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 חוק נית הדין לעבודה, תשב״ט-1969

ה ד ו ב ע ן ל ת הדי י ב ת ב ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט—1969 •י, אני מתקין
 תקנות אלה:

(להלן —  ביטול תקגה 1 1. תקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)(תיקון מם׳ 2), תשל״א—21971

 התקנות המתקנות) — בטלה.

 הי׳יייז 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום תחילתן של התקנות המתקנות.

פ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון מס׳ 2) (תיקון), 8 ׳  ה

 תשל״א—1971״.

א ר י פ ש ׳ ש ב ק ע  י״ט באדר תשל״א (16 במרס 1971) י
) שר המשפטים י י 8 3 מ ג ח < 

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 70.

 2 ק״ת 2658, תשל״א, עמ׳ 500.

 חוק רואי חשבון, תשט״ו-1955

ע ו צ ק מ ד ה ו ב ת כ ת א מ ל ו ה ה נ י א ת ש ו ג ה נ ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־17 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 ולאחד
 התייעצות עם מועצת רואי חשבון, הנני קובע לאמור:

ה! 1. בתקנה 1 לתקנות רואי חשבון(התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ״ה— נ ,  תיל,מ »י

 21965, אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(6א) עיסוק כשמאי מקרקעין על־ידי רואה חשבון או ציון תואר של שמאי
 מקרקעין או תואר אחר כיוצא בזה ביחד עם התואר רואה חשבון, בין בנייד
 הפירמה שלו, כאמור בפסקה (6), ובין בשלט של משרדו, במדריך מקצועי
 או רשימות מקצועיות, לרבות ספר טלפון, בהודעות על הרצאות מקצועיות

 ובפרסומים מקצועיים.״

 י״״ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון(התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע)
 (תיקון), תשל״א—1971״.

א ר י פ ש ׳ ש ב ק ע  י״ט באדר תשל״א (16 במרס 1971) י
) שר המשפטים 7 0 4 6 מ 4 ח ) 

 1 ס״וז 173, תשט״ו, עמ׳ 26. י

 2 ק״ח תשכ״ה, עמ׳ 2240; תשכ״ה, עמ׳ 2599.

 670 קובץ התקנות 2677, כ״וז באדי תשל״א, 25.3.1971



 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
 תשי׳י-950ו

ס רכוש ם מ ו ל ש ת ר מ ו ט ת בדבר פ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א)(1) לחוק משפחות חיילים שנספו במערבה (ונגמולים
 ושיקום), תש״י—1950 ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ושר העבודה, אני מתקיז תקנות

 אלה:

 1. אחרי תקנה 4 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש), הו8פמ
א , יבוא: 4  תש״ל—1970 2

י ליזיייז 4א. (א) שכול זכאי שהוא בעל או אחד מבעליו של בנין שהוא דירת י 8  ״*
 זכאי
ד מגוריו ותקנות 3 ו־4 אינן חלות עליו יהא פטור בכל שנת מם מ־25% בניו 8 ע מ ן י ־ א כ  ז

 או מ־300 לירות ממס הרכוש שהוא חייב בו בשל אותו בנין, לפי הסכום ׳־״
 הנמוך יותר.

 (ב) חלו תקנות 3 או 4 על אותו בנין וסכום הפטור המגיע לפיהן
 ליתום הזכאי או לאלמנה הזכאית הוא פחות מ־300 לירות, יהא השכול
 הזכאי פטור מ־ 25% ממס הרכוש שהוא חייב בו בשל אותו בנין ובלבד
 שהפטור שלו ייחד עם הפטור של היתום הזכאי והאלמנה הזכאית לא יעלה

 על 300 לירות.״

 2, תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 970!). תחייה

ס השפ  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות,חיילים שנספו במערכה (פטורי מתשלום מ
 רכוש)(תיקון), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ט באדר תשל״א (16 במרס 1971) פ
י האיצי ש • 0 6 1 2 מ 1 ח ) 

 1 ט״דו תש״י, עמי 162; תשכ״ה, עמי 254.

 2 ק״ת 2596, תש״ל, עמ׳ 2084.

 חוק השמות, חשסי׳ז- 956 ו
ת ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט״ז—1956 !, אני מתקין תקנות
 אלה:

 הששית
, יבוא: תיקוןהתופ9ת  1. בסוף התוספת הששית לתקנות השמות (הודעות ורישום), תשי״ז—1956 2

 ״ג. בעד מתן העתק מתעודה המעידה על
 שינוי שם 3

 ד. בעד מתן אישור על שינוי שם שנעשה
 לפני הקמת המדינה 3״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השמות (הודעות ורישום)(תיקון), תשל״א—1971״.

 י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971) י ו ס ף ב ו ר ג
) שד הפנים 7 6 7 4 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 94.

 2 ק״ת תשי״ז, עמי 167; תשכ״ז, עמי 1596; תש״ל, עמ׳ 1327.

 קובץ התקנות 2677, כ״דו באדר תשי״א, 25.3.1971 671



 פקודת הגמלים

ט י ש ת ה ו ח י ט ת בדבר ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: * 1. במקום תקנה 16 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ״ה—1965 2  ״״י8
 תקנה 16

 ״אישיי י*זיני• 16. (א) לא יוטענו על כלי שיט בישראל תבואה כמשמעותה באמנה, טובין
 פהורות

ת מסוכנים מהסוגים המפורטים באמנה או מטען אחר בצובר, אלא אם יש ו נ כ ו ! ־  מ

י בידי קברניטו אישור לכך ממנהל המחלקה לשירותים טכניים ובהתאם ג י ״ ם י נ ע ט מ  ו

 לתנאים הכלולים באישור.
 (ב) לא יפליג מנמל בישראל כלי שיט שטענו עליו מטען או טובין
 כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם יש בידי קברניטו אישור ממנהל

 המחלקה לשירותים טכניים שהוא טעון כהלכה.״
 השפ 2. לתקנות אלד, ייקרא ״תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), תשל״א—1971״,

ס ר ן פ ו ע מ  י״א באדר תשל״א(8 במרס 1971) י ש
) שר התחבורה 7 5 5 3 מ 7 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרך בי, ?יק קי״ד, עמ׳ 1146; ע״ר תש״זז, מפ׳ 5, ע8׳ 22.

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

״ ב י ב א ־ ל ל ת י ש ר מ א ק ן ה ו ר ט א י ת ת ה ו נ מ א נ ל ״ ה ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה *, אני מצווה לאמור:

 1. מאיר וייסגל, שמחה ארליך, יונה אטינגר, יצחק אורן, אפרים בן־ארצי, אברהם
 בן יוסף, אדיה דיסנצ׳יק, זאב הירש, ישעיהו וינברג, גרשון זיק, יששכר חיימוביץ,
 חנה מרון, גרשון פלוטקין, אשד ריבלין, חיים שטסל ואברהם שלונסקי(להלן — הנאמנים)

 רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד ייקרא בשם ״נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל־אביב״.

 3. מטרת התאגיד לקבל לידיו את ניהול התיאטרון הקאמרי של תל־אביב, לקדמו,
 לעודדו ולפתחו ולהועיד למטרה זו את כל הכספים שיתקבלו על ידיו.'

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי ולמבקר המדינה דין וחשבון שנתי
 על פעולות התאגיד ולפי דרישתם למסור להם גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש

 התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל־אביב),
 תשל״א—1971״.

 רשות להתאגד

 שפ התאגיד

 מטרת התאגיד

 מפיית
 דיו וחשבון

 וידיעות

 השפ

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בכסלו תשל״א (22 בדצמבר 1970)
 (המ 78093)

 1 חוקי א״י, כרד, א׳ פרק י״ד, עמ׳ 107.

 672 קובץ התקנות 2677, כ״ח באדר תשל״א, 25.3.1971



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

ה ל ב ו ל שירותי ה ח ע ו ק י ר פ ב ד  צר ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים.5, 15, 38, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — מדייינ

 ״הובלה״ — הובלת מטענים במשאית, בין נוזלים ובין מוצקים ולרבות בתפזורת, בין בשכר

 ובין בקשר עם עמקו או מסחרו של מוביל!

 ״מוביל״, לענין רכב המשמש להובלה — אדם שלו זכות הבעלות או השלימה ברכב, לרבות
 אדם המחזיק ברכבי מכוח הסכם של מיקח־אגב־שכירות!

, שמשקלו הכולל המותר 2  ״משאית״ — רכב מנועי מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה
 עולה על 10,000 ק״ג:

 ״מפקח״ — המפקח על התעבורה שמונה על ידי שר התחבורה לכל שטח המדינה, לרבות
 מי ששר התחבורה מינה בהודעה ברשומות להיות מפקח לענין צו זה, בולו או מקצתו!

 ״משרד הובלה״ — מקום.שבו, מתנהל מפעל, עסק, מיזם או מוסד של הובלה׳ בשכר או
 בתמורה אחרת, ברכב מסחרי או במשאית.

 2. לא יפתח אדם, לא יקים, לא• יפעיל ולא ינהל משרד הובלה, אלא על פי רשיון מאת עיפו? נהו־לה
 המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. בקשה לרשיון תוגש למפקח בטופס שהוא קבע. הגשמיןכקשוו

 4. לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתו של המפקח כל אלה.: . תנאיפ לקבלת
 הרשיון

 (1) המבקש הוא תאגיד רשום כדין!
 (2) לרשות המבקש עומד מקום ומבנה מתאימים למשרד ולחניית כלי הרכב

 שבבעלותו או המופעלים על ידיו!
 (3) עומדות לרשות המבקש לפחות שמונה משאיות שהן בבעלותו, הרשומות

 על שמו ברשיון הרכב;
 (4) עומד לרשות המבקש מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה, המועסק על ידיו

 בלבד.

 5. (א) לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של משרד הובלה, אלא אם הוכיח להנחת הפמ־מ«נהל
י ע י צ ק !  דעתו של המפקח כל אלה: נ

 (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 25 שנה!
 (2) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179 לתקנות התעבורה, תשכ״א—, י

 31961, והיה בעל רשיון בתקופה של שלוש שנים שקדמה להגשת הבקשה!
 (3) יש לו נםיון של שנתיים לפחות בתפקיד ארגוני בתחום ההובלה

 במשאיות!

 1 0״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 3 ק״ת תשכ״א, «מ׳ 1425; תש״ל, עמי 699; תשל״א, עמ׳ 560.

 קובץ התקנות 2677, כ״ח באדר תשל״א, 25.3.1971



 (4) הוא עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת ההסמכה שמונתה לפי סעיף 6,
 או בפני גוף אחר שאושר לענין זה על ידי שר התחבורה, בדיני תעבורה׳ בטיפול
 במשאיות ובהחזקתן, בכללי פריקה וטעינה, בניהול משרד הובלה׳ בניהול
 עובדים, כפי שהורתה ועדת ההסמכה, זולת אם פטר אותו המפקח מהבחינות

 כאמור, כולן או מקצתן!
 (5) הוא עבר בהצלחה קורם מקצועי למנהלים מקצועיים של משרד הובלה,

 זולת אם פטר אותו המפקח מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית.

 (ב) המפקח דשאי לפטור מבקש. מהוראת פסקה (5) בסעיף קטן (א) עד יום כ״ז
 בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973).

 6• (א) שר התחבורה ימנה ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים.

 (ב) ועדת ההסמכה תהיה של חמישה׳ חברים אשר יתמנו לשנתיים, והם —
 (1) שני נציגים של משרד התחבורה!

 (2) נציג אחד של משרד העבודה!
 (3) שני נציגים של הארגון הארצי של מובילים המייצג את המספר הגדול

 ביותר של מובילים.

 (ג) שר התחבורה ימנה את יושב ראש ועדת ההסמכה מבין נציגי משרד התחבורה.

 7. תקפו של רשיון הוא לשנה אחת אלא אם קבע המפקח מועד קצר יותר ברשיון.

 8. המפקח רשאי לתת רשיון או לחדשו, לסרב לתתו או לחדשו, לבטלו, להתלותו,
 להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם, לבטלם או לשנותם.

 9. רשיון אינו ניתן להעברה אלא בהסכמתו המוקדמת של המפקח ובתנאים שהוא קבע.

 10. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם אגרה בשיעור שנקבע.

 11. (א) המפקח הוא רשות מבצעת לענין צו זה והוא רשאי לתת הוראות הדרושות
 לדעתו לצורך ביצועו.

 (ב) המפקח רשאי למנות ועדות מייעצות לצורך ביצוע צו זה׳ שיכללו בין היתר
 נציגים של מובילים.

 12. המפקח רשאי לפטור מהוראות צו זה, כולן או מקצתן.

 13. תחילתו של צו זה היא בתום חדשיים מיום פרסומו ברשומות.

 14. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכ^ ושירותים (פיקוח על שירותי הובלה),
 תשל״א—1971״.

 ועדת הפטבה

 מוקף הרשיון

 מהן הרשיון

 איפור העפרון
 רשיון

 אגרות׳

 רשות מבצעת

 תחילה

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 כ׳ באדר תשל״א (17 במרס 1971)
 (חמ 741182)
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 חוק רישוי עסקים, תשכ״ח-968ן
י רישוי נ ם טעו י ק ס  צו בדיבר ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 ובהתייעצות עכ!
 שד הבריאות, אני מצווה לאמוד:

 1. במקום פריט 42 לצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ״ז—1967 2, החל9ת
 יבוא:

 ״42. אשפה — מפעל לאיםופה׳ להובלתה, לעיבודה, לניצולו!״ או לסילוקה בכל
 דרך שהיא״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים. (קביעת עסקים טעוני רישוי), (תיקון מס׳ 2), השפ
 תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971) י
0 שר הפנים 6 5 0 5 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח 537, תשב״וז, ע«׳ 204.

 , 2 ק״ת 2036, תשכ״ז, עמי 2317.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו
ת ו ק י ם בני־ פ תי רו ל שי ה ע ת ב  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 !,
 אני מכריז לאמור:

 1. באכתה זו — הגייייז
 ״הובלה״ — הובלת מטענים במשאית, בין נוזלים ובין מוצקים ולרבות בתפזורת, בין

 בשכר ובין בקשר עם עסקו או מסחרו של המוביל,•
 ״מוביל״, לענין רכב המשמש להובלה — אדם שלו זכות הבעלות או השליטה ברכב,

 לרבות אדם המחזיק ברכב מכוח הסכם של מיקח־אגב־שכירות!
, שמשקלו הכולל המותר 2  ״משאית״ — רכב מנועי מסחרי כמשמעותו בפקודת התעבורה

 עולה על 10,000 ק״ג!
 ״משרד הובלה״ — מקום שבו מתנהל מפעל׳ עסק, מיזם או מוסד של הובלה, בשכר או

 בתמורה אחרת׳ ברכב מסחרי או במשאית.

^ אפייה ע?י » , g . . , ם ^ י ת ו ר י ש ה כ ז ם ב י  2. שירותי הובלה והפעלת משרד הובלה מוכרז
 שידותיפ

 בני־פיקוח

 3. צו ההגנה (מניעת רווחים מופקעים)(שירות בר־פיקוח — הובלת משאות), תש״ט— פיטרו
 31949 — בטל.

B B m —4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה), ונשל״א 
 1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ׳ באדר תשל״א (17 במרס 1971) ש
1™) : שר התחבורה 8 2°"< 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 3 ק״ת תש״ט, עמי 279.
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 ח1ק התקנים, תשי״ ג-1953

י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953 !, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 52 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) — מיץ פרי הדר טבעי
 (במכלים אטומים)״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה׳ משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משדד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצ
 מאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 5. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 52 — אב תשכ״ה (יולי 1964) — מיץ פרי הדר טבעי
 (במכלים אטומים), תשכ״ו—1965 2 — בטלת ביום תחילתה של אכרזה זו.

 6. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 52 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) —
 מיץ פרי הדר טבעי(במכלים אטומים), תשל״א—1971״.

 אכרזה על תקן
 כתקן רשמי

 .׳מקומות הפקדת
 התקן

 תווילה

 ביטול

ר ט ׳ ג ל ב  מ
 הממונה על התקינה

 ח׳ באדר תשל״א (5 במרס 1971)
 (וזמ 74082)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 468.
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 חוק התקנים, תשי״ג- 953ז

י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ת ב  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1.953•!, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התק? •הישראלי ״ת״י 472 — אב תש״ל (אוגוסט 1970) — מכשירי נפץ לשיקוע אפייה של
 כתקן יש«י

 פינים: דרישות בטיחות״ הוא תקן רשמי.

8  2. התקן האמור הופקד: 8?ימיי1 י
 התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה׳ רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה,
 רחוב מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 י(4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד. המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

ץ ביטול פ  4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 472 — שבט תשכ״ג (ינואר 1963) — מכשירי נ
 לשיקוע פינים: דרישות בטיחות), תשכ״ה—1965 2 — בטלה מיום תחילתה של אכריה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 472— אב תש״ל (אוגוסט 1970)— ה«פ
 מכשירי נפץ לשיקוע פינים: דרישות בטיחות), תשל״א—1971״.

 כ״ט בשבט תשל״א (24 בפברואר 1971) מ ׳ ג ל ג: ר ט
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ז ז ) 

 1 0״זז תשי״ג, עמי 30.

 2 ק׳׳ת תשכ״ה, עמ׳ 1702.
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 חוק לשכת עורכי־הדין, חשכ״א-1961
ם י י ת ע מ ש מ י הדין ה ת ב י הדין ב ר ד ר ס ב ד ם ב י  כלל

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 65 ו־109 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961 !,
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 1. במקום סעיף 2 לכללי לשכת עורכי־הדין (סדרי הדין בבתי :הדין המשמעתיים)׳
(להלן — הכללים העיקריים)׳ יבוא:  תשכ״ב—21961

 ״זמז המצאי* 2. הומצא לעורך־דין העתק התלונה או ההודעה כאמור בסעיף 1,
" ישיב עליה תוך 14 יום מיום ההמצאה או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע  . "*י3
 הקובל או הסכים לה לפי בקשת עורך־הדין! משעברה תקופה זו, רשאי

 הקובל להגיש קובלנה אף אם לא השיב עורך־הדין.״

 2. אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:
ן להחלטה 3א. החלטת הקובל להגיש קובלנה או לא להגיש תינתן תוך 90 יום 8  ״ז
 מתום התקופה שנקבעה בסעיף 2, זולת אם קיימות נסיבות המצדיקות

 שיהוי ושינומקו ויודעו למגיש התלונה.״

 בדבר קובלנה

 3. בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום ״בכתב״ יבוא ״בהודעה מנומקת בכתב אם דרש

 זאת המתלונן״.

 4. אחרי סעיף 4א לכללים העיקריים יבוא: ;
 ״הודעה על 4ב. הוגשה לועד המרכזי או לועד המחוזי תלונה כאמור בסעיף 1 ולא
ה ראו שיש מקום להגיש קובלנה על פיה, יעבירו ליועץ המשפטי לממשלה נ י י ת ה ש נ ה " י  א

 את העתק הודעתם לפי סעיף 4 בצירוף התלונה ותשובת עורך־הדין
 שנגדו הוגשה התלונה.״

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים)
 (תיקון), תשל״א—1971״.

׳ ד ו ט נ ש ט ד י י ך  י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי־הדין

 נתאשר.
 ב״ט בשבט תשל״א (24 בפברואר 1971)

 (חמ 703203)

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 178.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 1932 ; תשכ״ה, עמ׳ 621 ; תשכ״ט, עמ׳ 674.

 תיקון טעות
 בצו סימון מוצרים (תיקון), תשל״א—1971, שפורסם בקובץ התקנות 2666, תשל״א,
 עמ׳ 576, במקום ״צו סימון מוצרים״ צ״ל ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון

 מוצרים)״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״ב באדר תשל״א (9 במרס 1971)
 (חמ 740109)

 החלפה פעין> 2

 הוספת סעץ! 3א

 תיקון פעיו־ 4

 הופכת פעיף 4ג
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 מדור לסולסון מקומי

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 945ו

ס עסקים ת־אתא בדבר מ  חוק עזר לקרי
, ומעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותי, לפי מעיף 250 לפקודת העיריות

, מתקינה מועצת עירית קרית־אתא חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2
, ייקרא ״חוק עזר לקרית־ החלפת המופפה  1. לחוק עזר לקרית־אתא (מם עסקים מקומי), תשי״ג—1952 3

 אתא (מם עסקים עירוני), תשי״ג—1952 (להלן — חוק העזר העיקרי), ובמקום התוספת לחוק
 העזר העיקרי יבוא:

 "תוספת
ס לשנה מ  שיעורי ה

 סעיף תיאור המלאכי, או העסק המס בלידות סעיף תיאור ד,מל*י,כה אז העסק המס בלירות

 1 אוטובוסים, שירות בין־עירוני ועירוני 5000 14 בר או מועדון לילה 500
 2 אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספר 15 בריכת שחיו׳; 1000

 16 בית חולים נ!רטי, םנסוריום או מרכז רפואי,
 לכל מיטה 10

 17 בית־חרושת או בית־מלאכה הממונע בכוח
ת בעלים —  מיכני המעסיק עובדים לרבו

 עד 3 100
 מ־4 עד 10 250
 מ־11 עד 25 500
 מ־26 על 40 750

 מ־41 עד 100 1500
 מ־101 עד 150 2000
 מ־151 עד 200 3000
 מ־201 ומעלה 5000

 18 בית־חרושת או בית־מלאכה ללא הנעה
 מיכנית המעסיק עובדים לרבות

 הבעלים —

 עד 3 50
 לכל עובד נוסף 8

 19 בעל בית־מלאכה שאיגו מעסיק עובדים . 24

ת 200 ח ק ר  20 בית מ

 21 בית קולנוע, לכל מקום ישיבה 1

 22 בית־ספר —
 לריקודים או התעמלות 50

 לנהגות 500
 לפקידות 500

 הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק
 למטבח משותף ייחשבו כל 5 נפשות

 כלקוח אחד —
ת חו  עד 1000 לקוחות, לכל מאה לקו

 או חלק מהם 40
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200

ת או חלק מהם 50 חו  לקו
 3 אספקת חשמל 5000

ת העולה  4 מים, אספקה או חלוקה בכמו
 על 200,000 מ״ק בשנה 5000
 5 אריזת מוצרי מזון 250
 6 אספקת עתונים 60

 7 , אספקה או שיווק, אם הפדיון הכולל
 בלירות —

 אינו עולה על 50,000 לירות , 200
 עולה על 50,000 לירות 500
 8 אופטיקאי 80

 9 אולמות לאירועים 1000
 10 אולם לריקודים או דיסקוטק למעט בר או

 מועדון לילה 300
 11 ביטוח —

 סוכן עם משרד 250
 סוכן ללא משרד 100
 12 ביצים, חלוקה 60

 13 ביליארד, פינג־פונג או כל משחק אחר,
 לכל שולחן משחק 100

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, «מ׳ 197.

 2 ע״ד 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; פ״ח 485, חשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 310, תשי״ג, עמי 215¡ ק״ת 2014, תשכ״ז, עמ׳ 1776.
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 המס בלירות סעיף תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
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, או תחנה לאיסוף ת י מ י  מכבסה שאינה מ

 כביסה

 מפעל למילוי מיכלי גז, הנןעסיק עובדים
ת בעלים — ו ב ר  ל

 עד 5
 מ־6 עד 10

 מ־11 עד 20
 מ־21 עד 30
 מ־ 31 עד 40
 מ־41 ומעלה

 מעבדה

 מרפאת שיניים

 משרד, מחסן, או מיתקן של בית-חרושת
 או בית־מלאכה, או של כל עסק אחר
 הנמצא בתחום העיריה, ושהיקף עסקו
 הכללי בשנה הקודמת בלירות הוא —

 עד 30,000
 למעלה מ־30,000 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000 עד 150,000
 למעלה מ־150,000 עד 200,000
 למעלה מ־200,000 עד 300,000
 למעלה מ־300,000 עד 500,000

 למעלה מ־500,000

 מכירת —

47 

48 

 סעיף תיאור המלאכה אוהעסק

49 

50 

51 

52 

 בית דפוס או גרפיקאי —
ת בעלים  המעסיק עד 3 עובדים לרבו

 לכל עובד נוסף
 בנק או אגודה שיתופית לאשראי וחסכון,

 המעסיק עובדים —
 עד 3

 מ־4 עד 8
 מ־9 ומעלה

 בית קפה או מסעדה, אשר שטח הרצפה
  הוא י

 עד 40 מ׳יר
 מעל ל־40 מ״ר

 גן ילדים או גנון —
 עד 20 ילד

 למעלה מ־20 ילד י
 גנן, משתלה ומכירת פרחים

 גרוטאות ברזל, המרי בנין משומשים,
 עצים משומשים, לכל שטח של 250 מ״ר

 או חלק ממנו
 דקורטור פנימי, לכל מועסק

ות רישום או נ ות כתיבה, מכו נ ת מכו ר כ ח  ה

נות ת הנהלת חשבו ו נ  מכו
 החסנת סחורות, או מחסני ערובה,

ך 0.50 ״ ל מ כ  ל

נית למשא או להסעת  הובלה, לכל מכו
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3 0 

31 

32 
 אופניים ותיקונים 60

50 
 נוסעים —

 עד 3 טונות 50 אקווריונים, דגי נוי, ציפרים וחיות בית 60
נות 100 אטליז 60  למעלה מ־3 טו
נית 50 אריגים 50  33 מו
 34 מחפר, מכבש, טרקטור, מזלג, סקריפר בגדים משומשים ותיקונים 25
 וכיוצא באלה 80 בגדי גברות, גברים וילדים 50
 35 טחנת קמח או גריסים 100 גלנטריה 50

פות 60 גרוטאות ברזל, קניה ומכירה 200  36 לול לעו
 37 מאפיה מיכנית 200 דגים 40
נות והתקנתם 60 ילו  38 ימאפיית עוגות וכעכים 50 ו
ת ומחוכים 50 ו י ות ואופנועים — חגורות, חז י נ  39 מוסך לתיקון מכו
ת הבעלים 120 חמרי בנין וברזל 60 ו ב ר  עד 5 עובדים ל
 לכל עובד נוסף 10 חמרי חיטוי 50
 40 מורה למוסיקה 60 חלב ומוצרי חלב 40
 41 מודד 100 חפצי חן ומזכרות 60
 42 מזנון 36 טבק וסיגריות 50

 43 מחלק — חלב, לחם, נפט, קרח 24 טבק וסיגריות בסיטונות 200
רות 40 פי ת ו רקו ! י  44 מחצבה —

ת ופירות בסיטונות 200 רקו ת בעלים 150 י  המעסיקה עד 3 עובדים לרבו
 לכל עובד נוסף 10 53 כל־בו 200
 45 מחלבה, תחנה לאיסוף חלב 100 54 כלי בית 50
40 
60 

 46 מכבסה מיכנית, מצבעה, ניקוי יבש — 55 כובעים ומגבעות
40 
ת בעלים 100 56 כלי נגינה 60  המעסיקה עד 3 עובדים לרבו

46 

 לכל עובד נוסף 5 57 כלי זכוכית 60
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 סעיף תיאור המלאכה או העסק המס בלירות סעיף תיאור המלאכד, או העסק ד,מ0 בלירות

רת כרטיםים לאירועים 24 לת — 91 מכי ו  58 מכ
 בלבד 60 92 עורך דין 100

ת לשיווקם של — ו כנ ת וסירות 80 93 סו  עם ירקו
נות י 150 חמרי חיטוי וניקוי 150  בסיטו
ת משכרים 150  59 , מכשירי חשמל, רדיו וטלוויזיה 120 משקאו
 60 ממתקים ומעדנים 50 מצרכי מזון 150
ת 150 רקו ות תפירה וסריגה 100 י נ  61 מכו
ות 150 נ  62 מכשירי כתיבה וספרים 50 מכו

 94 עגלון 24
 עגלון 63 מספוא 60
וסק 40  64 משקאות קלים, קי

 95 קבלן או קבלן י משנה המבצע עבודות
וסק  64 משקאות קלים, קי

ות חקלאיות וציוד חקלאי, החכרה בתחום העירייה : סלילת כבישים,* מדר נ  65 מכו
ת, הנחת צינורות ביוב, קווי מים,  או השכרה 150 כו

 66 נעלים 60 הסקה מרכזית, אינסטלציה סניטרית,

פות 40 חשמל, צבעות, סיוד, זגגות, מסגרות,  .67 עו

ת דו  68 עורות וצרכי סנדלרות 50 מכונאות, נגרות, ריצוף, גינון, עבו
 69 פירות מיובשים וגרעינים 40 עפר, עבודות קידוח, עבודות ציבוריות,
 70 פרפומריה ומכשירים קוסמטיים 60 נקיון, איסוף אשפה, בניה ברג׳י, ארגון

 71 פרחים, צמחים ועציצים 40 בניה, בניית בתים או דירות למכירה

 72 צרכי ספורט 60 או להשכרה או שאר עבודות כיוצא

 73 צרכי צילום וצלם 50 באלה, בין בחמרים שלהם ובין בשל

 74 צורפות, שעונים ותכשיטים 60 : מוסד העבודה ושהיקף עבודתם לשנה

 75 צמר וצרכי סריגה 40 בלירות הואי —
 76 צעצועים, ריהוט לילדים 60 עד 5,000 60

 77• קונדיטוריה 50 למעלה מ־י5,000 עד 10,000 120
 78 קפה — קליה, טחינה או מכירה 50 למעלה מ־10,000 עד 20,000 240
 79 רהיטים 150 למעלה מ־20,000 עד 40,000 480
 80 ׳שמיכות ושטיחים 60 למעלה מ־40,000 עד 60,000 720

 81 תיקים, מזוודות וארנקימ 60 למעלה מ־60,000 עד 100,000 1200

 82 1 מלון או פנסיון — למעלה מ־100,000 עד 150,000 1800
 עד 10 חדרים 250 למעלה מ־150,000 עד 200,000 2400
 לכל חדר נוסף 20 למעלה מ־200,000 ןיד 300,000 3600
 83 מספרה — למעלה מ־300,000 עד 400,000 4800
 לגברים 50 למעלה מ־400,000 5000
ת — 96 רופא 100  לגברו

ת — פ ת הבעלים 100 97 ר  עד 3 עובדים לרבו

 לכל עובד נוסף 30 עד 10 ראשי בקר 100

 84 מכון ליופי 150 לכל ראש בקד נוסף 3

 85 מתווך 150 אכסנה או גידול 200

 86 משרדים — 98 דלק -
ת שאיבה להעברת דללו 700  הפצה ופרסום 50 תחנ

ת דלק 300 ניות 100 תחנ ת מכו ר כ ח  ה

נות או רואה חשבון 100 תחנת דלק עם שירות סיכה ורחיצה 500  87 הנהלת חשבו

 88 הכפלה 40 99 תעשיית בלוקים, לבנים, רעפים, מרצפות,

ד בנין אחרים ~ מ ח נורות ו  89 ייעוץ בעניני מסים או כלכלה או ייעוץ מדרגות, צי
ת 350 י מ י  טכני 50 בהנעה מ

ת 100״ י מ י  90 מהנדס או ארכיטקט 100 ללא הנעה מ
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1970/71,
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! ואולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי לשנת 1970/71, ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אתא (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״א—
."1971 

 המילה

י  הוראות מענ

י ה ר ר ב  צ
 ראש עירית קרית־אתא

 נתאשד.
 י״ב באדר תשל״א (9 במרס 1971)

 (חמ 83444)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

ס עסקים  חוק עזר לחבל־ יבנה בדבר מ

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עםקים), 1945 2

 1. בתוספת לחוק עזר לחבל־יבנה (מס עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), במקום פריט 8 יבוא:

 ״מפעלים לכריית זיפזיף, חולי, סוכרי, צדפים
 או כורכר — לכל מטר מעוקב 0.10״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1970/71
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם לפי
 חוק העזר העיקרי על חשבון המס לשנת 1970/71, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״א—
 1971״.

 תיקון התוספת

 תהילה

 הוראות מעפר

ץ ר ם ה ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

 נתאשד,
 י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971)

 (חמ 83170)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשב״ת, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״א, צמ׳ 233; תשכ״ג, עמ׳ 54; תשכ״ז, «מ׳ 2362.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לנחלת ־ יהודה בדבר מ

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית נחלת־יהודה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לנחלת־יהודה(מס עסקים מקומי)׳ תשי״ז—31956 (לך״לן _ המלפמ המיפפי*
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ס לשנה מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

30 
30 
27.50 
30 

2000 
2000 
300 
40 
35 

600 
100 
275 
35 

 דגים
ת  כלי בי

קת נפט  חלו
קת חלב  חלו

 חשמל — אספקה
 אוטובוסים

 מוסך
 מזנון

 מספרה

יות נ רת מכו ת למכי ו כנ  סו
 קיוסק

 קולנוע
 רוכל ירקות

 קבלן או קבלן משגה לעבודות בנין, עפר, כבישים,
 מדרכות, חריש, הגהת צינורות מיס, נגרות, צבעות,
 אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף או כל עבודות
ם המועצה בלירות  כיוצא באלה שהיקף. עבודתו בתחו

 לשנה —

 עד 5000 50
 למעלה מ־5000 עד 10,000 150
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 300
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 600

 למעלה מ־40,000 עד 60,000 1000
 למעלה מ־60,000 עד 100,000 1500
 למעלה מ־1100,000 2000
רת בנזין, *וו חומר דלק אחר 800  תחנה למכי
 תעשיית חמרי בנין ומלט 60

 תיקון תקדים ומכירת צמיגים . 200״

 י תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

200 
120 
400 
40 

300 
600 
550 
150 
250 
100 
250 
250 
60O 
60 

200 
200 
100 

165 
45 
30 

120 
40 

120 
40 
40 
40 

 אריזת פרי יבש
 אטליז

 אטליז ומכירת מוצרי בשר
 אטליז בשיכון

ת מים, לכל באר שתפוקתה ק פ ס  א
 עד 150 מ״ק לשעה

 למעלה מ־150 מ״ק לשעה
ת חרושת לנקניק  בי

 בית מלאכה לתריסים
ת יציקה י  ב

ת מלאכה לאריזת נייר  בי
 מםגריית רכב
 מזנון נייד י

 מסעדה
 מסעדה ובית קפה

 מסגריה במעבדה
 מילוי מצברים

 נגריה

ת — ו  4 חנ
 מכולת, למעט בשיכון

לת בשיכון  מכו
 לפרי יבש

 ירקות, למעט בשיכון
 ירקות בשיכון

 למימכר דברי טקסטיל
 לנעליים

 לדברי חשמל
 לחייטות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ה, עמ׳ 256,

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

 3 ק״ת 665, תשי״ז, עמ׳ 651; ק״ת 2328, תשכ״ט, עמי 625.
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 2. תחילתו של,חוק עזר זה היא ביומ ב״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה
 בשנת 1970/71 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ? אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1970/71 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה. ן

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה (מם עסקים מקומי)(תיקון)׳ תשל״א—
 1971״.

 תחילה

 הוראות מעגר

ר י מ ך צ ל מ י ל  א
 ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

 נתאשר.
 י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971)

 (חמ 84160)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לנס־ ציונה בדבר מ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 תיקון התוספת 1. בתוספת לחוק עזר לנם־ציונה (מם עסקים מקומי), תשכי׳א—1960 3 (להלן — חוק

 יבוא:
 ״תעשיית מוצרים אופטיים המעסיקה

 עובדים שכירים שמספרם —
 עד 299 2,000
 מ־300 עד 349 3,000
 מ־350 עד 399 4,000

 מ־400 ומעלה 5,000״

 (3) בסוף התוספת יבוא: ...
 ״בית חרושת לטחינת חרובים . 200
ת למכשירי רדיו, חשמל וטלוויזיה 200 ו  חנ
 מוסד פרטי לילדים בגיל רך 300
 מוסד לנוער 300

 שען, מכירת שעונים או תכשיטים ואופטיקאי 100״

 העזר העיקרי) —

 (1) במקום הפריט:
 ״תיקון אוטומובילים 80"

 יבוא: .
 ״תיקון אוטומובילים —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 80
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —

100 1 

 2 עד 4 200

 5 או יותר 400"

 (2) במקום הפריט:
 ״תעשיית מוצרים אופטיים 2,000״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 183; תשכ״ז, עמי 1436; תשכ״ט, עמ׳ 1065.
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כי׳ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל;1970). תהילה

 3. הוראות סעיף 3 של חוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 970/71! הוראות מעבי
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות!.אולם כל סכום ששולם בעד
 שנת 1970/71 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

 4• לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״א— השם
 1971״.

ר י מ ל ש א ר ש  נתאשר. י
 י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971) ראש המועצה המקומית נם־ציונה

 (וזמ 84106)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

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

ס עסקים ק עזר לנשר בדבר מ  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות %, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית גשר חוק עזר זה:

 1. בסוף התוספת לחוק עזר לנשר (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן — חוק תיקון התוספת
 העזר העיקרי), יבוא:

 ״מפעל לערבול בטון —.4,000״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה הוראות מעגר
 בשנת 1970/71, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל
 ־סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1970/71, יראו אותו כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״א—1971״. השמ

ט ו ק ר ח צ  נתאשר. י
 יי באדר תשל״א (7 במרס 1971) ראש המועצה המקומית נשר

 (חמ 74179)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס׳׳ו
 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1933; תשכ״ט, עמי׳ 496.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ז

ר בדבר מס• עסקים ו כ ר כ - ה נ ח ־ ס ד ר פ  חוק עזר ל

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית פרדס־חנה—כרכור חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

, ייקרא ״חוק עזר לפרדס־  תיקון התופפמ 1. לחוק עזר לפרדם־חנה (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3
 חנה—כרכור (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957״ (להלן — חוק העזר העיקרי), ובתוספת

 לחוק העזר העיקרי —

 (1) במקום הפריט: (3) בסופה יבוא:
 ״אספקת מים 3000״ ״צרכניד, 125
 אטליז — סיטונות 200
 יבוא ז בית חרושת לתיקי נייר 100

ת לעצים ופרחים - ! .גידול פרחים ומשתלו ״ 3 4 5 ם 0 י ת מ ק פ ס א " 
1 ו 0  (2) במקום הפריט: בדונם אחד או חלק ממנ
ל ^ לכל דונם נוסף או חלק ממנו 5 מ ש ת ח ק פ ס א  ״

 טבק או סיגריות — סיטונאי 25
חר עצים 37.50  יבוא: סו

ת 37.50״  ״אספקת חשמל 3450״¡ סוחר בהמו

 מחייה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 הוראות מעפר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1970/71,
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם
 על פי חוק העזר העיקרי לשנת 1970/71 יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

פ 4, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חנה—כדכוד (מס עסקים מקומי) (תיקון), ע ז  י
 תשל״א—1971״.

ן ו ר ן ש י מ י נ  נתאשר. ב
 י״ב באדר תשל״א (9 במרס 1971) ראש המועצה המקומית פרדס״חנה—כרכור

 (חמ 84805)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 670, תשי״ז, עמי 757; ק״ת 2010, תשכ״ז, עמי 1679.
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 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945

ם . ס עסקי ק עזר לרמת־ נגב בדבר מ  חו

, וסעיף 3 לפקודו! 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית רמת־נגב חוק

 עזר זה:

. בתוספת לחוק עזר לרמת־גגב (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1956 3 (להלן — חוק תיקמהמיפפמ  1. י
 העזר העיקרי), במקום הפריט המתחיל במלים ״קבלן או קבלן משנה המבצעים בתחום

 המועצה עבודות בניה למיניהן״ והמסתיים במלים ״למעלה מ־250,000 2,000״ יבוא:

 ״קבלן או קבלן משנה המבצעים בתחום המועצה עבודות בניה למיניהן, לרבות יסוד,
 טיוח, הקמת שלדי בנין׳ ריצוף, מדידה, תכנון, צבעות, אינסטלציה סניטרית או
 חשמלית, קידוחים, סלילת כבישים, עבודות עפר, עבודות ציבוריות, הנחת קווי מים,
 עבודות מתכת ועבודות מיכניות למיניהן, עבודות ריתוך והרכבה, עבודות נגרות

 ועץ למיניהן וכן עבודה אחרת, בהיקף לשנה בלירות —

 עד 5,000 50
 למעלה מ־5,000 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

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1500
 למעלה מ־250,000 עד 300,000 2000
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 3000
 למעלה מ־400,000 עד 500,000 4000

 למעלה מ־500,000 5000״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 70י19). תחייה

ה הוראות«עפר  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק ע־ןר ז
 בשנת 1970/71 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות׳, אולם כל
 סכום ששולם על חשבון המס לפי חוק העזר העיקרי לשנת 1970/71, יראו אותו״ כאילו שולם

 על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״א— ה«מ
 1971״.

י ב ב ע ל ש ו ה  נתאשר. י
 י׳ באדר תשל״א (7 במרס 1971) ראש המועצה האזורית רמונ־גגב

 >חמ 85463)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח וודש, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מסי 1436, עמי 115.

 3 ק״ח תשי״ז, עמי 621; תשכ״א, עמ׳,1367; תשכ״ז, עמי 199.
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פ י ל ש ת , י רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי  המחיר 60 אגו




