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 עמוד

ת מס הכנסה, היטל בטחון ומילתה בטחון (ניכוי ממשכורת) (תיקון), תשל״ג—1973 . 832 ו  תקנ
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8 3 3 . . . . . , תשל״ג—1973 . . . ־ ( ן י ביטוח)(תיקו מ ת ו י י ב ג ) מי ת הביטוח הלאו ו  תקנ
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ת הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ודמי הביטוח) (תיקון), תשל״ג—1973 . . . 836 ו  תקנ
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ת רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות) (תיקון), תשל״ג—1973 . 838 ו  תקנ
ת הנמלים (תיקון מם׳ 5) תשל״ג—1973 838 ו  תקנ
ת ב׳ לחוק) (מם׳ 2), תשל״ג—1973 . . 839 פ ס ו ת  צו מס הבולים על מסמכים, (הוספת פטורים 3
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור בניית מבני ציבור) (תיקון), תשל״ג—1973 . . 839
840 . . . ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 24), תשל״ג—1973 . . י  צו לעידוד החסכו
ת לוח ג׳), תשל״ג—1973 . . • . . . . . 841 פ ל ח ה ) י מ ו א ל  צו הביטוח ה
ת לוח ד׳), תשל״ג—1973 . . . . . . 842 פ ל ח ה ) י מ ו א ל  צו הביטוח ה

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 324 : עפולה—יזרעאל—ג׳נין: (שינוי תווי),
 תשל״ג—1973 . 843
מס׳ 3), תשל״ג—1973 . . . . 843 . ן קו (תי ם) לי י ז  הוראות בנק ישראל (נכסים נ
נות סיעה), תשל״ג—1973 . . . . . 845 ת (חשבו  הנחיות מימון מפלגו

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לאום אל־פחם (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ג—1973 . . . . 846
 חוק עזר לבית־דגן (אספקת מים) (תיקון), תשל״ג—1973 848
ר (מס עסקים מקומי), תשל״ג—1973 850 מ ת  חוק עזר ל
 חוק עזר להוד־השרון (מפגעי תברואה) (ביטול), תשל״ג—1973 . . . . . 853

ת ולוחיות־מםפר בבנינים על ידי המועצה המקומית בו  אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחו
853 . . . . . .  כפר ברה . . . . .



 פקודת מס הבגסה

 חוק היסל בסחון, תשב״ז-967 ו

 חוק מילווה בטחון, תשל״ב-972 ן

ס הכנסה, היטל בטחון ומילווה בטחון בדבר ניכוי ממשכורת ות מ  תקנ

(להלן — הפקודה),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 166,164 ד243 לפקודת מם הכנסה 1
, וסעיפים 9 ו־14 לחוק מילווה בטחון,  סעיפים 7 ד9 לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967 2

, אני מתקין תקנות. אלה:  תשל״ב—1972 3

 מי?ווהווופ6ה 1. במקום האמור בתוספת השניה לתקנות מס הכנסה, היטל בטחון ומילווה. בטחון
 השנית , י

 (ניכוי ממשכורת), תשל״ב—1972 ״, יבוא:
 ״הסכום הפטור ממם מכל משכורת המשתלמת החל מחודש אפריל 1972

 ועד לחודש דצמבר 1972 יהא כדלקמן:
 18.237% מכל לירה עד 817 לידות לחודש!

 22.156% מכל לידה שבין 818 לירות לבין 1086 לירות לחודש.
 הסכום הפטור ממס מכל משכורת המשתלמת החל מחודש ינואר 1973 יהא

 כדלקמן:
 24.817% מכל לירה עד 888 לירות לחודש«

 29.637% מכל לירה שבין 889 לירות לבין 1186 לירות לחודש.
 ״משכורת״, לענין תוספת זו — משכורת בהפחתת הניכוי היציב לפי סעיף 20

 לפקודה.״

 השט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה, היטל בטחון ומילווה בטחון (ניכוי
 ממשכורת) (תיקון), תשל״ג—1973״.

ס ם פ י ר ח נ  כ״ט בשבט תשל״ג(1 בפברואר 1973) פ
) שר האוצר י 2 3 1 מ 6 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, תשכ״א, עמי 120: ס״ח תשל״ב, עמי 64.

 2 סייח תשכ״ז, עמ׳ 71; תשל״ב, עמ׳ 64.

 3 0״ח תשל״ב, עמי 58.

 * ק״ו! תשל״ב, עמ׳ 916.

 פקודת מס הכנסה

ס על הכנסה אחרת מ ות בדבר פטור מ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 12 לפקודת מם הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 מי־ןוו ת?נה 2 1. בתקנה ,2 לתקנות מם הכנסה (פטור ממס על הכנסה אחרת), תשכ״ט—1969 2

 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״18,000 לידות״ יבוא ״24,000 לירות״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״וז תשל״ב, עמי 65.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 1606; תשל״א, עמי 1606.
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 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, — ייייויו י״ןנה 3

 (1) בכל מקום, במקומ ״18,000 לירות״ יבוא ״24,000 לירות״!

 (2) במקום ״900 לירות״ יבוא ״1,050 לירות״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972). ייחיייז

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה אחרת) (תיקון), וושפ
 תשל״ג—1973״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בשבט תשל״ג(1 בפברואר 1973) פ
״ שר האוצר 2 3 1 1 מ 9 ח  י

 חוק הכיסוח הלאומי [נוסח משולכ], תשכ״ח-196$

ות בדבר תשלום דמי ביטוח וגבייתם  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 177,163 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(א) לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח), תשי״ד—954! 2 (להלן — מיהיד תקנה 3
 התקנות העיקריות), אחרי ״כמשמעותו בפקודה,״ יבוא ״בנק הדואר, או כל בנק שאישר

 לכך המוסד״.

 2. במקום תקנה 5ב לתקנות העיקריות יבוא: החלפמ הקנה 5־

 ״"8י*״ 5ב. (א) לענין סימן ב׳ לפרק ח׳ לחוק יראו כהכנסתו של חבר קיבת
 ח־ר קימץ את ההכנסה מאותו חלק של השומה הסופית האחרונה, שנערכה לפי סעיף
 56 לפקודת מס הכנסה 3 לגבי הקיבוץ לפני 1 באפריל לכל שנה (להלן —
 השומה) כשהיא מחולקת בכלל מספר חברי הקיבוץ בגמד השנה שלגביה

 נערכה השומה.

 (ב) לא נערכה השומה לגבי השנה שקדמה לשנת התשלום, ידאו
 כהכנסתו של חבר קיבוץ, אותו סכום המחושב לפי סעיף 56 לפקודת מם
 הכנסה כפי שהוא רשום במאזן האחרון של הקיבוץ, מחולק בכלל מספר
 חברי הקיבוץ בגמד השנה שלגביה נערך המאזן, ובלבד שהמאזן אושר
 בידי ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע״מ, או בידי ״בחן״

 ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל, אגודה מרכזית בע״מ.

 1 ה״ח תשכ״ח, ע«׳ 108.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 649; תשל״ב, עמ׳ 1032.

 3 דיני מדינת ישראל, נופח חדש, עמ׳ 120.
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 (ג) לא התייחס המאזן לשנה שקדמה לשנת התשלום, תחושב
 ההכנסה בתוספת אחוזים לכל שנה כאמור להלן בשים לב למדד המחירים

 לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
 השנה התוספת באחוזים

27.5% 1967 
25.0% 1968 
21.5% 1969 
12.2% 1970 

 (ד) נקבעה ההכנסה לפי שומה סופית לגבי השנה שבעדה שולמו
 דמי ביטוח כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג),ההפרשים בין דמי הביטוח לפי
 השומה לבין דמי הביטוח המחושבים לפי תקנות משנה (ב) ד(ג) ישולמו
 מאת הקיבוץ, או יוחזרו לקיבוץ מאת המוסד, לפי הענין, ובלבד שהסטיה

 מההכנסה לפי השומה הסופית היתה 15% לפחות.

 (ה) המוסד, במידה שיהיה חייב בכך, יחזיר לקיבוץ את ההפרשים
 בדמי הביטוח תוך 3 חודשים מיום קבלת השומה הסופית, ואילו הקיבוץ
 במידה שיהיה חייב בכך, ישלם למוסד את ההפרשים בדמי הביטוח תוך

 3 חודשים מתאריו הודעת המוסד לקיבוץ.״

 3. תחילתה של תקנה 2 היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (תיקון), תשל״ג—
."1973 

י ג ו מ ל ף א ס ו  ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973) י
) שר העבודה 7 5 0 3 מ 3 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-968 ן

ות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

״ 1. אחדי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי(הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), 8 י  י
 תקנה 15א , , .

 תשל״א—21971(להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

ן 15א. על אף האמור בתקנות 14 ר15 ישולמו דמי ביטוח בעד אלמנה נ מ י א  ״
 המקבלת , ,

 קיצ־ה שהיא עובדת או עובדת עצמאית ושמשתלמת לה קיצבת שאיריס או

 תלויים, רק מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ד(2) לפקודה, אף אם יש
 לה הכנסה ממקורות אחרים.״

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1458.
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ii 2. בתקנה 16 לתקנות העיקריות — *יקיז מ5!4ה 

 תיקון תקנה 17

 מיקון מקנה 20

 תיקון מקנה 21

 החלפת
 הקנה 22

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) (1) על אף האמור בתקנה 5ב לתקנות הגביה, ישולמו דמי ביטוח בעד
 חבר קיבוץ כמשמעותו באותן תקנות (להלן — קיבוץ), שלגביו לא
 נערכה שומה, לפי הכנסה של 200 לירות לחודש אם בד1 באפריל של
 ,כל שנה טרם עבדו חמש שנים מיום רישום הקיבוץ אצל רושם האגודות

 השיתופיות כאגודה שיתופית (להלן — התקופה הקובעת).

 (2) התחלפו לפחות שני שלישים של חברי הקיבוץ תוך התקופה
 הקובעת, יחושבו חמש השנים האמורות בפסקה (1) מתאריך שרשמה
 ברית הפיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע״מ כיום ההחלפה.״)

 (2) תקנת משנה (ט) — בטלה.

 3.. ;־ בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, המלים ״ויש לו הכנסה על פי שומה סופית
 כאמור בסעיף 164 לחוק, לפי הענין״ — יימחקו.

 4. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) תסומן(ד) ולפניה יבוא:

 ״(ג) היה המבוטח השוהה בחוץ־לאדץ עובד עצמאי שהיה זכאי לגימלה
 לפי פרק ג׳ לחוק אילו אירעה לו פגיעה בעבודה בהיותו בחוץ־לאדץ, ישלם
 דמי ביטוח בעד כל תקופת שהותו בחרךלארץ כאמור גם לפי פרט 6 של

 לוח י׳ לחוק.״

 5. בתקנה 21(א) לתקנות העיקריות, אחדי ״בכלי טיס״ יבוא ״שמתקיימים לגביו
 התנאים האמורים בסעיף 32 לחוק״.

 6. במקום תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״מוגי אחר 22. עובד בחוץ לארץ המבוטח בהתאם לסעיף 32 לחוק ואינו מהסוג

 האמור בתקנה 21, תחושב הכנסתו לענין פרטים 1, 5 ד6 של לוח י׳ לחוק
 לגבי כל חודש לעבודתו בחוץ לארץ לפי מחצית הכנסתו במטבע ישראלי
 ומחצית תמורת מטבע זר באותו חודש, אולם אם ההכנסה הכוללת של
 העובד היתד. פחותה מהמקסימום, ישולמו דמי ביטוח ממלוא ההכנסה.״

 פחיץ־לארץ

 תיקון תקנה 24

 תהילה

 7. בתקנה 24(ד) לתקנות העיקריות, המלים ״לשנת הכספים שקדמה״ — יימחקו.

 8. תחילתה של תקנה 2 ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) ! תחילתן של יתר
 תקנות אלו ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג(1 באפריל 1973).

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח) (תיקון), תשל״ג—1973״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 1שד העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 750313)
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״וז-968ן

ת בדבר עיגול ההכנסה ודמי הביטוח ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבן,
 תשכ״ח—1968 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (עיגול ההכנסה ודמי הביטוח), תשכ״ו—
 1966 ? יבוא:

 ״עיניי י=י 3. פרוטרוט של דמי ביטוח המשתלמים בעד עובד יעוגלו כך:
. .  3יטוח געי .

 עו־יי־ (1) עד 50 אגורות ועד בכלל — לא יבואו בחשבון %

 (2) למעלה מ־50 אגורות — יחושבו כ־100 אגורות.״
 2. תהילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג(1 באפריל 1973).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ודמי הביטוח) (תיקון),
 תשל״ג—1973״.

 החלפת
 תקגה 3

 תחילה

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שד העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 750322)

 1 ס״ה תשכ״ח, ע«׳ 108.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 1648; תש״ל, עמ׳ 2274.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ו

ות בדבר מענק לסידורים חד־ פעמיים וקיצבה מיוחדת  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—11968, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ״ה—
 21965 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״נד10,000 לירות״ יבוא ״מ־15,000 לירות״

 ובמקום ״מ־15,000 לירות״ יבוא ״מ־22,500 לירות״.

 2. תקנה 1 לא תחול על נכה שקיבל לפני תחילתן של תקנות אלה את מלוא סכום
 המענק המיוחד לפי התקנות העיקריות, אולם נכה שקיבל רק חלק מהמענק המיוחד לפי
 התקנות העיקריות לפני תחילתן של תקנות אלה יהיה זכאי לאותו חלק מסכום המענק
 המיוחד שיאשר לו המוסד על פי התקנות העיקריות כפי שהיו בתוקף לפני תחילתן של

 תקנות אלה, בתוספת 50%.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים)
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

 תיקון תקנה 8

 הודאות «עפר

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 750326)

 1 ס״ח חשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2744.

 836 קוב׳ו התקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973



 חוק שידות בטחון, תשי״ט-959 ן [נוסח משולב]

ות בדבר רישום, בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 4, 15 ד45 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח
 משולב] אני מתקין תקנות אלה:

 1. , תקנה 12 לתקנות שידות בטחון, תשכ״ז—1967 2 (להלן — התקנות העיקריות) _ ביטול תקנה 12
 בטלה.

 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בשורה הראשונה שבסעיף 2, במקומ ״לפחות״ תיקון התוםפת
 הראשונה

 יבוא ״או פחות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון(תיקון), תשל״ג—1973״.

 ב׳ באדר א׳ תשל״ג(4 בפברואר 1973) מ ש ה ד י י ן
מ 73021< שר הבטחת ח ) 

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 286; תשל״א, עמי 148.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 3399; תשל״א, עמ׳ 1264.

 חוק דישוט קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ״ט-969ו

ת בדבר אגרת רשיון ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 (ג) ד17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 תשכ״ט—1969 באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחד התייעצות עם מועצת הקבלנים,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. אגרת רשיון דרשנתי לפי סעיף 3 (ג) לחוק תהיה בסך —50לירות. אגיי* ישייי

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973), תהילה

 !3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרה הש8
 דו־שנתית), תשל״ג—1973״.

ף ד ב ש א  ה׳ באדר א׳ תשל״ג(7 בפברואר 1973) ז
) שר השיכון י 8 9 1 מ 5 ״ ) 

 ס״ח תשכ״ט, ע«׳ 218; תשל״ב, עמ׳ 54¡ תשל״ג, עמ׳ 59.

 קובץ התקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973 837



 חוק דישוי עסקים, תשב״ ח-1968
ות בדבר רשיונות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 אני מתקין
 תקנות אלה:

p.wwn 1»7במקום סעיף . לתוספת לתקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם * 
, יבוא:  ואגרות), תשכ״ט—1968 2

 ״ר. בעד רשיון לכל עסק מהעסקים הכלולים בסוג ה׳ בתוספת, למעט פריטים
 165 (א) ד168(א)(1) 10״.

 י״*8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם
 ואגרות) (תיקון), תשל״ג—1973״.

 ב׳ באדר א׳ תשל״ג(4 בפברואר 1973) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים 7 6 5 0 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ח, ענ?׳ 204¡ תשל״ג,,עמי 5.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 600; תש״ל, עמי 541, 2005.

 פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א-1971

1 9 6 1 - א ״ כ ש  חוק רשות הנמלים, ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 (ב) לחוק דשות הנמלים, תשכ״א—1961 וסעיף 60
 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—21971, ולאחר התייעצות עם רשות הנמלים, אני

 מתקין תקנה זו:

8 1. תקנה 85 לתקנות הנמלים, תשלי׳א—31971, תסומן ״(א)״ ואחריה יבוא:  *יקיז יןי<נה 5

 ״(ב) בתקנה זו, ״מסילת ברזל״ — השטח שבין פסי מסילת הברזל, לרבות
 רצועת קרקע ברוחב של 1.60 מטר מכל פס.״

 יי״יי" 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

8 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (תיקון מס׳ 5), תשל״ג—1973״. *  ה

ם ר ן פ ו ע מ  ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973) ש
 שר התחבורה

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 145.

 2 דיני מזינת ישראל, נופח חדש 20,' תשל״א, ע«׳ 443.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 306.

 838 קובץ התקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973

 ו



 חוק מס הבולים על מסמכים, חשב״א-1961

ת ב׳ לחוק פ ס ו  צו בדבר תיקון ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס הבולים של מסמכים, תשכ״א- 1961 •י, אני
 מצווה לאמור:

ד , י י ע  1. בתוספת ב׳ לחוק (להלן — התוספת), בסעיף 7, אחדי פסקה (ח) יבוא: מייייי 8
 ״(ט) התחייבות הניתנת מאת מעביד, לשירות התעסוקה, על תשלום משכורת
 ותשלומים אחרים בעד עובדים תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה, צפון סיני,

 מרחב שלמה ורמת הגולן.
 (י) התחייבות הניתנת לבנק ישראל להחזרת תעודות מילווה שהוצהר עליהן

 כי אבדו, אם יימצאו.״

ף 8 יבוא: החיפי• י ע  2. בתוספת, במקום ס
עיף 8 י פ ע ק ך ו ח 3 ל  ״8. כתב התחייבות של נידון להימנע מעבירה, לפי סעיף 5

, וכתב התחייבות לפי  . עונשין (דרכי ענישה) [נוסח משולב], תש״ל—1970 2
v 1971—סעיף 26(3) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א 

8 מ  3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים (הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק) ה
 (מס׳ 2) ,תשל״ג—1973״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״גבאדרא׳ תשל״ג(15 בפברואר 1973) י
 שר המשפטים

 ממלא מקום שר האוצר
 1 ס״ח תשכ״א, עמי 64¡ ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1633¡ תשל״ג, עמי 153.

 2 ס״ח תש״ל, עמי 109.

 3 ס״זז תשל״א, עמי 134.

 . חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר איסור בניה ציבורית

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

ןפעיף2  1. בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור בניית מבני ציבור), ״י?ו

, בסוף פסקה (1) יבוא ״או על פי צו. הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור  תשל״ג-1972 2
 בניית מבני ציבור), תשל״ב—1972 3״, ופסקה (2) תימחק.

ה ל י  2. תחילתו של צו זה היא מיום כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973). י*ח
 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור בניית מבני ציבור) (תיקון), י־«8

 תשל״ג—1973״.

ף ר ב ש א  כ״ח בשבט תשל״ג(31בינואר 1973) ז
) י שד השיכון 7 4 ״ 3 מ 7 ו י ) 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24¡ תשל״ג, עמ׳ 26,

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 504.

 3 ק״ת 2839, תשל״ב, עמ׳ 1050¡ תשל״ג, עמ׳ 43,

ז התקנות 3974, כ׳ נאדר א׳ ח?ז>״ג, 73?22,2,1 839 ג  קו



 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ן-956 ן

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממם הכנסה), תשט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1- ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב כלהלן תהיה פטורה מתשלום מם,
 חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס

:  הכנסה 2
 (1) אגרות חוב רשומות על שם מסוג ברירה בסכום כולל של 50 מיליון
 לירות שהונפקו על ידי ביצור בע׳׳מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום

 ב׳ בכסלו תשל״ג(8 בנובמבר 1972) (סדרה 60) ;
 (2) אגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז מסוג ברירה בסכום כולל של
 15 מיליון לירות שהונפקו על ידי חברה להשקעות של בנק דיסקונט לישראל
 בע״מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י׳ בכסלו תשל״ג(16 בנובמבר 1972)

 (סדרה 67) ;
 (3) אגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז מסוג ברירה בסכום כולל של
 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי בנק אפותיקאי כללי בע״מ והוצעו לציבור

 על פי תשקיף מיום י׳ בכסלו תשל״ג(16 בנובמבר 1972) (סדרה 72) ;
 (4) אגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז מסוג ברירה בסכום כולל של
 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי חברה להשקעות של בנק לאומי לישראל
 בע״מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ח בכסלו תשל״ג (4 בנובמבר

 1972) (סדרה 92) !
 (5) אגרות חוב רשומות על שם צמודות מדד לפדיון בשנים 1974 עד 1983
 בסכום כולל של 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי מימונים, חברה פננסית
 של בנק לאומי לישראל בע״מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ט בחשון

 תשל״ג(6 בנובמבר 1972) (סדרה 9) ;
 (6) אגרות חוב רשומות על שם צמודות מדד לפדיון בשנים 1974 עד 1983
 בסכום כולל של 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי מימונים, חברה פיננסית
 של בנק לאומי לישראל בע״מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ו׳ בכסלו

 תשל״ג(12 בנובמבר 1972) (סדרה 10)
 (7) אגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז צמודות מדד לפדיון בשנת 1979
 בסכום כולל של 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי בנק אפותיקאי כללי בע״מ
 והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י׳ בכסלו תשל״ג (16 בנובמבר 1972)

 (סדרה 73) ;
 (8) אגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז צמודות מדד לפדיון בשנת 1979
 בסכום כולל של 10 מיליון לירות שהונפקו על ידי חברה להשקעות של בנק
 לאומי לישראל בע״מ והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ח׳ בכסלו תשל״ג

 (14 בנובמבר 1972) (סדרה 95) ;

 1 ס״ח תשט״ז, «מ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, ע«׳ 120.

 קובץ חתקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973



 (9) אגרות חוב רשומות על שם ניתנות להמרה במניות :בסכום כולל של
 3 מיליון לירות שהונפקו על ידי חברה להשקעות של בנק המזרחי המאוחד
 בע״מ והוצעו לציבור .על פי תשקיף מיום ח׳ בכסלו תשל״ג (14 בנובמבר

 1972) (סדרה 19) ;
 (10) שטרי הון רשומים על שם נדחים, בלתי צמודים, ניתנים להמרה במניות
 בסכום כולל של 30 מיליון לירות שהונפקו על ידי בנק לאומי לישראל בע״מ
 והוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ט״ו בכסלו תשל״ג (21 בנובמבר 1972)

 (סדרה 3).

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 24), תשל״ג—973!״. השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 72650)

 החל8ת יוה ג׳

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-1968

 צו בדבר החלפת לוח ג׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 •י,
 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמוד:

 1. במקום לוח ג׳ לחוק יבוא:

 ״לוח ג׳
 (סעיף 16)

ת יסוד חדשית ב צ ת זקנה - ק ב צ  ק
 פרט -מספר התלויים לירות

32.74 
49.11 
62.21 
74.22 

 86.22״

 ללא תלויים
1 
2 
3 

 ... 4 או יותר

 !*הילוו

 השפ

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(החלפת לוח ג׳), תשל״ג—1973.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 750340)

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 195, עמ׳ 1386.

 קובץ התקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973 841



 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-968ו

 צו בדבר החלפת לוח ד׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 י,
 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום לוח ד׳ לחוק יבוא:
 ״לוח ד׳

 (סעיף 23)

 גמלאות יסוד לשאירים
. קיצבה חדשית ביירות ר י א  פרט ש

 אלמנה שהיא בת חמישים ומעלה 32.74
 אלמנה שהיא בת ארבעים ומעלה ועוד אינה בת חמישים 24.55

 אלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתה מסוגלת
 לכלכל עצמה מעבודה, כל זמן שאין היא מסוגלת כאמור,

 אף אם אינה בת חמישים 32.74
 אלמנה שעמה ילדים, יהא גילה אשר יהא, כל זמן שהילדים

 עמה 32.74
 ותוספת ילדים —

 (1) לילד אחד 16.37
 (2) לשני ילדים 29.47
 (3) לשלושה ילדים או יותד 41.48

 אלמן 32.74
 אלמן שעמו ילדים, כל זמן שהילדים עמו, בנוסף לקצבתו

 תוספת ילדים לפי פרט 4

5 
6 
7 

8 
 ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה או אלמן זכאים 9

 לקבל בשבילם תוספת לפי פרטים 4 או 7
 (1) לילד אחד 32.74
 (2) לשני ילדים 49.11
 (3) לשלושה ילדים 62.21
 (4) לארבעה ילדים או יותר 74.22

 10 גבול כל סכומי היסוד שישולמו בזכות מבוטח אחד לפי לוח
 זה, לכל היותר —

 (1) אם הוגדלה הקצבה לפי סעיף 24 111.33
 (2) אם לא הוגדלה הקצבה כאמור 74.22״

 תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973).

 לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(החלפת לוח די), תשל״ג—1973״.

.2 

.3 

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ד באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 750340)

 החלפת לוח ר׳

 תחילה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108¡ ק״ת תשל״ב, עמ׳ 196, ע5׳ §38ן,
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 פקודת הדרכים ומסילות הנחל (הגנה ופיתוח), 1943

לת הפקודה  צו בדבר תחו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 נ
 אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 218.330—180.095 תחולה הפקודה
י י ל י ומסתיימת בנקודת ציון 218.010—180.095 ע  בקירוב על כביש 324 : עפולה—יזרעאל—ג׳נין 2

 בקירוב על הכביש האמור, והעובר את הגושים 20565, 20569, 20570 ד20574! הדרך
 מסומנת לשם זיהוי באדום במפה מס׳ כ/16/6068 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה

 ביד שר העבודה ביום ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973).

< ישות לעייל ן ו פ צ ״ ה ח  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מ
 נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כהעתק המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 324: עפולה— השט
 יזרעאל—ג׳נין) (שינוי תווי), תשל״ג—1973״.

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973) י ו ם ף א ל מ ו ג י
״ שר העבודה 5 0 5 0 ^ 

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; 8״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 2, עמ׳ 122.

 חוק כנק ישראל, חשי״ד-1954

 הוראות בדבר נכסים נזילימ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 י, לאחר התייעצות
 בועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971 (להלן — ההוראות תיקיו פעי!־ 1
 העיקריות), לאחר הגדרת ״תכנית חסכון״ יבוא:

 ״ ״פקדון צמוד״ — פקדון שהקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן,
 לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד יוקר המחיה, למדד אחר או

 למחירו של כל דבר!״.

 2. בסעיף 6 להוראות העיקריות — תיקיו פעי.״ 6

 (1) בפסקה (2) (א), במקום ״ובלבד שהמוסד הבנקאי״ יבוא ״ובלבד שהפק
 דת אינו פקדון צמוד והמוסד הבנקאי״!

 (2) בפסקה (3) (א), במקום ״ובלבד שהמוסד הבנקאי״ יבוא ״ובלבד שהפק
 דת אינו פקדון צמוד והמוסד הבנקאי״.

 1 סייח תשי״ד, עמי 192.

 2 ק״ת תשל״א, «מ׳ 660, «מ׳ 860,- תשל״ב, עמי 359, עמ׳ 621¡ חשי״ג, «ן׳ 66, עמי 573, עמ׳ 593.
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 ״נזילות על
 פקדונות
 צמויי8

 לאחר סעיף 9 להוראות העיקריות יבוא:

 9א. (א) בסעיף זה —
 ״פקדונות צמודים מאושרים״.-- פקדונות במטבע ישראלי צמודים למדד
 יוקד המחיה שקיבל מוסד בנקאי לפי תנאים שאישר המפקח לענין זה,

 אם נתמלאו התנאים כדלהלן:
 (1) המוסד הבנקאי אינו חייב להחזיר את סכום הפקדון או כל
 חלק ממנו, עם הפרשי הצמדה עליו, אלא לאחר תקופה קצובה של

 שנתיים לפחות >
 (2) המוסד הבנקאי רשאי להחזיר את סכום הפקדון או כל חלק
 ממנו, ללא הפרשי הצמדה עליו, לפני תום תקופת הפקדון הקצובה

 רק בתום כל תקופה של ששה חדשים לאחר מועד הפקדתו!
 (3) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד זכות לקבל הלוואה כנגד

 הפקדון! י
 (4) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עובדת לסוחר על
 הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת המוסד הבנ־

 קאי בלבד!
 ״איגרות חוב צמודות ומאושרות״ — איגרות חוב מאושרות לפי סעיף

 .. 13(1) שהן צמודות למדד יוקד המחיה!
 ״הלוואות צמודות״ — הלוואות נקובות במטבע ישראלי שהן צמודות למדד

 יוקד המחיה.

 (ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים 6 עד 9,
 חייב המוסד הבנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל״85% מסכום

 פקדונותיו הצמודים המאושרים, בניכוי אלה:
 (1) השקעותיו באיגרות חוב י צמודות ומאושרות שלא הובאו

 בחשבון לצודד ההפחתות לפי סעיף 13 (1) !
 (2) הלוואות צמודות שאישר המפקח לצורר זה, ובלבד
 שסכומן לא יעלה על 25% מסכום פקדונותיו הצמודים

 המאושרים.״

 הופפת 3.
 סעיף 9א

 4. קיבל מוסד בנקאי פקדון צמוד לפני תחילת הוראות אלה שנחשב אז לפקדון לזמן
 קצוב לפי פסקאות (2) או (3) לסעיף 6 להוראות העיקריות, ידאו אותו כפקדון לזמן.קצוב

 כאמור עד תום תקופת הפקדון המקורית.

 הודאית «עפו

 החילה 5. תחילתן של הוראות אלה היא ביום כ״ז באדר א׳ תשל״ג(1 במרס 1973).

 6. להוראות אלה ייקרא ״הודאות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מסי 3), תשל״ג-
 1973״.

ב ר נ ה ז ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 י׳ באדר א׳ תשל״ג(12 בפברואר 1973)
 >חמ 72215)
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 חוק מימון מפלגות, חשל״ג- 973ו

 הנחיות בדבר ניהול מערכת חשבונות של סיעה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־9 לחוק מימון מפלגות, תשל״ג—1973 1 (להלן —
 החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע הנחיות אלה:

יייי׳ ה 8 א י ו ז  1. כל סיעה תנהל מערכת חשבונותיה בצורה שתאפשר, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהות י
 בבירור, לאמת ולסכם את הוצאותיה השוטפות ואת הוצאותיה לבחירות, ולזהות את מקורות

 הכנסותיה.

ל י ( י י ג ( י ״ מ  2. ניהול החשבונות יתאים לעקרונות מקובלים של החשבונאות. י

 3. הרישום בחשבונות ייערך באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות רישופשוט!־

 שבוצעו.

ה שלמות היישיפ ם נ ב ה ה ו ע ד פ ט נ ד ט ה ש א צ ן  4. כל הוצאה והכנסה שבוצעה תירשם בשלמותה לרבות ה

 שטרם נתקבלה, אד קיימת התחייבות לגביה.

 5. תנוהל רשימה שוטפת של תרומות שנתקבלו בעין ושאינן משתקפות בחשבונות. תרומות

׳ פני־יפ ה ע י ס ז ה כ ד ל מ  6. הוצאות והכנסות של סניף של סיעה ישולבו במערכת החשבונות ש
 שתהיה אחראית לרישומן המלא והמפורט.

 7. י: לגבי כל רישום במערכת החשבונות תישמר אסמכתא המעידה על מהימנותו ושלמותו »פמ9ו1אומ
 של הרישום והמאפשרת לעמוד על פרטי הפעולה הנוגעים לדבר ז הרישום צריך לאפשר

 איתור האסמכתה בתיקי הסיעה.

 8. (א) ספרי החשבונות והאסמכתאות, לתקופה פלונית, יישמרו בידי הסיעה לפחות שמיי״מפמ־יפ
 במשך שנתיים, או תקופה ארוכה יותר לפי דרישת מבקר המדינה, מיום מסירת הדין וחשבון «׳

 של מבקר המדינה לאותה תקופה לפי סעיף 10 לחוק.

 (ב) סעיף קטן(א) אינו גורע מהחובה לשמור מסמכים על פי חיקוק אחר.

ת״ק ו ג ו  9. סיעה תודיע למבקר המדינה על כל חשבון שיש לה בבנק ועל מספדו ועל כל שינוי חש־
 בהם.

 10. הנחיות אלה חלות על הוצאות והכנסות שנעשו מיום כ״ז בטבת תשל״ג (1 בינואר ״חולה

.(1973 

 11. ברישום הוצאות הבחירות של סיעה בתקופת הבחירות תנהג הסיעה על פי הנחיות, חו«אות
 , גמירות

 שמבקר המדינה יוציא לענין זה.

 12. להנחיות אלה ייקרא ״הנחיות מימון מפלגות (חשבונות סיעה), תשל״ג—1973״. משפ

 ב׳ באדר א׳ תשל״ג(4 בפברואר 1973) .. י ׳ א י נ ב נ צ ל
 יי׳« נ7873< מבקר ממדינה

 1 סייח 680, תשל״ג, עמי 52.
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מי ד •לסלמון מקו  מדו

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לאום אל־ פחם בדבר מ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודות המועצות המקומיות1, וסעיף 3
, מתקינה המועצה המקומית אום אל־פחם  לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים)׳ 1945 2

 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאום אל־פחם (מם עסקים מקומי), תשכ״א—31961,

 ״תוספת
 בתוספת זו —

 ״סוג א׳ ״, ״סוג ב׳ ״ ו־״סוג ג׳ ״ — הסוגים שקבעה המועצה לצורך חוק עזר זה!
 ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות, החסנה כדי
 להבטיח הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשייתיים, לצרכנים מקצועיים או לסוחרים

 קמעוניים׳ למעט הספקה לצרכנים עצמאיים.

 יבוא:

 החלפת
 התוספת

ס לשנה מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלידות

27.50 
44 
66 

165 

55 
27.50 

44 
11 
38.50 
33 
33 
27.50 
55 

165 
27.50 
55 

165 

 בטנדרים, לכל טנדר —
 עד 750 ק״ג

 למעלה מ־750 ק׳׳ג
נית בנזין  במכו
 במכונית דיזל

 חייט —
 לפי אופנה אירופית
 לפי אופנה ערבית

ת למכירת — ו  חנ
 בגדים

 בגדים משומשים
 בדים
 דגים

 חמרי בנין
 חמרי בגין ישנים

ם וכלים חקלאיים ת מ  ח
ת או פירות — רקו  י

ות נ  בסיטו
ות נ  בקמעו

 לחם
לת —  מכו

נות  בסיטו

33 
82.50 

55 
33 

1100 
4.40 

1.10 
0.66 

66 

55 
77 

165 

5.50 
5 
3 

22 
15 

 אטלוז
 בית־בד

 בית קפה —
 עם טלוויזיה

 בלי טלוויזיה
 בנק או סניף בנק

 גידול בקר, לכל ראש
 גידול צאן, לכל ראש —

 כבשים
 עזים

 גלידה — תעשיה
לכת נוסעים —  הו
ית בנזין נ  במו
נית דיזל  במו

ית דיזל נ  במכו
ת משא — ל ב ו  ה

 בגמלים, לכל גמל
 בפרדים או סוסים, לכל ראש

 בחמורים, לכל ראש

 בעגלה —
 עם סוס או פרד

 עם חמור

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

 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מט׳ 1154, עמ׳ 119¡ ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

,3̂ ת 1122, תשכ׳׳א, >ןמ׳ ?132¡ ק״ת 1955, ון׳ןק״ז, עמי 6 ״ ק ' 3 
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 !?יאור המלאכה או ד.ע&ק ba& !:לירות

 מספרה —
ג א׳ 55  סו
 סוג ב׳ 27.50

 מערבל בטון 110
 נגריה —

 מיכנית 165
 בלתי מיכנית 44

 נפט — מכירה —
 עם משאבה , 82.50
 בלי משאבה 33

 סוכן ביטוח 110
 סנדלר

ים 33 נעלי : יצור  י
 תיקונים —

 במכונה 16.50
 בלי מכונה 11

ן 110 רךדי  עו
 פחח 16.50

ניות 220  פחח למכו
 קבלן -

 סוג א׳ 200
ג ב׳ 150  סו
 קולנוע 77
 קיוסק לגזוז 16.50

ה 110 ד ו ב ע  קומפרסור —
 רהיטים — מכירה 27.50
 רופא 77
 שרברב 44

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 1100
ת דלק 110״.  תחנ

 תשל״ב (1 באפריל 1972). מחילה

 מיאור המלאכה או העצוק ה«6 בלירות

נות —  בקמעו
ג א׳ 82.50  סו
ג ב׳ 55  סו
ג ג׳ 27.50  סו

 מכשירי רדיו ומוצרי חשמל 82.50
 ספרים 27.50
פות 33  עו
 פחם; 33
 פלאפל 16.50
 כל־בו 82.50

 טרקטור —

 עד 40 כ״ם 82.50
 למעלה מ־40 כ״ס 110
 ייצור בלוקים • י . 110
 ייצור חמרי ניקוי 55
 כיבוי סיד 82.50

 מאפיה —
 בלי מכירת לחם במקום 44
 עם מכירת לחם במקום 55
 מגהצה או מכבסה 27,50

 מהנדס או מודד 110
ניות וסיכה 110  מוסך לתיקון מכו

 מחצבה 330
 מילוי סוללות 27.50
 ממתקים — תעשיה או מכירה 55
ת 82.50  מסגרו

 מסחר בתבואה ושקדים 110
 מסעדה —

ג א׳ 27.50  סו
ג ב׳ 16.50  סו

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה הויאומ מעגי
 לשנת 1972/73 והוא ישולם תוך 30 יוק מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום אל־פחם (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ג— הש8
 1973״.

ן י ד ב ׳ ר ג כ א ׳ ד ג מ  נתאקןר. א ח
 ט״ו בטבח תשל״ג(20 בדצמבר 1972) ראש המועצה המקומית אום אל־פחס

 (חמ ?8116)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 נקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס  תוק עזר לבית־דגן בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית בית־דגן חוק עזר זה:

 י1י?זן ה»יס«ת 1. בתוספת לחוק העזר לבית דגן(אספקת מים), תשכ״ו—1965 * —

 האגרה גלידות

400 
500 

50 
100 

10 
15 

400 
1 
4 

 5״

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

1.20 

5.00 

4.00 
4.00 
4.00 

 (1) במקום פריטים 1 עד 4 יבוא:
 ״1. אגדת חיבור דשת פרטית(סעיף 2(ג)(1)):

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ׳•׳2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

 3. אגרת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3(ה)) ,
 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) :

 לנכס בשטח של חצי דונם
 לכל מ״ר נוסף

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה
 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח בנין

 (2) במקום פריטים 7 ו־8 יבוא:
 ״ר, אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —
 ל״10 מ״ק ראשונים

 ל־6 מ״ק נוספים
 לכל מ״ק נוסף

 (2) לגינות ומשקי עזר׳ בהגבלה של 10 מ״ק
 לחודש, בחדשים אפריל — נובמבר, לכל 100 מ״ר

 או חלק מהם
 מעל להגבלה תיווסף הכמות לפריט 7(א)(1)

 (3) . לאטליזים
 (4) לחנויות, עסקים שאינם מלאכה, משרדים
 וכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת

 זו
- (5) לבתי מרחץ ולמוסדות

 (6) לתעשיה ולמלאכה
 (7) לבניה

 האגרה למ״ק
 באגורות

30 
40 
50 

16 

90 

80 
!50 
80 
80 

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

 2 ק״ת תשכ״ו. עמי 553.
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 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית

 בלירות

 (8) לחקלאות׳ לצרכן הכלול ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 20
 מעל הכמות המוקצבת 40

 (9) במקום שלא הותקן מד־מים — האגרה בלירות
 (א) לדירה של חדר אחד 3
 (ב) לדידה של חדר וחצי 4
 (ג) לדירה של 2 חדרים 5
 (ד) לדירה של 2 חדרים וחצי 6
 (ה) לדירה של 3 חדרים 7
 (ו) לכל חצי חדר נוסף 1

 (ז) לגינון ומשקי עזר לכל דונם או חלק
 ממנו 10

 קיוסק או מזנון 4 ׳
 מסעדה או בית קפה 8

 חנות או עסק אחד שלא פורט במקום אחר בתו־
 ספח זו 3

 8. (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 לחןדש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי

 עלתה על 10 מ״ק, יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה םכום •הזיכוי השנתי
 בלירות

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

 האגדה בלירות
 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 (3) אחרי פריט 8 יבוא:
 ״9. אגדת חידוש חיבור (סעיף 11(0) 5״•

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־דגן (אספקת מים) (תיקון)׳ תשל״ג—1973״.

א ר ז י ע נ ו ר ב  גתאשר. ח
 ז׳ בטבת תשל״ג(12 בדצמבר 1972) ראש המועצה המקומית בית־דגן

 (חמ 813902)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לתמר בדבר מ

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

ת 1. בחוק עזר זה — י י ד ג ז  ן

 ״המועצה״ — המועצה האזורית תמר;
 ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה;

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

 ״ראש המועצה״ — לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״שנה״ — שגת כספים.

8 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס, לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור  ״יי״ 8
 הקבוע בתוספת, אולם עוסק, למעט קבלן וקבלן משנה, שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר,
 או חדל לעסוק לפני אחד באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה

 שנה מחצית.המם בלבד.

 (ב) העוסק בעסק אחד במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שוגים במקום אחד, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

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

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

פ 3. (א) המם ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־ 1 באפריל והשני ב־ 1 באוקטובר » ן ו « ל «  י

 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי אחד באפריל אולם לפני אחד באוקטובר, ישלם
 את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני באחד
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.

 (ג) עוםק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בתשלום אחד
 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 9, תשב״ד,, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115¡ 0״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.
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 פמכויות
 ראש המועצה

 עוגשין

 פ8יד

 מחילה

 הודאות מעכל

 ביטול

 , (ד) עוםק שהוא קבלן או קבלן משנה ישלם מקדמה על חשבון •דומם, שתיקבע לפי
 ההיקף המשוער של העבודה או העסק באותה שנה ותשולם תוך שלושים יום מיום התחלת
 העבודה; סכום המס הסופי ייקבע בסוף שנת הכספים; עלה שיעור המס הסופי על המקדמה
 כאמור, ישלם העוסק את ההפרש תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לו הודעה על סכום

 המס הסופי לאותה שנה; קטן שיעור המם מהמקדמה כאמור, יוחזר העודף לעוםק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן
 הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה לדעתו לביצוע הוראות חוק עזר זה;

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו, תוד הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המם.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבתחום המועצה, כדי
 לברר אם עוסקים בו.

 ה ל א  5. אדם שעשה אחד מ

 (!) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב
 בה;

 ,(2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף 4(ב),

 דינו — קנס מאה לירות,'ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשר לירות בעד
 כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או

 אחרי הרשעתו.

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

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

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם לשנת 1972/73 והוא ישולם תוד שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם בעד שנת 1972/73 על פי
 חוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי), תשכ״ז—1967 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.

 9. חוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי),תשכ״ז—1967 3— בטל.

 10. לחוק זה ייקרא ״חוק עזר לתמר (מס עסקים מקומי), תשל״ג—1973״.

 ק״ת 2010, תשב׳׳ז, «מ׳ 1697.
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 תוספת
 לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מרחצאות מינרליים או רפואיים 5000
ת ברום 5000 בו  מפעל לייצור ברום או תרכו
 מפעל לחומצה זרחתית 5000
 מפעל למגנזיה 5000
 רכבל לנוסעים 5000

 מחצבת חצץ או אבן, לכל מ״ק 25
 מוסך המעסיק עובדים שמספרם —

 עד 5 150
 6 עד 10 300
 11 עד 20 750

 21 או יותר 1000
 קבלן או קבלן משנה, המבצעים בתחום
ת  המעצר, עבודות בניה למיניהן, לרבו
ת שלד בנין, ריצוף, מ ק  סיוד, טיוח, ה
 צבעות, אינסטלציה סניטרית או חשמלית,
 סלילת כבישים, עבודות עפר, עבודות צי
חת צינו  בוריות, הובלה, ביוב, תיעול, הנ
 רות׳ עבודות חשמל, הנחת קווי מים, הכשרת
 קרקע, קידוחי מים, קידוחי נפט או גז,
 עבודות מתכת ועבודות מיכגיות למיניהן,
ת עבודות ריתוך והרכבה, עבודות  לרבו
 נגרות ועץ למיניהן, עבודות בידוד וכל
 עבודה אחרת, שהיקף עבודתו לשנה בתחום

 המועצה בלירות —

 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

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1500
 למעלה מ־250,000 עד 350,000 2000
 למעלה מ־350,000 עד 500,000 3000
 למעלה מ־500,000 עד 650,000 4000
 למעלה מ־650,000 5000

 שיעורי ה
 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה
 או בית הבראה, לפי מיטות —

 עד 10 150
 11 עד 30 300
 31 עד 50 500

 51 ומעלה 1000
 מזנון, קיוסק 150

 מפעל אשלג 5000
 כריית מלח 750

ם כריה שלו 2000 ו ק מ , ל כ  מפעל פוספטים ו
 ביח״ד לקרח או בית קירור 500

בלת משאות 2000  משרד להו
ניות 500  שירות להסעת נוסעים, למעט מו
ות 50 י נ  שירות מו

 מסעדה ללא בית הארחה, לפי מספר
 העובדים —

 עד 2 150
 3 עד 10 300
 מעל 10 500

ת גז 2000 ק פ  ה
ת דלק או מחסן למכירת דלק,  תחנ

 לכל משאבה 100
 אספקת חשמל 1750
 שיווק פריגור מים המלח 750

 אספקת גז לתעשיה באמצעות צינור 2000
 אספקת גז במכלים לבישול או לחימום, לפי
 מספר הלקוחות, ובלבד שכאשר הגז מסופק
 למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות

 כלקוח אחד —
ת או חו  עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקו

 חלק מהם 25

ת ומעלה, לכל 200 לקו חו  מ־1000 לקו
ת נוספים או חלק מהם 25  חו

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

 נתאשר.
 ה׳ בשבט תשל״ג (8 בינואר 1973)

 (חמ 8584)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר להוד־ השרון בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית הוד־השרון חוק עזר זה:

 1. חוק עזר להוד־השרון(מפגעי תברואה), תשי״ח—1957 2 — בטל. גי»יי

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרון (מפגעי תברואה) (ביטול), תשל״ג— השפ
 1973״.

ץ י ב ו נ ה י ש  נתאשד. מ
 כ׳ בשבט תשל״ג (23 בינואר 1973) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (חמ 821314)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 756, תשכ״ה, עמ< 504.

 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים
על ידי המועצה המקומית בפר־ברה , 

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות1, אני מודיע כי המועצה
 המקומית כפר־ברה אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות

 ולוחיות מספר במינים), תשל״ב—1972 ?

ג ר ו ף ב ס ו  ב׳ באדר א׳ תשל״ג(4 בפברואר 1973) י
) שד הפנים 7 6 5 2 2 מ 5 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256¡ ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2829, תשל״ב, עמ׳ 912.

 קובץ התקנות 2974, כ׳ באדר א׳ תשל״ג, 22.2.1973 853



 המחיר 120 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




