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 פקודת התעבורה

 תקנות:לביצוע הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 13 ד70 לפקודת התעבורה / אני מתקין תקנות אלד.:

 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה׳ תשכ״א--21961 (להלן — התקנות העיקריות), בהגדרה
 ״נכה״, במקום המלים ״לתקנה 2(א) לתקנות המלחמה בנאצים״ יבוא ,,לתקנה 2(א) לתק

 נות נכי המלחמה בנאצים״.

 2. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״וכן כל תעודה שניתנה״
 יבוא ״וכן כל תעודה או רשימת תנאים שניתנו״.

 ״פעמה.
 מחזירור
 ובלמים

 במקום תקנה 111 לתקנות העיקריות, יבוא:

 111. (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אפ הם מצויירים בפעמון,
 במנגנון בלימה יעיל לעצירה, במחז׳־רור מורכב על הכנף האחורית כאמור
 בתקנה 150, במחזירורים צהובים מורכבים על הדוושות ובבל צייד אשר

 נקבע לפי כל דין — הכל במצב תקין וראוי לשימוש.

 (ב) לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם הם מצמידים
 בפנס כאמור בתקנה 150.״

 אחרי תקנה 172 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״אי-חידוש 172א. לא יחודש רשיון נהיגה שלא היה לו תוקף במשך תקופה העולה
י על שנה אחת אלא אם עמד בעליו בבדיקות ובבחינות כאמור בחלק זה ע י מ ״ ב י ש  ד

 כאילו היה מבקש רשיון נהיגה, ובלבד שרשות הרישוי רשאית לפטור אדם
 כאמור מהבדיקות ומהבחינות, כולן או מקצתן.״

 במקום תקנה 174 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״הצהרת כעי 174. (א) לא נתגלו אצל בעל רשיון נהיגה או מבקש רשיון נהיגה, לפי
 מיטב ידיעתו, מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה, או מיום בו הודיע על
 שינוי במצב בריאותו לפי תקנה 196 או לפי תקנת משנה (ה) או מיום
 . חידוש רשיון הנהיגה׳ כל מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראיה
 והשמיעה, ומבחינת מצב בריאותו הוא כשיד לנהיגה, יצהיר על כך׳ בעת

 תשלום האגרה, בטופס שנקבע לכך על ידי דשות הרישוי.

 (ב) לא נפסל בעל רשיון נהיגה או מבקש רשיון נהיגה מהחזיק
 או מקבל רשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר מיום הגשת
 הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, יצהיר על כך,

 בעת תשלום האגדה, בטופס שנקבע לכך על ידי רשות הרישוי.

ב) שהיא כוזבת  (ג) לא יתן אדם הצהרה לפי תקנות משנה (א) ר(
 כולה או בחלקה.

 (ד) לא הצהיר מבקש רשיון נהיגה הצהרה כאמור בתקנת משנה
 (א) בגלל מצב בריאותו והצהרה כאמור בתקנת משנה (ב) בגלל פסילתו
 מקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה, יודיע על כך מיד במכתב רשום אל

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 179.

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425; ק״ת 1518, תשכ״ד, עמ׳ 380.
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 תיקח תיןנה 1

 היסח תקנה 9

 תיקח
 תקנה 111

 הוספת
 תקנה 172א

 החלפת
 תקנה 174
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 לה את טופס הרשיון

 בתקנת משנה (ד)
 בבדיקות לפי סימן ג

 לאחר שמבקש רשיון
 תקנות 194 או 195.״

 דשות הרישוי שאליה פנה לקבלת הרשיון ויחזיו
 שקיבל ממנה.

 (ה) הודיע מבקש רשיון נהיגה בכתב, כאמור
 בגלל מצב בריאותו, רשאית רשות הרישוי לחייקו

 של חלק זד..
̂א  (ו) לא יינתן אישור לפי תקנה 219(ג) אי

פ  נהיגה או בעל רשיון נהיגה קיבל אישור רפואי ל

 נהיגה

 6. אחרי תקנה 174 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״תוי״י ושיח 174א. (א) לא יהיה תוקף לרשיון נהיגה כא:מו|־

 קופה שבעדה שולמה האגרה בהתאם לתקנה 219
 (1) . הוטבע בחותמת רשות הרישוי
 כל בנק אחר שתקבע דשות הרישוי

 (2) בעל הרשיון נושא עמו תעוז־(־!
 עולה או תעודה אחרת כיוצא באלה

 התעודה.
 (ב) בקשה לשינוי סוג הרשיון תוגש למ1צרד דשות הרישוי שבו

 ניתן הרשיון.״

 בתקנה 173 אלא לת־
 ז)נתקיימו כל אלה:

 ובחותמת בנק הדואר או
 גןהודעד. ברשומות ז

 זהות, דרכון, תעודת
 שיש בה תמונתו של בעל

 כאמור בתקנות אלה או
 רשיונו לסוג מםויים,
י מן הסוג׳ ת נ  ברכב מ

 הוגבל
 לבהוג

 לרשיונו וניתן לו רשיון
 מיוחד) לא יחולו עליו
 הנהיגה המיוחד אם
 שנקבעה על ידי רשות

 מזיון

 גל רשיון נהיגה מיוחד.
 מיוחד תבוא במנין התקופה

 מיוחד מאותו סוג יותר

 יחולו גם על בעל רשיון

 הזהות, לתעודת עולה או

 ?א יראוהו כרשיון.נהיגה

.7 • 
 ״רשיון נהינח 3174.

 מיוחד

 אחדי תקנה 174א לתקנות העיקריות י3וא:

 (א) עמד מבקש רשיון נהיגה בבחינות
 ביקש.בעל רשיון נהיגה שינוי סוג רשיונו, או
 י רשאית רשות הרישוי לתת לו רשיון מיוחד
 שתקבע לתקופה שלא תעלה על שני חדשים,

 (ב) בעל רשיון נהיגה שנעשה שינוי
 נהיגה מיוחד (להלן בתקנה זו — רשיון נהיגה

 הוראות ,התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של
 ;׳ הוטבע רשיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת

 הרישוי במקום המיועד לחותמת הבנק.
 (ג) הוראות תקנות 173 ר174 לא יחולו

 (ד) תקופת תקפו של רשיון נהיגה
 שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.

 (ה) לא יינתן לאותו מבקש רשיון בהיגוי
 מאשר פעם אחת במשך שנה.

 (ו) הוראות תקנות משנה (א) — (ד)
 נהיגה המבקש כפל רשיון נהיגה לפי תקנה 12.

 (ז) רשיון נהיגה מיוחד יוצמד לתעודת
 לדרכון של מקבלו.

 (ח) רשיון נהיגה מיוחד שניתן ופקע
 שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.״

 8. במקום התקנה 176 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״רשיון נהיגה 176. רשיון נהיגה דרגה א הוא רקיון לנהוג באופניים עם מנוע עזר.״ י

 דרגה א
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 ״רשיו! נהיגה
 דרגה ג

 רשיון נהיגה
 דרגה ג

 רשיון נהיגה
 דרגה ד

 דרגה 1

 רעיון נהיגה
 דרגה 2

 9. אחרי התקנה 176 לתקנות העיקריות יבוא: \

 176 א. רשיון נהיגה דרגה ב הוא רשיון לנהוג בתלת־אופנוע לרבות
 תלודקטנוע ולרבות אופנוע עם רכב צדי וקטנוע עם רכב צדי.

 176 ב. רשיון נהיגה דרגה ג הוא רשיון לנהוג באופנוע או בקטנוע שנפח
 המנוע שלהם עד 250 סמ״ק׳ לרבות אופניים עם מנוע עזר ולרבות אופנוע

 עם רכב צדי וקטנוע עם רכב צדי.

 176 ג. רשיון נהיגה דרגה ד הוא רשיון לנהוג —
 (1) באופנוע שנפה המנוע שלו הוא מעל 250 סנדק!

 (2) לפי התקנות 176,176א ר176ב.
 רשיח נהיגה 176ד. רשיון נהיגה דרגה ה הוא רשיון לנהוג לפי התקנות 176 ו*176א.״

 דרגה ה

 10. במקום התקנות 177 — 186 לתקנות העיקריות יבוא: י

 ״י׳עיי׳:היגי׳ 177. רשיון נהיגה דרגה 1 הוא רשיון לנהוג בטרקטור גם אם צמוד אליו
 גרור וכן במכונה ניידת המשמשת לצרכי חקלאות.

 178. (א) רשיון נהיגה דרגה 2 הוא רשיון לנהוג —
 (1) ברכב מנועי שצויין ברשיונו כרכב פרטי ובלבד שמספר

 מקומות הישיבה לפי רשיונו אינו עולה על 8 מלבד הנהג.
 (2) ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו

 אינו עולה על 4000 ק״ג.
 (3) ברכב כאמור בתקנה 177.

 (ב) בעל רשיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב, לפי תקנת
 משנה (א) (1) ו־(2) גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו

 עולה על 750 ק״ג.

 179. רשיון נהיגה דרגה 3 הוא רשיון לנהוג —
 (1) ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו
 עולה על 4,000 ק״ג גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הבולל

 המותר אינו עולה על 750 ק״ג.
 (2) ברכב כאמור בתקנה 178.

 180. רשיון נהיגה דרגה 4 הוא רשיון לנהוג —
 (1) ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו

 עולה על 4000 ק״ג גם אם צמוד אליו גרור או נתמך.
 (2) ברכב כאמור בתקנה 179.

 181. רשיון נהיגה דרגה 5 הוא רשיון לנהוג —
 (1) ברכב מנועי ציבורי שצויין ברשיונו כמונית.

 (2) ברכב כאמור בתקנה 178.

 182. רשיון נהיגה דרגה 6 הוא רשיון לנהוג —
 (1) ברכב מנועי שצויין ברשיונו באוטובוס.

 (2) ברכב כאמור בתקנות 179 ו־181.
 רשיון נהיגה דרגה 7 הוא רשיון לנהוג ברכב מיוחד שלא צויין בתק־

 הוספת התקנות
 176א — 170 ד

 רשיון נהיגה
 דרגה 8

 רשיון נהיגה
 דרגה 4

 רשיון נהיגה
 דרגה 5

 רשיון נהיגה
 דרגה 6

 הח5פת
 התקנות

186 — 177 

.183 
 נות 176 — 182 וכן במשא־נוע וכמכונה ניידת.

 ד׳8יח נהיגה
 דרגה 7
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 ביטול
 תקנה 187

 תיקון חסנה
188 

 החלפת
 תקנה 189

 תיקו! מקנה 198

 תיקון תקנה 205

 תיקון תקנה 206

 תיקון תקנה 207

 דשיחנהיגו! 184. רשיון גהיגה דרגה 8 הוא רשיון לנהוג בוזכב כאמור בתקנות 179
 ר181.

 רשיון נהיניי 185. רשיון נהיגה דרגה 9 הוא רשיון לנהוג ב^יכב כאמור בתקנות 180
9 ר181. ־ י נ י  י

 רשיון נהמה 186. רשיון נהיגה דרגה 10 הוא רשיון לנהוג בדלנב כאמור בתקנות 180-
1 182.״ 0 ה ג י  ד

 תקנה 187 לתקנות העיקריות — בטלה.

 בתקנה 188 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״דרגה א(1) או דרגה א(2)״ יבוא:

— ה״.  ״דרגות א
 (2) בתקנת משנה (ב)׳ במקום ״א(3)״ יבוא ״1״ רבקןקום ״178״ יבוא ״177״.

.11 

.12 

 13. במקום תקנה 189 :לתקנות העיקריות׳ יבוא:
1̂ אלא לאדם שמלאו לו  ״סייגים ?מת! 189. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 1
 179,178 או 180 בתקופה
 של שנה וששה חדשים לפחות הנגמרת ערב יום הגשת הבקשה ונהג ברכב
 מאותו סוג במשך אותה תקופה והמציא לרשות 1ן.דישוי תעודת יושר מאת

 המשטרה.
 (ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 2|18 אלא לאדם שמלאו לו

 21 שנה והוא היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה
 לפחות ברכב מאותו סוג במשך אותה תקופה

 179 בתקופה של שנתיים
 והמציא לרשות הרישוי

, , ־ ״ , , j ־,.  תעודת וגשר מאת המשטרה.
) רשות הרישוי ב )  $ מבלי^גרוע מהאמור בתקנות משנו י (א) ד
 רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת רשיון נהיגה לפי תקנות 181 או 182 או
 לסרב לתיתו אם מבקש הרשיון נפסל מהחזיק רשיון נהיגה, או הורשע על
 עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעות מנהיגת רכב שגרמה לתאונת
 דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, בתקופה עןל שנתיים שקדמה להגשת

 הבקשה.״

 14. בתקנת משנה (א) לתקנה 198 לתקנות העיקריות
 (1) בפסקה (1) במקום ״176, 177, 178 ד179״ י{וא ״176, 176 אי, 176 בי,

 176 ג׳, 176 ד׳, 176 ה׳, 177 ו־178״.
 (2) בפסקה (2), אחרי ״תקנות״ יבוא ״179״, ובמקדם ״184 ו־185״ יבוא ״184,

 185׳ ו־186״.

 15. בתקנה 205 לתקנות העיקריות, בסוף הדישה יבוא ״כולם או מקצתם״.

 16. בתקנה 206 לתקנות העיקריות, בסוף הדישה יבוא ״כולן או מקצתן״.
 17. בתקנה 207 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״182,181 ו־184״ יביא ״179 ו־180״.
 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״183,180 ו־185״ יביא ״181 ר182״.

 (3) בתקנת משנה (ג), בדישה, במקום ״180, 183 ד185 ייבחן גם בעניבים
 אלה״ יבוא ״181 ר182 ייבחן גם בענינים אלה׳ כולם ¿1 מקצתם.״
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 18. בתקנה 210 לתקנות העיקריות —
 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה או בשלב של
 הבחינה׳ ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגדת בחינה כאמור

 בתקנת משנה (א).״
 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת משנה (ב) -לא תחול
 בכל אחד מאלה:

 (1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד
 הבחינה על אי־התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת

 דעתה של רשות הרישוי, על אי־יכולתו להתייצב.
 (2) הוא התייצב לבחינה׳ אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות

 שנתגלו ברכב׳ בעת הבחינה.
 (3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי

 הוראות דשות הרישוי.״

 ת ו י ר ק י ע  19. בתקנה 219 לתקנות ה
 (!) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) הצהיר מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה כאמור
 בתקנה 174 (א) ו־(ב), תשולם האגדה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו
 לבנק הדואר, או לכל בנק אחר שתקבע רשות הרישוי בהודעה ברשומות,

 לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי.׳*
 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ׳״(ג) לא הצהיר מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה כא
, לא תשולם האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד ( ב  מור בתקנה 174 (א) ר(

 חידושו, אלא לפי אישור רשות הרישוי.״

 20. במקום תקנה 222 לתקנות העיקריות יבוא:
ת 1 222. לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא דו  ״מי
 "!•«1•"^ אם נבדק לפי סימן ג לסרק השני וקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור

 בתקנה 194.״

 21. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק א׳׳ במקום הפרטים 3, 4 ר5 יבוא:
 ״3. בעד רשיון נהיגה מכל סוג או חידושו, שתוקפו לשנה —.13.

 4. בעד כפל רשיון כאמור בפרט 3 —.2״.

 22. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפ
 ריל 1964) ובלבד שתחילתן של תקנות 5 — 12,10— 14׳ 17 ד19 לגבי מי שניתן לו רשיון
 לפני אותו יום היא ביום פקיעת תקפו של הרשית׳ אם מועד פקיעתו חל לאחד היוט האמור.

 (ב) תחילתה של תקנה 3 היא ביום כ״ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965).

 23. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 5), תשכ״ד—1964״.

 תיקח תקנה 210

 תיקו! חקנה 219

 הה5פת
 תקנה 222

 *תיקי!
 התוםפת

 ;הראשונה

 חחי?ה

 .־׳ המם

ד ה ו י ה ר ־ ל ב א ר ש  י
 שד התחבורה

 ב״ו באדר תשכ״ד (10 במרס 1964)
 (חמ 750123)

 1026 קובץ התאנות 1668, י״נ בנים! תשכ״ד, 26.8.1964



 חוק הביטוח הלאומי, תשי׳יד—1953

 :תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקדיש מיוחדים

 תשי״ד—1953 *׳ אני

 תשלום דמי ביטוח), חיקה
 תקנה 12

 או דמי פגיעה נתקו־

 בתוקף סמכותי לפי הםעיפימ 40א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי
 מתקין תקנות אלה:

 תחילה

 1. בתקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר
, במקום פסקה (2) יבוא:  תשי״ח—1957 2

 ,,(2) יראו תקופה עבורה משתלמים למבוטחת. דמי לידה
 : פה בעדה שולמו דמי ביטוח לענין הסעיפים 3 ר4 לתוספת השביעית לחוק.

 (3) יראו׳ תקופה בעדה משתלם למבוטחת. ..תשלום. עבור תקופת חופשה או
 מחלה באמצעות קרן חופשה כמשמעותה בחוק חופשה ש{תית, תשי״א—31951,
, כתקופה  או באמצעות קופת גמל כמשמעותה בחוק הגנת השכר, תשי״ח—1958 4

 בה שולמו דמי ביטוח לענין הסעיפים 3 ר4 לתוספת השבי|עית לחוק״

 תחילתן של תקנות אלה היא ביום ה׳ בטבת תשכ״ג(1 בינואר 19613) 2.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחד1ת בדבר תשלום דמי השפ
 ביטוח) (תיקון), תשכ״ד-^1964״.

ן ו ל ל א  א
 ?*ר העבודה

 י 1589.

ג  ב׳ בניסן תשכ״ד (15 במרס 1964) י
 (חט 750313)

 * ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.
 2 ק״ת 739, תשי״ח, עטי 06; ק״ת 786, תשי״ח, עטי 1053; קי׳ת 922, תשי״ט, ע!

 5 ס״ח 81, תשי״א, עט׳ 234.

 4 ם״ח 247, תשי״ת, עמי 86.

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ •לארץ

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  . בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מבדוקי־צילום לחוץ־לאדץ), תיקון התוספת
, במקום הקטע  תשכ״ד—1964 2

 ״איטליה 60.47 90.70 120.93״
 יבוא:

 ״איטליה 72,23 102.46 132.69״.

 2. ; לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שימו|1 משלוח מברקי־צילופ השם
 לחףךלארץ) (תיקון), תשכ״ד-^1964״.

ת י ר ט י ם ש ו ל  ש
ר המשטרה # 

 מקום שד הדואר

ר ו כ  ב

 ממלא

 ד׳ בניסן תשכ״ד (17 במרס 1964)
 (חט 76007)

 חוקי א״י, כיד בי, 8רק סט׳׳ו, עט׳ 1155; ם״ח 867, תשכ״נ, עט׳ 44.
 ק׳׳ת 1539, תשכ׳׳ד, עט׳ 719.
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 פקודת בתי הדואר
ס לחוץ־לארץ ק ל ט תי ה רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר *, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ), תשכ״ד— פ ס י ת ! ה י  ת"!

— 11964 
 (1) אחרי הפרט ״אוסטריה״

 יבוא: אורוגואי 36.00 12.00״ ו
 (2) אחרי הפרט ״לוקסמ

 בורג״ יבוא: ״מרכז 36.00 12.00״«
 אפריקנית
 רפובליקה

 (3) לפני הפרט ״פארו
 (איים)״ יבוא: ״עדן 36.00 12.00״5

 (4) אחרי הפרט ״קונגו —
i לאופולדוויל״ יבוא: ״קמרון 36.00 12.00״ 

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ) ש  ה

 (תיקון), תשכ״ד—1964״.

ת י ר ט י ם ש ו ל ר ש ו כ  ד׳ בניסןתשכ״ד (17 במרס 1964) ב
) שר המשטרה 7 6 0 0 מ 6 ח ) 

 ממלא מקום שר הדואר

 1 חוקי א״י, נדד ב: פרק קט״ו, עמי 1155; ס״ח 387, תשכ״ג, עמ׳ 44.

 פקוזית מס הכנסה
ר כ ת ש פ ס ו ת ממם על ת ו ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 123 (ב) ר243 לפקודת מס הכנסה
 אלה:

. בתקנה 3(א) לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס על תוספת שכר), תשי״ט—1959 2, w n 3 1 <י ק י  ת

 במקום ״1958—1962״ יבוא ״1958—1963״.

 העם . 2. לתקנות אלה:ייקרא ״תקנות מס הכנסה (הנחות: ממס על תוספת :שכר) (תיקון),
 תשכ״ד—1964״.

ד י פ ס ס ח נ  י׳ בניסן תשכ״ד (23במרס 1964) פ
' שר האוצר י ״ י י ( 7 צ ; ״ ״ מ ־ ח < 

 1 דיני מדינת ישרא?, נוסח חדש:6, תשב״א, עט׳ 120. ;׳־

 2 ק״ת 866, תשי״ט, עמ׳ 666; ק״ת 1452, תשכ״נ, עט׳ 1450.

 1030 קובץ התקנות 1563, י״ג בניסן תשדיר, 26.3.1964



 ־1957

 ושירותים׳ תשי״ח—

 תיקון סעיוונ

 תבניות מחוממות!״
 ש״ — בטלות.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיד.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח־
 צו כדבר מאפה

 י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים
 1957 י׳ אני מצווה לאמוד:

 1. • בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מאפה), תשכ״ג—&19*־-
 (1) במקום ההגדרה ״מאפה״ יבוא:

 ״ ״מאפה״ — לרבות עוגה, מאפה מלוח, עוגה מזרחית, ע1|גת ביצים, שקדי מרק
 וופל וביסקויט ולמעט לחם, פיתה, כעכים ומצות ן״

 (2) אחרי ההגדרה ״שקדי מדק״ יבוא:
 ״ ״וופל״—מאפה יבש העשוי מבצק נוזלי שנאפה בין שתי

 (3) ההגדרות ״עוגה״, ״חלה מתוקה״, ״לחמניה מתוקה״ ו״צני|מים

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מאפה) (תיי|ןון)׳ תשכ״ד—1964״. השט
 כ״ז באדר תשכ״ד (11 במרס 1964)

 (חמ 74014)

 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.
 ק״ת 1432, תשב״ נ, עט׳ 1209.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח19574

 צו סימון מוצרים

 : בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכיך ושירותים׳ תשי״ח-
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו סימון מוצרים, תש״י—1950 2 (להלן — ה:גו העיקרי), ההגדרה ,תיקו! סעיף 1
 ״המפקח״ תימחק.

 החלפתסעי1*!

 ביטול סע י 1*11

 תיקון התוספת

 2. : במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:
 . ״הסדרת 2. לא יעביר אדם לאחר לשם עסק בשום דדך מדרכי ההעברה את הבע־
ה לות על מוצר או את החזקה בו, לא יקבלו ולא יחזיקו כאמור, אלא אם י ב ע ה ,  ד

המוצר.סומן על ידי הטבעה או הדפסה על המיכל ^ו הדבקת תווית,עליו, ; 

 המכילה את תיאור המוצר וסימונו לפי צו זה.״

 סעיף 11 לצו העיקרי — בטל.

 בתוספת לצו העיקרי ־
 (!) בסעיף 1׳ במקום פסקה (ב) יבוא:

 ״(ב) שם היצרן ומענו״ ?
 (2) . בסעיף 1א במקום. הדישה ״אם אין הוראה אחרת מז|ת המפקח תצויין כמות

 המוצר במיכל:״ יבוא ״כמות המוצר במיכל תצויין —״:

.3 

.4 

.511 
 * ס״ח 240, תש י״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 70, תש״י, עט׳ 529; ק״ת 613, תשט״ז, .עט׳ 898; ק״ת 1528, תשכ״ד, עמי

 קובץ התקנות 1503, י״ג בגיסז תשכ״ד, 26.3.1964 1031



 (3) בסעיף 3׳ בכל מקום בו צויין ״כתבתו״ או ״וכתבתו״ יבוא ״מענו״ או
 ״ומענו״, הכל לפי הענין 5

 (4) בסעיף 5, פסקה (2) לסעיף קטן(ב) — בטלה!

 (5) בסעיף 6, במקום סעיף קטן(ד) יבוא:
 ״(ד) תיאור המוצר לפי סעיף 1 לתוספת יהיה בעברית ובנוסף לתיאור
 בעברית מותר שיהיה גם תיאור בלועזית. סומן המוצר.בפרטים נוספים
 בלועזית, יצויינו פרטים אלה גם בעברית. סומן המוצר גם•׳בלועזית, לא
 יהיו האותיות הלועזיות, בהן צויין פרט מםוייס, גדולות מהאותיות העב־

 דיות בהן צויין אותו פרט״.

 (6) אחרי סעיף 6 יבוא:

 ״היייג?נבי 6א. הוראות סעיף 6(ד) לתוספת לא יחולו על מוצר מיובא שתיאורו לפי
א סעיף 1 לתוספת,הוא בעברית״. ב י י ט ל 5 ״ 0 • 

 1י«ט - ;.. 5 לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים (תיקון מם׳ 2), תשכ״ד—1964״.

 כ״ז באדר תשכ״ד (11 במרס 1964) פ נ ח ס ס פ י ר
מ 740109< שד המסחר והתעשיה ח ) 

 חוק המים, תשי״ט—1959

 כללים כדבר שימוש במים לצרכי בית

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 מועצת המיס, אני קובע כללים אלה:

 ה ל  הגדרות 1. בכללים א

 : ״ספק״ — כל מי שמספק מים בתמורה לצדכן, שקיבל הודעה בכתב מאת נציב המים שכללים
 : אלה חלים עליו, וכן רשות מקומית שקיבלה הודעה כאמור;

 ״אביזר בית״ — אביזר,המותקן ברשת מים של ספק או ברשת אהדת המקבלת מיפ מהספק
 וכן כלי או מיתקן המחוברים לרשת מים, המשמשים לצריכת מים ביתית.

 התקנת 2. לא יותקן בכל רשת מים אביזר ביתי שצורת פעולתו ואופן הרכבתו לא אושרה על
 אביזרים > !

 ידי נציב המים לאחר התייעצות בועדת האספקה לצרכי בית, מסחר׳ שירותים ושירותים
 ציבוריים׳.

 חיבור רשת 3. לא יחבר ספק לרשת המים שברשותו כל מבנה, בנין או חלק:ממנו (להלן — בנין)
ש אשר בהקמתו החל לאחר המועד שנקבע בסעיף 4(ב) אלא אס האביזרים הביתיים שבבנץ י ״  ה

 הם אביזרים שאושרו בהתאם להוראות כללים אלה.

 1 ס״ח 288, תשי״ט, עמ׳ 166.

 1032 קובץ התקנות 1863, י׳׳נ בניםז תשכ״ד, 26.3.1964



 איש1 לענין כללים אלה, הורעין
 נציב המיס

 סוגי צריכה או סוגי
 4. (א) נציב המים יודיע בכתב לספקים על כל אביזר שהוא

 ויציין את סוגי הצרכנים החייבים בהתקנתם. נציב המים רשאי לפ|שור
 צרכנים מהחובה להתקין אביזרים מאושרים כאמור, בתנאים שהוא י>!בע,

 (ב) בהודעה לפי סעיף קטן (א) ייקבע המועד שממנו ואיקך יש להתקין את האבי
 ;זרים שאושדולענין כללים אלה.

 כי לא יחבר את הבנין חובת הודעה
 של ספק 1!בלליס אלה.

 שמירת דינים

 תחילה

 השש

ל מי שמקים. בנין בתחום הספקתו כ ל  5. ספק יביא לידיעתו' ש
 לרשת המים ברשותראלא אס הותקנו בו אביזרים •שאושרו בוזתאם ל

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 6. כללים אלה אינם באים לגרוע מהוראות כל דין.

 7. תחילתם של כללים אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפון־יל 1964).

 8. לכללים אלה ייקרא ״כללי המים (אביזרים לצרכי בית), תשכזד—1964״.

 ב׳ בניסן תשכ״ד (15 במרס 1964)
: " . י י ׳ " ' י " ,  (חמ ד&7!;7) ; י י

 תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם, תש״וז—1948
^ התייצבות רופאינו ואחיות : ו ב צ 3 : ; : : .. 

 ;:׳ בתוקף הסמכות לפי תקנה 2 לתקנות־שעודחירום לגיוס כ^ח אדם׳ תש״ח—1948 !,
, אני מצווה:לאמור: 2 י  שהועברה אל

- ה  1. בצו ז
.  ״רופא״ — אדם המורשה לעסוק ברפואה על פי פקודת המתעסקים ב1פואה, 1947 8

 ^,אחות״ — בוגרת בית ספר או קורס לאחיות בארץ או חוץ־לארץ.

 2. כל רופא ואחות נקראים בזה להתייצב בפני פקיד מוםמ־ ולמסור את הפרטים חוכת מסירת.

 הגדרות

 שיידרשו מהם. פרסים

 3. מועד ההתייצבות ומקומה יובאו לידיעת הרופאים והאחיוז בהודעה אישית, אשר מועדומקוט
ם ההתייצבות ך א ח ה ו ל כ , ע ל ל כ  תישלח לפי מענם בדואר רשום או על ידי שליח מיוחד, על ידי המו!קח ה

 או מטעמו.

 4. הודאות צו זה לא יחולו על רופאים ואחיות הנמנים עם הכוחות הסדירים או כוחות פטור
 המילואים של צבא־הגנה לישראל, עם משטרת ישראל או שירות בתו הסוהר.

 :5. לצו זה ייקרא ״צו גיוס כוח אדם (התייצבות רופאים ואחיות), תשכ״ד—1964״, השם

ב נ ר ו ן ג ר ב  ו
 הכללי על כוח האדם

א  ר
 המפקח

 כ״ו באדר תשכ״ד (10 במרס 1964)
 (•חסי 78093) י

 1 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 23, עט׳ 62.

 2 י״פ 275, תשי״ג, עט׳ 690.

 3 ע׳׳ר 1947, תוס׳ 1 טס׳ 1637, עט׳ 262.

 קובץ התקנות 1503, י׳׳ג בניס! תשכ״ד, 26.3.1964 1033



 פקודת המסחר עם האויב, 1939
ה מם׳ 695 י י  צו הקנ

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

 אלי, ובתוקף שאד סמכויותי׳ אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 12 מיום 20.8.1940, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1039 מיום 22.8.1940,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של ישראל גרינולד מורשה (מסי סידורי 9).

 2. צו הקנייה מם׳ 48 מיום 22.10.1941 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1137, מיום 30.10.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של בר קנטור מסיאולאי(מס׳ סידורי 17), ובמידה שהוא
6 מתוך 8 חלקים מרכושו המולק של ברוך קנטור  חל על 2 מתוך 4 חלקים מרכושו המירי ר
 מסיאולאי(מס׳ סידורי 18), באשר החלקים האמורים מגיעים לזלמן קנטור ולנחמה קריסטל

 לבית קנטור, לפי צו ירושה.

 3. צו הקנייה מס׳ 68, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1131 מיום 29.10.1942, יבוטל במידה
 שהוא חל על רכושו של שמואל פאוסט מוילנה (מס׳ סידורי 8).

 4. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ח באדר תשכ״ד (12 במרס 1964).

 כ״ח באדר תשכ״ד (12 במרס 1964) י ה ו ד ה ק ו ר ט ־ ש ן
״ הממונה על רכוש האויב . . ^ ! ! 0 ^ 0 ^ 

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1 מם׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר ת׳צ־״ח, יתוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש , ל ר ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
לות ת חבל אי רי ו ר המועצה האז ב ד  צו ב

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, אני מצווה לאמור: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948 2 ד  ד2(

, אחרי פרט (נ) - 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3 ״ ו  ה
< יבוא: א נ ) ט י  פ

 לתוספת יי ״ ,
 ״(נא)

 חבל אילות
 בפרט זה ״מפה״ — המפה של חבל אילות הערוכה בקנה מידה 1:100-000 והחתומה
 ביד שד הפנים ביום כ״א באדר תשכ״ד (5 במרס 1964) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד המועצה האזורית,

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

 : עייר תש״ח, תום׳ א׳ מסי 2, עמ׳ 1•
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-טור ב׳  טור א׳

 באות א׳
 באות ג׳
 באות ד׳

 השטח המותחם במפה בקו אדום והמםומן
 השטח המותחם במפה בקו אדום והמםומן
 השטח המותחם במפה בקו אדום והמםומן

 אילות
 גרופית
 יטבתה

 השש

 השטח המותחם במפה בקו כחול, פרט לאותם השטחים המותחמים בקו אדום והמםימ־
/ ג׳ ו־ד.׳׳  ניס באותיות א

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות)׳ תשכ״ד״
 1964״.

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

ם י י  כ״א באדר תשכ״ד (5 במרס 1964) ח
 >חט 8011)

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לירושלים בדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתק^ה מועצת עירית ירוש
 לים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בית שחיטה״ —׳מקום בו שוחטים או מורטים עופות >

 /״בית שחיטה מוכר״ — בית שחיטה המוכר על ידי המועצה לצורך חו{ן עזר זה
 ״בעל בית השחיטה״ — לרבות כל אדם המנהל בפועל את בית השחיזה או האחראי לניהולו!

 ״העיריה״ — עירית ירושלים,
 ״המועצה״ — מועצת העיריה ז

 ״עופות״ — עופות בית, לרבות תרנגולים, אווזים, ברווזים, יונים ותר
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב לענין חוק עזר זה,

 :ראש העיריה>
 ״רופא וטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של העידיה לרבות אדם שאליו

 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן 1
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה בכתב להיות מפקח בענין

 גולי הודו!

 כולו או מקצתו, על ידי

 העביר הרופא הוטרינרי

 איפור להחזיק
 בית שזיטדן׳ ״

 שחיטת עופות

 חוק עזר זה.

 2, לא יחזיק ולא ינהל אדם בית שחיטה אלא אם הוא בית שחיטד מוכר.

 3.; (א) לא ישחט אדם עופות ולא ימרטם אלא בבית שחיטה מה:ר.
 ברשותו הפרטית ולצורך

 שנבדקו על ידי הרופא הוצאת
ל ^ ^ עופות שחיטיפ ה ע ך ז ד ן צ  ל

1035 

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם השוחט עוף
 עצמו.

 4. לא יוציא אדם עופות שחוטים מבית השחיטה אלא לאחד
 הוטרינרי וסומנו בחותמת רשמית או כל סימן אחר, בפי שייקבע

 העיריה.

 1 ע׳׳ר 1034, חוס׳ 1 מ0׳ 414, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1563, י״ג בניסן תשב״ד, 26.3.1964



 5. לא יוציא אדם מבית השחיטה כל עוף חי או כל גופה של עוף אלא לפי היתר בכתב
 מאת הרופא הוטרינרי..

 6. לא ישחט אדם עופות בבית השחיטה ולא ימרטם בו אלא על פי רשיון מאת ראש
 העיריה.

 הוצאת עופות
 שהובאו

 לבית השחיטה.

 רשיון שחיטה

 7. (א) לא יכנס אדם לבית השחיטה אלא על פי היתר מאת הרופא הוטרינרי. היתר כניסה

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על —

 (1) הרב המקומי, עובד מדינה או עובד העיריה הנכנס לבית השחיטה לשם
 מילוי תפקידו ?

 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה׳ הנכנס לבית השחיטה
 בתוקף תפקידו*

 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה ן י

 (4) בעל רשיון שחיטה לפי חוק עזד זה.

 טתורשייו 8. (א) בקשה לרשיון לסי חוק עזר זה יש להגיש לראש העיריה ולצרף לה 2 תמונות
 של המבקש*

 (ב) ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת את הרשית או לסרב לתיתו ובלבד
 :שלא ינתן הרשיון לאדם שלא המציא אישור מאת הרופא הראשי של משרד הבריאות

 המחוזי שהוא אינו סובל ממחלה מידבקת ולאדם שלא הגיע לגיל 21 שנה.

 (ג) תקפו של רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 (ד) בעד מתן רשיון ישלם המבקש למועצה אגרה של 10 לירות לשנה.

 ביטול רשיח 9. דאש העיריה דשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל רשיון שניתן לפי חוק עזר זה או להפ־
 סיק את תקפו למשך תקופח מםויימת אם בעל הרשיון עשה אחת מאלה —

 (1) סירב לעשות פעולה או התרשל בעשיית פעולה שהוא חייב לעשותה לפי
 הוראות חוק עזר זה ן

 (2) הפריע או מנע את הרופא הוטרינרי במילוי תפקידו ז

 (3) חלה במחלת מידבקת«
 (4) הפריע לסדרי העבודה שבבית השחיטה.

 תלבושת עבודה 10. (א) .כל אדם העובד בבית השחיטה יהיה לבוש בשעת העבודה תלבושת ונעליים
 לפי דרישות הרופא הוטרינרי וינקה אותם בזמנים ובאופן שייקבעו על ידי הרופא הוטרינרי.

 (ב) לא יצא אדם משטח בית השחיטה כשעליו התלבושת והנעלים בהם השתמש
 בשעת העבודה.

 ;בדיקת עופות 11. (א) הרופא הוטרינרי רשאי:

 (1). להיכנס לכל מקום בו מחזיקים עופות לצורך שחיטה ז
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 על השמדתם אם מצאם

 ולצוות על השמדתם, אם

 ר(3) תהא סופית.

 (2) לבדוק עופות שהובאו לבית השחיטה ולצוות
 נגועים במחלה 1

 (3) לבדוק עופות שחוטים ובשר עוף טרי או קפוא
 מצאם בלתי ראויים למאכל לבני אדם! ולשם כד רשזלי הוא להיכנס לכל מקום

 בו מחזיקים עופות שחוטים או בשד עוף לצרכי עסק.

 (ב) החלטתו של הרופא הוטרינרי לפי סעיף קטן (א) (2)

 12. המביא עוף לבית השחיטה יודיע לרופא הוטרינרי, לפי דרישתו, את מקום מוצאו של מוצאו
 העוף.

ל אישור  13. לא ישתמש אדם בכלי קיבול להעברת עופות שחוטים אל*: אם כן אושר תחילה ע
׳ ב?י סיבו? • .>׳ : ׳ • • • • ׳ . : י • 

 ידי הרופא הוטרינרי כמתאיםלכך.

 14. (א) אדם המביא עוף לשחיטה לבית שחיטה מוכר, ישלם ^בעל בית השחיטה אגרת אגרת שירותים
 ׳שירותים בשיעור של 10 אגודות לעוף ובעל בית השחיטה חייב קנבות את האגרה ולשלמה

 למועצה בין שגבה אותה ובין שלא גבה.

 (ב) בעל בית השחיטה ישלם למועצה בכל יום ראשון של השבוע את כל האגרות
ה בנשך׳השבועהקודם. • ט י ^ 

 15. (א) ראש העיריה רשאי׳ בהודעה בכתב׳ לחייב את בעל בית השחיטה לנהל פנקס בקורת ופיסות
 : רישום של;העופות המובאים לשחיטה׳ ולנהל חשבונות של האגרות הנגבות והמגיעות י:

 למועצה, בצורה שתיקבע על ידי ראש העיריה.

 (ב) המפקח דשאי בכל עת לבדוק ולבקר את הפנקסים והחשבונות האמורים וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר את

 /ביצועו.":

 עגשים

 השפ

 ׳רות.

ל ו מ ־ ש י ש  מ׳ א
 ראש עירית ירושלים

 16. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 ל

 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים. (שחיטת עופות), ו|שכ״ד—1964״,

 נתאשר. ; :;,׳
 ה׳באדרתשכ״ד (18 בפברואר 1964)

א 1 ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

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

 חוק עזרי לאו^עקיבא בדבר מס עסקים׳

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות; 11941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אור־עקיבא חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עםקיפ), 1945 2

 זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י י ד ג  ח

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא!
 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת ז

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
 ״מס״ — מס 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 >

 ״שנה״ — שנת כספים!
 ״היקף עבודה״ — התשלום הכולל ששולם למבצע העבודה בעד עבודתו, הכולל שכר עבודה,
 מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה ומחיר המרים שונים שהשתמש בהם בעבודתו.

־ ש 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה׳ בשיעור ת ? ט  ה

 הקבוע בתוספת, אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ שבתוספת שהתחיל לעסוק
 בו אחדי 30 בספטמבר׳ או הדל לעסוק בו לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס

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

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

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

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 תש? י ם הטפ 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־ 1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המס•

 (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־י בא1ק־

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד יותר.

 ־(ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ישלם את המס בגת אחת תוך שלו
 שים יום מהיום שבו התחיל לעסוק, אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ של
 התוספת שהתחיל לעסוק בו אחרי 30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת תוך שלו

 שים יום כאמור.

 1 ע״ד 1941, ה1ס׳ 1 מה׳ 1154, עט׳ 119.

 2 עייר 1945, חוס׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.

 1038 קובץ. התקנות 1563, י״נ torn תשכ״ד, 26.3.1964



 ׳;סטכויגתידא^
 המועצה

 עבירות
 וענשיט

 פטור

 תחילה

 ביטול

 השפ

 המס בלירות

 הזמן האמור, כל קבלה

 4. (א) ראמו'המחנ?ה דשאי־ לדרוש בכתב —
 (1) ,מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שינ|סור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב׳ כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראו1)1 חוק עזר זה«
 (2) ממי שטוען ששילם את המם׳ שימציא לו תוך

 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקו4 שבתחום המועצה כדי
 לבדר אם עוסקים בו.

 אדם שעשה אחת מאלה —
 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי םעיף1 4(א) תוך הזמן הנקוב

 בה 5
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמע| בסמכויותיו לפי סעיף

 4 (ב)׳

 דינו — קנם מאה לידות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו •
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

.5 

 קנס נוסף חמש לידות
 הודעה בכתב מאת ראש

 והוא ישולם תוך 30 יום הוראות מעבר

 המם לפי חוק עזר זה.

 הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועטה.

 תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963).

.6 

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1963/64,
 מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על נ*י חוק עזר לאור־עקיבא

, ייחשב כאילו שולם על חשבון  (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3

 ימי), תשכ״ד—1964״.

 9. חוק עזר לאוד־עקיבא (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 — 41טל

 10. לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לאור־עקיבא (מס עסקים מק

 תופפת

 שיעורי המס לשנה

 חלק א׳

 תיאור המלאכה או העסק

100 
40 

100 

100 
200 
400 
600 

 ביטוח —
 סוכנו ת או סוכן עם משרד

 סוכן ללא משרד
 בית חוושת לייצור קרח

 תיאור המלאכהאו העסק המם בלירות

 •שת או בית מלאכה המעסיק עובדים בית חר
 שמס5רם —

 עד
 לנעלה מ־5 עד 10

 לנעלה מ־10 עד 20
 למעלה מ־20 עד 30

15 

25 

25 
80 

1000 

 אופניים — תיקון או מכירה
 אספקת גז לבישול או לחימום, לפי מספר הלקו־
 חות — ובלבד כשהגז מסופל! למטבח משותף

 י ייחשבו כל המש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות —

 לכל 100 לקוחות או חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות —

 לכל 100 לקוחות או חלק מהם
 אספקה לבעלי חיים או לצרכי חקלאות

 אספקת חשמל

 ק״ת 672, תשי״ז, עמי 795.

 קובץ התקנות 1563, י״ג בגיס! תשכ״ד, 20.3.1864 1039



 תיאור המלאכה או העם? הטם בלירות תיאור המלאכה. או העסק המס בלירות

 חנות —
 מכולת —

 בשטח המעברה 25
 בכל מקום אחד 50
 מכשירי חשמל ורדיו — מכירה או תיקונים 40
 ממתקים או מעדנים 0»
 נעליים 20
 ספרים או צרכי כתיבה 24
 עופות 40
 פרחים, צמחים או עציצים 24
 צמר ודברי סריגה 40
 רהיטים 60
 תמרוקים או מזכרות 60
 טכנאי שיניים 40

 מאפיה 150
 מהנדס או ארכיטקט 60
 מוסך לתיקון מכוניות או אופנועים 60
 מספרה 20

 משרד לניהול רכוש או השכרת דירות 500
 סנדלריה 15
 צבעי 40
 צלם 30

 קולנוע 100
 רופא, רופא שיניים או מרפא שיניים 25
 רפת פרות 40

 שירות אוטובוסים 500
 שען 30

 למעלה מי30 עד 40 800
 למעלה מ־40 עד 50 1000
 למעלה מ־50 עד 100 1500
 מ־101 ומעלד, 2000
 בית מרקחת 100
 בית קפה, בית אוכל, מסעדה או מזנון 30

 בנק, מוסד אשראי, או סניפיהם 400
 דודי שמש — התקנה 80

 הובלה בטנדר או במשאית — שכושר טעינתם —
 עד 2 טונות 20
 למעלה מ־2 טונות 30
 הובלה בעגלה — לכל עגלה 10
 הסעה במונית — לכל מונית 36
 זגג 20

 חלוקת—
 הלב 10
 נפט 20
 קרח 20

 חייט או תופרת —
 העובדים בבית 24
 , עם חנות 36

 וזנות —
 בשר או דגים 30
 בשר ודגים 50
 גלנטריה או הלבשה 20
 ,המרי בנין או אינסטלציה 50
 ירקות 20

 חלק ב׳

 המס בלירות תיאור המלאכה או העסק
 מ־1,000 עד 5,000 23
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 50

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 250
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 400
 למעלה מ־60,000 עד 100,000 600

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

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 אספקת מים — בתחום המועצה בכמות שנתית

 במ״ק —
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 200
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 600

 למעלה מ־250,000 1000
 קבלן, או קבלן משנה לעבודות כבישים, ביוב,
 •: הנחת צינורות מים, בנין, חשמל, נגרות, אינס
טלציה סניטרית, ריצוף, הכשרת קרקע, הרכבת
 מכונות או כל עבודות כיוצא באלה — שהיקף

 עבודתו לשנה בלירות בתחום המועצה —

ה כ ג ר ס , ו מ  ע
 ראש המועצה המקומ־ת אור־עקיבא

 נתאשד.
 ה׳ בניסן תשכ״ד (18 במרס 1964)

 (חט 81126)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1040 *ובי! הת>ןנות 1568, י״נ בניס! תשכ״ד, 26.3.1064



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לאזור בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 41?11 וסעיף 3 לפקודת
׳ מתקינה המועצה המקומית אןור חוק עזד זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בתוספת לחוק עזר לאזור (מס עסקים מקומי), תשכ״א-1960 (להלן — חוק העזר תיקח החוטפת
 העיקרי)׳ במקום הפרט:

 תיאור המלאכה או העסק המכ בלירות אור המלאכה:או העסק הטפ בלירות
 . צוף, לפיווד, לעבודות ציבוריות, למרות, לחי.
 ריש, להכשרת קרקע, להנחת קווי מי6 ולצל
 עבודה כי|צא באלה שהיקפן לשנה בלירות —

 עד 000[10
 למעלה 1 מ־10,000 עד 20,000
 למעלה [מ־20,000 עד 40,000

 למעלה | מ־40,000 עד 100,000
 למעלה ן מ־100,000 עד 250,000

 למעלה מ־250,000

100 
200 
400 
700 

1000 
 2000״

 תחילה

 הודאות מעבר י

 ,,קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בתחום
—  ־׳•׳; המועצה שהיקפן;בלידות ~

 עד 10,000 100
 מעל ל־10,000 עד 20,000 250

 מעל ל־20,000 500״
 יבוא:

 ״קבלן אי קבלן משנה לבגימ, לצבעות, לקידוח,
 לעבודות עפר* לסיוד, לטיוח, ;להקמת שלדי
 :::גנין,•לאינסטלציה:נ!ניטריח או חשמלית, לריי

 השט

.(19̂  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 3

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה בעד
 שנת 1963/64 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שגת 1963/64 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה. \

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (מס עסקים מקומי) (תיקו^), תשכ״ד—1964״.

ר ו נ ־ י  ד
 ראש המועצה המקומית אזור

 ־׳;..; נתאשר. • ׳:•• י
 ה׳ בניסן תשכ״ד (18 במרס 1964)

 (חט 81057)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

1041 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119•

 2 ע״ר 1945, תוט׳ 1 טם׳ 1936, עט׳ 115.

 3 ק״ת 1065, תשכ׳׳א, עט׳ 225; ק״ת 1428, תשכ׳׳ג, עט׳ 1193.

 קובץ התקנות 1563, י׳׳ג בניסן תשכ״ד, 26.3.1964



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר למזכרת־בתיה בדבר מס עסקימ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מזכרת־בתיה חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1, בסוף התוספת לחוק עזר למזכרת־בתיה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי) יבוא:

 ״אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספר הנפשות — ובלבד שכאשר הגז
 מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —

 עד אלף לקוחות —
 לכל מאה לקוחות או חלק מהם 25
 מאלף ומעלה — לכל 200 לקוחות נוספים או חלק מהם 25

 בית חרושת המעסיק עובדים, כולל הבעל —
 עד 2 75

 3 עד 5 200
 6 ומעלה 500
 סוחר בקר 100
 משתלה — לכל דונם 20
 טרקטור — לכל טרקטור 50

 קולנוע שמקומות הישיבה בו —
 עד 200 40
 למעלה מ־200 60

 קבלן וקבלן משנה, המבצעים בתחום המועצה עבודות בניה למיניהן לדבות סיוד,
 טיוח, הקמת שלדי בנין, ריצוף צבעות, אינסטלציה סניטרית או חשמלית, סלילת
 כבישים׳ עבודות עפר ציבוריות, הנחת צינורות, עבודות חשמל, עבודות נגרות ועץ

 למיניהן וכל עבודה אחרת, שהיקף עבודתם לשנה בלירות הוא —

 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10,000 100

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150

 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500

 למעלה מ־50,000 עד 100-000 750

1 ׳ 5 0  למעלה מ־100,000 עד 250,000 0

 למעלה מ־250,000 2,000״

 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 676, תשי׳׳ו, עמ׳ 900; ק״ת 1431, תשכ״ג, עמ׳ 1253.

 ס1בץ ותקנות 1563, י״נ בניס! תשכ׳׳ר, 26.3.1964



 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביומ 1׳ בניסן תשכ״ג (1 באפריל 19153). תחי?וו

א הוראות מעבר ו ה  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 963/64!, ו
 י׳שולש תוך שלושים יום מיום פרסום חוק:עזר זה:ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי י;,* י

 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1963/64, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זמ ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה (מם עסקים מקוני) (תיקון), תש3״זך_-••.־;ה׳»0
 1964״.

ל ד, ל ז נ ר א ו נ מ  נתאשר. ע
 ה׳ באדר תשכ״ד (18 בפברואר 1964) ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה

 (חני 83994)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
*  שר״הפניט :

 פקוח* המועצות המקומיות, 1941

 לפקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים),1945

ם עסקים בדבר מ ה:  חוק עזר לפרדס־חנ

 :: בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1911> וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית גרדס־חנה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לפרדט״חנה (מם עסקים מקומי), תשי״ז-19574 8 (להלן — חוק תיקו! סעי!«2
 העזר העיקרי), בסופו, יבוא:

ה בצירוף ממצית •שטח הי*מ 'או הגלריה וי י מנ  ׳••*-«שעח>^י.שטמ ה$&?ן' במאדים מרו
 ״מועסק״ — לרבות כל אחד מבעלי העסק׳ משותפיו או ממנהליו העובדים בעסק׳ וכן כל אדם

 אחר העובד בו! ו
 ״מספר המועסקים״ — המספר הכולל של המועסקים! מתלמד ייחשב כמועסק למחצה!

ר או נערה עד גיל 17-1 שנים העובדים בעסק לצורך לימוד.״ ע נ -  ״מתלמד״ י

) יבוא: תיקח סעיף2 ג )  2. בסעיף 2 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן

 ״(ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בדד העסק ששיעור המס
ד כל עסק נוסף. שנים  • בעדו הוא הגבוה ביותר׳ בתוספת 50% משיעורי המס מי
 או יותר, העוסקים בעסקים שונים במקום אחד, ישלם כל אחד מהם בעד עסקו

 .•'.•' באותו מקום.״
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 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

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

 3 ק״ת 670, תשי״ז, עמי 757; ק״ת 1208; תשב״ב, עמי 137.

 קובץ התקנות 1563, י״ג בניסן תשכ״ד, 26.3.1964



 תיקו! התוספת 3. בתוספת לחוק העזר העיקרי —

"700 

 40״

 (7) אחרי הפרט ״מאפיה״
 יבוא :

 ,,מאפיה מימית

 (8) אחרי הפרט ״מספרה״
 יבוא :

 ״מספרה לנשים

35 

45 
65 

 110״

20 

35 
45 
65 

"110 

45 
100 
260 

 500״

30 
45 
70 

100 
180 
260 
500 
750 

1000 
"2000 

40 
15 
30 
30 

 30״

 (9) במקום הפרט
 ״נגריה, שאינה מעסיקה עובדים שכירים

 המעסיקה עובדים שכירים —
 עד 2

 מ־3 עד 4, .
 מ־5 ומעלה

 יבוא:
 ״נגר

 נגריה, שמספר המועסקים בה —
1 

 למעלה מ־1 עד 3
 למעלה מ־3 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 (10) במקום הפרט
 ״קבלן בנין כבישים, שהיקף עבודתו לשנה

 בלירות —
 עד 30000

 למעלה מ־30000 עד 60000
 למעלה מ־60000 עד 120000

 למעלה מ־120000
 יבוא :

 ״קבלן בנין, כבישים, כריית עפר וחול,
 תיעול, ביוב, אינסטלציה סניטרית או חשמ

 לית, שהיקף עבודתו לשנה בלירות :
 עד 15000

 למעלה מ־15000 עד 30000
 למעלה מ־30000 עד 45000
 למעלה מ־45000 עד 60000
 למעלה מ־60000 עד 90000
 למעלה מ־90000 עד 120000

 למעלה מ־120000 עד 200000
 למעלה מ־200000 עד 400000 ^

 למעלה מ־400000 עד 500000
 למעלה מ־500000

 (11) בסופר, יבוא :
 ״מכון ליופי — בחנות

 בדירה פרטית
 סיד — מכירה או כיבוי

 פחים או גרוטאות ברזל — קניה או מכירה
 צמר לסריגה — מכירה

"1300 

"2000 

"1300 

"2000 

500 
300 
700 
400 

"250 

 350״

 100״

27 
70 

 80״

27 
70 
80 

 160״

"55 

 (1) • ,במקום הפרט .
 ״אספקת חשמל

 יבוא:
 ״אספקת חשמל

 (2) במקום הפרט
 ״אספקת מים, משרד אזורי

 יבוא :
 ״אספקת מים

 (3) בפרט ״בית חרושת״,
 בסופו יבוא :

 ״לביטרון (איטונג משוריין)
 לדלתות
 לתעלית

 לפורמייקה או ורצלית
 לחרטות עץ

 (4) במקום הפרט
 ״בנק, קואופרטיב או אגודה שיתופית

 ״ לאשראי
 יבוא :

 ״בנק — עבוד כל מועסק

25 

 25״

 (5) במקום הפרט
 ״הובלה במכוניות משא — לכל מכונית או
 טנדר, שהעומס המכסימלי שלהן בטונות —

 עד 2
 למעלה מ־2 עד 5

 למעלה מ־5
 יבוא:

 ״הובלה במכונית משא —
 לכל מכונית, שהעומס המכסימלי שלה

 •י בטוגות —
 עד 2

 למעלה מ־2 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה מ־10

 (6) במקום הפרט
 ״חלוקת גז

 יבוא :
 באספקת גז לבישול וחימום — לפי מספר
 הלקוחות — ובלבד שכאשר הגז מסופק
 ,,למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות

 כלקוח אחד —
 עד 1000 לקותות — לכל 100 לקוחות או

 חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 נוספים

 או חלק מהם

 תחילה 4. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 1044 קובץ התקנות 1563, י״ג בניסן תשכ״ד, 20,8.1064



ת הוראות מעבר נ ש  חוק עזר זד, ב
 :, אולם כל סבומ
 על חשבון המס לפי

ן ו ר ן ש י * 
 המקומית פרדס־חנה

; :י:הוראות 5זעין* 3: לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס ל^י 3 
 1963/64 והוא ישולם תוד שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות

 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1963/64 ייחשב כאילו שולוף
 חוק עזר זה.

_ העם ד ״ כ ש  6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדם־חנה (מם עסקים מקומי) (תיקון), ת

 1964״.

י ג  ב
 ראש המועצה

 נתאשר.
 ה׳ בניסן תשכ״ד (18 במרס 1964)

 (חט 85214)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 . שר הפנים .

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
19̂  פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 5

ר מס עסקים ב ד  חוק עזר לקרית־מוצקין ב

 וסעיף 3 לפקודת
 קריודמוצקץ חוק

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941
. מתקינה המועצה המקומית ,  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 ״

 עזר .זה:

 1. . י בתוספת לחוק עזר לקרית־מוצקין (מם עסקים מקומי), תשכ׳׳ג־19634 3 (להלן — חוק תיקו! התוספת
 העזר העיקרי)1

 (1) בסופה יבוא:

 יאור הטלאכה או העסק הטם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות י

36 
36 
60 
60 
36 

60 
120 
60 
36 

500 
60 

50 
60 
60 
60 
60 

 וכלי ניקוי

 פירות מיובשים, גרעינים
 של מצרכי מזון —

 !!ו ציורים

 , מיון, אחסון
 מסים

 ועבוד נוצות

 חנות —
 מברשות

 צרכי חייציות
 צרכי ספ|רט

 צבעים
 צימוקים.
 שימורים

 בקמעונווו
 בסיטונות

 תמונות
 חשמלאי
 טבק —

 ייעוץ בעני,
 ייצור —
 אריגה

 ממתקים
 סבון
 גזוז

 שמיכות

 ענוד

 ״אריזת מוצרי מזון 250
 בידה ומשקאות קלים — או סועדת חלוקה 120

8  בית חרושת למברשות 0
 בית ספר לנהגות 250

6  , ביצים — חלוקה 0
 גומי או מוצרי גומי 60
 דפוס או גרפיקאי 60

 ה ל ב ו  ה
 . חלוקת מוצרי חלב בסיטונות 120
 חלוקת ירקות בסיטונות 120
 חמרי חיטוי — ייצור וחלוקה 60

 חנות:—
 כלי זכוכית 60
 כלי נגינה 60
 כובעים, מגבעות 60

 מכולת — שרות עצמי 160
 מכשירים חשמליים 60
 מעדנים 60

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1:1.54, עט׳ 119.

 ־ עייר 1943, תופ׳ 1 מם׳ 1436, עמי 15 ו.
 יי׳ ק״ת 1432, תשכ״ג, עט׳ 1281.

 קובי) התקנות 1563, י״ג בניסן תשב״ד, 26.3.1964 1045



 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות;
36 
60 

120 

25 
50 

100 
200 
300 
400 
500 
750 

1000 
"2000 

 קיוסק למשקאות משכרים
 קיוסק למשקאות וצרכי מאכל

 תריסים — התקנה והרכבה
 הקמת בנינים או דירות למכירה ולהשכרה לפי

 היקף העבודה בלירות בשנה —
 מ־500 ער 2,000

 למעלה מ־2,000 עד 5,000
 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000
 למעלה מ־30,000 עד 40,000
 למעלה מ־40,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000 עד 75,000

 למעלה מ־5,000ד עד 150,000
 למעלה מ־150,000

 מחסנים סגורים המשמשים למטרת החסנת
 חמרים— . י

 עבור כל 20 מ״ר
 מיצים או תמציות למילוי וייצור

 מעגליה

36 
60 
36 

100 
120 
24 
60 

24 
60 
60 

 משרד —
 הובלה

 החכרת מכוניות
 הכפלה

 יי הנהלת חשבונות
 מכירת כרטיסים להצגות או לפעולות

 עינוג אחרות
 נקניקים או בשר מוכן — חלוקה

 ׳ גזוז — חלוקד, לצרכנים

 ו2) ההערה בסוף התוספת בטלה.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1%3).

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקר לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה בשנת

 1963/64, והוא ישולם תור 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין(מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ד—

 1964״.

 תחילה

 הוראות מעבר

 השט

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 גתאשר.
 ה׳ בניסן תשכ״ד (18 במרס 1964)

 (חמ 85214)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טעות

 בתקנות מילווה פיתוח (סדרה י״ז), שפורסמו בקובץ התקנות 1555, תשכ״ד, עמי 917,

 י בתקנה 11, במקום ״ביום 8 בנובמבר״ צ״ל ״ביום 11 במרס״.

 קונץ התקנות 1563, י״ג בניסן תשכ״ד, 20,3.1964
 הודפס עי־ י המדפים הממשלתי, ירושלים
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 י״מזויד 48 אגורות




