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 חול! הטיס, 1927

 תקנות ברבר התקנת מכשירי קשר במטוסים

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו־30 לחוק הטיס, 1927 ג

 1. בתקנות אלה —
 ״המנהל״ — ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהסמיך לענין תקנות

 אלה, כולן או מקצתן!

 ״טיסה״ — לרבות הסעת המטוס וגרירתו ז

 ״מטוס״ — אוירון הכבד מן האויר שיש בו מיתקן להנעה מיכנית!

 ״מכשיר קשר״— מכשיר קשר אלחוטי דו־כיווני שנועד להתקשרות בין מטוסים ובין
 תחנות אלחוט על הקרקע.

 2. (א) לא יטיס אדם מטוס אלא אם מותקן במטוס מכשיר קשר המאפשר לו לקיים
 קשר מתמיד עם מיתקן המספק שירות פיקוח על תנועה אווירית, אשר ניתנה לגביו תעודת
 כושר טיסה כאמור בתקנת משנה (ב), ואלא אם נמצא אותו אדם בהאזנה מתמדת

 באמצעות מכשיר הקשר בתדירות המאפשרת לו קיום קשר כאמור.

 (ב) המנהל יקבע סוגים של מכשירי קשר שיותקנו במטוסים• ורשאי הוא לתת
 לגבי מכשיר קשר תעודת כושר לאחר שמצא כי הוא מתאים להפעלה בבטיחות בזמן טיסה.

 3. (א) לא יתקין אדם מכשיר קשר במטוס אלא אם הוא מסוג שקבע המנהל.

 (ב) לא יפעיל אדם את מכשיר הקשר אלא אם ניתנה לגביו תעודת כושר ולפי
 התנאים הקבועים בתעודה כאמור.

 A (א) חלה בזמן הטיסה תקלה במכשיר הקשר שיש בה כדי למנוע קיום קשר דו־
 כיווני מתמיד חייב האדם המטיס את המטוס להנחיתו מיד כדין בשדה תעופה או במקום

 אחר שהותר לנחיתת כלי טיס.

 (ב) נחת מטוס כאמור, חייב האדם שהטיסו סמוך לפני הנחיתה להמציא למנהל
 דין וחשבון מפורט בדבר התקלה ונסיבות הנחיתה.

 5. תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (מכשירי קשר במטוסים), תשל״ב—1972״.

 הגדרות

 מכשיר קשר

 התקנת מכשיר
 קשר

 תקלה במכשיר
 הקשר

 תחילה

 השם

ן פרם ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 כ״א באב תשל״ב (1 באוגוסט 1972)
 (חנו 755214)

 1 חוקי א״י, כרך י׳, עמ׳ 2551 ; ם״ח 23, תש״י, עמ׳ 73.

 1632 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8,1972.



ם, תשב״א—1961 ת מפגעי ע י נ מ ק ל  חו

 תקנות בדבר איכות אויר

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א—11961,
 אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), תשל״ב—21971, בחלק א׳ לצד תיקון התוספת
 פריט 4, בטור גי, במקום ״חל״מ׳׳• יבוא ״מיליגרם/מ3״:׳

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר) (תיקון), תשל״ב— השם
 1972״.

ג ר ו ף ב ס ו ב י ו ט ־ ם ר ש י ק טו  ח׳ באב תשל״ב (19 ביולי 1972) ו
ז , שיר הבריאות שר הפנים 7 7 4 ׳  (חני 3

 1 ם״ח 332, תשכ״א, עמ׳ 58.

 2 ק״ת 2783, תשל״ב, עט׳ 380.

ם, תשב״א—1961  חוק מם הבולים על מסמכי

 צו בדבר תיקון תוספת ב׳ לחוק י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 י,
 אני מצווה לאמורי

2 לחוק, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא: תיקון תוספת ׳  1. בסעיף 21 לתוספת ב
 ב׳ לחוק

 ״(יב) (1) מסמך שנחתם לאחר יום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) וענינו
 כאחד ייסוד בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות 31941, והקמת החברה
 בעלת המניות׳ כמשמעותה בסעיף 107(5) לפקודת החברות*, של בנק

 כאמור!
 (2) הסכם מיזוג. שנחתם בין הבנק כאמור בפסקה (1) לבין בנק אחר
 או הסכם לרכישת נכסי בנק והתחייבויותיו עבור הבנק כאמור, ובצירוף

 הסכמי הלוואי!

 1 ס״ ח תשכ״א, ענג׳ 64.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2759 ¡ תשל״א, עמ׳ 120.

 3 עייר 1941, תוס׳ 1, עמי 89 ¡ ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 284.

 4 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 155.
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 (3) דו״ח על הקצאת מניות או מניות שנתחייבו לרכוש עמ החתימה על
 התזכיר של הבנק והחברה כאמור בפסקה (1) ;

 (4) איגרות חוב שהוצאו על ידי בנק וחברה כאמור בפסקה (1), לרבות
 שטר נאמנות ומסמכי לוואי להוצאה!

 ובלבד שהמסמכים אושרו לצורך סעיף קטן זה, עד יוס ח׳ בניסן תשל׳יד
 (31 במרס 1974) על ידי שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך.״

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים (הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק),
 תשל״ב—1972״.

ם ג ב ת י י י  כ״ח באב תשל״ב (8; באוגוסט 1972) ח
 (חמ 723010) שר, החקלאות.

 ממלא מקום שר האוצר

ס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961  חוק מ

 עו בדבר פעור חלקי מתשלום מס רכוש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א)(3) לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ׳יא~1961!,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמר:

 פטור 1, ״חברה ימית להולכת דלק בע״מ״ פטורה מתשלום שני שלישים של המס החל על
 כלי שיט שבבעלותה, ושעיקר פעולתם בקווים בין־לאומיים.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בחשון תשל״ב (15 בנובמבר 1971).

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים (חברה להולכת דלק בע״מ) (פטור),
 תשל״ב—1972״.

 י״ט באב תשל״ב (30 ביולי 1972) פ נ ח ס ס פ י ר
< שר האוצר 7 2 4 7  נח מ 6

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100 ! תש״ל, עמ׳ 126.

 1634 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972.



ת ו ח נ ה ת ו ו ו ל ת למי ו ב ר ע ן ( ו ד החסכ דו ק לעי  חו

, תשס״ז—1956 ( ה ס נ כ ם ה מ  מ

 צו בדבר פטור ממס, הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—11956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ, פטור ממם
י ד ס נ כ  בסכום של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1977 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף ה

 מיום כ״ב בתמוז תשל״ב (4 ביולי 1972) (סדרה 88), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
 תהא פטורה מתשלום מם, חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי

 סעיף 161 לפקודת מם הכנסה2.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 32), תשל׳י׳ג—1972״. השם

 כ״א באב תשל״ב (1 באוגוסט 1972) פ נ ח ס ס פ י ר
 >חמ 2650?< שר האוצר

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

ת לצרכי צדקה ו ש ד ק ה ת ה ד ו ק  פ

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ההקדש לתכנון ופיתוח שירותים
 למען הזקן בירושלים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה 1, אני מצווה לאמור:

 1. דבורה אלינר, ד״ר יוחנן בן בסט, חנה וייל, ד״ד אליעזר יפה, הילדה כהן, יוסף רשות להתאגד
 .כהן, חוה מיכאליס, מרים מנדילוב, השופט אליהו מ. מני, פדופ׳ יעקב מנציל, ד״ד דוד

 מקרוב, תאה נתן, ד*ד מרסל עשהאל, גרטה פישר, אריה פניגשטיין, ח״ב הרב מנחם פרוש!
 והשופט ד״ר יצחק קיסטר(להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

1 שם התאגיד ״ ם י 1 , ; ש ו ך , : ן נ ק ז ן ה ע מ 1 מ , י ת ו ר י ח ש ו ת י פ ן ו ן נ ב ת 1 ת , ו נ מ א נ א ״ ף ק י , י ד ד ז י ג א .  2. ת

 3. מטרות התאגיד הן להקים, לנהל ולהחזיק בתי אבות, בתי סיעוד ומעונות לקשישים מטרות
ד י ג א ח  נזקקים בירושלים 5 ולקיים שירותים קהילתיים לטיפול בקשישים בירושלים. ה

 1 חוקי א׳יי, כרך א׳, עמ׳ 107.
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 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי !במשרד המשפטים דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על

 רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5, לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות לתכנון ופיתוח שירותים למען
 הזקן בירושלים), תשל״ב—1972׳׳.

 מסירת
 דין וחשבון

 השם

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 כ״ד באב תשל״ב (4 באוגוסט 1972)
 (חנ7 78093)

ת לצרכי צדקה דשו ת ההק ד ו ק  פ

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ״קרן םיימון (שמעון) נסים״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה ׳/ אני מצווה לאמור:

 1. האפוטרופוס הכללי בישראל, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנהל אגף
 התרבות והאומנויות במשרד החינוך והתרבות (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

 2. תאגיד זה ייקרא ״קרן סיימון(שמעון) נסים״.

 3. מטרות התאגיד הן לקיים תערוכות אמנותיות ישראליות באזורי פיתוח וישובי
 ספר! לערוך רפרודקציות של יצירות מקוריות מהאמנות הישראלית ולהפיצם! ולרכוש
 יצירות של אמנים ישראליים לשם עריכת תצוגות במוזיאונים שמחוץ לירושלים, תל־אביב

 וחיפה.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור למבקר המדינה ולאפוטרופום הכללי במשרד המשפטים
 דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתם למסור להם גם ידיעות נוספות ומסמכים

 נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולתו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן סיימון (שמעון) נסים), תשל״ב•—
 1972״.

 רשות להתאגד

 שם התאגיד

 מטרות
 התאגיד

 מסירת
 דין וחשבון

 השם

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 כ״ד באב תשל»׳ב (4 באוגוסט 1972)
 (חמ 73093)

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 107.

 1636 ,קובץ התקנות 2893, ר באלול תשל״ב, 17,8.1972.



ת לצרבי צדקה ו ש ד ק ה ת ה ד ו ק  פ

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ״קרן. לעידוד ספורטאים״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה %, אני מצווה לאמר:

 1. בסעיף 1 לצו ההקדשות (קרן לעידוד ספורטאים), תשכ״ז—1967 2, במקום ״משה תיקון
 זנדברג״ייבוא ״ד״ר יעקב ארנון״. סעיף 1

 2• לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן לעידוד ספורטאים) (תיקון), השם
 תשל״ב—1972״.

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 כ״ד באב תשל״ב (4 באוגוסט 1972)
 (חנז 78093)

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 107,

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2292 ! תשב״ח, עמ׳ 1637.

ת לצרבי צדקה ו ש ד ק ה ת ה ד ו ק  ׳ פ

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ״קרן מילגות על שם פרידה הוכמך

׳ אגי מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה 1

 1. האפוטרופוס הכללי בישראל, מנהל האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד רשות להתאגד
 העבודה, ומנהל האגף לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך והתרבות רשאים להתאגד.

 2- תאגיד זה ייקרא: ״קרן מילגות על שם פרידה הוכמך. שם התאגיד

 3. מטרת התאגיד היא לתת מילגות לעולים חדשים צעירים נזקקים המעונינים לרכוש מטרת
 הכשרה מקצועית. ייתאגיי

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור למבקר המדינה ולאפוטרופום הכללי .במשרד מסירת
ת דין וחשבון ן פ ס ן ת נ ן ע י ד ם י ם ^ ג ת ש י ר  המשפטים דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי ד

 ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולתו.

 5. לצו זה ייקרא ״׳צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן מילגות על שם פרידה הוכמן), השם
 תשל״ב—1972״.

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 א׳ באב תשל״ב (12 ביולי 1972)
 (חני 78093)
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 1 חוקי א״י, כרך א׳, ע«׳ 107.

 קובץ התקנות 2893, ז׳,באלול תשל״ב, 17.8.1972.



סזלסון ניקובי י ד ?1  מדו

ות מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

 צו בדבר מועצות מקומיות

׳ אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות 1

 תיקון סעיף 144 1. בסעיף 144 (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנםיון
 וטרם מלאו ששה חדשים להעסקתו במועצה.״

 השם 2• לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א)(תיקון מם׳ 3), תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  ח׳ באב תשל״ב (19 ביולי 1972) י
מ ״°״) שר הפנים ח ) 

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

 2 ק״ת תשי״א, עמי 178 ! ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1327.

ת העיריות ד ו ק  פ

 חוק עזר להרצליה בדבר סלילת רחובות

׳ מתקינה מועצת עירית הרצליה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות 1
 חוק עזר זה:

 תיקון 1. בחוק עזר להרצליה (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966 2, בסעיף 8 (ג) —
 סעיף 8

 (1) במקום ״שנה״ יבוא ״שנתיים״.

 (2) בסופו יבוא ״בצירוף ריבית בשיעור של 11%״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות)(תיקון), תשל״ב—1972״.

י פ ס ם כ ו ל  נתאשר. ש
 י״ד באב תשל״ב (25 ביולי 1972) ממלא מקום ראש עירית הרצליה

 (זזנז 86808)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 1835, חשכ״ו, ע«׳ 849.

 1638 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972.



ת העיריות ד ו ק  פ

 חוק עזר לטבריה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עירית טבריה
 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לטבריה (אספקת מים), תשכ״ה—1965 2 — תיקון התוספת

 (1) במקום פריט 4 יבוא:
 האגרה בלירות

 ״4. אגרת הנחת צינורות(סעיף (א) ו־(ג))
 לנכס בשטח עד 700 מ״ד 500

 לכל מ״ר נוסף 0.60
 לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 3.20״!

 (2) במקום פריטים 8 ו־9 יבוא:
 האגרה האגרה

 למ״ק המינימלית
 באגורות בלירות

 ״8. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 ת י  (1) לשימוש ב

 / ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 ל־6 מי׳ק נוספים 65
 לכל מ״ק נוסף 90

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה

 נפרדת לגינה —
 כאשר שטח הגינה המעובדת אינו פחות
 מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר
 מעל ל־16 מ״ק 20

 לכל מ״ק נוסף
 (ב) במקום שיש אספקת, מים במדידה

 נפרדת לגינה —
 בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר בין

 החדשים אפריל — נובמבר 27
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 8 (1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת,, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 1 דיני מדינת ישראל נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2760 ! ק״ת תש״ל, עמ׳ 1342.

 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972. 1639



 האגרה האגרה
 למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 (3) למוסדות ממשלה וצבא 50
 (4) לחנויות, לעסקים, לבתי מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 75 6
 (5) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 45 6

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה
 של העידיה 65 6

 (6) לבניה 65
 (7) לבתי מלון, לפנסיונים ובתי לינה 85
 (8) לחקלאות, לצרכן שאין לו רשיון הפקה 45

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)). 5

 10. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם
 הזיכוי עלתה על 10 מ׳׳ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים

 אלה:
 סכום הזיכוי

 י המשפחה השגתי בלירות

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 
 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״ י

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972״,

ה צח ר ש  נתאשר. מ
 י׳יז באב תשל״ב (28 ביולי 1972) ראש עירית טבריה

 (חס 876016)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1640 .קובץ התקנות,2893, ז׳,באלול תשל״ב, 17.8.1972.



ת :הממומיות ו ד ע ו מ  ננקודת ה

 . חוק עזר לגעתון בדבר אגרת תעודת אישור

 . בתוקף סמכותה. לפי,.סעיף, 22 לפקוזית המועצות•המקומיות!, מתקינה המועצה
 האזורית געתון חוק עזר זה:

 1.,. בחוק, עזר זהדי— הגדרות

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית געתון!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוא הסמיך יבכתב.

 ^ 2« ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מתן תעודת

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודד• ישלם למועצה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרד.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני׳ או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לגעתון (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1962 2 — בטל. כיטול

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון(אגרת תעודת אישור), תשל״ב—1972״. השם

 תוספת

 (סעיף 3)
 שיעור האגרה

 בלירות

 א. תעודה —
 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים איו לירושות 5
 } 2. בכל ענין אחר 3
 ב. העתק תעודה 3

ז נ ם ג ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ג בתמוז תשל״ב (5 ביולי 1972) ראש המועצה האזורית געתון

 (חמ 816160)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 1272, תשכ״ב, עמ׳ 1399.

 קובץ התקנות•2893, ז׳ באלול.;תשל׳<ב, 17,8.1972. 1641



ות מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר לבפר־יונה בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה המועצה
 המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:

 החל«ת התוספת 1. במקום התוספת לחוק העזר לכפר־יונה (אגרת תזגודת אישור), תשכ״ט—1969 2,
 יבוא:

 ״תוםפת

 (סעיף 3)

 שיעור חאגרח בלירות

 1. בענין הנוגע לקרקעות, למינים או לירושות,

 פרט לרישום דירה בבית משותף 10

 2. בענין רישום דירה בבית משותף 5 ״

 הש• 2• !לחוק עזר זה יקרא ״חוק עזר לכפר־ יונה (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ב—
 1972״.

ם ו ל ש ש ק אי ח צ  נתאשר. י
 כ״ג בתמוז תשל״ב (5 ביולי 1972) ראש המועצה המקומית בפד־ יונה

 (חנז 83425)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשפ״ה, עמי 256. נ י ד 1 

 2 ק״ת 2365, תשכ״ט, עמ׳ 1164.

 1642 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972.



ות מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

1945 , ם) ס עסקי מ ת ( ו מי ות המקו י ת הרשו ד ו ק  פ

 חוק עזר לקרית־גת בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית קרית־גת

 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לקדית־גת (מם עסקים מקומי), תשי״ט—81958 (להלן — חוק תיקון תו«9ת
 העזר העיקרי), בסופה יבוא:

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 ״מפעל לייצור ביטון מוכן
 ממגורות לאפם תבואה
 בית משחקים לביליארד

 דיסקוטק
 חנות למכירת ציוד לצילום ולמבונות הסרטה

 חברה או סוכנות לחימום העוסקת במכירה, הפצה והתקנת אבזרי חימום
 דוכן פיס

 משרד, חנות או דוכן להגרלות וניחושי ספורט
 תיקונים למיניהם, הקשורים לבתים

 מחסן להפצת דברי מזון ומתיקה
 מצבות

 מכון ליופי —
 במרכז מסחרי

 במקום אחר
 משרד ליעוץ וטיפול בעניני מס הכנסה וכתיבת בקשות

 מאפיית פיתות
 מסעדה במפעל

 מזנון במפעל
 מכירת צמיגים ואיזון גלגלים

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של י הוראות
י ב ע  המס לפי חוק עזר זה בשנת 1972/73 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה מ

 ברשומות ? אולם כל סכום ששולם בעד שנת 1972/73 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב
 כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

5,000 
5,000 

300 
300 
100 
300 
50 

100 
180 
180 
200 

100 
50 

150 
150 
100 
30 

 100״

 1 דיני עדינת ישראל, נופח חדש 9, ע«׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 1115 סייח 485, תשכ״ז, ע«׳ 2.

 3 ק״ת 888, תשי״ט, עמ׳ 1112 ! ק״ת 2014, תשכ״ז, עמ׳ 1782.

 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972. 1643



 1,עמ 4. לחוק עזר זה ייקרא :״חוק עזד לקדית־גת (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״ב—
 1972״.

ר י א ה מ י ד  נתאשר. א
 ח׳ באב תשל״ב (19 ביולי 1972) ראש המועצה המקומית קרית־גת

 (חמ 853000)

ג ר ו ף ב ס ו  . י
 שר הפנים

ות מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

1945 , ם) ס עסקי מ ת ( ו מי יות המקו ת הרשו ד ו ק  פ

 חוק עזר לרכסים בדבר מם עסקים ן

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

ת 1, במקום התוספת לחוק עזר לרכסים (מס עסקים מקומי)׳ תשכ״א—3.1960 (להלן — פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המם לשנה .
 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אטליז 30
 בית קולנוע 0ד
 בית קפה, מסעדה, מזנון 0ד

 הספקת חשמל 700
 הספקת מים 700

 חנות למכירת — ,
 אריגים 60
 בגדים וגלנטריה 40

 חמדי בנין 00נ
 ירקות ופירות 40
 כלי מטבח 25
 המרי חשמל . 60
 דברי מכולת 70

 צינורות 200
 נעליים 70
 מחלק ומוכר נפט שיש לו מחסן בתחום המועצה 50

 מונית עם תחנה בתחום המועצה 150

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115 ! ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 1054, תשכ״א, עמ׳ 35.

 1644 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972.



 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 מכונית משא או טנדר המשמש להובלה י-׳
 עד 1 טונה 15
 מ־1 טונה עד 3 טונות 40
 מ־3 טונות ומעלה 0ד
 מסגריה 0ד
 מספרה 30
 נגדיה שאינה מונעת בכוח.מימי 40

 נגריה המונעת בכוה מימי 150
 נפחיד, 30
 צבע 30
 צרכניה 70
 קיוסק 15

 קבלן או קבלן מ^נה לסלילת כבישים, לעבודות בנין או לכל
 עבודה קבלנית, אחרת בתחום המועצה. שהיקף עבודתו לשנה בלירות —

 מ־2,000 עד 5,000 75
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 125
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 250
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 600

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1,500
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 . 2,250
 למעלה מ־150,000 עד 250,000 3,000
 למעלה מ־250,000 - 4,000
 שירות אוטובוסים עם תחנה בתחום המועצה 700״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״! בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1972/73. הוראות מעבר
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק העזר ברשומות? אולם כל סכום ששולם
 בעד שנת 1972/73 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ב—1972״. השם

י ל י ב ד ם א י ל  גתאשר. ס
 י״ז באב תשל״ב (28 ביולי 1972) ראש המועצה המקומית רכסים

 (וזמ 88503)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 . שר הפנים

 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972. 1645



ות מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

1945 , ם) ס עסקי מ ת ( ו מי ות המקו י ת הרשו ד ו ק  פ

 חוק עזר לתמר בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1 וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה האזורית תמר חוק עזר זה:

 תיקון 1. בתוספת לחוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי), תשכ׳׳ז—31967 (להלן — חוק
ת העזר העיקרי) — פ ס ו ת  ה

 (1) בפריט ״מרחצאות מינרליים או רפואיים״ במקום ״3000״ י!בוא ״5000״;

 (2) לאחר הפריט ״מפעל פוספטים״ יבוא:

 ׳מפעל לחומצה זרחתית 5000

 מפעל למגנזיה 5000".

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 3• הוראות םעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
 המס לפי חוק עזר זה בשנת 1972/73, והיא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה
 ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי הוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73 ייחשב

 הוראות
 מעבר

 כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ר ו נ ם ג ו מ  ע
 ראש המועצה האזורית תמר

 נתאשר.
 י״ד באב תשל״ב (25 ביולי 1972)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115 ! ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1697 ! תשכ״ח, עמ׳ 926 ! תשכ״ס, עמ׳ 870 ! ק״ת תש״ל, עמי 1034.

 קובץ התקנות 2893, ז׳ באלול תשל״ב, 17.8.1972.

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי בירושלים בדפוס קואופרטיבי ״אחוד.״

1646 
 המחיר 48 אגורות


