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 — בית־יהושע, קטע בית
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 חו?ן הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ת ישראל לבין ל ש מ ח לאומי בין מ טו ר בי ב ד ה ב נ מ א ר ביצוע ה ב ד ת ב ו נ ק  ת
ת י נ ו פ צ ה הגדולה ואירלנד ה י נ ט י ר ת של ב ד ח ו א מ ה ה כ ל מ מ ת ה ל ש מ  מ

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 62 (ב) ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
2 בדבר ביטוח לאומי בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הממלכה המאוחדת ה נ מ א  ובהתאם ל
 של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית, שנכרתה בלונדון ביום כ״ח בניסן תשי״ז (29

 באפריל 1957) (להלן — האמנה), אני מתקין תקנות אלה:

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א  &ר5ן ר

ות אלה —  1. בתקנ
 ״הצדדים״ — ממשלת ישראל וממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד

נית $  הצפו

 ״שטח הארץ״ —
; ן נית והאי מ  (1) לגבי הממלכה המאוחדת: אנגליה, סקוטלנד, ולס, אירלנד הצפו

 (2) לגבי ישראל — שטח מדינת ישראל !

 ״רשות מוסמכת״ —
 (1) לגבי הממלכה המאוחדת — המיניסטר לקיצבאות ולביטוח לאומי, מיניסטריון
 העבודה והביטוח הלאומי לאירלנד הצפונית או מועצת השירותים הסוציאליים של האי

! ן י  מן, הכל לפי הענ

. ן די  (2) לגבי ישראל — שר העבודה או מי שהוסמך על י

 ״תקופת הביטוח״ — לגבי הממלכה המאוחדת וישראל — התקופה בעדה שולמו דמי הבי־
 טוח כנדרש בחוקי כל אחד מהצדדים!

; ו  ״חוק הביטוח״ — חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953, והתקנות שהותקנו לפי

 ״חוקי הממלכה המאוחדת״ —
 (1) חוק הביטוח הלאומי, 1946 ! חוק הביטוח הלאומי (אירלנד הצפונית), 1946 ? חוק
 הביטוח הלאומי (האי מן), 1948 ,׳ והחוקים שעמדו בתקפם לפני 5 ביולי 1948 והוחלפו

 בחוקים האמורים!

 (2) חוק הביטוח הלאומי (פגיעות בעבודה), 1946¡ חוק הביטוח הלאומי (פגיעות

ת בעבודה) (האי מן), עו י ג פ ) מי  בעבודה) (אירלנד הצפונית), 1946 ! חוק הביטוח הלאו

,1948 

 לרבות התקנות שהותקנו לפיהם >

 ״גימלת מוות״ —
ים! י  גימלת שאירים וגימלת תלו

 ״פגיעה בעבודה״ —
 כמשמעותה בחוק לפיו נוהג כל אחד מהצדדים.

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 כתבי אמנה 242, כרד 8, עמ׳ 247.

, 81.3.1963׳  קוני! התקנות־4428 ג״ה•באדן ת«״ג



 מרק שני: תחולת חופןימ

: י נ ש ץ ^הצדן. ה ר ח א ט ש ו ב ד י ב ע מ בד ש : עו ׳ ן א מ י  ם

 2;' (א) הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח לא יחולו לגבי אדם המועבר
:  ביישראל באופן זמני אם הוא איננו תושב בה ונתקיים לגביו אחדו מאלה

 (1) מעבידו הוא בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת! ז
מצא בשטח ארצה של הממלכה נ . ו ד י ו העיקריים של מעב  (2) מקום עסקי

 המאוחדת. ו
 (ב) והוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח יחולו לגבי אזרח ישראל
ן תושב בה אם מעבידו  המועבד באופן זמני בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת שאיננ!

 הוא: בישראל או שמקום עסקיו העיקריים נמצא בישראל, כאילו עבד בישראל.

 3¿ (א) הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי ביטוח לא יחולו על אזרח הממלכה
: ו ה ננו תושב בישראל אם נתקיים לגביו אחד מאל  המאוחדת שאי

 ; (1.) מועבד •בשירות ממשלתה בישראל לרבות במשרה דיפלומטית- או

 קונסולרית? ו
 (2) מועבד בשירותו הפרטי של אדם כאמור בפסקה (1).

ננו  (ב) הוראות חוק הביטוח בדבר תשלום דמי־ביטוח יחולו לגבי אזרח ישראל שאי
: ה  תושב הממלכה המאוחדת כאילו עבד בישראל אם נתקיים לגביו אחד מאל

נת ישראל לרבות במשרה דיפלומטית  ״ (!) מועבד בשטח ארצה בשירות מדי
ת? .;׳•׳ •; ן. . ; לרי נסו קו "ן או . 

 (2) מועבד בשירותו הפרטי של אדם כאמור בפסקה (1).

אי ה וטיפול רפו ד ו ב ע ת ב ו ע י ג  ; סימן ב^ד פ

ות 2 (ב) אל פגיעות בעבודה  4. (א) מועבד אדם בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת כאמור בתקנ
 3 (ב), יחולו לגביו הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח. !

 (ב) מועבד אדם בישראל כאמור בתקנות 2 (א) או 3 (א), לא יחולו לגביו הוראות
 חלק ב׳ לחוק הביטוח.

 (ג) קיבל או מקבל אדם גימלאות פגיעה בעבודה לפי חוקי הממלכה המאוחדת
 והוא זכאי בשל אותה עילה גם לגימלאות לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח, תובא
 בחשבון הגימלאות המשתלמות לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח, הגימלה המשתלמת
 לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח, הגימלה המשתלמת לפי חוקי הממלכה המאוחדת והיא תיחשב

 כאילו שולמה לפי חוק הביטוח. \
 : (ד) (1) אדם שהועבר מקודם בממלכה המאוחדת ואחדו כך בישראל בעבודות
 שהיה כרוך בהן סיכון של מחלת מקצוע והוא חלה במחלת המקצוע, ייחשב
 כזכאי לגימלה בעד אותה המחלה לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח׳ באילו

 הועבד בישראל בלבד.
 (2) אדם שהועבד מקודם בישראל ואחד־כך בממלכה המאוחדת בעבודות
 שהיה כרוך בהן סיכון של מחלת מקצוע והוא חלה במחלת המקצוע, לא יהיה

 זכאי לגימלה לפי הוראות חלק ב׳ לחוק הביטוח בעד אותה המחלה.
ה זו. יו זאת בלי לפגוע ביתד ההודאות שבתקנ  ו

 עובד שטעבידו
 בשמח אר׳ן
 הצד השני

 עובדי:)
 בשירות טט>2ולתי



 5. נמצא אדם בישראל והוא זכאי לקבל גימלה בעד פגיעה בעבודה לפי חוקי הממלכה
 המאוחדת׳ יהיה אותו אדם זכאי לקבל אותו טיפול רפואי בישראל כאילו הפגיעה היתה

 פגיעה בעבודה לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח.

 &יפול ר&ואי

 סימן ג׳: ניטלת זקנה, שאירים ולידה

 6. (א) היה אדם מבוטח לפי חוקי שני הצדדים׳ תיחשב לעגין זכאותו לקבל קיצבת
 זקנה תקופת הביטוח שהשלים אותו אדם לפי חוקי הממלכה המאוחדת כאילו היתד. זו

 תקופת ביטוח שהשלימה בישראל.

 (ב) זכאי אדם לקבל קיצבת זקנה בישראל לפי האמור בתקנת משנה (א), יהיה
 שיעודה של אותה הקיצבה חלק של כל סכום הקיצבה לפי היחס הקיים בין תקופת
 הביטוח שהשלים ;אותו אדם בישראל לבין סך כל תקופות הביטוח שהוא השלים לפי חוקי

 שני הצדדים.

 7. לענין זכאות אלמנה או ילד לגימלת שאירים, יחולו לגבי חישוב תקופות הביטוח
 של מי שהיה בעלה הנפטר של האלמנה או של מי שהיה ההורה הנפטר של הילד, ההוראות

 שבתקנה 6, בשינויים שהענין מחייבם.

 8. לשם קביעת זכאות אדם לקבל גימלה לפי הוראות חלק א׳ לחוק הביטוח לא תובא
 בחשבון לצרכי חישוב תקופת הביטוח כאמור בתקנות 6 ו־7, תקופת ביטוח שהושלמה לפי
 חוקי הממלכה המאוחדת לפני 1 באפריל 1954, וכן כל תקופת ביטוח שלפי חוקי הממלכה

 !המאוחדת אין מתחשבים בה גם אם שולמו בעדה דמי ביטוח או שנזקפו לזכות אותו אדם.

 9. אשה הזכאית לקבל מענק לידה לפי חוק הביטוח אילו היתד. יולדת בישראל והיא
 יולדת בשטח ארצה של הממלכה המאוחדת, זכאית היא לקבל מענק לידה בשטח ארצה

 של הממלכה המאוחדת, גס אם לא הזדקקה לאשפוז.

 10. לענין חישוב תקופת ביטוח המזכה אשד. הנמצאת בישראל לדמי לידה לפי חוק
 הביטוח, ידאו כל תקופת הביטוח שהשלימה אותה אשד, לפי חוקי הממלכה המאוחדת לפני
 בואה לאחרונה לישראל כאילו השלימה את התקופה לפי התוספת השביעית לחוק הביטוח.

 פרק שלישי: סידוריה מיוחדים

 11. רשאי כל אדם.הזכאי לתבוע גימלה לפי תקנות אלה לוותר על ידי מסירת הודעה
 בכתב למוסד על זכותו לקבל גימלאות לפיהן, וזאת בלי לפגוע כאמור בתקנה 4 (ג).

 משנה(ג).

 12. נדרש אדם להציג לענין תקנות אלה תעודה או מסמך אחד לרשות מוסמכת בישראל,
 לא תדרוש אותה רשות אישורם או אימותם של התעודה או המסמך על ידי רשות קונסו־

 לךית או דיפלומטית.

 13. חייב אדם לפי, חוק הביטוח להגיש הודעה או תביעה, לרבות תביעה משפטית או
 ערעור, תוך תקופה הקבועה בחוק ולמעשה הוגשו ההודעה או התביעה כאמור תוך אותה
 תקופה לרשות המוסמכת בממלכה המאוחדת, ייחשבו ההודעה או התביעה כאילו הוגשו

 במועד בישראל לפי חוק הביטוח.

 קיצגת זקנה

 גימ5ת שאיריס

 תקופת ביטוח
 שלא הובאה

 בחשבו!

 מענק 5 י דה

 דמי 5ידה

 הזכות ?וותר

 אימות מסמכים

 המועד 1?הגשת
 תביעות

 1172 קובץ התקנות 1428, כ״ה באדר תשכ״ ג, 21.3.1963



 גיט5ה י
 המשתלמת

 . בממלכה
 המאוחדת

 תשלום הגיטלה

 הוצאות בדיקות
 רפואיות

 14. (א) זכאי אדם לפי חוק הביטוח לקבל קיצבת זקנה, גימלת שאירים או תלוייה או
 גימלת פגיעה בעבודה, יהיה זכאי האדם בכפיפות להוראות בדבר הפיקוח על מטבע־חוץ
 לפי תקנות ההגנה (כספים), 31941, לקבל אותה גימלה אף בהיותו בשטח ארצה של הממ

 לכה המאוחדת. !
 (ב) לא ניתן היתד מאת הרשות המוסמכת לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941,
 להעברת כספי הגימלה לממלכה המאוחדת, זכאי אדם למנות אדם או בנק בישראל לקבלת

 הגימלה בשמו או דשאי הוא להורות כי הגימלה תישמר לזכותו! עד לשובו לישראל.

 15. המוסד דשאי לפי בקשת הרשות המוסמכת בממלכה המאוגדת לשלם בישראל גימלה
 לפי תקנות אלה כבאת כוח הרשות המוסמכת של הממלכה המאוחדת.

 16. צריך אדם לעמוד לבדיקה רפואית לשם תביעת גימלה מהממלכה המאוחדת, ידאג
 המוסד שהבדיקה הרפואית תבוצע על חשבונו. ו

 פייג •

ת ן ו נ ו ק דגיעי: ש ר  פ

לא יחולו על חבר עובדי הקבע בשירות החוץ! של כל אחד מהצדדים.  17. תקנות אלה'

 18. כל פטור החל לגבי תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים לפי סעיף 58 לחוק פטור
ות אלה גם לגבי תעודות ומסמכים הדרושים לענין! חוקי הממלכה המאוחדת. ן תקנ  יחול לעגי

ר בתקנות אלה אינו מזכה אדם לקבל גימלה לפיהן, מלבד מענק לידח, הוראות מעבר  19. (א) האמו
״ח (1 בנובמבר 1957). ו תשי ן  בעד תקופה שקדמה ליום ז׳ בחשו

) ו־(ב) לא יחולו לגבי תקופה שבה היה מועבד אדם לפני א ) 4  (ב) תקנות 3,2 ר
״ח (1 בנובמבר 1957). ! תשי ן  ז׳ בחשו

 תוקוי
 התקנות

 השם

ד האמנה תישאר בתקפה. ו  20. תקנות אלו יהיו בתוקף כל עו

 21. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה! בין ממשלת ישראל ובין
 הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית), תשכ״ג—1963״.

ן ו ל ל א א ג ו  ׳
 שר העבודה

6 במרס 1963) ) ג ״  י< באדר תשכ
 (חט 750319)

 ע״ר 1941, תום׳ 2 טס׳ 1138, עט׳ 1380.

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
ת עבוד^ז כ ש ל קה ל י ר מז ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 (ב) ו־89 לחוק שירות התעסוקה׳ תשי״ט—959! 1
: •יו  אני מתקין תקנות אלה

 1* בתקנות אלה — •| .• הנרהת
״ — לרבות מי שמקום מגוריו בקיבוץ וכל כלכלתו] על הקיבוץ והוא כפוף ת ב י  ״חבר ק

 לסידור העבודה של הקיבוץ ן !
 ״חבר מושב״ — לרבות בני משפחתו הסמוכים על שולחנו ו ן

 1 ס״ח 270, תשי״ט, עטי 32. ו
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ו או ד שהקיבוץ חבר ג י  ״מפעל של קיבוץ״ — מפעל שהוא בבעלות של קיבוץ, של תאג
 שותף בו או בבעלות מועצה אזודית שבתחומה נמצא הקיבוץ?

ו או ד שהמושב חבר ב י  ״מפעל של מושב״ — מפעל שהוא בבעלות של המושב, של תאג
 שותף בו או בבעלות של מועצה אזורית שבתחומה נמצא המושב?

 ״מועצה אזורית״ — כמשמעותה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—
.21958 

 פטור מזיקה 2. הוראות סעיף 32 (א) לחוק לא יחולו על עובד שהוא —
 55שכת עבודה

 (1) חבר קיבוץ שנתקבל לעבודה במפעל של קיבוץ ?
 (2) חבר מושב שנתקבל לעבודה במפעל של המושב שהעובד חבר בו,

 ובלבד שמעבידו הודיע על כך, תוך חודש ימים מיום קבלתו לעבודה ללשכת העבודה
 שבתחום שיפוטה נמצא המפעל.

 העט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (פטור חברי קיבוץ ומושב מזיקה
 ללשכת עבודה), תשב״ג—1963״.

ן ו ל ל א א ג  ט״ו באדר תשכ״ג(11 במרס 1963) י
< שר העבודה ז 5 2 8 מ 8 ח  י

 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256.

 חוק עבודת הנוער, תשי״ג—1953

ס עבודה ק נ ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 28 ד42 לחוק עבודת הנוער, תשי״ג—1953 *, אנ
: ה ל ת א ו ן תקנ  מתקי

׳ יסומן (א) ות עבודת הנוער (פנקס עבודה), תשי״ד—1954 2  תיקח תקנה 2 1. האמור בתקנה 2 לתקנ
א: י בו  ואחריה י

מנעת מלהצטלם  ״(ב) נערה מוסלמית או דרוזית אשד מטעמי דת או מסורת נ
ת להגיש בקשה כאמור בתקנת משנה (א) אף שלא בצירוף שני תצלומים  רשאי

 שלה.״

 השפ 2. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות עבודת הנוער (פנקסי עבודה) (תיקון), תשכ״ג—
 1963״.

6 במרס 1963) ) ג ״ כ ש  י׳ באדר ת
 (חט 75180)

 1 ס״ח 128, תשי״נ, עט׳ 115.

 s ק״ת 419, תשי״ד, עט׳ 372.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה
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 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 :
 תקנות כדבר שינוי שש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה׳ 1946 *, והסעיפים 14 (א)
, ושאר ו הסמכויות המסורות לי ־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2  ו

! : ה ל ן תקנות א י מתקי  על פי דין׳ אנ

- י  1. !בכללים, בצווים ובתקנות המפורטים בתוספת, כל מקום שנאמר בו -
: ״כללי הבטיחות בעבודה״ > ו י  (1) ״כללי בתי חרושת״ קר

: ״צו הבטיחות בעבודה״ ז  (2) ״צו בתי חרושת״ קרי
. : ,,תקנות הבטיחות בעבודה׳ י  (3) ״תקנות בתי חרושת״ קר

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (שינוי שם של כללים, צווים ותקנות)׳
 תשכ״ג—1963״.

 תופפת !

.  צו בתי חרושת (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947 ג
 כללי בתי חרושת (הגנה על עיניים), 1947 *. 1

. 5 1948 , זה) לו ודצלו סו  כללי בתי חרושת(תמי
.  צו בתי חרושת (עזרה ראשונה), תש״י—1950 8

. ות בתי חרושת (שימוש בחמרי נפץ והחםנתם במחצבות); תשי״ב—1952 7  תקנ
> .  תקנות בתי חרושת (רצועת עליה), תשי״ד—1954 8
. י • ו ות בתי חרושת (עבודות בניה), תשט״ו—1955 9  תקנ
. ו 1  צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש״ד—1959 0
! .  צו בתי, חרושת (תמצית הפקודה), תשכ״א—1961 ״
. ו 1  צו בתי חרושת (אגרות בדיקה), תשכ״א—21961
. ו  צו בתי חרושת (עבודות בניה הנדסית), תשכ״ב—1961 ״

. ות בתי חרושת (חפירת תעלות באדמה חולית), תשכ״ב-<1961 ״  תקנ
ת בתי חרושת (בדיקה רפואית של עובדים בעופרת)׳ תשכ״ב—1962 ־ג. ו  תקנ

. 1 ות בתי חרושת (בדיקות רפואיות של עובדים בכםפית), תשכ״ג—1963 8  תקנ

ן ו ל ל א א ג 6 במרס 1963) י ) ג ״ כ ש  י׳ באדר ת
 (חט 750200) 1,״

 שד העבודה
 * עייר 1946, תופ׳ 1 מס׳ 1472, עט׳ 50 : ם״ח 104, תשי״ד, עט׳ 108.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ע״ר 1947, תוס׳ 2 טס׳ 1013, עט׳ 1985.

 * ע״ר 1947, תופ׳ 2 טס׳ 1567, עט׳ 412.
 5 ע״ר 1948, תום׳ 2 טס׳ 1651, עט׳ 246.

 6 ק״ת 60, תש״ י, עט׳ 378.

 7 ק׳׳ת 280, תשי״ב, עפ׳ 1075.

 8 ק״ת 418, תשי״ד, עט׳ 352.

 9 ק״ת 508, תשט״ו, עט׳ 750.

1 ק״ת 959, תש״ר, עט׳ 206. 0 

1 ק״ת 1091, תשב״א, עט׳ 753. 1 

1 ק׳׳ת 1129, תשב״א, עט׳ 1541. 2 

1 ק׳׳ת 1240, תשכ״ב, עט׳ 980. 3 

1 ק״ת 1240, תשכ״ב, עט׳ 968. 4 

1 ק״ת 1324, תשכ״ב, עט׳ 1096. 5 

1 ק״ת 1399, תשכ׳׳ג, עט׳ 742. 0 
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 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

ם ר שינוי ש ב ד  כללים כ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה׳ 1946•י, והסעיפים 14 (א)
, ושאר הסמכויות המסורות לי ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

 על פי דין, אני מתקין כללים אלה:

: ״כללי , קרי  שינוי שם 1. לכללי בתי חרושת (דודי קיטור, מקבלי קיטור ומקבלי אויר), 1947 3
 הבטיחות בעבודה (דודי קיטור, קולטי קיטור וקולטי אוויר), 1947״.

ט 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי הבטיחות בעבודה (דודי קיטור, קולטי קיטור וקולטי ש  ה

 אוויר) (תיקון),.תשב״ג—1963״.

 ט״ז באדר תשכ״ג(12 במרס 1963)
ן ו ל ל א א ג  . (חמ 750200) י

 שר העבודה

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עמ׳ 60 ; ם״ח 164, תשי״ד, עמי 108.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ע״ר 1947, תום׳ 2 מס׳ 1567, עמ׳ 413.

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
ם ש . י ו נ י ם כדבר• ש י  כלל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה׳ 1946 והסעיפים 14 (א)
, ושאר הסמכויות המסורות לי ־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2  ו

 על פי דין, אני מתקין כללים אלה:

: ״כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות י  שינוי שם 1. לכללי בתי חרושת (אגנים), 81947, קר
 בנמלים), 1947״.

 השם 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) (תיקון),
 תשכ״ג—1963״.

 ט״ו באדר תשכ״ג(11 במרס 1963)
 (חמ 750200) י ג א ל א ל ו ן

 שר העבודה

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עמ׳ 50 ; ם״ח 164, תשי״ד, עמ׳ 108.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ע״ר 1947, תום׳ 2 מם׳ 1594, עמ׳ 846.
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 פקודת הטלגרף האלחוטי ן.
ר ! ו ד י ת ש ו נ ח ר ת ב ד ת כ ו נ ק  ת

: . אלד ת, ו ן תקנ י מתקי , אנ 1 י ט ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלח

 1. בתקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות שידור)׳ תשט״ז—1955 ?, בתקנה 3, תקנת משנה
 (ד) — בטלה. !

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות שיידור) (תיקון)׳ תשכ״ג—
 1963״.

ם ח נ מ י ן פ ב י י  אני מאשר. ח
״ד באדר תשכ״ג(10 במרס 1963) המנהל הכללי של משרד הדואר  י

I (חט 76027) • ״ 
. ן ו ו ש ו ש ה י ל  א

 שר הדואר ו

I .1510 ו בי, פרק ק0׳ב, עט׳ ו  : 1 חוקי א״י, כ
 2 ק״ת 572, תשט״ז, עט׳ .341 1

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

| . ; ן י ל ב ר ת ב ד ו ב  , צ

ם ושירותים׳ תשי״ח— י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרי
׳ . : ן ד י מצווה לאמו  1957 י׳ אנ

 1. בצו זח— ן הגדרות

י פרחים, עלים וזרעים של צ|ןחים, במהותם הטבעית  ״תבלין״ — שרשים, גבעולים, ניצנ
 והמוספים למזון בני־אדם לשם שיפוד הטעם והריח, לרבות ו תבלין כאמור מעורבב

! ן אחר? ו  ;בתבלי
נת תבלין ובאריזתו לשם עסק t ן  ״אורז״ — אדם העוסק בטחי

. | י  ״סוחר״ — סיטונאי, קמעונאי או סוכן העוסקים בהעברת תבלין ז
 ״העברה״ — העברה לאחר בכל דדך מדרכי ההעברה של הבעלות או של ההחזקה ו

 ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
> .  תשכ״א—1960 2

נו תבלין  2. (א) לא יערבב אורז או כל אדם אחר, פרט לצרכן, תבלין בחומר שאי
לא יחזיק ולא יעביר תבלין מעורבב כאמור.  ו

 (ב) לא יערבב אורז או כל אדם אחד פרט לצרכן, תבלין בתבלין אחר, ולא יחזיק
 ולא יעביר תבלין מעורבב כאמור, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

 3. לא ישתמש אורז במיכל לאריזת תבלין אלא אס בסיס ז1־.מיכל הוא שטוח ואין
I .בצורתו כדי להטעות ביחס לתכולתו 

 1 ם״ח 240, ת׳&י״ח, עט׳ 24.

 2 ה״ת 1082, תשכ״א, עט׳ 590.

 ביטול ״"
 תקנה 3 (ד)

 השפ

 איסור
 ערבוב תבלי!

 צורת הטיב?
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 4. לא יארוז־ אורז תבלין, לא יחזיקו ולא יעבירו אלא אם נתקיימו לגביו תנאים אלד,:
 (1) המיכל והמשקל נטו של התבלין הם כאמור בתוספת?

 (2) נפח התבלין הארוז הוא, החל מאריזתו ועד להעברתו לצרכן, לא פחות
 מ־90% מנפח המיכל שבו הוא ארוז.

 5. על אף האמור בסעיף 4, מותרת סטיה במשקל התבלין שבכל מיכל בנפרד, לגבי
: ת  קבוצות משקל הבאו

!  (1) עד 10% לגבי תבלין במיכל של 5 ג׳
 (2) עד 5% לגבי תבלין במיכל של 10 או 20 ג׳ >

i ד 3% לגבי תבלין במיכל של 28 ג׳, 30 ג׳ או 40 ג׳  (3) ע
 (4) עד 2% לגבי תבלין במיכל של 50 ג׳ או 60 ג׳ ן

 (5) עד 1% לגבי תבלין במיכל של 100 ג׳ או 250 ג׳ 1
 ובלבד שהמשקל הממוצע המתקבל משקילת התכולת של עשרים מיכלים מאותו

ן ומאותה קבוצת משקל יהיה כאמור בתוספת.  מין תבלי

ן ארוז על  6. (א) לא יקבל סוחר תבלין ארוז, לא יחזיקו ולא יעבירו אלא אס התבלי
 ידי אורז, כאמור בסעיפים 3,2 ד4.

 ב ב ר ו ע  (ב) לא יקבל סוחר תבלין בתפזורת, לא יחזיקו ולא יעבירו אם הוא מ
נו תבלין ?  (!) בחומר שאי

תד בכתב מאת המנהל.  (2) בתבלין אחד, אלא לפי הי

תד או סירוב לתיתו וקביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים לשיקול  7. מתן הי

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

— בטל.  9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין), תשכ״א—31961

 10. תחילתו של צו זה היא כתום חודש לאחר פרסומו ברשומות.

 11. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין), תשכ״ג—1963״.

 הסדרת האריזה

 סייג

 הסדרה הסהר
 נתב? ח

 מתן היתר
 וביטולו
 שטירת

 דינים אחרינו

 ביטול

 תחילה

 השם

 תופפת

 (סעיף 4)
: 28 ג׳.  1. במיכל פח

/ / 100 גי, 250 גי, 500 ג  2. במיכל גמיש (Soft) כגון נייד, פוליטילן וכיוצא באלה: 10 ג
 ק״ג או יותר׳ ובלבד שלגבי צפורן, מוסקט, פלפל אנגלי שלם, מאירום וזנגביל, במקום

/  מיכל במשקל של 10 ג׳ יהיה המיכל במשקל של 5 ג
 3. במיכל קשד, (Rigid) כגון פלסטיק, אלומיניום וכיוצא באלה: 10 גי, 20 גי, 30 גי,
/ 50 ג׳ או 60 ג׳ וכן במשקל של 5 ג׳ לגבי תבלין בצורה מקורית של עלים לא  40 ג

 טחונים.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

6 במרס 1963) ) ג ״ כ ש  י׳ באדר ת
 (חט 41129)

 ק״ת 1125, תשכ״א, עט׳ 1377.

 1178 קובץ התקנות 1428, כ״ה באדר תשכ״ג, 21.3.1963



̂׳ח—1957  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי
ת י | •"• ־ ו נ ו \ צו. 'ברבר דינים וחשב . : ; ׳ ; / • . 

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
! : ד  1957 *, אני מצווה לאמו

 1, בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ך—1960 2, תיסוז םעיוי 8
 במקום ״בשר משומד מיבוא״ יבוא ״בשד מיובא, שימורי בשד מיובאים״.

 2. לצו זה ייקרא ,,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות) (תיקון), השט
 תשכ״ג—1963״. ! • י•

ר י פ ס ס ח נ פ  ו
 שד המסחר והתעשיה

 ט״ו באדר תשכ״ג(11 במרס 1963)
 (חט 740115)

 1 ס״ח 240, תש י ״ח, עט׳ 24.

 2 ס׳׳ת 1010, תש״ד, עט׳ 1096 ; ס׳׳ת 1067, תשכ״א, עט׳ 253 ; ק״ת 1299, תשכ״ב, עט׳ 1755.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר הטלת הפקודה ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ד ) 2  1943* (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר

, אני מצווה לאמור: ו  תש״ת—1948 2

ד 30 מטר הנמשכת בין נקודת ציון 186.720 — תחו5ת הפקודה  1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב ע
י י ד ? ה  136.497 בקירוב, בכביש תל־אביב—נתניה, לבין נקודת ציון 185.035 — 141.400 בקירוב, ע

 והמםומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה הנזכרת בתוספת לצו הדרכים (רחבן והתווייתן)
.  (כביש כפר־יעבץ — בית־יהושע, קטע בית־יהושע), תשט״ו—1954 3

 2, לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש כפר־יעבץ ~ השם
 בית־יהושע, קטע בית־יהושע), תשכ״ג—1963״. ו

6 בפברואר 1963) 1 ) ג ״ כ ש  י׳ בשבט ת
ן ו ל ל א א ג י ! ( 7 5 5 0 מ 1 ח ) 

 ו שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טפ׳ 1805, עט׳ 40 ; ם״ח 71״ תשי״א, עט׳ 74.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 491, תשט״ו, עט׳ 270.

 קובץ התקנות 1428, כ״ה באדר תשכ״ג, 21.3.1963 1179



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 234.280 —
 169.320 בקירוב על הכביש חיפה — נצרת ומסתיימת בנקודת ציון 234.200 — 169.440
 בקירוב׳ על הכביש חיפה — נצרת, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4565׳

 הערוכה בקנה מידה 0ש,1:20 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, רח׳ עצמון, נצרת עלית,
 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש חיפה — נצרת׳
 שינוי התווי), תשכ״ג—1963״.

 תחולת
 הפקודה

 ע? הדרד

 :רשות לעיין
 בהעתק המפה

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

6 במרס 1963) ) ג ״ כ ש  י׳ באדר ת
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח 71, תשי״א, עמי 74.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
ה מס׳ 688 י י  צו הקנ

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

 אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מם׳ 36 מיום 7.5.1941 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1096 מיום 8.5.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אהרון בלומנקופף מוורשה (מס׳ סידורי 4). ,

 2. צו הקנייה מם׳ 71 מיום 21.11.1942, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1235 מיום 26.11.1942,
׳ סידורי 4). ם מ ) ב ו ב ל  יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אביגדור אינלנדר מ

 3 תחילתו של צו זה היא ביום י״ד באדר תשכ״ג(10 במרס 1963).

ן ־ ש ט ר ו ה ק ד ו ה  י״ד באדר תשכ״ג(10 במרס 1963) י
 >חמ 2010" הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 923, עמי 79.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מכו׳ 2, עט׳ 1•

 1180 קוב׳( התקנות 1428, כ״ה באדר תשכ׳׳נ, 21.3.1963



 מדוד לסזלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941!

ת איכיסאלן י י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ו בדבר• ה  • • צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,!s 1941 והסעיפים 14 (א)
י מצווה1לאמור: , אנ ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

, במקום הפרט (כט)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—31933

א: ! בו  י

 ״(כט) המועצה המקומית איכםאל. ו
 ׳תאריך הקמתה: כ״ה במיון תשי״ט (1 ביולי 1959). ן
עצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):!  תחום המו

 גושים: 16906,16904,16903 עד 16927,16926,16916 — בשלמותם.
וש: 16902 פרט לחלקות 1 עד 5,3 עד 18,11 עד31,23, חלק מחלקה 4 מהפינה  ג
 הדרומית־מזרחית של חלקה 3 עד הפינה הדרומית־מעדבית של חלקה 5,
ורמזדחית של חלקה.23 עד נקודת הציון מי  חלק מחלקה 24 מהפינה הדדו
 פ — 1041 וחלק מחלקה 29 (דרך) כמםומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ו בשבט תשכ״ג (20 בפברואר

 1963). ן

 גוש: 16905 פרט לחלקות 2,1. ו

 חלקות; 2 עד 7 בגוש 16919. ו
 2 עד 15,11 עד 25 בגוש 16921. ו

 1 וחלק מחלקה 6 (דרך) כמסומן במפה בגוש 46922
 1 וחלק מחלקה 5 (דדך) כמסומן במפה בגוש 6923!.

 השטח המותחם על ידי הגושים: 16904,16903, 16906, 16927 שהוא השטח הבנוי
 של הכפר״. ו

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (איכםאל, תיי|ון)/ תשכ״ג-1963״.

I (1963 20 בפברואר)כ״ו בשבט תשכ״ג 
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חט 8031) ח

 ! שר הפגים

 1 ע״ו 1041, חום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

I •1 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 

 3 ק־׳ת 369, תשי״ג, עט׳ 1174 ; ק״ת 022, תשי״ט, עמ׳ 1014 ; ין״ת 1358, תשכ״ב, עמ׳ 2489.

 n\p התקנות 1428, כ״ה באךר. תשב״ג, 21.3.1963



 פקודת העיריות, 1934
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לבת־ים בדבר מס עסקים ;.

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 ג
: ה , מתקינה מועצת עירית בורים חוק עזר ז  המקומיות (מס עסקים), 1945 י

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לבת־ים (מס עסקים עירוני), תש״ך—1960 3 (להלן — פ ס י ת ח ה פ 5 ח  ה

א: בו  חוק העזר העיקרי), י
 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה
 תיאור המלאכה או העםק המט בלירות תיאור המלאכה או העםק המם בליו
 מוסד לאשראי או סניפו 156 משקאות משכרים בסיטונות 234
 אוטובוסים — שירות עירוני או בין־עירוני 1950 מכולת בסיטונות 150

 אדריכל מהנדס 78 אטליז —
 אולם תיאטרון או קולנוע — כל שנתי 520 בשר כשר —

 קייצי 180 בצריף 50
 אולם לחתונות, נשפים, ששטחו עד 100 מ״ר 100 במבנה 98

 לכל.מ״ר נוסף — תוספת של 1.50 בשר לא כשר 500
 .אופטיקאי, דברי אופטיקה 50 גלנטריה 20
 ביטוח — משרד 260 דגים 25
 סוכן 97 וילונות 26
 בנק או סניף של בנק המעסיק עובדים — זכוכית 30
 עד 5 455 המרי בנין 62
 6 ומעלה 1000 ירקות ופירות 20
 בית ספר לריקודים, סטודיו לבלט 40 כלי בית ומטבח 26

 בית ספד לחשבונאות, פקידות 40 כל־בו ששטחו במטרים מרובעים —
 בית ספר לנהגות — לכל מכונית או אופנוע 33 עד 18 30
 בית קירור 975 מ־19 לכל מ״ר נוסף 2

 בית חולים פרטי 325 מי בושם, פרפומריה 30
 בית מרקחת 86 מכולת לא בסיטונות —

 בית קפה, חדר תה — בצריף 15
 'ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 24 במבנה 40

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 48 בשיטת שירות עצמי 100
 בית מלון. ולינה שמגישים בו אוכל — סופרמרקט — צרכניות 250
 עד 5 חדרים 120 מעדנים 55
 6 עד 10 חדרים 135 מספוא 30
 למעלה מ־10 חדרים — לכל חדר נוסף 10 מוצרי הלבשה 26
 גנון או גן ילדים — ממתקים 16
 עד 10 ילדים 13 מכשירי כתיבה 33
 11 עד 15 ילדים 23 מחוכים וחזיות 26

ומעלה 39 נעלים —  16 ילדים 1
 הובלה — למכונית עד טונה אחת 20 ללא העסקת עובדים 33
 למעלה מטונה אחת 39 עם העסקת עובדים 39
 תלת־אופנוע 5 נקניקים 13
 השכרת חדרים לקייטנים — לכל חדר 5 ספרים ועתונימ 13
 זגג 15 עופות 26
 אספקת חשמל 1950 עוגות ומיני מאפה אחרים 20
 חייט 10 פרחים 25

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

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

 3 ק״ת 991, תש״ד, עמ׳ 779.

 1182 קובץ התקנות 28*1, כ״ה באדר תשכ״נ, 21.3.1963



 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
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 י תיאור הטלאכה,או העסק המם בלירות
 משרד -+׳,

 רו<ד, חשבון׳ הנהלת חשבונות
 למכירת כרטיכי יידור

 לתיווך יי׳
 מתקן אופניים

 מתקן פרימוסים
 מפעלי מלאכה ותעשיה —

 אטויות דתוצרת: מזון
 אלכוהול
 אמבטיות

 ארוגה, סריגה וטוויה שמספר המכונות
 עד 5

 6 עד 10
 11 עד 16
 ל1 עד 22
 23 ומעלה

 בדי |־יפוד ושטיחים
 ,בית!|ציקד, לעבודות מתכת .;־'.

 ביתי^ד, בית חרושת לסבון •
 בית !נישול לבירה

• • ' • ׳ . - . •  מפעק —> לגומי ומוצרי,גומי — י• י
 עד 4 פועלים

 ::לכל פועל נוסף
 לגזוז, לימונדה, מיצים —

3 פועלים ט | 
 4 עד 6 פועלים

 '\ פועלים ומעלה . י
 גז, א|!יטלין — ייצור אספקה, אחסנה •י

י י  גדבים —
 שאינו מעסיק••פועלים •

 המעסיק פועלים —
 אחד

 , לכל פועל ינופף
 גלידו, ומוצרי גלידה

 דפוס וליטוגרפיה או אופסט
 דפוס

 הדפסת בדים.
 הרכב|ת מכונות אלקטרוניות

 זכוכית יי'
 חומץ!

 עיבוד וחיתוך שיש
 חלבה' וטחינה

 חשמל
 קירור

 ״סוחר זיפזיף, חול

 חוטי
 חלקי
 חופר

 יהלומים —
 פועל אחד

 לכל פועל נוסף
 כריכיןה —

 עד 10 פועלים
 לכל פועל נופף

 כלי ז|לומיניום
 לבני סיליקט

 לבנים, בלוקים, רעפים
 ןיד 5 פועלים

 לכל פועל נוסף

 :צרכי חשמל 26
 צעצועים 10
 ׳קפד!, תה % 26
 ׳רדיו, מכשירי נגינה ותיקונים 39
 רהיטים 39

 סוכנות למכירת חולצות ומכנסים ששטחה —
 עד 20 מ״ר 75
 לכל מ׳׳ר נוסף 3

 חשמלאות 26
 ׳.טרקלין סריגה 13
 !יצרן מוצרי חלב 65
 לונה־פוק 60

 מזנון, מחלבה, נקניקי*! שמגישים בהם ארוחות
 קלות — י

 עם/רשיון למכירת משקאות משכרים 40
-ללא רשיון למכירת ״משקאות משכרים 25

 מסעדה — שמגישים בה אוכל —
 עם,רשיון למכירת השקאות משכרים 60
 ללא רשיון למכירת! משקאות משכרים 32

 מאפיה 286
 מאפיה לעוגות >־••' 100
 מגרש טניס 60
 מודד מוסמך 78

 מחלק-חלב —
 ׳.!; עד 20 ארגזים ליום 15
 למעלה מ־20 ארגזים ליום 30
 מחלק לחם 20
 מחלק 1פט 12

1 —  מחלק קרח ־
 ! בעגלה 20
 במכונית י 44

 מחסן —
 {גדים משומשים 36
 גרוטאות מתכת 16

650 • ן י נ  המרי ב
 מחסן לאחסון סחורות והמרים —

 לכל 50 מ״ר 50
 מכבסה!—ל

 בעבודת יד 18
 מונעת בחשמל — לכל מכונה 16
 סוכנות :לקבלת כביסה, בגדים לניקוי כימי 39

 מכירה —
 גלידה או שלגונים בסיטונות 52
 סחורות בתשלומים 47
 סיד, 7 15

!  מספרה — י
 לגברים 20
 לנשים 59
 לנשים וגברים 72
 משרטט ! 47
 מפיץ. תוצרת חלב 75
 מתווך׳ 98

 :סוחר מקרקעין 325
 !משרד —

 י עורך דיו 150
 [ פרסום 23

 כןובץ התקנות 1428,כ״ה באדר תשכ״נ, 21.8.1968 1183



 תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות
 פקקיפ 80

 פלסטיק —־
 המעסיק עד 8 פועלים 163
 לכל פועל נופף 15

 צביעת נייר —
 המעסיק עד 3 פועלים 130
 לכל פועל נוסף 10

 צבעים ~-
 המעסיק עד 5 פועלים 120
 לכל פועל נוסף 10

 צינורות מתכת —
 המעסיק עד 3 פועלים ׳ 60
 לכל פועל נוסף י 15
 צעצועים. 78

 קופסאות, תיקים וקרטון —
 המעסיק עד 3 פועלים 52
 לכל פועל נוסף 10

 קונפקציד, —
 עד 5 מועסקים 120
 לכל מועסק נוטף 10

 קירות לבתים מוכנים 500
 קרח \ 260
 קרח עם מכירה קמעונית 358

 רפד —
 שאינו מעסיק פועלים 0ז•
 המעסיק פועלים — לכל פועל 10

 רפואות ומוצרי ריפוי 195
 רשתות —

 המעסיק עד 3 פועלים 45
 לכל פועל נוטף 13

 שימורי דגים 260
 שימורי מזון —

 המעסיק עו 3 פועלים 60
 4 עד 6 פועלים 120
 למעלה מ־6 פועלים 280

 שמיכות, מזרונים 98
 שמלות —

 שאינו מעסיק עובדים 52
 המעסיק עד 3 עובדים 90
 לכל עובד נופף 20

 שמרים 975
 שערות —

 המעסיק עד 3 פועלים 150
 לכל פועל נוסף 15

 שרברבות —
 שאינו מעסיק פועלים 16

 המעסיק עד 3 פועלים 100
 לכל פועל נוסף 15

 תחמוצת ברזל 286
 תיל, מסמרים, חוטי ברזל 950!
 תריסים ונציאנים ממתכת או המרים אחרים 500

 תעשיית לתת י 1950
 מכירת כרטיסי פיס 5!

 טירות החכרה —
 לכל סירה מונעת 30
 לכל סירה שאינה מונעת 15
 סנדלר ,12

 תיאור המלאכה או העיטק המס בלירות
 ניברשות: ומטאטאים —

 1ל\שאינו מעטיק פועלים 8
 המעסיק פועלים 30

 למודדי, מימי 780
 ׳;מוזאיקה ופסיפס — המעסיק פועלים —

 עד'6 91
 לכל פועל נוסף 13

 מוצרים כימיים — המעסיק פועלים —
 עד 2 ץ 39
 לכל פועל נוסף , ״ 13

 ;.: מוצרי מתכת — המעסיק פועלים —
 עד 5 65
 :׳.'• :לכל פועל נוסף 15
 ;,מוצרי עור וארנקים 72

 מוצרי מלט, פריקסטים — המעסיק פועלים —
 עד 5 100
 לכל פועל נוסף 13

 צןוסן־ לתיקון מכוניות —
 עד 2 מועסקים 60
 לכל מועסק נוסף 20
 ומילוי חומץ 20

.,מסגרות,ופחחות — : 

 :״• המונע !חשמל — המעסיק —
 עד 3 פועלים 25
 ,,ל לכל פועל נוסף 8

 שאינו מעסיק פועלים 40
 שאינו מונע בחשמל —

 :'" עד 3 פועלים 16
 לכל פועל נוסף 10
 :••׳!׳ שאינו מעסיק פועלים 30
-י.מעבדה לשיניים תותבות 39
 מעבדה בקטריאולוגית 20
 ,ממתקים 78

 \•מעילים לגשם ואחרים — •
בלי מכונות י 30׳ יי  • י:

 עם מכונות 60
 .׳ מצבעה זאשפרה 485

 נגריה —
 שאינה' מונעת בחשמל ואינה מעסיקה פועלים 26
 המעסיקה פועלים — לכל פועל 10

 המונעת בחשמל —
 ,עד 5 פועלים .< 150
 . לכל פועל נוטף 15

 עיבוד עץ ישן 150
 נעלים — המעסיק י פועלים —

 פועל אחד 20 י
 : לכל פועל נוסף 13

 ניקוי נוצות —
 שאינו מעסיק פועלים 20
 ; המעסיק פועלים — לכל פועל 8

 סיכות 65
 עמילן 170
 , פיח 50

 פח ומוצרי חשמל — המעסיק,—•
 עד 3 פועלים 120
 לכל פועל נוסף 20
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 תיאור המלאפה או העסק המס בלירות
500 
750 

50 
20 
10 
12 
65 
50 
98 

390 
5 

30 
20 
26 
20 

 130״

 : תיאור המלאכה או העסק: המס בלירות
 למעלה מ־25,000 עד 50,000

 למעלה מ־50,000
 קיוסקים —

 בחוף הים על יד קולנוע או ברחוב מרכזי
 במקום אחר

 לעונונים בלבד
 .רוכל, מוכר סידקית

 רופא שיניים, מרפא שיניים, טכנאי שיניים
 רופא וטרינרי

 רופא
 מרכז נופש

 רפת ~ לכל ראש
 שירוו^ מוניות — לכל מונית

 שען
 שען (כלי כסף

 תופרת
 תחנה! למכירת דלק

 מבירת גז— י
 עד 1000 לקוחות לכל 100 לקוחות 25
 מ־1000 לקוחות ומעלה — לכל 200 נוספים 25

 התקנת תריסים 100
 ספריה והשאלת ספרים . , 6

 עגלון 18 ,
 ,צבע —

 ; שאינו מעסיק פועלים 13
 \ המעסיק פועלים — לכל פועל 13
 חנות צילום יי 39
 צלם רחוב 20

 קבלן בנין לבתי מגורים —
 לכל חדר 20
 לכל חנות או מחסן 50

 קבלן או קבלן משנה לכל עבודה קבלנית אחרת
 שהיקפה השנתי בלירות —

 עד 25,000 250

 (1 באפריל 1962). תחילה

 המם לשנת 1962/63, והוא הוראות מעבר

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב

 3, הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום
 ישולם תוך שלושים ׳יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על
 פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1962/63, ייחשב כאילו שולם! על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (מם עסקים עירוני) (תיקון)׳ תשכ״ג—1963״ השם

י ד ־ א ן ׳ ב  ד
 ראש עירית בת־ים

 נתאשר.
 ג׳ באדר תשכ״ג(27 בפברואר 1963)

 (חמ 81339)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ם ב י י ת ע ב ג ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 וסעיף 3 לפקודת הרשויות
: ה  ז

 עירוני), תשכ״ב—1962 3 תיקו! התוספת

נה עירית גבעתיים חוק עזר, , מתקי  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1, בתוספת הראשונה לחוק עזר לגבעתיים (מם עסקים
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), בסופה, י

 1 ע״ד 1034, תופ׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

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

 3 ק״ת 1813, תשכ״ב, עמ׳ 1961.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 משרד למכירת כרטיסים 50

 משרד למכירה בתשלומים של סחורות שאינם
 של בעל המשרד 50
 בית ספר למחול 50
 סוכנות למקררים חשמליים 30
 חברה להתקנת טלפונים פנימיים ורמקולים 45

 בית ספר לנהגות — סוכנות 50";
 רואה חשבונות 75״

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
35 
48 
45 
35 
48 
30 
60 
50 
25 

 ״חנות לנקניק
 חנות לדברי אמנות

 חנות לפיתת יבשים
 חנות לניקוי^כימי במקום

 ,חנות למכירת תמונות
 י •חנות לצמד

 חנות לצרכי דקורציה
 עורך דין :

 ;מורה למוסיקה

 תחיל״ 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 הוראות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1962/63 והוא
 ישולם תור 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשכ״ג—
 1963״.

ן מ ז י י ר א ק ב  ק ו
 ממלא מקום ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.
 ג׳ באדר תשכ״ג(27 בפברואר 1963)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם ס עסקי ר מ ב ד ק עזר לכפר־םבא כ  חו

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
: ה , מתקינה מועצת עירית כפר־סבא חוק עזר ז  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה — •
 ״העיריה״ — עירית כפר־סבא ן

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
 ״סיטונאי״ או ״מסחר בסיטונאות״ — הפעולה הכלכלית של קניה בצודה ממושכת ובכמויות
ית למעבדים תעשייתיים, לצרכים  חשובות, אחסון כדי להבטיח הספקה ומכירה שנ
 מקצועיים ולסוחרים קמעונאים למעט הספקה לצרכים עצמיים, או עושה הפעולה

 ... האמורה ?
! י נ  ״עסק קמעוני״ — עסק שאינו עסק סיטו

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום העיריה!
ה;  ״מס״ — מס עסקים עירוני המוטל על פי חוק עזר ז

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.
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 ״שנד,״ — שגת כספים! !
 ״ראש העירייה״ — לרבות פקיד העידית שראש העיריה העביר אליו אמי סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן. ׳ י י ו
ד הטלת מם ו ע י ש ׳ ב ה נ מ ,1ק מ ק ^ ^ ח ס ה ע ב ׳ ^ ^ ש ם ק & ס ו ) ^ ע א ) ^ 

 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר או אם חדל לעסוק והודיע
ת המם בלבד. י 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצי  על כד לעיריה לפנ

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

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

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

!  יום מהיום בו התחיל לעסוק בעסק החדש. י י

ים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־נ באוקטובר תשלוט הטס ו י שיעורים שו  3. (א) המס ישולם בשנ
 של השגה שבעדה מגיע המם. ן

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר ישלם את
י גד1  השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו. התחיל לעסוק, ואת השיעור השנ
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק׳ הכל לפי התאריך המאוחר

•  יותר.׳ ן

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

 4. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב — 1 י ראשהעיריה
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש העיריה, עוסק, שןמםור לו תוך הזמן הנקוב יי' י:

; ה  באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר ז
 (2) ממי שטוען ששילם את המט, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה

 שבידו על תשלום המס. \ ן

 (ב) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום העיריה כדי

ן י .  לברר. אם עוסקים בו. .

- | :עבירותוענשים ה ל א  5. . אדם שעשה אחת מ

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעוף 4(א) תוך הזמן הנקוב
( י  בה? י

 (2) הפריע לראש העיריה. או מנע אותו מהשתמש ובזכויותיו לפי סעיף 4(ב)׳
נו — קנם מאה לירות ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות בעד כל  די
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה! בכתב מראש העיריה, או

 אחרי הרשעתו בדין. ו

די העיריה. פטור  6. הודאות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על י

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962). תחילה , י ״
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העם? המם בלירות
 עורות 25

 עוגות 50,
 עצים או לבידים 400
 פירות, פירות יבשים, סירות משומרים, פרי הדר 50
 פרחים 40
 צילום, צרכי צילום 75
 צרכי משרד 25
 צעצועים 25
25 . י ו  צרכי נ

 רהיטים מעץ 100
 רעפים 40
 שטיחים או מרבדים 75
 שיש 75.
 שלטים 25
 שמיכות ומזרונים 75
 שמלות לגברות לרבות רקמת כותנות ולבנים 75

 שעונים 100
 שתילים 75
 תוצרת חלב 50
 תרגומים או כתיבה במכונת כתיבה או שכפול 20

 מזוודות 50
 מזרונים 25
 מיטות 25

 מיכניקד, עדינה, עבודות מדדיקות 100
 מכשירים חשמליים 200
 מכשירי כתיבה י 30

 מקלטי רדיו 50י
 מלבושים מוכנים, חליפות, כותנות, מלבושים

 ; לתינוקות 100
 ממתקים — ברחוב ויצמן 200
 במקום אחר 50

 מעדנים 100
 מצבות לקברים 75

 מקררים, תנורים 100
 משקאות משכרים 5ל

 נעלים —
 מכירה בבנין 100
 מכירה בצריף 50
 ספרים / 50

 חלק ד׳

 עוסקים במלאכה או בעסק המפורטים להלן לרבות ייצור, הכנה, תיקון׳ מכירח׳ קניה,
 השכרה, הפצה וכיוצא באלה

 תיאור המלאכה או העםק המס בלירות

500 
100 
400 
100 

15 
25 
30 
40 
75 
50 

125 
50 

30 
40 
75 

150 

100 
150 
25 

250 

250 

 מאפיה — ברחוב ויצמן
 במקום אחר

 מחסן קירור או מקום לקבלת מצרכים לקירור
 מכון ליופי

 מכולת •שמספר לקוחותיה —
 עד 100

 101 עד 200
 201 עד 300
 301 עד 400
 401 ומעלה

 מניקור אוי פדיקור
 משאבת בנזין

 מרפא שינים, טכנאי שינים
 מגדל ירקות בשטח בדונמים —

 עד 25
 למעלה מ־25 עד 50

 למעלה מ־50 עד 100
 למעלה מ־100

 מספרות לגברות המעסיקות עובדים כולל הבעל
 עד 2

 למעלה מ־2
 מספרות לגברים
 מדגרה חשמלית

 מהנדט, ארכיטקט,

 המס בלירות

 אדריכל שיש לו משדד או
 מקום לקבלת עבודה

40 
25 

100 
50 

25 
50 

100 

50 
75 

150 

100 
50 
25 
75 

30 
50 

100 
100 
50 

 תיאור המלאכה או העסק

 אופטיקאי
 אטליז — לבשר עוף

 . לבשר עוף ולבשר בקר —
 ברחוב ויצמן
 במקום אחר

 בית מלון בלי פנסיון —
 עד 10 מיטות

 11 עד 15
 16 מיטות ומעלה

 בית מלון עם פנסיון —
 עד 10 מיטות

 11 עד 15
 16 מיטות ומעלה

 בית מרקחת —
 ברח׳ ויצמן
 במקום אחר

 בית אוכל ומוצרי חלב
 בית קפה ומסעדה

 גן ילדים פרטי, שמבקרים בו
 עד 20 ילדים
 למעלה מ־20

 כל־בו
 מזנון — ברחוב ויצמן

 במקום אחר
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 ; תיאור המלאכה או העסק הפס בלירות תיאור המלאכה או העפה : המס בלירות

 ג!חוכיס, חגורות, חזיות, וכיוצא באלה 25 :לסוכנות לסיגריות 150
 מתווך 50 סוכנויות המספקות מצרכי מזון 250

 מתווך;העוסק גם בפרסום; י 100 עודך דון — שאינו מעסיק עובדים 50
 סוכנות לניקוי וצביעה 100 המעסיק עובד אחד לפחות 75

 סוכנות לניקוי 50 קודמי בורות שופכין או בורות רקב י. 100
 סוכנות לקבלת כביסה 25 קיוסק-ולמשקאות קלים׳־ וסיגריות•-•

 סוכנות גז— • ברחוב ויצמן 50
 עד אלף לקוחות, על כל מאה 25 בנןקום אחר 25

 מאלף לקוחות ומעלה, על כל מאתיים נוספים 25 רופא, רופא עינים, רופא וטרינרי, רופא שינים 100

ם י ק ר ו י ס כ ד ר  נתאשר. מ
 ג׳ באדר תשכ״ג(27 בפברואר 1963) ! ראש עירית כפר־סבא

• , • י. י ך 1 ' . . ־ • ־ • • . • .  (חט• 83487); י• .
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

ד הפנים ו  ש

 פקודת העיריות, 1934
ם [ . . .־: י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב ל מ ר ר ל ז ק ע ו  , ח

ת רמלה די , מתקינה מועצת עי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 •חוק עזר •זה: !

א: החלפת התוספת בו , י  1¿• במקום התוספת לחוק עזר לרמלה (אספקת מים), תשכ״ב—1962 2

 ״תוספת
 ! שיעוד האנרה

) — ! ב?:י1י« ( 1 ) ( ג ת (סעיף 2 (  1. אגדת חיבור רשת פרטי
 (1) לבית מגורים — לכל יחידת דיור ! 45

 (2) לעסק — לכל יחידה .. ! • 100
יתי ו י 250  (3) למפעל תעשי

— ו ה ח ט ש  (4) לגינה ש
 עד 2 דונם ו 20
 לכל דונם נוסף או חלק ממנו ו 10
 2. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) לפי אורך החזית לכל מטר 15
 .•׳"' לכל מטר מרובע של שטח הנכס, נוסף '| י 0.75
 לכל מטר מרובע של שטח בניה לכל קומה, נוסף \ 0.50

1 — ( ( ג  3. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5 (
 במבנים עם הכנה למודד בקוטר עד ״1 ו 20
ד ״1 30  במבנים בלי הכנה למודד בקוטר ע
ד ״2 ! 30  מרימים בקוטר פד״1 ע

 4. דמי שכירות מד־מים (סעיף 5 (ד) ) — לחודש 0.40
5 ( ( ה  5. אגדת בדיקת מד־מימ (סעיף 5 (
ש \ 1 ד ו ח ל — ( ( . ד  6. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 5 (

 . 1 עייר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ .1 1. •
 2 ק״ת 1207, תשכ״ב, עט׳ 1346. • ו
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 7. אגרת מים (סעיף 6) ־ ע־יעוך האגרה
 (א) במקום שלא הותקן מד־מים — לכל חודש _ , ב^ביי!

 (1) מקומות מגורים —
 דידה של חדד אחד 2.20
 לכל חדד נוסף 0.60

 (2) מסעדה, בית קפה —
ד 40 מ״ר 8  ע

 למעלה מ־40 בדר 12
 (3) מאפיה 12
 ; (4) מאפיה לעוגות ולפיתות 6

 (5) קיוסק לגזוז 7
 (6) חנות ירקות׳ מכולת, אטליז 4.50

ות דגים 12 1  (7) חנ
מלאכה וחנויות אחדות 4 ת.  (8) בי

 (9) משרד —
 חדר אחד 3.50
י חדרים 5.50  שנ
 לכל חדר נוסף 1.50
 (10) בית מלון — לכל חדר 6

 (11) מוסך לסיכה ורחיצת מכוניות 20
 (12) מוסך 5
 (13) מכוניות מכל הסוגים — לכל מכונית 1.50
 (14) רפתות — לכל בהמה 0.50

 (15) גינות או משק עזר —
ד 2 ד 100 מ״  ע
 לכל 10 מ״ד נוספים או חלק מהם 0.20

 ם י מ  ד  (ב) במקום שהותקן מ
 (!) לדירה לחודש בעד 10 מ״ק הראשונים או חלק מהם 1.30
 בעד 3 מ״ק מעל ל־10 מ״ק — לכל מ״ק 0,18
 בעד 3 מ״ק מעל ל־13 מ״ק — לכל מ״ק 0.22
 בעד 4 מ״ק מעל ל־16 מ״ק — לכל מ״ק 0.27
 בעד כל מ״ק נוסף מעל ל־20 מ״ק ; 0.30

נות בחדשים אפריל — נובמבר גי ר ו  (2) למשקי עז
 בהגבלה של 10 מ״ק לחודש — לכל מ״ק 0.12
 (3) לצרכי חקלאות — לכל מ״ק 0.13
 (4) לייצור קרח — לכל מ״ק 0.15
 (5) לתעשיה — לכל מ״ק 0.14
 (6) לבניה — לכל מ״ק • < • 0.30

) 10״. ( ג ף 12 ( סעי ר( בו ת חידוש חי ד ג  8. א
 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ד מ ל  נתאשר. מ׳ מ
3 במרס 1963) ראש עירית רמלה ) ג ״ כ ש  ז׳ באדר ת

א ר י פ  (חמ 894311) ח י י ם מ ש ה ש
 שד הפנים

 קוכץ התקנות 1428, כ״ה כאדר תשכ״ג, 21.3.1903



 פקודת המועצות המקומיות, 1941 :
ס י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב ד ו ה י ־ ן ב א ר ל ז ק ע ו  ח

ף סמכותה לפי סעיף • 9 לפקודת המועצות המקומיךת, J1194, מתקינה המועצה ק ו ת ב } : 
! : ה  המקומית אבן־יהודה חוק עזר ז

, בפרט 7, במקום תי?ו! התוספת  1. בתוספת לחוק עזר לאבן־יהודה (אספקת מים), תשכ״ב—21962
i :א בו  פסקה (א) י

 ם י מ  ד  ״(א) במקום שהותקן מ
 (!) לשימוש ביתי — לחודש — . ו • .

i 1.10 עד 10 מ״ק 
 לכל מ״ק נוםף 0.13

ל מ״ק ו 0.055 ׳ כ ל -  (2) לגינות ומשקי עזר ־
 (3) לשימוש חקלאי — כשכמות המים המסופקים ן

 לשנה לדונם הוא — לכל מ״ק —
ד 900 0.055  ע
ד 1000 0.06  למעלה מ־900 ע
 למעלה מ־1000 0.13

 (4) לבניה — לכל מ״ק ו 0.20״

דה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ג—963!״, השפ הו  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךי

ן מ כ ו  נתאשד. ״ י׳ ה
5 במרס 1963) ממלא מקום ראש המועצה המקומית אבן־יהודה ) ג ״ כ ש  ט׳ באדר ת

 (חמ 8.1009) ־ • • ו
א ו ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מט׳ 1154, עט׳ 119.
 2 ק״ת 1339, תשכ״כ, עט׳ 2295.

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

ם ו י ק ס ס ע ר מ ב ד ר ב ו ז ר לא ז ק ע ו  ח

׳ וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
ה: ר ז , מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עז  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאזור (מם עסקים מקומי)׳ תשע״א-1960 3 (להלן — החלפת התוספת
א: ו בו  חוק העזר העיקרי), י

 * ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 110.

 * ע׳׳ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.
 3 ק״ת 1065, תשכ״א, עט׳ 225.
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 ״ווו&יפת
 לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלי!
 רהיטים 100
 זכוכית 25
 קונפקציה 25
 דגים 30
 קבלת כביסה 15
 צבעים 30

 אספקת גז —
 עד אלף לקוחות, על כל מאה : 25
 אלף לקוחות ומעלה, על כל מאתיים נוספים .25

25a ביטוח או מניף 
 אספקת מים 750
 אספקת חשמל 750
 אוטובוסים 500

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בתחום
 המועצה שהיקפן בלירות —

 עד 10000 100
 מעל לי10000 עד 20000 250
 מעל ל־20000 500

 משק עופות! —
 50 עד 100 15
 לכל עוף נוטף 0.10

 מאפיה ללחם 200
 מאפיה לעוגות 120
 מחלק קרח 50
 מחלק נפט 12
 מחלק לחם בעגלה 15
 מחלק להם עם מכונית 50
 מחלק הלב 15

 מחסן קרח 250
 מכבסה מימית 120
 מחסן מספוא 100
 מחסו מס5וא ומכשירי, חקלאות 140

 מספרה לגברים —
 שאינה מעסיקה פועלים 15
 המעסיקה פועל אחד — תוספת של 15
 לכל פועל נוסף — תוספת של 25

 מספרה לגברות•—
 שאינה מעסיקה פועלים 25
 לכל פועל נוסף — תוספת של 50 • המעסיקה פועל אחד — תוספת של 25
 מחסן ברזל ישן 50

 מכונית משא — . •
 עד 2 טונות 20
 יי למעלה מ־2 טונות 35
 מכירת םיד 20
 מהנדס 50
 מקלחות ציבוריות 40

 עגלון —
 עם סוס אחד 6

 עם 2 סוסים 10
 צלם וצרכי צילום 50
 רפתן — לכל ראש בקר 2
 רוכל 2

 שיעורי ה׳

 תיאור המלאכה או העטין המס בלירות
 '*וסד לאשראי וחסכון 1000

 אופניים, אופנוע, תלת־אופן, תלת־אופנוע —
 \י תיקון •••• י 10

 אטליז —
 בשר בקר וצאן בלבד 36
 בשד עוף בלבד 60

 בשד מסוגים שונים 300
 בנק אי סניף של בנק .400

 בית מלאכה או בית חרושת שאינו מעסיק
 פועלים 50

 בית מלאכה, בית חרושת, מוסך ומסעדה המע
 סיק פועלים —

 עד 2 100
 3 עד 6 300
 7 עד 10 500
 11 עד 15 750

 16 עד 50 1500
 לכל 10 נוספים — תוספת של 100
 :מוסך שאינו מעסיק פועלים 180
 בית מטבחיים 300
 בית מרקחת 80

 קולנוע 400
 באר מים פרטית 50

 בריכת שחיה 1000
 בית חרושת לנקניק 360
 בית קפה 50
 מסעדה 36
 מזנון 25
 קיוסק וגזוז 20

 בית קפה, מסעדה או מזנון עם רשיון למכירת
 משקאות משכרים שאינו מעסיק פועלים 70

 בית חרושת לגזוז וסודה 100
 דיר — לכל ראש 4
 זגג 6

 חנות מכולת שמספר לקוחותיה —
 עד 100 15
 101 עד 200 25
 201 עד 300 80

 301 עד 400 120
 . למעלה מ־400 180
חנות •י מעדנים. 180 : 

 מכולת בטיטונות 250
 ירקות וסירות 50
 גלנטריה 45
 כלי מטבח 35
 מכשירי כתיבה 25

 המרי בנין 100
 צעצועים 20
 תמרוקים 15
 •נעלים 45
 צרכי חשמל 50

 רדיו 120
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. תיאוד המלאכה או העשק המש בלירות  תיאור המלאבח^ו העסק., יי׳' הפס בלירות י

: ,/׳ :••־.. ׳ — ם י ע ו ש ע ש  רופא: 120 ׳
 רופא שיניים 120 באולם 100

5ד . ,  שרברב 10 תחת! ביפת השמים . ; :
500 • לק י  ״,״, a _ י ־•' • תחנת ו
 שעונס תחנת ךייכח־חלב י 150
 :מכירה 25 סוכנות] ביטוח 25

 :תיקון 10 תעשיין מוצרי חלב 250״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב •(11 באפריל 962!), תחילה

א הוראות מעבר ו ה  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 962/63! ן
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל!סכום ששולם על פי חוק

יחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.  העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 י

ן), תשכ״ג—963!״. השם  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (מם עסקים מקומי)!(תיקו

ר ו ־ ג י  נתאשר. מ׳ ד
 כ״ו בשבט תשכ״ג(20 בפברואר 1963) ראש המועצה המקומית אזור

 (חט 81057) ו
א ו ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ים ו  שד הפנ

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

ם ־ י ק ס ם ע ר מ ב ד ר ב ת ב ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 19411 ג
: ה נה המועצה האזורית ברנד חוק עזר ז , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

ק תיקו! סעיף 2 ו  1. בסעיף 2 לחוק עזר לברנר (מס עסקים מקומי), תשי״ט+-1959 3 (להלן — ח
א: בו ) י א ) ן ט  העזר העיקרי), במקום סעיף ק

 ״(א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, י
 בשיעור שנקבע בתוספת.״ ן

, יימחק ״מחצית״. תיקון םעיוי 3 ( ג ) ן ט  2. בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, בסעיף ק

, תיקו! סעיף 5 ת ו ר י מ ל י ר ש  3. בסעיף 5 לחוק העזר העיקרי, בפסקה (2), במקום הקטע ״דינו — קנס ע
 ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לידות׳•׳ יבוא ו

 ״דינו — קנם 100 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנ& נוסף 10 לירות״.

א: ו החלפת התוספת בו  4. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי י

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

 שיעורי המם לשנה

 המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
 מחסן לאחסון תוצרת או סחורות ששטחו —

 עד 500 מ״ר 100
 מעל 500 מייד 200
 מפעל לתעשיית בלוקים 60
 משאית להובלה י 30

 סוחר בהמות הקונה בהמות בתחום המועצה 100
 ספק סחורות —

 המספק לישוב אחד 50
 למספר ישובים 100

 ספק דלק— י׳
 המספק לישוב אחד 100
 למספר ישובים 200
 צדכניה או חנות 50
 קיוסק 25

 קבלן או קבלן משנה, העוסק בתחום המועצה
 בביצוע כל עבודה שהיא בהיקף שנתי בלירות —

 עד 5,000 40
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 75

 למעלה מ־10,000 עד ׳20,000 150
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 225
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 300
 למעלה מ־40,000 עד 50,000 375
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 500
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 750

 למעלה מ־250,000 1000
 שירות אוטובוסים 700
 שירות להובלת משאות 300
300 ,  תחנה למכירת דלק, י

 תחנת טיכה 150״.

 תיאור המלאכה או העםק

 אספקת גז לבישול —
. עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או י  נ

 חלק מהם 25
- .מאלף ומעלה — לכל 200 לקוחות נוספים 25

 בית חרושת או מפעל תעשיה — המעסיק
 עובדים שמספרם —

 עד 10 100
 11 עד 30 250
 למעלה מ־30 500

 בית מלאכה —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 25
 י המעסיק עובדים — 50
 עד 10 50
 למעלה מ־0! 75

 :בית מרגוע או בית הבראה 250
 ,באר למכירת מים 50

 אספקת חשמל 600
 שיווק תוצרת חקלאית , 500
 אספקת מים לאזור 00ל

 טרקטור להשכרה' 30
 כריה של — חומר לבנין או לכביש לכל מטר

 . מעוקב 0.20
 כל חומר אחר לכל מטר מעוקב 0.10

 מאפיה 60
 מוסך 200
. 1 י 50 י  מזנון י

 !מחלק —
 קדח או, נפט 25
 חלב או לחם 15
 מסעדה 50

 5. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 6. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1962/63 והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי חוק

ר זה.  העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עז

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברבר (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

 תחילה

 י הוראות מעבר

ת השם ר ב ו ם ד ו ל  ש

 ראש המועצה האזורית ברנד
 בתאשר.

5 במרס 1963) ) ג ״ כ ש  ט׳ באדר ת
 (חט.81355)

א ר י פ . ש ה ש ם מ י י  ח
 שר הפבים
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 הגדרות

 הט5ת מס

 תש?וס המס

 סמכויות
 ראש המועצה

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

 חוק עזר לג׳יםר אל־זרקא בדבר מט עסקיט

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית ג׳יסר אל־זרקא ות המקומיות (מם עסקים), 1945 2 י  הרשו

! : ה  חוק עזר ז

— ו ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳יסר אל־־זרקא! \

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת ז
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה *

 ״מס״ — מם עסקים מקומי שהוטל על פי חוק עזר זה«
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר

!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן
ת כספים. נ ש — ״ ה נ ש  ״

ת סמכויותיו לפי  לו א

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

 על כך למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המם בלבד.

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

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

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מ?|ום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעוד המם בעד. העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש. |

ים: האחד — ב־1 באפריל והשני — ב־1 ו י שיעורים שו  3. (א) המם ישולם בשנ
י •  באוקטובר של השנה שבעדה מגיע המס. | י

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים ואת השיעור• השני ב־1 באוקטובר! או •תוך חדשיים מהיום

ט התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. 1  ש

ת המם בבת אחת  (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצי
 י תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק. \

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב—

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו, תוך הזמן הנקוב
 באותו כתב, כל ידיעה, ושיראה לו תוך הזמן האמור כל מסמך הדרושים,

.  לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה« ו
 (2) ממי שטוען ששילם את המם׳ שימציא לו תוך הזמן האמור׳ כל קבלה

דו על תשלום המם. ו  שבי

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.
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 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברד אם עוסקים בו.

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

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

 4(ב)׳
 דינו — קנם 20 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת׳ קנם נוסף 2 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.

א ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).  7. תחילתו של חוק עזר זה הי

לשנת 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים  8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס.
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳יסר אל־זרקא (מס עסקים מקומי), תשכ״ג—
 1963״.

 עבירות וענשים

 פטור

 חתילת

 הוראות מעבר

 השם

 תופפת
 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות
 בדים — מכירה 15 חנות מכולת שמספר לקוחותיה. —

 בית קפד. 10 עד 50 5
 בנאי 15 51 עד 100 10
 גידול בקר שגילו משנה ומעלה — 101 עד 150 15
 לכל ראש בקר 1.50 151 ומעלה 20
 גידול צאן — לכל ראש עז או כבש 0.50 טייח 15
 דייג 7 מסגר 10
 דגים — מכירה 10 מחלק נפט 25
 הובלה במכוניות משא — לכל מכונית — נגר 10
 עד 1$ טון 10 סייד 10
 2 עד 3 טון 15 ספד 10
 4 טון ומעלה 20 פחח 5

 חייט 10 צנע 10
 חנות ירקות 10 רוכל 5

ך מ ו ף ם ס ו  י
 ראש המועצה המקומית ג׳יסר אל־זדקא

 נתאשד. ,
 ג׳ באדר תשכ״ג(27 בפברואר 1963)

 (חט 81772)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 המועצות המקומיות, 1941!
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקיים)!, 1945

 חוק עזר לגליל־העליון בדבר מס עסקיים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,! 11941, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית הגליל־העליון חוק

: ו ה  עזר ז

ת פ 5 ז 1 ה

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגליל־העליון (מם עסקים! מקומי), תשי׳׳ט—31959 
א: בו  (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות ! תיאור הטלאכה או העסק תמס בלירות

 אטליז 100 פיטום וגידול בקר לבשר —
 אדריכל, מהנדס או מתכנן — המבצע עבודה עד 800 ראש 1000
 או שידות באזור 200 למעלה מ־800 ראש 2000

-, מחצבה שתפוקתה השנתית במ׳׳ר —י י  מערד או מפעל, המתכנן או המבצע עבודה,
 או המפפק שירות או ציוד בתחום המועצה 200 עד 1000 100
 אספקה או הובלה של תוצרת תעשייתית, חקלאית למעלה מ־1000 עד 3000 300
 או מזון בתחום המועצה 200 למעלה מ־3000 עד 10000 600

 בית חרושת לנעלים 500 למעלה מ־10000 עד 50000 1200
 בית חרושת לקרח וקירור 750 למעלה מ־50000 עד 100000 1800
 בית חרושת למהדקי כביסה 200 למעלה «־100000 2000
 בית חרושת למוצרי פלסטיק 500 מוסך 1 500
 בית חרושת לאביזרי אלומיניום להשקאה 500 משאבת דלק 200

 בית אריזה מרכזי 350 מחלבה המייצרת או המספקת מוצרים בתחום
 בית מרגוע — המועצה 500
 עד 20 חדר 200 מפעל לתעשיית מזון ומשקאות 500

 למעלה מ־20 חדר 400 מאפיה 1 המייצרת או המספקת מוצרים בתחום
 בריכות שחיה מכל הסוגים 100 המועצה 500
 בית שחיטה לעופות 500 מכון לאריזת בטנים 350
 אספקת גז לבישול — מפעל ךיצור כלים הידראוליים 250
 :עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות מפעל לריכוז שמני צמחים 200

 או חלק מהם 25 מפעל לכריית כבול שתפוקתו השנתית במ״ק —
 מאלף ומעלה — לכל 200 לקוחות נוספים 25 עד 5000 200
 אספקת מים י 1000 למעלה מ־5000 400

י  ייצור או אספקת חשמל 1000 מפעל ״קכריית חיזרה שתפוקתו השנתית במ״ק -
 חנות, צרכניה, מחסן הספקה, מחסן זבלים עד 5000 500

 שפדיונם השנתי בלירות — למעלה מ־5000 1000
 עד 50,000 250 מפעל לייצור עגלות 250

 למעלה מ*50,000 עד 100,000 500 מפעל ליבוא ולייצור אספסת שמחזורו השנתי —
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 1000 עד! 1500 טונות 500

 למעלה מ־200,000 1500 למעלה מ־1500 טוגות 1000

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 110.

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

 3 ק״ת 880, תש י״ט, עט׳ 979 : ק״ת 1259, תשכ׳׳ב, עט׳ 1265.
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 תיאור הט5אכה או העסק הטס בלידות

 למעלה מ־30000 עד 40000 800
 למעלה מ־40000 עד 70000 1000
 למעלה מ־70000 1500
 רופא או מרפא שיניים או טכנאי שיניים 200

 שירות להובלת משאות 1000
 שירות להשמדת מזיקים ומכרסמים במבנים 300

 שירות ריסוס והדברת מזיקים ועשבים רעים
 שמחזורם הטנתי בלירות —

 עד 50000 500
 למעלה מ־50000 1000
 שירות להובלת נוסעים 1000
 תעשיית מתכת 500
 תחנת טרקטורים — לכל טרקטור 50

 ספק סחורות רציוד תעשייתי וחקלאי לישובים
 ולמפעלים בתחום המועצה שמחזורן השנתי

 בלירות — ,
 עד 10000 200
 . למעלה מ־10000 עד 30000 400
 למעלה מ־30000 עד 50000 500

 למעלה מ־50000 עד 100000 1000
 למעלה מ־100000 2000

 י  ביטוח עם מחזור שנתי בלירות 
 עד 3000 1000

 למעלה מ־3000 2000״

 תיאור המלאכה או העסק הטם בלידות

 מסעדה, בית הארחה, בית מלון —
 עד 20 חדר 200
 21 עד 40 חדד 460
 למעלה מ־40 חדר 600
 מנפטה לכותנה 500

 מכירה של עופות שחוטים או מרוטים 100
 סוחר במוצרי תעשיה, בתוצרת חקלאית מכל
 סוג או בהמות — שמחזורו השנתי בלירות —

 עד 5000 50
 למעלה מ־5000 עד 20000 100
 למעלה מ־20000 עד 50000 500

 למעלה מ־50000 עד 100000 1000
 למעלה מ־100000 1500
 קיוסק, מזנון 100

 קבלן, קבלן משנה או מפעל המבצע בתחום
 המועצה עבודות בנין, כבישים, ביוב, ניקוז,

 סיקול, קידוח, חשמל, צבע, הנחת צינורות מים,
 נגרות, הרכבת ציוד או מכונות, אינסטלציה

 של מים, חשמלית, או סניטרית וכיוצא באלה —
 שהיקפם לשנה בלירות —

 עד 5000 50
 למעלה מ־5000 עד 10000 100
 למעלה מ־10000 עד 20000 300
 למעלה מ־20000 עד 30000 500

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 הוראות טעבי־ 3, הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1962/63, והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על

 פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1962/63, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

(מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ג— ן ו ל־העלי ר זה ייקרא ״חוק עזר לגלי  השם 4. לחוק עז

 1963״.

י ל ו כ ש ב א ק ע  נתאשר. י
 ג׳ באדר תשכ״ג(27 בפברואר 1963) ראש המועצה האזורית הגליל־העליון

 (חט 81661)

א ר י פ , ש ד ש מ מ י י ז  ז

 שד הפנים

 1200 קוב? התקנות 1428, כ״ה באדר תשכ״ג, 21.3.1963



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

 חוק עזר לגן־יבנה בדבר מם עםקיס

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,! 1941 *, וסעיף 3 לפקודת
ה: ה חוק עזר ז נ ב י ך נה המועצה המקומית ג ׳ מתקי  הרשויות המקומיות (מם עסקיט), 1945 2

 1. בחוק עזר זה — ! הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גן־יבנה« !
 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת > }
; ו עצה  ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המו
 ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה > ו

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

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבד. עסק, או! לכל חלק ממנה, בשיעור הטלתמס
י  הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, !או אם חדל לעסוק לפנ
ת המס  1 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם! אותה שנה מחצי

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

 העסק ששיעור המם בעדו הוא הגבוה-ביותר. ו
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור

 המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום /
 מיום שהתחיל לעסוק בעסק חדש.

ים: האחד ב־1 באפריל והשני גר1 באוקטובר ו  3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה מגיע המם. !

י 1 באוקטובר, ישלם  (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 1 באפריל, אולם לפנ
י ב־1  את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק[ ואת השיעור השנ
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק׳ הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר. ו
ת המם בבת אחת  (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר׳ ישלם את מחצי

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק. ו

 תשלום הטס

 סמכויות
 ראש המועצה

 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב — !
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק,! שימסור לו תוך המועד
 הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זה ז
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה

 שבידו על תשלום המם.
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 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברר אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה —

 (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 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות לכל
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או

 אחדי הרשעתו בדין.

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

א ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).  7. תחילתו של חוק עזר זה הי

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בעד שנת 1962/63 והוא ישולם תוך
 שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. חוק עזר לגן־יבנה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 — בטל.

ה (מס עסקים מקומי), תשכ״ג—1963״. בנ י ך ג  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל

 עבירות וענשים

 פטור

 תחילה

 הוראות טעבד

 ביטול

 השפ

 הטס בלירות

 ונופפו!

 שיעורי המם לשנה
 תיאור המלאכה או העסק

 חנות —
 נעלים 90

 רהיטים 120
 טרקטור — עד 20 כ׳׳ס 60

 למעלה מ־20 עד 40 100
 למעלה מ־40 עד 60 160
 למעלה מ־60 כ״ם 250

 כרם נושא פרי שיבולו לדונם —
 עד 1 טונה 1.25
 לכל i טונה נוטפת או לחלק ממנה 2.50
 לול מ־51 עופות ומעלה — לכל עוף 0.125

 מאפיה חשמלית 250
 מהנדס בנין 75
 מוסד פרטי לילדים — לכל ילד 7

 מחלק — חלב, לחם, נפט או קרח 30
 מחם! ילק 120
 מכונית להובלה — טנדר 60
 מכונית משא עד 8 טונות 75

 מ־9 עד 10 טונות 100
 למעלה מ־10 טונות 120
 מספרד• 35
 מתווך 75

 נגריה מיכנית 150
 סטודיו לריקודים 36

 תיאור המלאכה או העםק המם בלירות
 אטליז 100

 אספקת גז —
 עד אלף לקוחות, על כל מאה 25
 מאלף לקוחות ומעלה, על כל מאתיים נוספים 25

 אספקת חשמל 1500
 אספקת מים 300
 הפעלת בארות מים — לכל באד 300
 בית חרושת לסודה ׳60

 בית חרושת לקרח 150
 בית קפה — ללא רשיון למשקאות משכרים 50
 עם רשיון למשקאות משכרים 80

 בנק או סניף של בנק 600
 הורקת בורות שופכין 36
 זגג 24

 חנות — לגלנטריה והלבשה 120
 לדגים 75

 לחמרי בנין 250
 לירקות 60
 לכלי בית ומטבח, מתנות 60

 מכולת או מסעדה —י
 ללא רשיון למשקאות משכרים 90

 עם רשיון למשקאות משברים 120
 מכשירי כתיבה 24

 ס״ת 689, תשי״ז, עט׳ 1172.
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 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 750

 למעלה מ־40,000 עד 50,000 1250
 למעלה מ־50,000 2000

 ו  קולנוע שמספר מקומות הישיבה ב
 עד 300 150
 301¡ומעלה 300
 קיוסק ן 36
 רוכל ירקות 30
 רוכל אחר » 15
 רופא או מרפא שיניימ 48

 רפת — !
 2 עד 5 ראש — לכל ראש 3

 6 ראש ומעלה — לכל ראש 6
 שלחין -4 למעלה מ־£ דונם — לכל דונם 0.30

 שירות אוטובוסים 1500
 שרברב ו— ללא רכב 100
 עם רכב 150
 תחנת ריכוז — ביצים 50
 ! חלב 50
 תעשיית בלוקים ורעפים 50
4  תיקון אופניים 0

 ד תיאור הטלאכה או העסק המס'בלירות
 ספק — לטבק 36

 למוצרים באשראי 120
 למוצרי דלק 36
 למוצרי חלב 36
 למשקאות משכרים 36
 למשקאות קלים 36

 פרדס נושא פרי — שיבולו בפרי ארוז לדונם —
 עד 50 תיבות או 100 ארגזי ברוס, עבור

 : כל תיבה או 2 ארגזי ברוס 0.05
 למעלה מ־50 תיבות או 100 ארגזי ברום,

 עבור כל תיבה או 2 ארגזי ברוס 0.07
 פרדסים — נטיעות ועיבוד : 600
 צרכניה 300

 קבלן, קבלן משנה המבצע בתחום המועצה,
 עבודות בנין, סלילת כבישים, עבודות ביוב,
 עפר, תיעול, הנחת צינורות, עבודות חשמל,

 נגרות, מסגרות, מכונאות, שרברבות או כל
 עבודות אחרות, שהיקף עבודתו לשנה בלירות

 הוא —
 עד 10,000 150
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 300
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 500

ן ו י ח ־ ו ל א א ו מ  נתאשר. ו ש
4 בפברואר 1963) !ראש המועצה המקומית גךיבנזז ) ג ״  י׳ בשבט תשכ

 (חט 81627)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 11941
 חוק עזר לכפר־קמא גדבר אספקת מים :/. ;

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

: ו ה  המקומית כפר־קמא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— ו . • חנדרות
 ״מפעל מים״—י באר, בריכה, מנהרה, תעלה וםכד, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת מים,

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

! i לאספקת מיס לנכס 
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת« 1

 ״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המיס

 המסופקים לבכם ו • ו
!  ״נכס״ — בנין או קרקע תפוסה או בלתי תפוסה, בתחום המועצה ו

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ״מנהל״ — ראש המועצה או מנהל מפעל מימ של המועצה, לרבות פקיד אחו; שנתמנה לעניין
i חוק עזר זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם 

 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית בכולה או במקצתה!
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קמא.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל בקשה בכתב

 בצירוף מפה של אותה דשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת המועצה :

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

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

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה או לשינויה או להחלפתה,

 אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת אביזרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו
 הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או

ע את פעולתו התקינה של מד־המימ.  מנ

 4. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מימ — הגובל
חת צינורות בשיעור  קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנ

 שנקבע בתוספת.

 5. (א) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת המועצה או באמצעותה
 מד־מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל > הצרכן חייב למלא אחרי הדרישה
 האמורה תוך עשרים יום? לא מילא הצרכן אחר הדרישה האמורה תוך התקופה האמורה,
 . רשאית המועצה לרכוש מד־מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו

 של מד־המים והאביזרים בהתאם לחשבון.
 (ב) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־מים שבהחזקתו אינו פועל כהלכה, רשאי

 לדרוש שמד־המים ייבדק על ידי המנהל.
 (ג) הצרכן ישא בהוצאות בדיקתו או תיקונו של מד־הסים, בהתאם לחשבון, מלבד

 אם נגרם הצורך לתיקון באשמתם של פקידי המועצה או פועליה בשעת מילוי תפקידיהם.
 (ד) בעד התקנת מד־מים ובדיקתו ישלם הצרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

) ישלם דמי החזקת מד־ א ) ן ט  (ה) צרכן שלא שילם את התמורה האמורה בסעיף ק
 מים בשיעור שנקבע בתוספת.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת המועצה אגרת מים בשיעור
 שנקבע בתוספת.

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

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

 בשנה הקודמת.

 חיבור
 ?מפע5 מים

 רשת פרטית

 אגרת הנחת
 צינור מים

 רכישת
 מד־מים

 והתקנתו

 אגרת טיפ
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 אספקתמים
 לפי חוזה

 פקדון בשיעור שנקבע פקדונוח

 7. (א) המנהל רשאי׳ באישור המועצה ושר הפנים׳ להתקשר עם צרכן בחוזר. לאספקת
 מיס ולקבוע בו תנאים.

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

 8. צרכן יפקיד בקופת המועצה להבטחת תשלום אגרת מים,
 בתוספת.

 9. (א) אגרת מיס תשולם מראש בראשון לכל חודש! אולם {*ם היתה אספקת המים מועד התשלום
 לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת המועצה.

ה; י  (ב) בעד אספקת מים לצורך בניה׳ תשולם האגרה עם מתן הרשיון לאותה בנ
 אולם כל עוד לא התחילו בבניה׳ רשאי גזבר המועצה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא

 יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון. .
 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד לתשלום יש לסלקם

׳ - . . . ־ • ־  תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך על ידי המועצה. ן -

ר ו ט 8 לא יחולו על מוסד שהמועצה אישרה אותו כמוסד צדקה, פ  10. הוראות הסעיפים 6 ד
 בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט וכן לא יחולו ע?

 אותו כמחוסר אמצעים.
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 אדם שהמועצה אישרה

 (א) המנהל יתרה בכתב בצרכן — ניתוק החיבור
 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה !
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע

 המנהל! !
י המים שברשותו אינם תקינים ומשום 1נך המים המסופקים לו  (3) שמיתקנ

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

 אי תיקון מיתקני המים שברשותו.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום שסעד. ימים מיום מסירת
 ההתראה לידי הצרכן, לפי סעיף קטן (א)(1) ר(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת
 התראה לפי סעיף קטן (א)(3) ו־(4) לנתק את החיבור בין אותו חלק של אותה הרשת

ת אשד בהחזקתו של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.  הפרטי
 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים

 המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון,
 כאמור, הכל לפי הענין, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש ובחיבור בשיעור שנקבע

 בתוספת.

 חידוש חיבור
 שנותק .

 הספקת
 אספקת מים

 12. (א) חיבור. של דשת פרטית שנותק לפי סעיף 11 (ב) לא יחודש אלא לפי היתד
 בכתב. מאת המנהל. 1

, ( א ) ן ט  כאמור בסעיף ק

 13. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך דחוף בתיקונים {:מפעל תמים או ברשת
 לעכב או להפסיק את

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל
ד לא הוכח ההיפך.  רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עו

דת הצורך ובדחיפות הדרושה, לנתק,  הפרטית, רשאי המנהל במי
 אספקת המים׳ כולה או מקצתה.
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 השימוש במים

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן (א)
יב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.  חי

 רשות כניסה 14. (א) המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל
ת — נ  זמן סביר על מ

 (1) להתקין מד־מימ, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,
 לשנות, לסלק, למדוד או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא באלה!

 (2) לבדוק אם יש בזבח, שימוש לרעה או זיהום של מים או לברר את כמות
 המים שסופקה לצדכן.

. ( א ) ן ט  (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

ניח לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצרכי  15. (א) לא ישתמש אדם במים ולא י
 בית או לצורך שקבע המנהל.

פ ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח.לאחר לעשות כאמור.  (ב) לא יבזבז •אדם מי
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכנס לתוכו ולא ירשה להכניס

 לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת.
 מים.

י ניח לאחר להשתמש במים שבד  (ד) , לא ־ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא י
 שותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום

 המועצה.
 (ה) לא יטפל אדם, למעט המנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד־

 מים.

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר — פרט לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת מים לפי סעיף 11 (ב) אס לא סילק במועד הקבוע את הסכומים

 שהוא חייב לפי חוק עזר זה׳ או לפי סעיף 13 — אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

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

להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב׳ ) ו י ד  18. (א) ראש המועצה או אדם שהוסמך על י
 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, תוך זמן שנקבע בדרישה,

 לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעל רשת פרטית שנמסרה לו דרישה כאמור, חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא הצרכן או בעל רשת הפרטית או חלק ממנה אחדי דרישת ראש
 המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את

 הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית, הכל לפי העניו.

 מסירת הודעות 19. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים אד הידועים לאחרונה, לאחד
בד או המועסק שם, או נשלחה בדואר י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העו  מבנ
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט על הנכס שבו דנה ההודעה• או נתפרסמה בשני עתונימ, לפחות, הנפוצים בתחום

 המועצה שאחד מהם לפחות בשפה הערבית.

 מכירת מים

 שמירה מפני
 זיהום

 דרישת תיקוניה
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ט י , ־ ׳ ג , 5(א), 12 (א), 14 (ב), 15, ״ ( ב  20. העובר על הוראה ממולאות מסעיפיה 2(א), 3(א) ר(
נו — קנם 500 לירות׳ ואם עבר על הוראות סעיף 18 (ב) והמועצה לא , די ב)  17,16 ר18(
ו— קנם נוסף 20 לירות ו נ י  השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 18 (ג) והיתד. העבירה נמשכת, ד
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש המועצה

 או אחדי הרשעתו בדין. \
5 י ט י  21. חוק עזר לכפד־קמא (אספקת מים), תשט״ו--1954 3 — בטל. ! י

ט ע  22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קמא (אספקת מים), תשכ״ג—1963״. ה

 האגרה בלירות

) ליחידת מגורים, לחנות, ( ג  1. אגדת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (
 משרד או עסק • . . ן —30
 2. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) לכל מטר מרובע של הנכם 0.15
7.— ( ( ד )  3. אגדת התקנת מזרימים (סעיף 5
5— ( ( ד )  4. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 5

Í 0.40 5. אגרת החזקת מד־מים (סעיף 5(ד.)) — לחודש 
 6. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש — !
 (א) במקום שהותקן מד־מיס — !
 (1) לתצרוכת ביתית !

ד 8 מ״ק מים —2  ע
 מעל 8 מ״ק מים — לכל מ״ק 0.28
 (2) להשקאה — לכל מ״ק 0.20

 ,.״(ב) במקום שלא הותקן מד־מים: ן
 (1) לתצרוכת ביתית !

 (א) ליחידת מגורים — חדר ראשון ו —3
 לכל חדד נוסף ! —.1
 (ב) לכל ראש בקר, סוס, פרד, חמור או גמל ו 0.50
 (ג) לכל ראש צאן ! 0.30

 (2) לתצרוכת אחרת ו
 (א) לבית קפה, מסעדה, מזנון או עסק ו —.8
 (ב) לטחנת קמח ו ־--.4
ד הבית ו 0.15  (ג) לכל עץ הדר נטוע על י
 (ג) לבניה — לכל מטר מעוקב של בניה 0.50

 7. פקדון (סעיף 8) —
 לצריכה ביתית ו —10
 לתצרוכת אחרת ו —20
10— ! ( ( ג  8. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ד ע ם א ז י ז ע ל א ד ב ע ן ג ו  נתאשר. ש
 ט״ו באלול תשכ״ב (14 בספטמבר 1962) ראש המועצה המקומית כפר־קמא

 (חט 83464) י \ י
א ! ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים !  . _ ש
 2 מ״ת 492, תשט״ו, עט׳ 306. ו
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