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 קובץ התקנות
 ט״ז באלול תש״ך 1049 8 בספטמבר 1960

 עמוד

ת שירות שהחוק לא חל פ ו ק ת שירות המדינה (גימלאות) (חישוב גימלאות בעד ת ו  תקנ
1854 ,. . . . ״ • 960j—עליו) (תיקון)׳ תש״ך 

t . 1854 . 1960—תש״ך , ( ן קו ת שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית)(תי ו  תקנ
, .מחוז , גוש־דן, המרכז ן ת המים (אזורי קיצוב חוף־הכרמל—שומרון, עמק חפר, השרו  . אכרז

1855 . . . . . . .  ירושלים והדרום), תש״ך—1960 .
ת מדידת מים (תיקון תקנות)׳ תש״ך—1960 . . . . . . 1856 י  תקנ
1857 . . • ־ ׳ • . ־ על קידוחי מים (תיקון ׳תקנות),תש״ך—1960 . • ח. קו ת הפי ו נ ק  ת
, תש״ך—1960 . 1857 ( ן קו תי )  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השימוש במים ואספקתם)
, תש״ך—1960 . . 1858 ( ן קו (תי ( ז קו י ת (הקמת רשות נ ו נ  צו הניקוז וההגנה מפני שטפו

ת מים רו ב ועין־זיו והפעלת מקו  , צו המים. (צמצום הפקת מים ממעיינות עיךעינן, עיךאבי
 אחרים) (תיקון), תש״ר—1960 1858
ן בעצי פדר־הדר ובעצים אחרים), תש״ך—1960 , 1859 ב ים התיכו ת הצומח (ביעור זבו נ  צו הג
1859 . . ות המועצה לשיווק פרי הדר), תש״ך—1960 . . י ת פרי הדר (סמכו ו נ ק  ת
 צו ההגנה (כספים) (פטור), תש״ך—1960 . 1860
ם חובה על מחזיקי פרנקים צרפתיים), תש״ך—1960 . 1860  צו־שעת־חירום (שיעור תשלו
1861 . . . ׳ 11), תש״ך—1960 . ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממס ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

׳ 3),  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכסימליים לחמרי דלק) (תיקון מס
 תש״ר—1960 . . 1861
ן ליום הולדתו המאה של הרצל, תש״ך—1960 ׳. . 1862 ת זכרו  רשיון והיתר למטבעו

 מדור לשלטון מקומי
ן (היטל סעד ונופש)׳ תש״ן־—1960 . . . . . 1862 ק עזר לאשקלו  חו
ק עזר לבאר־שבע (היטל סעד ונופש)׳ תשייר—1960 . . . . 1865  חו
 חוק עזר לבאר־שבע (היטל עינוגים) (תיקון)׳ תש״ך—1960 . . . . 1867
ן(היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 . . . . . 1868 ו ן־לצי  חוקי עזר לראשו
 חוק עזר לאפקים (היטל עינוגים), תש״ך—1960 . . . . . . 1870
 חוק עזר לבית־דגן (מס עסקים מקומי), תש״ך—1960 . . . . . 1872
1875 . . . .  חוק עזר לבית־שאן (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 .
 חוק עזר לדימונה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1960 .. . . . : 1877
 חוק עזר לדימונה (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 . . . . . 1879
 חוק עזר להרי־יהודה (היטל סעד ונופש), תש״ר—1960 . . . . . 1881
ן (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ר—1960 . . . 1883 ק עזר לחבל־מעו  חו



 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 "׳*ו

 תקנות בדבר חישוב גימלאות בעד תקופת שירות שהחוק לא חל עליו ^

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ר72 לחוק שידות המדינה (ממלאות), תשט״ו—
 1955/ ובהמלצת ועדת השידות, אני מתקין תקנות אלה:

ח תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (ממלאות) (חישוב גימלאות בעד תקופת שירות ק י  מ

 שהחוק לא חל עליו), תשי״ח—1957 ־ (להלן — התקנות העיקריות)׳ אחרי ״חבר ממשלה
 כאמור בחוק המעבר, תש״ט—1949״, יווםף ״או חבר הכנסת״.

̂י׳ 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בפסקה (5), בסופה, יווסף ״לצודד פסקה זו יראו אדם מ יי ק י  ת

 כזכאי לפיצויים כאמור אף אם השלים פחות משנת שירות אחת או אם עבר לשרת את
 המדינה לפני י״ח בתמוז תשי״ג(1 ביולי 1953)״.

m לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (ממלאות) (חישוב ממלאות בעד תקופת n 3 
 שידות שהחוק לא הל עליו) (תיקון), תש״ד—1960״.

 ר באלול תש״ד (29 באוגוסט 1960)
ל ו כ ש י א ו ) ל o m 720607 

 שר האוצר

 1 ס״ח 188, תשט״ו, עמ׳ 136.

 2 ק״ת 756, תשי״ח, עמ׳ 481.

 חוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958

 תקנות בדבר בשירים לעבודה סוציאלית

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר13 לחוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958 ג
 לאמור:

 תיסיג מעיי 2 1. בסעיף 2 לתקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית), תשי״ט—1959 ־/
 במקום ״תעודת בגדות״ יבוא ״תעודת סמיכות״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית) (תיקון), ש |  י
 תש״ד—i960״.

 ב׳ באלול תש״ו (25 באוגוסט 1960)
 מזמ.asm י ו ם ף ב ו ר ג

 שר הסעד

 1 ם״ח 249, תשי׳׳ח, עמ׳ 103.

 2 ק״ת 947, תשי״ט, עמ׳ 2098•

ל תש״יד, 8.9.1960  1854 קובץ התקנות 1049, 0״\ באלו



 חולו המים,תשי״ט—1959
 ן י י 1 אכרזה על אזורי קיצוב

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 !מועצת המים ועם ועדות האספקה, אני מכריז לאמור:

 |1. כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת מוכרז. בזה כאזור שצריכת המים בו תהיה
 1קצובה.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת המים (אזורי קיצוב חוף הכרמל־שומרון, עמק חפר, השרון,
 גוש דן, המרכז, מחוז ירושלים והדרום), תש״ך—1960״.

 הוזופפו!

 1. י• אזור קיצוב חוף הכרמל־שומרון כולל את תחומי הרשויות המקומיות והשטחים כמפורט
 להלן:

 (1) עירית חדדה ז
 (2) המועצות המקומיות: טידת־הכרמל, עתלית, פורידים, זכרוךיעקב, בנימינה, אור־

 עקיבא, גבעת־עדה, כרכור, פרדס־חנה, באקה־אל־גרביה וג׳ת!
 (3) המועצות האזוריות: חוף־הכרמל, אלונה, מנשה!

 (4) השטח ללא שיפוט אזור כפד־גלים בנפת חיפה 1
 (5) השטחים ללא שיפוט בנפת חדרה, למעט השטח מזרחה ממועצה אזורית מנשה.
 2. אזור קיצוב עמק־חפר כולל את תחומי הרשויות המקומיות והשטחים כמפורט להלן:

 (1) המועצה האזורית עמק־חפר ן
 (2) השטח ללא שיפוט בנפת השרון מזרחה ממועצה אזורית עמק־חפד.

 3. אזור קיצוב השרון כולל את תחומי הרשויות המקומיות והשטחים כמפורט להלן:
t (1) העיריות: נתניה והרצליה 

 (2) המועצות המקומיות: בית־יצחק, כפר־יונה, פרדסיה, קדימה, אבן־יהודה, תל־
 מונה קלנסווה, טייבה, טירה, רעננה, כפר־סבא, מגדיאל, רמות־השבים׳ הדר־

 רמתיים, רמת־הדר, ג׳לג׳וליה, כפד־שמריהו, גליל־ים ורמתרהשרון!
 (3) המועצות האזוריות: חוף־השרון, השרון־הצפוני, הדר־השרון, השרון־התיכון

 והירקון!
 (4) השטחים ללא שיפוט בנפת השרון.

 4. אזור קיצוב גוש דן כולל את תחומי העיריות כמפורט להלן:
 תל־אביב־יפו, פתח־תקוה, בני־בדק, רמת־גן, גבעתיים, חולון ובת־ים.

 ׳5. אזור קיצוב המרכז כולל את תחומי הרשויות המקומיות והשטחים כמפורט להלן:
 (1) העיריות: לוד, רמלה, ראשוךלציון ורחובות!

 (2) המועצות המקומיות: קרית־אונו, אזור, אור־יהודה, כפר־קאםם, ראש־העין, גבעת־
 שמואל, גני־תקוה, כפר־גנים, יהוד, מחנה־ישראל, בית־דגן, באר־יעקב, נחלת־

 יהודה, נס־ציונה, כפר־יבנה, מזכדת־בתיה, גן־יבנה, גדרה«
 (3) המועצות האזוריות: אונו, מפעלוו־ראפק, מודיעים, עמק־לוד, גזה •גדרוה, ברנה

 גדרות, חבל־יבנה ונחל־שורק ז
 (4) השטחים ללא שיפוט בנפות: תל־אביב־יפו, פתח־תקוה, רחובות ורמלה.

 1 ם״ח 288, תשייר, עט׳ 166.

 >ןובץ! התמנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1960



 6. אזור קיצוב מחוז.ירושלים כולל את תחומי: הרשויות המקומיות במפורט להלן: .׳:
 (1) עירית ירושלים 5

 (2) המועצות המקומיות: בית־שמש, אבדגוש, דמת־רחל *
 (3) המועצות האזוריות: גיזו, אבן״העזר, הדי־יהודה והאלה.

 7. אזור קיצוב הדרום כולל את תחומי הרשויות המקומיות כמפורט להלן:
 (1) עידית אשקלון?

 (2) המועצות המקומיות: קדית־מלאכי, קרית־גת ושדרות!
 (3) המועצות האזוריות: באד־טוביה׳ חוף־אשקלון, שפיר, יואב, שער־הנגב ולכיש.

ן י י  כ״ט באב תש״ך (22באוגוסט 1960) משה ד
) שר החקלאות 7 0 6 2 4 מ 3 ח ) 

 חול, מדידת מים, תשט״ו—1955

 תקנות בדבר מדידת מים

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 ג
 אלה:

 1. בצו ובתקנות המפורטים בתוספת, כל מקום שנאמר בו ״מינהל המים״ קרי ״נציבות
 המים״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (תיקון תקנות), תש״ך—1960״.

 התושפת

!  (1) צו מדידת מים (אספקת מים במדידה), תשי״ח—1958 2
 (2) תקנות מדידת מים (מדי מים), תשי״ז—956! 3 ,

!  (3) הוראות מדידת מים (מדי מים), תשי״ח—1958 4
 (4) תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תשי״ח — 1958 5 5

 (5) תקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת בארות),
.  תשט״ז—1956 6

ן י י  כ״ט באב תש״ד (22באוגוסט 1960) משה ד
ט 73732< שר החקלאות ח ) 

 1 ם״ח 182, תשט״ו, עמ׳ 82 ; ס״ח 292, תשי״ט, עמ׳ 230.

 2 ק״ת 766, תשי״ח, עט׳ 658 ; ק״ת 790, תשי״ח, עמ׳ 1125 ; ק״ת 858, תשי״ט, עמ׳ 540 ;

 >ךת 888, תש״ד, עט׳ 741.
 3 ק׳׳ת 651, תשי״ז, עמי 356 ; ק״ת 925, תשי״ט, עמי 1672 ; ק״ת 988, תשייר, עט׳ 740.

 4 ק״ת 813, תשי״ח, עט׳ 1680 ; ק״ת 988, תשייר, עמי 741.

 5 ק״ת 767, תשי״ח, עט׳ 684 ; ק״ת 902, תשי״ט, עמי 1297 ; ק״ת 988, תשייר, עט׳ 740.

 8 ק״ת 599, תשט״1, עט׳ 714 ; ק״ת 988, תש״ך, עט׳ 740.

 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלו?ת׳ע״ד, 8.9.1960



ות בדבר הפיקוח על קידוחי מים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט״ו—1955 אני

 1 מתקין תקנות אלה: _

% ^ 3 \  1. בתקנות המפורטות בתוספת, כל מקום שנאמר בו ״מינהל המים״ קרי ״.נציבות המיס״. הח?8ת 0
 571! ם .!&.•.־'• לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיקוח על קידוחי מים (תיקון תקנות), תש״ד-1960״

 התופפת

!  (1) תקנות הפיקוח על קידוחי מים, תשט״ז—1955 2
ז  (2) תקנות הפיקוח על קידוחי מים (סתימת בארות), תשי״ז—1956 3
 (3) תקנות הפיקוח על קידוחי מים (רישום בארות), תשי״ח—1958 *.

ן י י  משה ד
 שר החקלאות

 כ״ט באב תש״ך (22 באוגוסט 1960)
 ו. חט 73743) י

 י ט״ח 182, תשט״ו, עט׳ 84.
 2 ק״ת 561, תשט״ז, עט׳ 164.

 3 ?״ת 661, תשי״ז, עטי 546.

 4 ק״ת 791, תשי׳׳ח, עט׳ 1149.

 .. :חוק הפ?ק!וח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
; . צו בדבר השימוש: במים והספקתם ! :,: : 

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 •י, אני מצווה לאמור:

פ פי  1. הסעיפים 4, 5, 6, 6א, 7, 8׳ 9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השימוש במים ביטו? סעי
(להלן — הצו העיקרי) — בטלים.  ואספקתם), תשי״ז—1957 י

נח  2. בכל מקום בצו.העיקרי במקום ״מינהל המים״ קרי ״נציבות המים״. החלפת מו

 ־: 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השימוש במים ואספקתם) (תיקון), ח׳טנ*
 תש״ד—1960״.

ן י י  משה ד
 שד החקלאות

 כ״ט באב תש״ד (22 באוגוסט 1960)
 (חט 70624)

 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.
 ק״ת 703, תשי״ז, עט׳ 1043.

 קובץ התקנות 1040, ט״ז באלול תש״ו, 8.9.1960 1857



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

 י צו כדבר הקמת •רשות ניקוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 *,
 אני מצווה לאמוד:

 1. בצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)׳ תש״ך—21960, כל מקופ
 שנאמר בו ״מינהל המים״ קרי ״,נציבות המים״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון),
 תש״ד—1960״.

ן י י  משה ד
 שר החקלאות

 כ״ט באב תש״ד (22 באוגוסט 1960)
 (חמ 75138)

 1 פ״ח 236, תשי״ח, עט׳ 4.

 2 ק׳׳ת 079, תש״ד, עט׳ 587.

 חוק! המים, תשי״ט—1959

 צו בדבר צמצום הפקת מים ממעיינות עין־עינן, עין־אביב ועין־זיו
 והפעלת מקורות מים אחרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק המים, תשי״ט—1959 *, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו המים (צמצום הפקת מים ממעיינות עיךעינן, עיךאביב ועיךזיו והפ
 עלת מקורות מים אחרים), תש״ך—1960 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״בחדשים יולי

 ואוגוסט״ יבוא ״בחדשים יולי, אוגוסט וספטמבר״.

 2. בתוספת לצו העיקרי, בפרט 1, במקום ״מינהל המים״ יבוא ״נציבות חמים״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו המים (צמצום הפקת מים ממעיינות עיךעינן, עיךאביב ועין־זיו
 והפעלת מקורות מים אחרים) (תיקון), תש״ו—1960״.

ר ו ט נ ם ק ח נ  מ
 נציב המים בפועל

 נתאשר.
 כ״ט באב תש״ד (22 באוגוסט 1960)

 (חם 73762)

ן י י  משה ד
 שד החקלאות

 1 0״ח 288, תשי״ט, עט׳ 166.

 2 ק׳׳ת 1022, תש׳׳ו, עמי 1365.

 1858 קובץ התקנות 1049, .ט״! באלול תש״ה 8.9,1960



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
 צו בדבר כיעור זבוב ים ׳התיכון בעצי פרי הדר ובעצים אחרים

 י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־10 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מצווי!
 לאמור:

ת י י ד נ  1. בצו זה - ה
 ״עץ הדר״ — עץ המניב פרי הדר:

 ״עץ פונדקאי״ — עץ המניב פרי ממשפחת הגרעיניים והגלעיניים או ממץ מנגו, תאנה, :
 קקטוס, גרבה, אבוקדו ואפרסמון, שאינו מהווה חלק של'מטע לא מעורב מאותו מין.

ס ו ם י ו ן ן ״ י ^  2. פעולות ריסוס נגד זבוב ים התיכון יבוצעו על ידי בעליו של עץ הדר ועל ידי ־
t בעליו של עץ פונדקאי בתקופה שבין כ׳ באלול תש״ד (12 בספטמבר 1960) לבין י״ז בםיון 

 תשכ״א (1 ביוני 1961).
ן הוראות ביצוע • , - ף ^, ג א 1 ה , ה נ ת מ ו א ר ו ה ם ל א ת ה ו ב ע צ ו ב  3. (א) הפעולות האמורות בסעיף 2 י

 הצומח או מי שהוסמך לכך על ידיו(להלן — מנהל האגף).
 (ב) בקשה למתן הוראות כאמור תוגש למנהל האגף תוך שלושה ימים מיום

 פרסום צו זה ברשומות. . :׳
ן ו ו ) המועצה ?שי 1 ן מ צ ן ל ן ם ע י ח ק פ מ ה כ מ ע ט ל מ ע ו פ ן ל ן ב י ן ך י ה ל ק פ ן ן י ש ל ה צ ע ו מ ן ו ד נ מ ת ן m נ ך צ ד ן צ ל , > 4 

 ^•-׳•׳ בסמכות מפקח

 5, לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (ביעור זבוב ים התיכון בעצי פרי הדר ובעצים השם
•  אחדים), תש״ך—i960״. ן

ו י י ה ד ש i באוגוסט 960) מ 2 3  ל׳ באב תש״ד (
 (חט 738007) שר החקלאות

 1 ם״ח 206, תשט״ז, עט׳ 70.

 פקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), תש׳׳ח—1948
ות בדבר ריסוס פרדסים נגד זבוב ים התיכון  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי ההדר (פיקוח ושיווק), תש״ח—11948,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1, על אף האמור בצו הגנת הצומח (ביעור זבוב ים התיכון בעצי פרי הדר ובעצינ! פטכות
ס פ ס י , מוסמכת המועצה לשיווק פרי הדד לבצע בפרדסים, בתקופה שבין ?  אחרים), תש״ד—1960 2

 כ׳ באלול תש״ך (12 בספטמבר 1960) לבין י״ז בסיון תשכ״א (1 ביוני 1961), פעולות
 ריסוס בהתאם להוראות מנהל האגף להגנת הצומח או מי שהוסמך לכך על ידיו על חשבון'
 בעלי הפרדסים או מחזיקיהם ולגבות את הוצאות פעולות הריסוס מבעלי הפרדסים או
 מחזיקיהם, לפי חישוב לדונם שתקבע, מתוך פדיון פרי ההדר ששווק על ידיה בעונה 1960/61.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פרי הדר (סמכויות המועצה לשיווק פדי הדד), תש״ך— השם
 1960״.

ן י י ה ד ש  ל׳ באב תש״ך (23 באוגוסט 1960) מ
 (חט 73705) שר החקלאות

 1 ע״ר תש׳׳ח, תוט׳ א׳ טפ׳ 6, עט׳ 15.

׳ ״ ׳ • • ־ • • • • • • .  2 ק׳׳ת 1049, תש״ד, עט׳ 1859. - •

 שובץ התמנות 1049, ט״ז בא?ו? תש״ד, 8.9.1980 1859



 תקנות ההגנה (כספים), 1941
 צו בדבר פטור מהוראות תקנה 4א(1)

, והסעיפים 14(א)  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א(1) לתקנות ההגנה (כספים), 1941 ג
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 פטיו 1. הוראות תקנה 4א(1) לתקנות ההגנה (כספים), 1941?, לא יחולו על מי שהודעת
, חלה עליו. הוראת סעיף זה לא תחול לגבי ניירות  הקי״א(״ ההגנה כספים (פטור), תש״ך—1960 3

 ערך שנרכשו מתושב ישראל תמורת מטבע ישראלי.

ט 2. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (פטור), תש״ך—1960״. ש  ה

ל ו כ ש י א ו  ל׳ באב תש״ך (23באוגוסט 1960) ל
י צ ו א ר ה ) ש 7 2 2 0 0 מ 1 ח ) 

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 2 טפ׳ 1138, עט׳ 1380.

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ טפ׳ 2, עט׳ 1.

 * ק״ת 995, תש״ך, עט׳ 824.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל על מחזיקי פרנקים צרפתיים

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 דד לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
 11958, אני מצווה לאמור:

 היטל עקב 1. מי שהבזיק, באמצעות סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות ההגנה (כספים),
, הפרנק ״ ! • י! •« , , ת ו ח י  פ

 הצרפתי 21941, לראשונה ביום המפורט בטור א׳ להלן, או בכל תאריך לאחר מכן, פרנקים צרפתיים

 המיועדים לתשלום תמורת יבוא סחורות, שתאריך שטר המטען שלהן הוא לפני התאריך
 המפורט בטור א׳ כאמור, או לפרעון חוב בקשר למימון יבוא הסחורות האמורות, או לתשלום
 שירותים שבוצעו לפני התאריך האמור, ישלם, למען ספיגתו ומניעתו של ריווח עודף, על
 כל 1000 פרנקים צרפתיים שהוחזקו על ידיו כאמור, היטל בשיעור המפורט בטור ב׳ להלן

 לצידו של התאריך:
 טור א׳ טור ב׳

 ט״ו באב תשי״ז (12 באוגוסט 1957) 85.9 אגודות
 י״ד בטבת תשי״ט (25 בדצמבר 1958) 64.1 אגורות

 •סילוק ההיטל 2. המועד לסילוק ההיטל יהיה ביום־ השימוש בפרנקים הצרפתיים ליעודם צאמור

 בסעיף 1, וכל תשלום שבוצע על פי הודאות המפקח על מטבע־חוץ בחוזרים לבנקים
 הסוחרים המוסמכים מיום י״ח באב תשי״ז (15 באוגוסט 1957) ומיום י״ח בטבת תשי״ט

 (29 בדצמבר 1958) יראו אותו כתשלום על חשבון ההיטל לפי צו זה.

ט 3. לצו זה ייקרא ״צרשעודחידום (שיעוד תשלום חובה על מחזיקי פרנקים צרפתיים), , ־ ׳  ה

 תש״ך—1960״.

ל ו כ ש י א ו  ז׳ באב תש״ך (31 ביולי 1960) ל
) שר האוצר 7 4 0 4 מ 3 ח ) 

 ״ טייח 268, תשי״ט, עט׳ 18: פ״ח 309, תשייר, עט׳ 43.

נץ התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1960  1860 קו



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 . י :״ תשט״ז—1956 י י י

י • ו י י  :,4 י י יי ! י י

ל י צו בדבר פטור ממם.הכנפה / : ! 
 : \ בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  ממס הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. איגרות חוב למוכ״ז ואיגרות׳ חוב הרשומות על שם — שכל אחת מהן צמודה מחציתה
 לשער הדולר ומחציתה למדד יוקד המחיה — של קרן קיימת לישראל, נושאות ריבית של
 6% לשנה, בסכום כולל של ששה וחצי מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנים 1963 עד 1972
 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ה׳ באלול תש״ך (28 באוגוסט 1960) — ההכנסה
 מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש

.  לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מם הכנסה, 1947 2

 2, לצו זה ייקרא ״.צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 11), תש״ד—1960״. השם

 ח׳ באלול תש״ך (31 באוגוסט 1960)
ל ו כ ש י א ו ) ל 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 שר האוצר
 1 ם׳׳ח 201, תשט׳׳ז, עט׳ 52.

 2 ע״ר 1947, תופ׳ 1 טס׳ 1508, עט׳ 77.

 פטור
 טטם הכנסה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר מחירים לחמרי דלק

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 1
. - • • ׳ • ' י : ר ו מ א  אני מצווה ל

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכסימלייס לחמרי דלק), ,תיקו! התוספת
 תשי״א—21951, בחלק בי, בטור ״גז נפט מעובד,״, במקום ״7.200״' יבוא ״7.78״, ובמקום

 ״7.825״ יבוא ״8.47״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ח באב תש״ך (11 באוגוסט 1960). תחי5ה >

 3. לצו זה ייקרא ,>צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכםימליים לחמרי דלק) השם
 (תיקון מס׳ 3), תש״ך—1960״.

 כ״ח באב תש״ד (21 באוגוסט 1960)
ל ו כ ש י א ו ) ל 7 2 6 0 ט 2 ח ) 

 שר האוצר

 1 ס״ח 210, תשי״ח׳ עט׳ 24.

 2 ק׳׳ת 176, תשי״א, עט׳ 1065 ; ק״ת 956, תש״ד, עט׳ 154 ; ק״ת 976, תש״ה עט׳ 537.

 TO התקנות 1049, ט״ז בא5ו5 תש״ד, 8.9.1960 1861



ות ההגנה (כספים), 1941  תקנ
 רשיון והיתר למטבעות•זיכרון ליום הולדתו המאה של הרצל

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי תקנות 3 ו־5 לתקנות ההגנה (בספים), 1941 ג
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני נותן רשיון והיתר זה:

 הגדור׳ 1. ברשיון והיתד זה —

 ״מטבעות זכדוך — מטבעות זכדון מזהב בערך נקוב של 20 לירות כל אחד שהוצאו על ידי
 $ בנק ישראל לציון מאה שנה להולדתו של הרצל.

ח 5פי 2. כל אדם רשאי לקנות מטבעות זכרון ולמכרם, ללוותם ולהלוותם, וכן לקבלם לרשותו  רשי
 תקנה 3 ,

 ולהעבירם מרשותו באופן אחר.

י 3. מותר לכל אדם להחזיק ולטלטל מטבעות זכרון ברשות הרבים כמשמעותו בסעיף 5 פ  י׳״יי' ל
 תקנה 5 , ,

.  לפקודת החוק הפלילי, 1936 3
ט 4. לרשיון ולהיתר זה ייקרא ״רשיון והיתד למטבעות זכדון ליום הולדתו המאה של ! ־ ׳  ה

 הרצל, תש״ך—1960״.
ד י פ ס ס ח נ  י״ב באלול תש״ך (4בספטמבר1960) פ

) שר המסחר והתעשיה 7 2 2 0 1  י"0 2
 ממלא מקום שר האוצר

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 2 טס׳ 1138, עט׳ 1380.

פ׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.  2 ע׳׳ר תש״ח, תו

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 652, עט׳ 263.

 מרור לסזלסון מקומי

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

 חוק עזר לאשקלון בדבר היטל םעד ונופש
 בתוקף סמכותה־ לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, וחוק הרשויות המקומיות

, מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:  (היטל סעד ונופש)׳ תשי״ט—1959 2
 חנדוות 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 ז
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לעניו חוק עזר זה;

 ״עיריה״ — עירית אשקלון!!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העידיה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 בולן או מקצתן«

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 סייח 291, תשי״ט, עט׳ 215.

 1862 קובץ התקנות 1049, ט״ז בא5ו.ל תש״ר, 8.9.1960
0 



 ההיט? ושיעורו

 הצגת הורעה

 ״לזירות״׳— • ;
 (1) אגמון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ?

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

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

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

 ן י ע  3. (א) בעל מוסד יציגבו, במקום ניכר ל
 (!) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות בדורות ז

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש העיריה דשאי 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 חשבונות
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש העיריה דשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש השבץ אלא בצודה שנקבעה.

 חובה 5הגיש
 חשבונות

 ו?נת5 פנקםיט

 5. (א) דאש העיריה דשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בבתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב ?

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו« 1
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו?

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

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המ־ ערר
, לא יאוחר מהיום  קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 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 בל חשבון, שטכויות המפקח.
 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, ובן
 לעשות כל 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, לנני דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמך אחד שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדר אם קויימו הודאות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו? כן חייב מקבל שירות למסור למפקח בל חשבון

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

 ק״ת 874, תש״ד, עט׳ 508.

 קובץ התקנות 1049, ט״ז בא5ו5 תשייר, 8.9.1960 1863



 עבירות ומנשים 8. מי שעשה אחת מאלה:

 (1) עבד על הודאה מהוראות חוק׳עזד זה 5
 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו ?

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

 דינו — קנם׳ 500 לירות.

י 9. חוק עזר למגדל־אשקלון(היטל לצרכי סעד), תשי״ג—1953 * — בטל. טו  בי

. 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון(היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״.  : י׳׳8פ י

-.׳!::••• תופפת ראשונה

 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (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 שידות
 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו א׳ 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳ 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — .20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — 10% מהתמורה המשתלמת,בעדכל שירות

 תופפת שניה
 (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 השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לאשקלון (היטל סעד וגועש),

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

ר ג ה ת י ר  נתאשר. א
 כ״ד בתמוז תשי׳ך(19 ביולי 1960) ראש עירית אשקלון

 (חט 884001)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 * ק״ת 375, תש י" ג, 09׳ 1244.

 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלול חש״ד, 8.9.1980

\ 
1864 



ת ו ר ו ג  ה

 ההיטל.ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקסים

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

 חוק עזר לבאר־שבע בדבר היטל םעד ונופש . ,

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, וחוק הרשויות המקומיות
, מתקינה מועצת עירית באד־שבע 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 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 ממונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!

 ייו ג באר־שבע?
 ׳לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם!
 במוסד.שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשו4 הכניסה למוסד!
(3) 
 של

 ״עיריה״ •עירי
 ״ראש העיריה״

 : כולן או מקצוען

 ,,שידות״ —
(1) 
(2) 

 רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
 !פורט.

 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 בדורות!

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש העיריה דשאי 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 העיריה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש העידיה 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.

 1 ע״ר 1931, תוס׳ 1 טס׳ 114׳, עט׳ 1.

 2 ם״ח 291, תשי׳׳ט, עט׳ 215.

 מוב״5• התקנות 1049, ט״! באלול תש״ד, 8.9.1980 1865



 ערי 6. עדר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאכו לתקנות הרשויות הפר
, לא יאוחד מהיום  קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת עדר), תש״ך—1960 3
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר 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 מגת לבדוק ולבקר כל חשבון, י  סמכו

 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 1או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, ובן

 לעשות כל מעשה אחד הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או בדי לאפשר
 את ביצועו.

 (ב) בעל מוסד וכן אדט שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, ובן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, בל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, או בל 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 באמור.

 עבירות וענשים 8. מי שעשה אחת מאלה:

 (1) עבר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ן
 /. (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו ז

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

 דינו — קנס 500 לירות.

— בטל. 5 9. חוק עזר לבאר־שבע (היטל לצרכי סעד), תשי״ד—1954 4 י ט י  י

פ 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״. ש  ה

 תוהפוו ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים— פטוו־
 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (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׳ 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳ 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים 20% מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — ״ 10% מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות

 י ק״ת 974, תש״ר, עט׳ 508.
 ק״ת 420, תש״ד, עטי 391.

 1866 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1960



 תוספת שניה
 (סעיף 3)
ה ע ד ו  י י 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 לבאר־שבע (היטל סעד ונופש),

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

ו ה י ב ו  בתאשד. ד. ט
 י׳ באב תש״ד (3 באוגוסט 1960) ראש עירית באד־שבע

 (וומ 802101)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבאר־שבע בדבר היטל עינוגים

, מתקינה מועצת עירית באר־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 שבע חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לבאר־שבע (היטל עינוגים), תשי״א—21951, בסעיף 1, במקום
 סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 27.3 9 אגורות
 למעלה מ־27.3 עד 31.3 16.5 אגורות
 למעלה מ־31.3 עד 37.3 23 אגורות

 למעלה מ־37.3 עד 45.0 70% ממחיר הכרטיס
 למעלה מ־45.0 עד 55.0 83% ממחיר הכרטיס
 למעלה מ־55.0 עד 65.0 86% ממחיר הכ־טיס

 למעלה מ־65.0 %*92 ממחיר הכרטיס״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאד־שבע (היטל עינוגים) (תיקון), תש״ך—1960״.
 # י י

ב יה ו ו ד ט ו  נתאשד. ד
 י׳ באב תש״ד (3 באוגוסט 1960) ראש עירית בארישבע

 (חמ 86215)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 : שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ק״ת 205, תשי״א, עט׳ 1632: ק׳׳ת 852, תשי״ט, עמי 457.

 קובץ. התקנות 1049, ט״ז באלו? תש״ר, 8.9.1960



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

 חוק עזר לראשון־לציון בדיר היטל סעד ונופש

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

 1. בחוק עזר זד, —
 ״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!
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לעניו חוק עזר זה!

 ״עיריה״ — עירית ראשון־לציון! ״ .
 ״ראש העידיה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן?
 ״שירות״ —

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ?
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גס

 דשות הכניסה למוסד!
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

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

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

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש העידיה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי׳ שירותיו חשבונות בכתב, יצייו 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 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.

 הגדרות

ל ושיעורו ט י ה ה : 

 ! הצגת הודעה

 חשבונות

 ףובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקסים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 ם״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.

 1868 קוב־ן התקנות 1049, ט״ז באלול•תש״ד, 819.1960



 6. עדר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות הפד
, לא יאוחר מהיום  קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת העיריה

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

 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 שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדד 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, ספר
 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-ך־ קנם 500 לירות.

 9. חוק עזר לראשוךלציון (היטל לצדכי סעד), תשי״ג—41953 — בטל.

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

פפת ראשונה  תו

 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (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 שהוא מועדון לילה
 או אולם משחקים או משחקים בו

 קלפים— 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 י ק״ת 974, תש״ד, עמי 508.
 4 ק״ת 345, תשי״ג, עמ׳ 799.

 קובץ. התקנות 1049, ט׳ץ באלול תשייר, 8,9.1960
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פפת שניה  תו
 (סעיף 3) ,

ה ע ד ו  ה
 היטל םעד ונופש

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

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

ל ט פ ה ש י ר  נתאשר. א
 כ״ד בתמוז תש״ד (19 ביולי 1966) ראש עירית ראשון־לציון

 '(חט 897201)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפגים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ,
 < חוק עזר לאפקים בדבר היטל עינוגים

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

 הגירות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים!
2i ,1935״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים 

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג;
 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!

 י ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה,להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל«
; ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה  י

 # ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה לפי דין, לרבות אדמ
 המנהל בית עינוג או מפקח עליו,•

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה ז
 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 היט5 ושיעורו 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר

 בכסף! ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

פ 3, (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו  ברטיסי

 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
 יתקיים העינוג.

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

 2 ע״ר 1935, תום׳ 1 טס׳ 496, עט׳ 49.

 1870 קובץ התקנות 1049, ט״ז בא5ו? תש״ה 8.9.1960



 (ב) לא ימכור אדם ברטים ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

ג ו נ תעי ת ?בי י א ר ו ם ה י ט ד ל כ כ ו ג מ י י ק ת ם נ ק א ו ד ב י י ש ק ב ג יעמיד מ י נ י ת ע י ב  4. (א) בכניסה ל
 סעיף 3 (א). המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.

 (ב) בעל הברטים ישמרנו עד חום העינוג.
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס שנתקיימו בו הוראות

 סעיף 3 (א).

 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 4,3 (א) ד4(ג) יקויימו. חובות המנה!

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם, כן ישלמו בולים ;׳
 :תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים למאה
 אם מבקש התשלום הוכיח, להנחת דעתם, שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים שקדמו

 לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

 (ב) לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.

 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה: פטור וחןחח
 (1) תחרות אםפודט >

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!
 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ••

 ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן (א) יגיש בקשה למועצה

 לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.
 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעוד ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים —

 (1) לחיילי צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגויים« ׳ ;
 (2) לנכי מלחמת הקוממיות, המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות

 הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 י.

 8. (א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג, ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין סמכויות^
ח יי׳ י ק ע מ  אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכן ח

 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על
 הודאות חוק עזר זה.

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

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לידות. ענשים

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקיס (היטל עינוגים), תש״ך—1960״. השם יי

 ק׳׳ת 430, תשי״ד, עמ׳ 500.

 קובץ• התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.0.1060 1871



 תופפת
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל
 באגורות

0,5 
1 
2 
3 
8 

10 
15 

 20% ממחיר הכרטיס

 שיעור ההיטל
 באגורות

 1. לתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 י כרטיס שמחירו

 באגורות

 עד 7
 8 עד 14
 15 עד 19
 20 עד 24
 25 עד 30
 31 עד 40
 41 עד 80
 81 ומעלה

 2. לכל עינוג אחר:
 כרטיס שמחירו

 באגורות

9 
12.5 
20 

 70% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל

 70% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־7 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל

ן ת י  מ שה ב
 ראש המועצה המקומית אפקים

 עד 27
 28 עד 31
 32 עד 37
 38 עד 55

 56 ומעלה

 נתאשר.
 י״א בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960)

 (חמ 81148)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

 חוק עזר לבית־דגן בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית בית־דגן חוק עזר זה י

 1. בחוק עזר זה — י
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן!

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

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עמ׳ 115.

 קובי? התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1960



 ״ןןיםק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוםפת ו
 ;זגופיז״ — כל, העוסק בעסק בתהום המועצה?

 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו
. ׳ , - • ׳ • . - • i לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן : 

 ,,שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עומק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור הט5ת«ם
 שנקבע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר או חדל לעסוק והודיע;על כך

 למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, 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) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ת׳58ופ הטפ
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 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 ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד יותר.
 (ג) .עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, יקלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם, שלדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה!
 (2) ממי שטוען ששילם את המם, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המס.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לבדר אס עוסקים בו.

 5. אדם שעה אחת מאלה — עבירות וענשיט
 (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 — קנס עשרים ילידות, ובמקרה של עבירה נמשכת — קנס נוסף שתי לירות בעד כל יום
 שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין.

 6. הודאות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. פטור
ה 5 י ח  7. תחילתו של חוק עזד זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960). ת

יות ראש  טטכו
 הטועצה

 .קו^. התקנות 1049, ט״ז באלו? תש״ד, 8.9.1960 1873



 הוראות טעבר 8. על אף האמור בסעיף 3, ישולם המם לשנת 1960/61 תוך.חודש ימים מיום פדםוט

 חוק עזר זה ברשומות.

? 9. חוק עזר לביתידגן(מם עסקים מקומי), תשט״ז—1955 3 — בטל. ! יטו  נ

 השם /10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־דגן (מם עסקים מקומי), תש״ך—1960״.

 תופפו*

 שיעורי המס לשנה

ר המלאכה .איו העסק הטס בלירות ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאו  תיאו

ות 60  'חברה לשירות אוטובוסים 500 עבודות בנין בקבלנ
 .חברה לאספקת מים 500 שרברב 18
 חברה לאספקת חשמל 500 תיקון אופניים 20
 חברה לאספקת גז 400 פחח 12
ן פרימוסים 12 בלת נוסעים ומשאות 20 תיקו  טנדר להו
 קולנוע 240 חשמלאי ומוכר דברי חשמל 40
ת לרהיטים 40 חשמלאי בלבד 18 ו  חנ
ות למשקאות משכרים שלא מוכרים בה מש־ מספוא לבעלי חיים 40  . חנ
ת ריכוז חלב 60  קאות לשתיה במקום. 18 תחנ
 ,מכולת שמספר לקוחותיה — קיוסק לגזוז וסיגריות 24
 עד 100 24 מזנון 36
 101 עד 200 30 םנדלר 20
 201 עד 300 36 נגריה 20
 301 ומעלה 40 בית חרושת לרעפים 40
ים אחרים — לכל ראש 4 ת או בעלי חי  .גלנטריה ודברי טכסטיל 36 דיר בהמו

 •כלי מטבח 30 מאפיה —
 ירקות 30 ללחם 150
 זרעים וכלי מטבח 40 לעוגות 40
 ברזל וכלי מלאכה 36 לכעכים 24

 ׳נעלים 30 מחלק נפט 24

ו — עגלון 6 ז לבשר ולעופות שמספר לקוחותי אטלי 4 

 עד 200 30 חייט 12

 בנק 120

 רפת שיש בה —

30 
40 

 201 עד 400
 401 ומעלה

- ה י ת ו ח ו ק  :חגות למכירת דגים שמספר ל
ת 6  עד 1000 30 עד 2 פרו
ספת 3 ו  1001 ומעלה 40 לכל פרה נ

נית משא 30 ת קפה ומסעדה 36 מכו  בי
נית 48  חלוקת חלב 24 מו
 ,.חלוקת קרח 18 ריפוי שיניים 24
ד 12 רוכל 12 י ס . ת ר י כ  מ
ה י 24 משתלה — לכל דונם 3 ר פ ס מ . 

 ::מסגריה ושרברבות 40 בית חרושת לאריזה 36

ף ב ר ו ה א מ ל  ש
 ראש המועצה המקומית בית־דגן

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 507, תשט״ז, עט׳ 286.

 . נתאשר.
 כ״ד בתמוז תש״ד (19 ביולי 1960)

 (חט 81308)

 1874 קובץ התקנות 1049, ט׳׳ז באלול תש״ד, 8.9.1060



 הגדרות

 ההיט5 ושיעורו

 הצגה הודעה

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

 חוק עזר לבית־שאן בדבר היטל סעד ונופש

 : בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית בית־שאן חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר 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 המקומיי־ בית־שאן !

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

 כולן או מקצתן!
 ״שידות״ —

 (1) אכסון וכן אובל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ?
 . (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אובל ושתיה באמור — גם

 דשות הכניסה למוסד ן
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט. •

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

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

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה>

 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים.אלה.

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

 (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה 4- לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש המועצה דשאי 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.

 חובה ?תגיש ::
ת, ... ו נ  חשבו
פ < ס «  ו5נה? פ

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 2 סייח 291, תשי״ט, עמ׳ 215.

 קובץ• התקנות 1049, ט״ז בא?ו5 תש״ה 8.9.1960 1875



 עור, : 6. ערד 1לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המ־
, לא יאוחר מהיום  •י יי , קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 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.

 סמכויות המפקח 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 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 אדם 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 לברד 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.

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

 דינו — קנם 500 לירות.

 ביטוי 9. חוק עזר לבית־שאן(היטל לצרכי סעד), תשט״ו—1955 4 — בטל.

 העש 10, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״.

 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד בל שירות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5%

 (4) במוסד שדרגתו 3 — 7,5%
 (5) במוסד שדרגתו 4 — 10%
 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו א׳ — 10%
 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳ — 15%
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — 20%
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — 10%

 * ק״ת 974, תשי׳ד, עט׳ 508.
 * ק״ת 539, תשט׳׳ו, עט׳ 13.10.

 1876 קובי? התקנות 1049, ט״ז בא5ו? תש״ו, 8.9.1980



 • \ תו«3ת שגיה ן
 (םעיף 3)

. . ה י ע ד ו  ״.׳. ה

 הימל סלד ונופש

 בהתאם לחוק הדשויות 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 לבית־שאן (היטל סעד ונופש),

 תש״ד—1960׳ והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ק ב ו ם ד י ר פ  נתאשר. . א
 בי׳ באב תש״ך(26 ביולי 1960) ראש המועצה המקומית ביודשאן

 >חמ 862208)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

 חוק עזר לדימונה בדבר מם עסקים

 : בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941«, וסעיף 3 לפקודת
^ & : י . . - , מתקינה המועצה המקומית דימונה חוק עזר זה: ־  ׳הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לדימונה (מס עסקים מקומי), תשי״ט—31959 (להלן — החלפת חוזיספת:..
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפת
ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

 26 עד 30 450.
 31 עד 40 500
 41 עד 60 600
 61 עד 80 700

 81 עד 200 1000
 201 ומעלה 2000

נעות ת מו ו נ ו ת מלאכה שאין משתמשימ בו במכ  בי
י — מ י  בכוח מ

 שאינו מעסיק פועלימ שכירים 15 י
 המעסיק פועלים שכירים שמספרם —

30 1 
 2 עד 3 40
 4 עד 5 50

 6 ומעלה 100
 בית קפה י 50

ר המלאכה או העסק המס בלירות  תיאו

800 
600 
40 

500 

70 
80 

150 
175 
220 
250 
350 
400 

 שירות אוטובוסים
 אספקת חשמל

 אטליז
 בנק או אגודה שיתופית לאשראי

 בית חרושת או בית מלאכה שמשתמשים בו במ
נעות בכוח מיכני המעסיקים פועלים ת המו ו נ ו  כ

 שכירים שמספרם —
 עד 2

 3 עד 4
 5 עד 6
 7 עד 8
 9 עד 10

 11 עד 15
 16 עד 20
 21 עד 25

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1151, עמ׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ק״ת 940, תשי״ט, עמי 1960.

 קובץ. התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1960 1877



ר המלאכהאו העסק המם בלירות  תיאו
 זגג 5- יי

ות —  חנ
 ירקות 20
לת 80  מכו

ת 30׳ פו  עו
 דגים 25
ות 25 נ ות אחרת בקמעו  חנ

נות 200  חנות אחרת בסיטו
 חברה לאספקת מימ 600
פרת 12  חייט׳ תו

 חברה לקידוח — לכל נקודת קידוח 500
 כריית הול — לכל מ״ק 0.06

 מהנדס 50
 מאפיה 100
ניות 50 ן מכו  מוסך לתיקו

 מחצבה 400
 מחלק —

 חלב 10
 נפט 10
 קרח 20
 מספרה 15
 מסעדה 50
 מזנון 20
 סנדלר 12
 םנדלריה 30
 סוכן או סניף של חברת גז 50
 עורך דין 50
 צבעי 25
 צלם .30
 קיוסק 10
 רופא שיניים 30
 רופא פרטי 50
 רוכל 6

 שרברב 20
 שעז ,10

 תחנת דלק 150״

ר המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

 קבלנים לעבודות בניה, שרברבות׳ חשמל, כבישים
ת רו  וכיוצא באלה, שהיקף עבודתם לשנה בלי

 הואי —
 עד 25,000 200
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 400
 למעלה מ־50,000 עד 75,000 600
 .׳ .•׳ למעלה מ־75,000 עד 100,000 800

 למעלה מ־100,000 עד 150,000 1000
 למעלה מ־150,000 עד 200,000 1250
 למעלה מ־200,000 עד 250,000 1500
 למעלה מ־250,000 2000

 ביטוח —
ת עם משרד 75 ו כנ  סניף או סו
 : סוכן 50

 בית חרושת לקרח 200
 בית חרושת לבלוקים או רעפים המעסיק עובדים

ת הבעלים שמספרם — לרבו , 
25 1 
 2 עד 3 35
 למעלה מ־3 50
 בית חרושת לגזוז 60

ת קולנוע —  בי
ת ישיבה 250 מו  עד 400 מקו
ת ישיבה 300  למעלה מ־400 מקומו

 עגלה — י׳
 עם בהמה אחת 5

ת 10  עם שתי בהמו
ורות למים, נפט, גז 400 נ  הנחת צי

נית — ,  הובלה במכו
ות ׳ 15 נ  :׳ עד 3/4 טו
נות 25  למעלה מ־3/4 עד 2 טו
ות 40 נ  למעלה•«־2 עד 5 טו
ות 80 נ  למעלה מ־5 טו
נית 40  לכל מו

ת עבודה אחרות — ו נ  דחפורים, טרקטורים, ומכו
 לכל מכונה 50

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

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

 לפי חוק עזר זה 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 הימם לפי חוק עזר זה.

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

ו ד ד ם ל ר מ  ע
 נתאשד. ראש המועצה המקומית דימונה

 א׳ בתמוז תש״ך (6 ביולי 1960)
 (חמ 81920)

א ד י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 1878 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ה,8.9.1960



 הגדרות

 ההיטל/ושיעורו:

 הצגת הודעה

־ ־ ־ ' י . ^ 1 י : ־־־*־י , ־ • • : • • .  י ז

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959
 חוק עזר לדימונה בדבר היטל סעד ונופש י •

 ! בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג, וחוק הרשויות

, מתקינה המועצה המקומית דימונה חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2
 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — ג
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש ז

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

 השגת רווחים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה!

 ״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 זה,

 כולן או מקצתן !
׳  ״שירות״— י

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם!
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשות הכניסה למוסד! /
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

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

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

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה דשאי 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 חשבונות
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החש׳ןון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקטים

 (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 

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.
 ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 2:15.

 קובץ התקנות 1049¡ טי׳!; באלול תש׳׳ר, 8,9.1960 1879



 :ערי 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקינות הרשויות המ
, לא יאוחר מהיום  קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערד), תש״ד—1960 3
 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.

 סמכויות המפקח 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 שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדד 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 הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו ן כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבת

 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 — קנם 500 לירות. י י

ט 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (היטל סעד ונופש), תש״ך—1960״. ש  ח

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 (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׳ — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (7) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו ב׳ — 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים — 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 3 ק״ת 974, תש״ו, עמ׳ 508.

 1880 קובי* התקנות 1049, ט״ז בא5ול תש״ד, 8.94960



 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 . י . בהתאפ לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שידות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות לפי חוק עזר לדימונה (היטל סעד ונופש),

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

ו ד . ל ר ם ר מ  נתאשר. ע
 י׳ באב תש״ך (3 באוגוסט 1960) ראש המועצה המקומית דימונה

 >חמ 8:10204)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  : ח

 שר הפנים

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

 : חוק עזר להרי־יהודה בדבר היטל פעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה האזורית הרי־יהודה חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש 5

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 י 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 ז
 ״,המועצה״ — המועצה האזורית הדי״יהודה!

 ״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 זה,

 כולן או מקצתן«
 ״שידות״ —

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם 5
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשות הכניסה למוסד!
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

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

 2 פ״ח 291, תשי״ט, עצו׳ 215.

 קובץ התקנות 1019, מ״ז באלול תש״ד, 8.9.1960



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

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

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מיסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשסיפקם 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 רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (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 היא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו!

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

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת העדר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המ־
, לא יאוחר מהיום  קומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון יפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 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, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 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 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 דרישתי, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמך 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) עדך 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.  9. חוק עזר להרי־יהודה (היטל לצרכי סעד), תש״י—1950 4

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרי־יהודה (היטל סעד ונופש)׳ תש״ך—1960״.

 ההיטל ושיעורו

 הצגת הודעה'_'"־

 חשבונות

 ןזובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקסים

י ר  ע

ות הטפקח י  סטכו

 עבירות וענשים

 ביטול

 השם

 ק״ת 974, תש״ר, עמי 508.
 ק״ת 104, תש״ י, עטי 1251.

 1882 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ו, 8.9.1960



 תופ&ת ראשונה
 (סעיף 2)

 :שיעורי ההיטל

 פטור

 פטור
 ••%*2 מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (1) במוםדשדרגתו!—
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים —
 (3) במוסד שדרגתו 2 —
 (4) במוסד שדרגתו 3 —

פפת שניה  תו
 (סעיף 3)
ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—959! מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר להרי־יהודה (היטל סעד ונופש),

 תש״ך—960! והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ן מ כ ו ב ה ק ע  י
 נתאשר. ראש המועצה האזורית הדי־יהודה

 ב׳ באב תש״ד (26 ביולי 1960)
 (חט 821201)

א ר י פ ה ש ש  •ם מ
 שד הפנים

 חי

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

 חוק עזר לחבל־מעון בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945!2, מתקינה המועצה האזורית חבל־מעון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לחבל־מעון(מס עסקים מקומי), תשי״ח—31958 (להלן —
 חוק עזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״יר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 8 ק״ת 747, תשי״ח, עט׳ 202; ק׳׳ת 832, תשי״ט, עט׳ 92.

 קובץ. התמנות 1049, ט״« באלול תש״ו, 8.9.1960



 ״תוה&ת
 שיעורי המם לשנה

ר המלאכה או העסק המם בלירות או ר המלאכה או העסק המס בלירות תי או  תי

 הובלה במשאית — קואופרטיב׳ חברה, משרד,
ת או יחיד תפו  שו

 לכל טונה הובלה — למעט עפר 0,13
 לכל מ״ק הובלה — עפר בלבד 0.30

, קבלן משנה׳ חברה, מוסד שיתופי׳ קואו־  קבלן
 פרטיב או יחיד המבצעים בתחום המועצה, עבודת
 בנין, סלילת כבישים, ביוב, תיעול, חשמל, אינם־

 טלציית מים, יוריש או הכשרת קרקע אחרת בהי־
 קף שנתי בלידות —

 עד 5,000 30
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 50

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 300
 למעלה מ־40,000 עד 1.00.000 600

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1000
 למעלה מ־250,000 2000״

י 600 נ רו  אוטובוס — שירות ביךעי

 גז, אספקה או חלוקה 100

ת מכולת או צרכניה 60 ו  חנ

ל 200  כריית חו

 למצרכים — חברה, סוכן או מתווך לאספקה או

 חלוקה 100

 מאפיה 25

 מחצבה ־ 250

ת 250 י ד פ ג , ת ב צ ח  : מ
 חברת מים 300
ת חשמל 500 ר ב  ח

ת מחפשי נפט 2000 ר ב  ח
 סוחר בהמות — קניה ומכירה 100

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

ת מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק עזר העיקרי לא יחולו על תשלומ המס לשנת 1960/61 והוא ראו הו ; 

 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, .אולם כל סכום ששולפ על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־מעון (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—
 1960״.

ב ל ם כ י י  ח
 ראש המועצה האזורית חבלימעון

 נתאשר.
 ב׳ באב תש״ך (26 ביולי 1960)

 (חמ 82743)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1049, ט״ז באלול תש״ד, 8.9.1060

 הודפס ע״י המדפיס. הממשלתי, ירושלים׳

1884 
 המחיר 48 אגורות


