 נטחן בנוכחות הצרכן.

 6. לא יעביד סוחר לאחד בשום דדך מדרבי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על
 קפה ולא יקבל סוחר כאמור קפה אלא אם הוא ארוז בהתאם להוראות סעיף 4.

 7. לא ישתמש קלאי במיתקנים המיועדים לטחינת קפה קלוי במפעלו אלא לטחינת
 קפה קלוי בלבד.

 ,הגדרות

 הה>קת הפה
 בפחיפ

 איסור ערבוב
 ^פה

 ,הםדרת האריזה

 סייגלסעי1י4

 סחר

 שימוש ,
 :כטיתקניפ

 1 פ״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ?״ת 793, תשי״ח, עם׳ 1184.
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 8. לא ייצר קלאי, לא יארח ולא יחזיק במפעלו תחליף קפה או המרי גלם העשויים .איסור ייצור
ה פ ק ף י ? ח  ׳לשמש לייצור תחליף קפה. ת

 9. הוראות סעיף 8 לא יחולו על קלאי, העומק כדין בסחר בתחליף קפה, אם הוא מיוצר סייג?סעיף?
 על ידיו לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, או על ידי אדם אחד בעל
 רשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשי״ח—
ת על ידי אותו אדם באריזה סגורה ומסומנת לפי הודאות א  1958 (להלן — הצו), והוא נ

 צו סימון מוצרים, תש״י—1950 3 (להלן — צו סימון).

ק איסור ייצור : ו ד ה י פ ק ק י ן ״  10. יצרן של תחליף קפה, לא יקלח קפה ירוק, לא יטחן קפה קלוי ולא י
 אי קפה במקום עסקו ולא יעביר לאחר בשום דדך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ?°",™7¿

 ההחזקה על קפה כאמור. 9*»

ה סייג ?סעיף 10, & ק ד ב ח ם  11. הודאות סעיף 10 לא יחולו על יצרן של תחליף קפה העוסק כךין ב
 שנקלה ונטחן על ידיו לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, או על ידי
A אדם אחר בעל רשיון לפי הצו והוא נארז על ידי אותו אדם באריזה כאמור בסעיף 

 המסומנת לפי הודאות צו סימון.

 12. מתן היתר לפי צו זה או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מת! היתר
 וביטולו מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

 13. צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של צו סימון או מכוחו של כל דין אחר. שטירת דינים
 אחרים

 14. בטלים — ביטו5 1
? 4  (1) צו הפיקוח על המזונות (ערבוב קפה), תשט״ז-1956

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אריזת קפה), תשי״ט—1959 י.
 15. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (קפה), תש״ך—1960״. השם

ר י פ ס ס ח נ  ב״א באב תש״ך (14 באוגוסט 1960) פ
 (חט 740119) שר המסחר והתעשיה

 3 ?״ת 70, תש״י, עמי 529.

 * ק״ת 570, תשט״ו, עט׳ 286.
 5 ק״ח 862, תשי״ט, עט׳ 625.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר ייצור חומץ וחומץ מחוקה והסחר בהם א•-:\

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

 1. אחרי סעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה), תשי״ט— הוספת סעיף 8
יווסף סעיף זה: (להלן — הצוהעיקרי), 2 1959 

 ״הסדרת חשיטוש 8. (א) לא יוסיף אדם חומץ מחוקה למזון, המיועד לצריכה בארץ,
 בחומזטחי״ח• ולא ישתמש אדם בחומץ מחוקה לייצור מזון כאמור.

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 ־ ק״ת 984, תשי״ט, עט׳ 1818; מ״ת 1008, תשייר, עט׳ 1067.
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 (ב) לא יוסיף אדם חומץ מחוקה למזון המיועד.לייצוא, ול^
 ישתמש אדם בחומץ מחוקה לייצור מזון כאמור, אלא לפי היתר בכתב:

 מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.״

 2. במקום סעיף 9 לצו העיקרי יבוא סעיף זה:
 ״הסדרת הםחי 9. (א) לא יעביר אדם העוסק בסחר במצרכי מזון, חומץ מחוקה, לא

. » ,  בחוט׳! מחוקה .״״,...״ .״1,. ״
? ירכשו ולא יחזיקו. י ; ט ז ה ו , ט ב  ו

 חוט׳! טחיקח (ב) לא יעביד אדם מזון, המכיל חומץ מחוקה לשם צריכתו בארץ,
 לא ירכשו ולא יחזיקו.״

 3. במקום סעיף 15 לצו העיקרי יבוא סעיף זה:
 ״תחי5ה 15. תחילתם של הסעיפים 6, 7, 8 ר10 היא ביום י״ג בטבת תשכ״א

 (1 בינואר 1961) ושל הסעיף 9 ביום י״ג באדר תשכ״א (1 במרס 1961)״.

 4. תחילתו של צו זה היא ביום ט׳ באב תשי״ט (13 באוגוסט 1959).

 5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(חומץ וחומץ מחוקה)(תיקון מם׳ 2),
 תש״ך—1960״.

 פ נ ח ם ם פ י ד
 שר המסחר והתעשיה

 ז׳ באב תש״ך (31 ביולי 1960)
 (חט 741100)

 תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם, תש״ח—1948
ר רישום כוח אדם ב ד  צו ב

 בתוקף הסמכות לפי תקנה 2 לתקנוודשעודחירום לגיוס כוח אדם, תש״ח—1948 *,
 שהועברה אלי, אני מצווה לאמור:

 1. ״בעל השכלה גבוהה״ — בעל השכלה גבוהה באחד המקצועות: הנדסה, אדריכלות,
 פיזיקה, כימיה, בוטניקה, זואולוגיה, ביולוגיה, חקלאות, מדעי הקרקע, גיאולוגיה, מתמטיקה?

 ״שאלון״ — שאלון שהכין המפקח הכללי על כוח האדם לצורך צו זה.

 2. (א) כל בעל השכלה גבוהה חייב למסור את כל הפרטים שבשאלון.
 (ב) את השאלון אפשר להשיג בסניפי משרד העבודה ירושלים, תל אביב וחיפה,

 ובמקומות ישוב אחרים — בבתי הדואר.

 3. בעל השכלה גבוהה, משמילא את השאלון וחתם עליו, ישלח אותו בדואר תוך חודש
 מיום פרסום צו זה ברשומות, למפקח הכללי על כוח האדם, משרד העבודה, ירושלים.

 4. הוראות סעיף 2 לא יחולו על בעל השכלה גבוהה שמסר פרטים לפי שאלון שנשלח
 אליו אחדי יום ו׳ בתמוז תש״ך (1 ביולי 1960) על ידי יושב ראש המועצה הלאומית למחקר

 ולפיתוח והמנהל הכללי של משרד העבודה.

 5. לצו זה ייקרא ״צו לגיוס כוח אדם (מפקד בעלי השכלה גבוהה במדעי הטבע, הנדסה,
 חקלאות ומתמטיקה), תש״ך—1960״.

ם ח ל ש א ר ש  י
 מפקח כללי על כוח אדם

 ט״ו באב תש״ך (8 באוגוסט 1960)
 (חט 75093)

 הגדרות

 חובת מטירת
 פרטים

 אופ! מסירת
 הפרטים

 פטור

 השט

 1 ע״ר תש״ת, תוס׳ א׳ טס׳ 23, עט׳ 82.
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 .!־ • ־ צו הקנייה מס׳ 659

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  1939 *, הסעיפים 14 (א) ר

 אלי ובתוקף שאד סמכויותי, אני מצווה לאמוד:

 1, צו הקנייה מם׳ 39 מיום 22.7.1941 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1116 מיום 24.7.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של דוד יצחק ארוטי מביטולה (מס׳ סידורי 7).

 2, צו הקנייה מס׳ 62 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1221 מיום 3.9.1942, יבוטל במידה
 שהוא חל על רכושו של וויקטור פהימה מניס (מם׳ סידורי 6).

 3, תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו באב תש״ך (8.8.1960).

 ט״ו באב תש״ד (8 באוגוסט 1960) י. ד ג י ו
 מזמ 2010ז< הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 טם׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 מדוד לסזלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 תקנות בית המטבחיים

ם י י ח ב ט מ ת ה י ת רשיון ב ר ג ר א ב ד פה ב  חוק עזר לחי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934ג, ותקנה 6 לתקנות בית
, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:  המטבחיים 2

, במקום תימווטעיו*1  1. בסעיף 1 לחוק עזר לחיפה (אגדת רשיון בית המטבתיים), תשי״ז—1957 8
 ״3 לירות״ יבוא ״6 לירות״.

 2. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לחיפה (אגרת רשיון בית המטבחיים) (תיקון)., תש״ך— השם
 1960״.

י ש ו א ח ב  נתאשד. • א
 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960) ראש עירית חיפה

 (חט 874025)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 חוקי א״י, כרד ג׳, עט׳ 1636; ק״ת 977, תש״ד, עט׳ 558.

 8 ק״ת 704, תשי״ז, עט׳ 1424.
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 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחיפה בדבר ניקוי כיבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1- מתקינה מועצת עירית חיפה
 חוק עזר זה:

 הגדרות 1, בחוק עזר זה —

t ״ביב״ — כל צינור מי ביוב לרבות בור רקב ובור שופכין 
 ״עידיה״ — עידית חיפה 5

.  ״מועצה״ — מועצת העיריה ז
t ״מהנדס״ — מהנדס העיריה לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה 

 v : ״ספק״ — אגף להספקת מים של העיריה וכל מפעל מים אחר המספק בתחום העירית מים
 י לפי חשבונות.

 2. המהנדס ינקה ביב סתום שאינו ברשות המועצה, ושאינו בור רקב או בוד שופכין
 הקולט מי תעשיה.

 3. המהנדס רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום, בו נמצא ביב, כדי לבדוק את
 הביב ולנקותו.

 4. לא יפריע אדם למהנדס ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 5. בעד ניקוי ביבים שאינם ברשות המועצה ישלם למועצה מי שחייב לשלם בעד
 אספקת מים אגרה בשיעור הנקוב בתוספת לכל מטר מעוקב מים שסופקו לו, ובלבד שב
 חישוב סכום האגרה לא תובא בחשבון כמות מים שהשתמשו בה, להנחת דעתו של המהנדס,
 להשקאת גינות או לצרכי תעשיה ומלאכה במידה שמים אלה אינם מוזרמים למערכת הביוב

 העירונית.

 6. האגדה כאמור בסעיף 5 תשולם לידי ספק המים במועד בו משתלם מחיר המים.

 7. ספק המים יעביר לעיריה בסוף בל חודש את סכום האגרות שגבה באותו חודש לפי
 סעיף 6.

 8. ראש העיריה רשאי לקבוע צורת חשבונות שיוגשו על־ידי ספק המים לצרכני המים,
 ומשנקבעה תחייב את ספק המים.

 ענשים 9. העובד על הוראה מהוראות הסעיפים 4׳ 7 או 8, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד,
 העבירה נמשכת — קנס נוסף 20 לירות בעד בל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 תחו?ה 10. תקפו של חוק עזר זה הוא עד יום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).

ק זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (ניקוי ביבים), תש״ך—960i״. ו ח ל 1  השם . 1

 ״:ניקוי ביבים

 ;סמכות ?היכנס

 שימוש
 נכטכויות

 המהנדס :

 אגרה

 אופ! התשלום

 חובות הספה

 :,קביעת צורת
 :חשבונות

 1 ע׳׳ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 תופפת
 (סעיף 5) אגרה למטר:
 מעוקב באגורות

 1. מקום הספקת המים כמפורט להלן — ־־
 בתי מלאכה ותעשיה, בתי אירוח, מסעדות, חנויות דגים

 שיש בהן בריכות דגים, ומוסדות סוציאליים, בריאותיים,
 תרבותיים וחינוכיים שאינם מיועדים להפקת רווחים —

 בעד תצרוכת מים חדשית — עד 10 מטרים מעוקבים 10
 מעל ל־10 מטרים מעוקבים 7

 2. בל מקום אחר 10

י ש ו א ח ב  נתאשר. א
 א׳ באב תש״ך (25 ביולי 1960) ראש עירית חיפה

 (וזמ 87405)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 חוק עזר להרצליה בדבר היטל סעד ונופש

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש;

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וביוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וביוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם השגת

 רווחים !
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העידיה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ז

 ״עיריה״ — עידית הרצליה ן
 ״דאש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ן

 ״שירות״ —
 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ן

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

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

 * ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
 2 ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.

 יווביז התקנות 1043, ב׳ באלול ת׳ע״ו, 25.8.1960



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

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעץ — 3.
 (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.

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

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

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

 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת העדר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ד—1960 8
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת העירית

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

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 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 שידות במוסד, וכן
 לעשות בל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד חשבונות
 או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הודאות 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) עדך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו ן
 (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 להרצליה (היטל לצרכי סעד), תשי״ח—1958 4 — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (היטל סעד ונופש), תש״ד—1960״.

 ההיט? ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה ?הגיש
 חשבונות

 ו?נה? פניןפיפ

 ערר

 סמכויות המפקח

 עבירות וענשים

 ביטו5

 השט

 * ק״ת 974, תש״ד, עמ׳ 508.
 4 ק״ת 796, תשי״ח, עט׳ 1248.

 1784 קובץ התקנות 1043, ב׳ בא?ו? תש״ד, 25.8.1960



 תופפו* ראשונח
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שיעורי ה

 פטור

 פטור

 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 10% מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות

 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 20% מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות

 1(1) מוסד שדרגתו 1 —
 (2) מוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים —
 (3) מוסד שדרגתו 2 —
 (4) מוסד שדרגתו 3 —
 (5) מוסד שדרגתו 4 —

 (6) מוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו
 י  א

 (?) מוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו
 בי—

 (8) מוסד שהוא מועדון קלפימ —
 (9) מוסד שהוא אולמ משחקימ —

 תופפת שניה
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

 היטל םעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל 1 

 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השידות, לפי חוק עזר להרצליה (היטל סעד ונופש), תש״ך—
 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ר ה פ ח י ס  נתאשר. פ
 י״א בתמוז תש״ד (6 ביולי 1960) ראש עירית הרצליה

 (חט 82115)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשון־לציון בדבר בית המטבחיימ

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמבותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 ראשון־לציון חוק עזד זה:

 1. בסעיף 16 לחוק עזר לראשון־לציון (בית המטבחיים), תשט״ו—21954 (להלן — תיסו!םעי1*16
 חוק העזר העיקרי), בסעיף קטן (ה), במקום ״לירה אחת״ יבוא ״חמש לירות״.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ?״ת 492, תשט״ו, עט׳ 298 ; ?״ת 653, תשי״ז, עט׳ 389.

 מובץ׳ התמנות 1043, ב׳ באלו? תש״ר, 1960&.25 1785



 הוספת תוספת . 2. לאחר מעיף 18 לחוק העזר העיקרי תיווסף תוספת זו:

 ״תופפת
 (סעיף 16)

 אגרת שירותים
 באגורות

 יונה 2
 תרנגולת 5

 ברווז או בדבור 10
 אווז 10

 תרנגול הודו 15״

פ 3 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (שחיטת עופות) (תיקון), תש״ך—1960״. ש  ה

ל ק נ ר ו פ ה י ל  נתאשר. א
 י״א בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חמ 81653)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם ס עסקי ן בדבר מ ק עזר להדר־השרו  חו

 בתוקף סמכותה לפו סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית ד־דר־השרון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר להדר־השרון (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן—
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפת

ס לשנה מ  שיעורי ח

 תיאור המלאכה או העם?

 החלפת התוספת

 המס בלירות

70 

10 
25 
25 
50 

 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
 אגודה צרכנית שיתופית

 בית מלאכה —
 שאינו מעסיק עובדים

 המעסיק עובדים
 בית קירור

 בית חרושת למוז

15 
50 

50 
100 

 אטליז שמספר לקוחותיו —
 עד 500 נפש

 למעלה מ־500 נפש
 אוטו להובלת משא —

 עד 10 טונות
 למעלה מ־10 טונות

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
 : ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 : ק׳׳ת 669, תשי״ו, עט׳ 720; ק״ת 882, ת׳עי״ט, עט׳ 1016.

 1788 קובץ התקנות 1043, ב׳ באלול חש״ד, 25.8.1960



 תיאור המלאכה. או:העסמ הטס בלירות תיאור המלאכה,או העםמ המם בלירות
 זגג 5 מחלק לחם 5

 בית קפה, מסעדה, מזנון 50 מכון מים המספק מים —
 חנות מכולת 50 שלא במסגרת ישוב 50

 במסגרת ישוב אחד 100
 חנות מכולת 50

 חנות למכירת ירקות 10 מכון מים אחד 150

 חייט 5 מדגרה מסחרית 100
 חלוקת.קרח 5 מלחים 50

 חלוקת נפט 5 מהנדס 100

 מסגר 15 חשמלאי — מסגר 15
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 15

 המעסיק עובדים שכירים 25 מסגריה מימית 50
 חברה לאספקת חשמל 500 מרפא שיניים 10
 שירות להולכת נוסעים 600 מחלבה 50
 חברה לאספקת תוצרת חקלאית 100 מחסן תבואות 50
 חברה לאספקת תוצרת מזון 100 נגר 10
 חברה לעיבוד פרדסים בתחום המועצה המעבדת נגריה מיכנית המעסיקה עובדים 50
 שטח בדונמים — ספר 15
 עד 200 דונם 75 סוכן ביטוח 25
 למעלה מ־200 דונם עד 400 דונם 150 סנדלר 5

 למעלה מ־400 דונם 300 סוחר סיטונאי 100
 טנדר או ג׳יפ 20 קיוסק 15
 טרקטור שבעליו עובד בו אצל לקוחות 50 קולנוע 25

 מוסך לטרקטורים המעסיק עובדים — קבלן שהיקף עבודרנו בלירות לשנה הוא -
 עד 5 50 עד 10,000 50

 6 ומעלה 100 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 מחסן לאריזת ביצים 300 למעלה מ־20,000 עד 50,000 200
 מונית לשירות. הרבים 50 למעלה מ־50,000 עד 100,000 100

 מאפיה המוכרת — למעלה מ־100,000 1000
 עד 600 ככרות לחם ליום 100 רצען 5

 למעלה מ־600 ככרות לחם ליום 200 שרברב 50״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל ®19). תחי5י׳

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה לשנת הוראות מעבר
 1960/61 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר להדר־השרון (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך— השם

 1960״.

ם י ר פ א ־ ן  א. ב

 נתאשר. ראש המועצה האזורית הדר־השדון

 ב׳ באב תש״ך (26 ביולי 1960)
(82103) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 מובץ התמנות 1043, ב׳ באלול תש״ר, 23.8.1960 1789



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

 חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר מם עסקים

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

 1. במקום התוספת לחוק עזר לזכרוךיעקב (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן—
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 תח5פת התוספת

 ״תופפת

 •דרגה שתיקבע על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה.

 בתוספת זו —

 ״דרגה״ •

 שיעורי המס לשנה
 תיאור המלאכה אי העפק הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק הטפ בלירות

 בית מלאכה — שאינו מעסיק עובדים שכירים —
 שאין משתמשים בו במכונות מונעות בכוח

 מיכני 24
 שמשתמשים בו במכונות מונעות בכוח מיכני 40

 בית מלאכה — המעסיק עובדים שכירים —
 עד 2 48

 3 עד 5 100
 6 ומעלה 200
 בית מרקחת 60

 בית קולניע 400
 בית קפה, בית אוכל או מסעדה שדרגתם —

 I עד 2 40
 3 ומעלה 80
 בית קירור 48

 בנזין או נפט —
 חלוקה 18
 סוכנות 75
 סוכנות משנה 50

 תחנת דלק 150
 בנק, אגודה שתופית לאשראי או סניפיהם —

 המעסיקים עובדים שכירים —
 עד 10 750

 II עד 15 1200
 16 ומעלה 1500

 גז — סוכנות או חלוקה 60
 גזוז או גלידה — קיוסק 30
 גנון או גן ילדים פרטי 20

18 

24 
60 

1250 

200 
500 

1000 
1250 

50 
60 
60 

200 
50 

150 
40 

50 
100 
200 
500 

1000 

 אופטיקאי או שען
 אופניים, אופנועים או חלקיהם —

 מכירה או תיקונים
 אטליז

 :אספקת השמל

 אספקת מים — בכמות שנתית במ״ק •
 50,000 עד 100,000

 100,001 עד 200.000
 200,001 עד 400,000

 400,001 ומעלה

 ביטוח — סוכנות או סניף
 בית בד

 ;בית דפוס
 בית חרושת או תעשיה —

 ;־•־• לבלוקימ או חמרי בנין אחרים
 • לממתקים,.שוקולד או בםקויטים

 : לקרח
 לתבלין או שימורים

 בית חרושת או תעשיה אחרים —
 :המעסיקים עובדים שכירים —

 עד 2
 3 עד 5

 6 עד 10
 11 עד 20
 21 ומעלה

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

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

 3 ק״ת 688, תשי״ז, עט׳ 1150.

 1790 קובץ התקנות 1043, ב׳ באלול תש״ד, 25.8.1960



 תיאור המלאכה או העם? המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלימת -

800 
1500 
2000 

24 
24 
50 
30 
60 
48 
24 
50 
80 
12 
50 
8 

30 
60 
80 

100 
300 
400 
20 
36 

100 
150 
300 
500 
700 

1000 
1500 
2000 

50 
16 
6 

100 
50 

25 
40 
80 
50 

750 
 18״.

 16 עד 20
 21 עד 30
 31 ומעלה

 מכבסה
 מספרה

 מצרכי מזון — סוכנות או חלוקה
 מרפדיד•

 משתלה מסחרית
 מתווך, סרסור או רואה חשבון

 •נגריה •;־••-,-•
 נגריה מיכנית * -

 סיטונאי למצרכי מזון
 סנדלר

 עורך דין
 עתונים — סוכנות

 פנסיון, מלון, בית הבראה או בית מרגוע —
 שמספר המיטות בהם —

 עד 10
 11 עד 20
 21 עד 30
 31 עד 50

 51 עד 100
 101 ומעלה

 צבע
 צלם או חנות לצרכי צילום

 קבלן או קבלן משנה לעבודות בניה, שרברבות,
 חשמל, מים, כבישים, ביוב או עבודות כיוצא
 באלה — שהיקף עבודתו בתחוםהמועצה לשנה

 בקירות —
 עד 10000

 למעלה מ־10000 עד 20000
 למעלה מ־20000 עד 40000
 למעלה מ־40000 עד 60000

 למעלה מ־60000 עד 100000
 למעלה מ־100000 עד 250000
 למעלה מ־250000 עד 500000

 למעלה מ־500000
 קומפרסור — לכל כלי

 קרח — חלוקה
 רוכל - _

 רופא, רופא שיניים או מרפאת שיניים
 רופא וטרינרי

 ופת שיש בד. פרות גזעיות —
 4 עד 5

 6 עד 10
 11 ומעלה

 שיווק פירות או ירקות
 שירות אוטובוסים — עירוני או בין־עירוני

 שרברב

 הובלה במכונית משא, &יכלית או טנדר —
 ת י נ ו כ  לכל מ
 י עד 3 טונות

 !••• למעלה מ־3 טונות עד 5 טונות
 למעלה מ־5 טונות עד 7 טונות

 למעלה מ־7 טונות
 הסעד, במונית — לכל מונית

 זגג או עושה מסגרות לתמונות
 חייט או תופרת

24 
40 
60 
80 
50 
24 
24 

24 
24 

60 

24 
50 
24 
50 
48 
50 

50 
50 
30 
30 
25 

120 
36 
50 

400 
2000 

1 
4 

10 
20 
75 

350 
30 
60 

100 
20 
80 

100 
200 
400 

 חלב —
 תחנת ריכוז

 :חלוקה

 המרי בנין — חנות או מחסן
 חנות —

 :לבושם או תמרוקים
 לגלנטריה, טכסטיל או םידקית

 לדגים
 :לירקות או פירות
 לכל בו וכלי בית

 למכולת
 למכשירי חשמל או רדיו —

 מכירה או תיקונים
 למכשירי כתיבה, ספרים או םפריה

 לנעלים
 לצעצועים

 טבק או סיגריות — סוכנות או חלוקה ־
 טחנת קמח או מגרסה

 טכנאי שיניים
 טרקטור — לכל כלי

 יין — אחסנה בחביות לשימור או תסיסה
 יקב

 לול, שיש בו עופות מטילות —
 31 עד 50

 51 עד 100
 101 עד 150
 151 עד 200
 201 ומעלה

 מאפיה
 מדגרה מסחרית

 מהנדס, אדריכל או משרד טכני
 . מוסך לתיקוני כלי רכב

 :מזנון
 מחסן אספקה

 מחצבה או תעשיית סיד —
 המעסיקה עובדים שכירים —

 עד 5
 6 עד 10

 11 עד 15
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 תחי ?ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ד (1 באפריל 1960).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
 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.

 השט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (מם עסקים מקומי) (תיקון)׳ תש״ך—
."I960 

י ו ב ל ק ע  י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960)
 (חט 82500)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחצור כדבר כיעור קוצים

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

 הגדרות 1.. בחוק עזר זה —
 ,המועצה״ — המועצה המקומית הצור ?

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 ביעור קוציש 2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומד אחר, בשדה או תחת כיפת
 השמים, בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה.

 ענשים 3. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות.

ט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (ביעור קוצים), תש״ך—1960״. ש  ה

ל ל נ ד ם מ ן ל  ה
 נתאשר. ראש המועצה המקומית חצור

 ג׳ בתמוז תש״ך (28 ביוני 1960)
 (חט 827504)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.
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 הגדרות

 חהיט? ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנה? פנקסים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשייט—1959

ד ונופש ע ר היטל ס ב ד ר ב  חוק עזר לחצו

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית חצור חוק עזר  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 זה:

 1, בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש!

 ״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)
 ״המועצה״ — המועצה המקומית חצוד !

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

 כולן או מקצתן!

 י ת ו ר י ש  ״
 (!) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם«

 .(2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גט
 דשות 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 המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת.הראשונה והשניה,
 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד 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 דשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד למקבלי
 שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 (א) ראש המועצה 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 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 * ט״ח 291, תשי׳׳ט, עט׳ 215.
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 עיר 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות
 המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—31960, לא יאוחד
 מהיום הארבעה עשר לאחד שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת

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

 סמכויות הטפקח 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבת,
 קבלה, פנקס או ספד 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 אחד הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה, או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוםה וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמך אחד שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדד 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.

 עכירות וענבים 8. י 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.

ט 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״. ׳*  ה

נה ת ראשו פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שיעורי ה

 (1) מוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) מוסד שעיקר עסקו מכירת משקאות קלים — פטור

 (3) מוסד שדרגתו 2 ומעלה — .5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות

ח י נ ת ש 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 שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לחצור (היטל סעד ונופש), תש״ך—

 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ן מ ס ד נ ל ל ל  נתאשר. ה
 א׳ בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית חצוד

 (חט 827505)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 י שד הפנים
 3 ק״ת 974, תשייר, עט׳ 508.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר ליקנעם בדבר מס עסקים

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

 1. בתוספת לחוק עזר ליקנעם (מם עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — חוק תיקון התוספת
 העזר העיקרי), יווספו פריטים אלה:

 מ  ״
 חלוקה או אספקה 200
 משקאות קלים — חלוקה — בעגלה או במכונית 50

 סוכנות לקבלת כביסה 18״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ד 1( באפריל 960i), תחילת

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה בעד הוראות מעבר:
 שנת 1960/61 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

ק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ר—960i״. חשט ו ח ל . 4 

ר י א מ ־ ן ר ב י א  מ
 . נתאשר. ראש המועצה המקומית יקנעם

 ב׳ באב תש״ר (26 ביולי 1960)
 (חמ 83114)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 , • י שר הפנים

 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 0פ׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1430, עט׳ 115.

 3 ה״ת 187, תשי״א, עט׳ 1262: היית 812, תשי״ח, עט׳ 1668.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לכפר־יאסיף! בדבר מניעת רעש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 המקומית כפר־יאםיף חוק עזר זה:

 1. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה המקומית כפר־יאםיף ולא יניח ולא יגרום שיוקם׳ איסור
ם חממת ד««• ד א 1 ן , ן ^ ן ט , ו ש ו מ ש ב י ׳ ש ה נ ש נ ד ו ״  בין השעות 23 עד 6, רעש חזק או ממושך או ח

 הגר, העובר או המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים, בין שהרעש נעשה בכלי נגינה,
 ברמקול, בצפירה, בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה, ובין שהוא נעשה בבל אופן אחר.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עובדיהם של מפעלים, בתי עסק ומקומות
 שניתן עליהם, רשיון לעסוק בתעשיה או במלאכה, כשהם מקימים רעש -לצורך ביצוע
 העבודה באותו מפעל, בית עסק או מקום, ובלבד שהרעש לא יהיה יותר על הדרוש לשם

 ביצוע העבודה האמורה.

 (ג) מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).

 יענשים 2. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יאסיף (מניעת רעש), תש״ך—1960״.

 י נ י י נ י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית כפד־יאםיף

 י״א בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960)
 (חט 834700)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 חוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

נה ו ם ארנ ו ר מתשל ר פטו ב ד  חוק עזר לכפר־ירוחם ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 37 לחוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950 י, וסעיף 9
 לפקודת המועצות המקומיות, 21941, מתקינה המועצה המקומית כפר־ידוחם חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־ירוחם!
 ״חמש שנים״ — כמשמעותו בסעיף 30 לחוק.

 2. כל בנין בתחום המועצה שגמר בנייתו היה לאחד ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948)
 ושנועד לשמש מפעל מאושר וכל תוספת לבנין כזה, יהיו פטורים׳ כל עוד הם מפעל מאושר,
 חמש שנים מתשלום ארנונת רכוש המוטלת עליהם על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־ידוחמ (עידוד השקעות הון) (פטור מתשלום
 ארנונה), תש״ך—1960״.

י ק נ י צ ס מ ו ח נ  פ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית כפר־ירוחם

 כ״ד בתמוז תש״ך (19 ביולי 1960)
 (חט 33533)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 הנדרות

 פטור טתשלום
 אמונה

 :השם

 1 ס׳׳ח 293, תשי״ט, עמי 234.

 2 ע״ו 1941, ונוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־שמונה בדבר מודעות ושלטים

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

 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית־שמונה (מודעות ושלטים), תשי״ט~ החלפת
 ״ . התוספת השניח.

 21959, תבוא תוספת שניה זו:

 ״תופפת שניה
 שיעורי האגרה

 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או
 במקום אחד —

 לכל שלושה ימים
 מודעה גדולה 2.75

 וכן 30 אגורות לכל טופס
 מודעה בינונית 1.25

 וכן 25 אגורות לבל טופס
 מודעה קטנה 0.75

 וכן 20 אגורות לכל טופס
 מודעה זעירה 0.40

 וכן 15 אגורות לכל טופס

 2. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה—לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי (ועד בכלל) או חלק מהשבוע 0.75

 3. שלט — עד 2/ג מ״ר 2.00
 למעלה מ־1/2 מ״ר עד 1 מ״ר 3.00
 למעלה מ* 1 מ״ד עד 2 מ״ר 4.00
 למעלה מ־2 מ״ר עד 3 מ״ר 6.00
 למעלה מ־3 מ״ד עד 4 מ״ר 9.00
 למעלה מ־4 מ״ר — לכל מ״ר או חלק ממנו 4.00

 4. לכל שלט נוסף אגרה כפולה מזו שנקבעה בפרט 3.

 5. שלט המואר באותיות ניאון או בכל צורה אחרת — לכל מ״ר
 או לחלק ממנו — לשנה 3.00״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־שמונה (מודעות ושלטים) (תיקון), תש״ך— השם
 1960״.

ד ש י א ר ז  נתאשד. נ
 י״א בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

 (חני 852013)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מש׳ 1151, עמ׳ 119.

 2 ק״ת 873, תשי״ט, עמ׳ 835.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־שמונה בדבר רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י י י ג  ה

ן  ״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) 2
 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה!

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי חייפ,
 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה«

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־שמונה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמד על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה!

 ״רשיון עונתי״ — רשיון ארעי שתקפו לעונה מסויימת)
 ״רשיון רגיל״ — רשיון שאינו עונתי!

 ״רשיון״ — רשיון עונתי או רשיון רגיל שניתן לפי חוק עזר זה.

 2. (א) לא יעסוק אדם כרוכל, אלא על פי רשיון שניתן מאת ראש המועצה ובהתאם
 לתנאי הרשיון.

 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.

 3. (א) לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עםקו, אלא אם ניתן לו מאת ראש המועצה,
 נוסף על הרשיון לפי סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש
.  רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך
 וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה.

 (ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונו, יגיש בקשה לכך חדשיימ לפני פקיעתו.

 5. (א) מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים
 לשיקול דעתו של ראש המועצה.

 (ב) לא יינתן לרוכל רשיון אלא על פי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו —
 על פי המלצת לשכת הסעד המקומית.

 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים אלא לאחר
 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.

 פקיעת רשיי! 6. רשיון רגיל יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ורשיון עונתי יפקע
 בתאריך שצויין בו.

 רעיו! ?רוכל

 רשיו! לשימוש
 בעגלה

 בקשה לרשיוז
 וחידושו

 מת! רשיח
 והביעת תנאים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מ0׳ 1184, עמ׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קמ״ג, עמ׳ 1427.

 3 חוקי א׳׳י, כרד בי, פרק קב״ח, עמי 1271.
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 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו, ויראהו למפקח או לשוטר בכל הצגת רעי״
 עת שיידרש לכך.

 8. רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו, במקוט נראה לעין, מספר מספר«ג5ה
 שנקבע לו על ידי ראש המועצה.

 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם ניתן אגרת דשי״ ,
 רשיון רגיל לאחר 30 ביוני, תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.

1ת י ש «ן»" א י י א ש " י ד י ל פ ו ע נ ק ת ו ן י ת ש י נ ק ת ו ב י א ד ר ו : ג ע ת  10. אם אין הוראה אחרת בפקודת ה
ת ג ו  המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה. י" ע

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו — איסור עיסיס
 (1) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד ולא יניח רוכל, לא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום איסור העמדה
 ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או סחורה שלא בשעת עיסוקו או כשאינו נמצא במקום.

 13. (א) שוטר או מפקח דשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו או את דוכנו ממקום םילוה עגלות
 שהם מצויים בו אם יש בכד משום עבירה על הודאות חוק עזר זה.

 (ב) לא סילק רוכל עגלתו או דוכנו לאחד שנצטווה על כך בהתאם לסעיף קטן(א),
 רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על •ידי אחדים,

 למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אחד שבו התנועה לא תופרע.

 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לידות. עונשי׳

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־שמונה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), ח׳״ם
 תש״ך—1960״.

 תופפת
 (סעיף 9)

 שיעור האגרה
 גלידות

 אגרת רשיון לפי סעיף 2 2
 אגרת רשיון לפי סעיף 3 (א) 5

ר ש י א ר ז  נ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

 י״ט באייר תש״ד (16 במאי 1960)
 (חמ 852022)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים

 קוב,( התקגות 1043, ב׳ באלול תש״ד, 25.8.1960 1799



 הברד• לאספקת מים 500
 מאפיה —

 100 ללחם 150
 250 למצות 100
 500 מחצבת כורכר 50
 צדבניה 50
 חנות מכולת 50
 400 מסגריה 20

 600 חלוקת מצרכי מזון וקרח לצרכנים, הובלה במי
 200 כונית — לכל מכונית 40

 500 חברה המביאה דלק לאזור 100
 30 בית חרושת לייצור סודה 50
 50 חלוקת נפט בקמעונות 15

 1000 בעל מכונית משא — לכל מכונית 50״

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

ר מם עסקים ב ד  חוק עזר לשפיר ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית שפיר חוק עזר זה:

.(להלן —  החלפתהתוםפת 1. במקום התוספת למוק עזר לשפיר (מם עסקים מקומי), תשי״ח—31958
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

ת פ פ ו ת  ״

ה  שיעורי המם לשנ

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה א( העסק . המס בלירות
 "-אגודה, חברה, קבלן או קבלן משנה לכבישים וביוב

 שהיקף עבודתם לשנה בלירות. הוא —
 2000 עד 20,000

 למעלה מ־20,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000

 אוטובוסים — שירות ביךעירוני המקיים בתחום
 המועצה תחנות איסוף נוסעים —

 עד 10
 למעלה.מ־10

 אגודה להולכת נוסעים או להובלת משאות באזור
 תחנת דלק, משאבת בנזין, נפט, סולר

 :קולנוע
 קיוסק או מזנון

 :חשמל — חברה לייצור או לחלוקה

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

 הוראות מעבר 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המם לשנת 1960/61 תוך חודש
 ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות. אולם כל סכום ששולם על חשבון המס לשנת

 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר (מס עסקים מקומי) (תיקון מם׳ 2), תש״ך—
 960i.״

ץ י ב ו ק ש ו ה מ ש  נתאשר. מ
 ב׳ באב תש״ד (26 ביולי 1960) ראש המועצה האזורית שפיר

(83631) 
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ק״ת 812, תשי״ח, עט׳ 1676; ק״ת 973, תש׳׳ד, עט׳ 491.

 תיקון טעות
 בתקנה 1 לתקנות המקדמה למסי הרכוש ולפיצוי נזקי מלחמה (מועדי תשלום המק־
 דמה), תש״ך—1960, שפורסמו בקובץ התקנות 1038, תש״ך, עמ׳ 1716, במקום ״שונים״ צ״ל

 ״שווים״.

 1800 קובץ התקנות 1043, ג׳ באלול תשייר, 25.8.1960
 המחיר 42 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


