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 תקנות בית הדין לעבודה ;סדר הדין) (תיקון)׳ תשל״ד—1974 > . • :
 תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסוימים ובהיאתזויות נח״ל), תשל״ד—1974 .

 תקנות מס הכנסה (פםור והנחות ממם על-הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח),
 תשכ״א—1961 (תיקון), תשל״ד—1974 .

 תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת והערבה)(תיקון), תשל״ד—1974
 תקנות הכניסה לישראל,׳ תשל״ד—1974 . . . . • •
 צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון מם׳ 5), תשל״ד—1974 .

 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 227 — השון תשל׳׳ד (נובמבר 1973) — מרק זגגים למסגרות עץ),
 תשל״ד—1974 .

 מדוד לשלטון מקומי
 חול, עזר לחיפה (אגדת רשיון בית המסבחייט) (תיקון), תשל״ד—1974

 חוק עזר לרמת־גן (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשל׳׳ד—1974
 חוק עזר לעפולה (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ד—1974 ,

 חוק עור למגדל־העמק (אגרת תעודת אישייה (תיקון), תשל״ד—1974
 חוק עזר לקרית־סבעון (אגרת ביוב) (תיקון), תשל׳׳ד—1974

 חוקי עזר לקרית־נזבעון (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ד—1974
 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות ע־יי המועצה המקומית רעננה



 חוק בית הדץ לעבודה, תשב״ט-969 ו
ה ד ו ב ע ת הדין ל מ י הדין ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 (ב) לחוק ביתיהדין לעבודה, תשכ״ט—1969 •י.
 ובהתייעצות עם שד העבודה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. לפני תקנה 35 לתקנות בית־הדין לעבודה (סדרי דין), תשכ״ט—21969 (להא —
 התקנות העיקריות), במקום הכותרת של סימן ו׳ יבוז>:

: פסק דין בהעדר הגנה, מחיקה ודחיה״.  ־1׳סימן ד

 2. בתקנה 35 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״פסק דין על יסוד כתב התביעה״,-.
 (2) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע
 לכך, או נתבע שנדרש — מכוח סעיף 18 (ד) לחוק — לבצע פעולה בקשרן
 לכתב ההגנה שהגיש ולא ביצע אותה במועד או במועד שהאריך השופט,"

 רשאי בית־הדין או הרשם לתת פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה
 בלבד, זולת אם היה ביתיהדין או הרשם סבור כי מן הצדק לדרוש מי
 התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק

 הדין.״

 לבצע פעולה בקשר
 בתקנה 36 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

— מכוח סעיף 18 (ד) לחוק  ״(3) התובע נדרש י
 לתביעה שהגיש, ולא ביצע אותה במועד.׳*

.3 

 ״הקדאת
ן י  פשק הי

 4. בתקנה 47 לתקנות העיקריות, המלים ״תאריך השימוע של פסק־הדין הוא תאריך
 פסק הדין״ — יימחקו.

 5. אחרי תקנה 47 לתקנות העיקריות יבוא:

 47א. את פסק הדין יקרא אב בית־הדין! אולם אפשר שבמקום לקרוא
 את פסק־הדין, יישלחו העתקים מפנו בדואר רשום לבעלי הדין ן נשלחו

 העתקים מפסק הדין בדואר רשום לבעלי הדין כאמור, יראו — לעניין..
 המועד להגשת ערעור — כאילו ניתן פסק־הדין שלא בפני המערער.״

 6. תקנה 61 לתקנות העיקריות תסומן ״60א״, ואחריה יבוא: (
ם • 61. (א) המועד להגשת ערעור על החלטת רשם בתובענה לתשלום

י

ש י* י  . ^י*
 ועיעוי שנבגד שכר מולן, הוא חמישה עשר יום מיום מתן ההחלטה — אם ניתנה

 בפני המערער, או מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה — אם ניחנה
 • שלא בפניו.

 (ב) הערעור יוגש במסירת שלושה עתקים של כתב הערעור
 לבית הדיו האזורי בצירוף עתקים נוספים כמספר המשיבים! כל מי
 שהיה בעל דין בתובענה לפני הרשם ואיננו מערער, יהיה משיב
 בערעור! כתב הערעור יכול שיהיה לפי טופס 12 שבתוספת, והוא

 יומצא לכל משיב.

ת ר ת ו ת כ מ י  ת

ה 35 נ ק  תלקון ת

ן תקנה 36 קו  תי

ן תקנה 47  תיקו

 הוספת
ה 47א נ ק  ת

 1 ס״ח 553, השכ״ט, עכז׳ 70.

 2 ק״ ז 2440, תשכ״ש, «ט׳ 2088; ק״ת 3010, תשי״ג, עפ׳ 1354.

ז תשי״ד, 18.7.1974 ת 3201, כ׳״ז! בתמו ו נ ק ת  1510 קובץ ה



 (ג) י היה בדעת המשיב לטעון בשעת הדיון בערעור שהחלטת
 הרשם טעונה שינוי, יגיש על כך הודעה לבית הדין האזורי, בפירוט
 הנימוקים, תוך עשרה ימים מהיום שבו הומצא לו כתב הערעור, אולם
 לא יאוחד מחמישה ימים לפני התחלת הדיון בערעור,* העתק מההודעה

 יומצא לכל בעל דין העלול להיפגע בטענה זו.״

ה 02! נ ק ז ת ׳ ,1,{גשת תיקי ו 7 ם 6 א פ ר ט פ ״ ו ק מ ה ב ק ם פ  7. בתקנה 102 לתקנות העיקריות, ב
 תובעגת שכר״ יבוא ״טופס 6 להגשת תובענה לתשלום שכר עבודה מולן, טופס 7
 להגשת תובענה לתשלום פיצויי פיטורין או טופס 12 להגשת ערעור על .החלטת רשם

 בתובענה' לתשלום שכר עבודה מולך.

ז היווטפת  8. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופם 11 יבוא: חיקי

ו ס 2 פ ו ט  ״
 (תקנה 61}

 בבית הדין האזורי לעבודה
 ב דיון מס׳

 ערעור ע;1 החלטת דטם בתובענה לתשלום שכר עבודה מולו

 אני הח״מ מערער בזאת על ההלטת רשם בית הדין האזורי, בתובענה לשכר עבודה מולן בדיון
. . .  מס׳ .

 ההחלטה ניתנה בפגי כיום... /ההחלטה ניתנה שלא. בפני והומצאה לי
* . . .  ביומ .

 אלה נימוקי הערעור:

 המערער מבקש מבית־ הדין:

 .שם המערער ומענו
 .שם המשיב ומענו

ה מ י ת  ה

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחד פרסומן.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית־הדין לעבודה (סדר הדין) (תיקון), תשל״ד
 1974״.

 י׳״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974)
 (זז מ 77831)

ך  תארי

ת זעזיוהר,  * מחק א

 תתילד,

 השם

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים

ת 3201, כ״ת בתכלת תעיל״ר, 18.7.1974 1511 ו נ ק ת ? ה ב ו  ק



 פקודת מס הכגסה
ת נוז״ל ו י ו בהיאתז בים מסויימיבו ו ת בישו ו ח נ ה ר ו ו ט ת בדבר פ ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה:

 ״הכנסה״ — הכנסה חייבת במס, כשיעורה לפני כל פטור או ניכוי לפי הפקודה %
 ״ישוב מיוחד״ — אחד הישובים הנקובים בתוספת השניה!

 ״חושב אופקים״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום אופקים ז
 ״תושב בית־שאך — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום בית־שאן)

 ״תושב דימונה״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום דימונה«
 ״תושב היאחזות נת״ל״ — יחיד שעיקר התעסקותו הוא שידות הציבור ומקום מגוריו

 הקבוע הוא באחד הישובים הנקובים בתוספת הראשונה«

 ״תושב הצור״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום חצור %
 ״חושב ירוחם״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוז* הוא בתחום ירוחם!

 ״תושב כרמיאל״ — יחיו* שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום כרמיאל!
 ״תושב מגדליהעמק* — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום מגדל־העמק ו

 ״תושב מעלות״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום מעלות!
 ״חושב נתיבות״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום נתיבות!

 ״תושב עיךגךי׳׳׳ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום עין־גדיז
 ״חושב ערד״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום ערד*

 ״תושב מצפדררמון״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום מצפה־רמון«
 ״תושב קריודשמונה״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום קריתישמונה*

 ״תושב שדה־בוקר״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום שדה־בוקר >
 ״תושב שדרות־5׳ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום שדרות!
 ״תושב שלומי" — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום שלומי!

 ״תושב ישוב מיוחד״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בישוב מיוחד ז

 ״תקופת הפטור או ההנחה״ —

 (1) לגבי ישוב מיוחד, מעלות, קריודשמונה או שלומי — תקופת הפטור או
 ההנחה כמפורט בתקנה 2 !

 (2) לגבי בית־שאן, חצור, ירוחם, מצפה־דמון או שדה־בוקד — תקופת הפטור
 או ההנחה כמפורט בתקנה 3 י

 (3) לגבי אופקים, נתיבות או שדרות — תקופת הפטור או ההנחה כספורט
 בתקנה 4)

 (4) לגבי דימונה, היאחזות נח״ל, כרמיאל, עין־גדי או ערד — תקופת הפקוד
 או ההנחה כמפורט בתקנה 5!

 (5) לגבי מגדל־העמק — תקופת הפטור או ההנחה כמפורט בתקנה 6.

, עמי 64. ״ד ה תשי » ת לשר«ל, נוםוז חדש 6, עט׳ 120; ס נ י י מד מ  1 ד

ת 3201, ג״ח בוזגלוז תקזלי׳ד, 74?1.ד.18 ו בץ המקנ  קו



ה ח נ ה , ו  פטיו־ *
 נזמפ לתושבי
 ישוב מיוחד,

 מעיוות,
 קרית־שניונד,

 או שלומי

 2. מי שהיח חושב ישוג מיוחד, מעלות, קרית־שמונה או שלומי שנים־עשר חדשים
 רצופים לפחות, יהא זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בכל אחת משנות המם
 1974 ר1975 בשיעור יחסי שהוא; כיחס של סכום הכנםו*ו שהושגה אותה שנה בעת
 .היותו תושב כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה

 של תושב כאמור כל סכום העולה על 1000 לגרות פי מספר החדשים שבהם היה תושב.
 כאמור באותה שנה.

 פטור או הנחה
ס לתושבי מ  מ

, חציר,  בית־זןא[
ן  ירוזזם, מצטה־רמו

 אן שדה־בוקו•

 פטור או הנחה
 ממס לתושבי

ת ו ב י ת  אופקים, :
ת ו שדרו « 

 3. מי שהיה תושב ביתישאן, חצור, ירוחם, מצפה־רמון או שדה־בוקר שנים־עשר
 חדשים רצופים לפחות, יהא זכאי לפטור או להנחה ממס על הכנסתו בכל אחת משנות
 המס 1974 ו־1975 בשיעור יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה,
 בעת היותו תושב כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון
 ההכנסה של תושב כאמור כל סכום העולה.. על 750 לירות פי מספר החדשיט שבהם

 י היה תושב כאמור באותה שנה..

 4. מי שהיה תושב אופקים, נתיבות או שדרות שנים־עשר חדשים רצופים לפחות,
 יהא זכאי לפטור או להנחה ממס על הכנסתו בבל אחת משנות המם 1974 ד1975 בשיעור
 יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב כאמור לםך
 כל הכנסתו אותה שנה,. ובלבד שלא יובא בחשבון.ההכנסה של תושב כאמור כל סכום

 העולה על 600 לירות פי מספר החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה שנה.

 פטור או מנחה
 ממס לתושבי

ות נה, היאחז  דימו
 נח׳׳ל, כרמיאל,

די או ערד נ ־ ן  עי

 פטור או הנחה
 ממס לתושבי

דל־העמק  מנ

ה ס נ כ ה ה  גיבוי מ
 לגבי גז&עללם

 היראות בדרר
ד  ניכוייש במקו

 5. • מי שהיה תושב דימונה, היאחזות גוו ״ל, כרמיאל, עין־גדי או ערד שגים־עשר
 חדשים רצופים לפתות, "יהא זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בכל אחת משנות
 המם 1974 ו־1975 בשיעור יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה
 'בעת היותו תושב כאמור למד כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון
 ההכנסה של תושב כאמור כל סכום העולה על 400 לירות פי מספד החדשים שבהם היה

 תושב כאמור באותה שגה.

 6. . מי שהיה תושב מגדל־העמק שנים־עשר חדשים רצופים לפחות, יהא זכאי לפטור
 או להנחה ממם על הכנסתו בכל אחת משנות המס 1974 ו־1975 בשיעור יחסי שהוא
 כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב כאמור לסך כל הכנסתו
 אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה של תושב באמור כל סכום העולה על

 250 לירות פי מספר החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה שנה. ,

 7. . אדם שהוכיח להנתת דעתו של פקיד השומה, בי בתקופת הפטור או ההנחה הקים
 מפעל בתחום אחד הישלביס שצויינו בתקנות 2, 3, 4, 5 אד 6< למעט בישוב שהוא
 היאחזות נח״ל, זכאי לנכות מהכנסתו בשנת המס שבה הקים מפעלו סכום השווה
 לרבע מסכום הניכוי שהוא זכאי לו באותה שנת מם לפי סעיף 21 לפקודה בשל נכסים

 שנרכשו בתקופת הפטור או ההנחה המשמשים למפעל כאמור.

ב) ״מפעל״, לענין תקנה זו — מפעל תעשייתי של קבע הכולל בנין ומכונות )  י
 שאינן ניידות, ולרבות בית מלון.

 8. הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהחובה לנכות מס. על פי הוראות סעיפים
 161 ו־164 עד 169 לפקודה, אולם —

 (1) פקיד השומה רשאי, על פי בקשת הזכאי לפטור או להנחה לפי תקנות
 אלה, להודות לאדם המשלם לו הכנסה להימנע מניכוי זה, כולו או מקצתו ו

ז תעיל״ד, 18.7.1974 1513 ת 01ג3, נ״וז בתמו ו נ ק ת  >ןובץ ה



 (2) אם נוכה למעלה מסכום המם שמקבל ההכנסה חייב בו, יוחזר העודף,
 לפי בקשתו, תוך שלושים יום מיום שביקש,

ט 9. אדם שהוכיח, להנחת דעתו של יפקיד השומה, כי הוא זכאי לפטור או להנחה י מ ו י ש ״ י מ י י י  שי

״ ממס לפי תקנות אלה, יפטור אותו פקיד השומה מתשלום לפי סעיפים 174 עד 181 ״ * ד ע ״ ! 

 לפקייח לפקודה, כולו או מקצתו.

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים
 ובהיאחזויות נח״ל), תשל״ד—1974״.

 ד,שם

 מוסטת ראעווגה
 (תקנה 1)

 שמ הישיב
 אזור ניצנה

 פקועה
 באר אורה

 באד מנוחה

 תום0ת שגיה
 (תקנה 1)

 רמות נפתלי

 שאר ישוב

 שומרה

 שתולה

ד ח ו י מ ם הישוב ה  ש

 אביבים גורן כפר דוזנואלד (זרעית)

 אבן מנחם דובב מטולה

 אלקוש דישון מנחמיה

 בית הלל ירדנה מרגליות

 בית יוסף י כפר יובל נטועה

י ץ י נ ו ב ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 י״ג בתמוז תשל״ד (3 ביולי 1974)
( 7 2 3 1 1  (חגג 0

 פקודת מס הכנסה
ח ו ת י י פ ח ט ש ב ה ו ש ד ת ח ו ב ש י י ת י ה ח ט ש ת ב ו ח נ ה ר ו ר פטו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מס הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי התיישבות ת נ ק ן ת  תיקו

 חדשה ובשטחי פיתוח), תשכ׳יא—21961 (להלן — התקנות העיקריות), בהגדרת ״תקופת

ח מדש 6, עמי 120; ס״ת תשל״ד, עמי 64. פ ו י ני.דינת ישראל, נ נ י  1 י

, עמי 1031. נ ״ כ ע ׳ 1726-, ח ת ^י2כ״א, עפ ״  2 ק

ד, 18.7.1971 ׳ ׳ ז תעי ו מ ת ת 3201, ב״וז ב ו  1514 קובץ התקנ



 הפטור או ההנחה״, בפסקה (1) בסופה יבוא ״ולגבי הישובים אילות, גרופית, חצבה,
 יטכתה, עין יהב ופארן התקופה המסתיימת בשנת המס 1972״.

ה 2 נ ק ן ת קו ך תי י ח ת י ם נ כ ל ה ן ש ו ב ש ח א ב ב ו ט לא י ל ו א  2. , בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״
 שהושגה מחקלאות בעת היותו תושב כאמור כל סכום העולה על 400 לירות״ יבוא
 ״אולם לא יובא.בחשבון של הכנסת יחיד שהושגה מחקלאות בעת היותו תושב, באחד
 מישובי הנגב והספד או בישוב הדש — סכום העולה על 600 לירות, או בישוב מורחב

 או בישוב ששוקם — סכום העולה על 400 לירות,״.

3 . ד נ ק ״ ז ו ק י / ת ת רו י  3. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״400 לירות״ יבוא ״600 ל

ה * ן תקנ  4. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, לצד הישוב: תיקו

 (1) ״נוה אוד״, במקום ״אוקטובר 1958״ יבוא ״אוקטובר 1965״ ו

 (2) ״שדה יואב״, במקום ״אוקטובר 1962״ יבוא ״אוקטובר 1966״.

הפת ן התו .תיקו א . ן ב )״ י ב  5. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, אחרי הישוב ״צפריה (מוש
 השלישית

 ״רמות מאיד (מושב) — דצמבר 1970״.

ת פ פ ו ת ו ה קו  6. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות — • תי
 העוביעית

 (1) אחרי הישוב ״אשדודייעקב (מאוחד)״ יבוא: •

ת הישיר מ ק  ש0 הישוב מועד ה

 חודש שנה

 ״בר־עם אוקטובר 1970־

 יפתח אוקטובר 1970

 יראון אוקטובר 1970

 מלכיה אוקטובר 1970

 מנרה אוקטובר 1970

 משגב־עם אוקטובר 1970"

 (2) אחרי הישוב ״נגבה* יבוא ״םאסא — אוקטובר 1970״.

 7. לתקנות אלה ייקרא. ״תקנות מם הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי השם
 התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשכ״א—1961 (תיקון), תשל״ר—1974״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה י  ו׳ בתמה תשל״ד(26ביוני1974)- ״
) שר האוצר י 2 3 ״ 0 מ ח ) 

 *י+יוי״ד 1074.ל.מו



 פקודת מס הכנסה

ת ל י י א ב ש ו ל ת ת ש ו ס נ כ ל ה ס ע מ ת מ ו ח נ ה ר ו ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (פטור והנתות ממס על הכנסות של תושבי אילת), m m 1 1 ן ו ק  תי

 תשט״ז—1956 2 (להלן — התקנות העיקריות), לאחר הגדרת ״תושב-אילת״ יבוא;

 ״'״תושב הערבה״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא באחד מהישובים
 אילות, גרופית, חצבה, יטבתח, עידיהב או פארן (להלן — ישובי

 הערבה)!״.

א: בו י 8 (5 ן תקני־ ^ 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (  תיקו

 ״(5) לגבי כל אחת משנות המס 1973 עד 1975 — סכום העולה על 750
 לירות פי מספר החדשים שישב באילת באותה שנה.״

א 3.. אחדי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא,• ת תקני• נ פ ס ו  ה

ר או ״™ 2א. מי שהיה תושב באחד מישובי הערבה שנים עשר חדשים רצופים  ״פטו

י . לפחות יהא זכאי לפטור או להנחה ממס על הכנסתו בכל אחת משנות נ י נ ז , ׳ ד ! ב  ח

 המם 1973 עד 1975 בשיעור שהוא ביחס סכום הכנסתו שהושגה בעת
 היותו תושב כאמור, לסך כל הכנסתו באותה שנה, ובלבד שלא יובא
 בחשבון ההכנסה־ של תושב כאמור כל סכום העולה על 750 לירות פי

 מספד החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה שנה.״

י׳ 3 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות —  ״י?׳?»?ג

) בכותרת השוליים, בסופה, ייווסף ״או בערכה״•« 1 ) ' 

t (2) במקום ״בתקנה 2״ יבוא ״בתקנות 2 ו־2א״ 

 (3) אחרי ״בתחום העיריר.״ יבוא בכל מקום ״או באחד מישובי הערבה 5״.

ז 6 5. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום ״תושבי אילת״ יבוא ״תושבי אילת והערבה״, קי  תי

 השט 6, לתקנות אלה ייקרא׳ ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות של
 תושבי אילת והערבה) (תיקון), תשל״ד—1974״.

ץ י ב ו ב י ב . ד ע ש ו ה  ף בתמוז תשל״ד (26ביוני1974) י
ר האוצר י ) ש l M m3n 

י מדיבת ישראל, גוטח חדש 6, 03׳ 120¡ ס״ח תשל״ד, «מי 64. נ  1 די

י ת וזשט״ז, עמי 576; תשל״ג, עמי 1476.  2 ק

ז תשל׳׳ד, 18.7.1974 ת 3201, כ׳׳ת בתמו ו נ ק ת ז ה ב י  1516 ק



 הגדרות

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-952ו
ל א ר ש י ה ל ס י נ כ ר ה ב ד ת ב מ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 ז
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״השר״ — שר הפנים או מי שהסמיך לבך בכתב 5

 ״כלי הסעה״ — לרבות כלי שיט וכלי טיס! ־

 ״אחראי״ על כלי הסעה, בכלי שיט — קברניטו, ובכלי טיס — מפקדו;

 ״מסמך נסיעה״ — דרכון, תעודת מסע או מסמך מוכר אחר.

 בקשה
 וצירופים לד,

ת ש ג ם ה  הקי
 הבקשה

 2. (א) בקשה לשירות לפי החוק יש להגיש לשר.

 (ב) לבקשה יצורפו מסמך נסיעה של המבקש ומסמכים אחרים שדרש השר.

 3. הבקשה תוגש — י

 (1) בישדאל״באוזד מאלה:

) בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים (להלן — לשכה) ן - א ) 

 (ב) באגף לעליה ומרשם, משרד הפנים, הקריה, ירושלים י,

 (2) בחוץ לארץ — בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או של
 מדינה המייצגת את עניניה של ישראל׳ הקרובה למקופ מגוריו של המבקש.
 אולם אזרה בעל דרכון של אורוגואי, אוסטרליה׳ ארגנטינה, ארצות הברית
 של אמריקה, ברזיל, הקהיליה המרכז אפריקנית, ניו־זילנד, צ׳ילי או קנדה
 הבא לישראל רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או לאשרך,

 ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 גם בתחנת הגבול.

 4. השר רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו, ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים פרטים נדסעים
 הנוגעים לענין וכן ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשה. _ "י"11"

 5, (א) (1< הרוצה לשהות בישראל לעבודה זמנית, ומעביד ישראלי חתם עמן י על סיגים על
ר קו ת בי  הסכם עבודה, רשאי המעביד להגיש בשבילו ללשכה בקשה לאשרה ורשיון אשרו

בד זמני). 1(עו  לישיבת ביקור מסוג ב/
 (2) ניתן הרשיון, יודיע המעביד ללשכה על תאריך בואו של העובד הזמני

 לישראל וכן על יציאתו מישראל.

 (3) בתקנת משנה זו, ״המעביד״ — לרבות נציגו.

 (ב) השר רשאי לתת אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (תייר) למי שרוצה
 לשהות זמנית בישראל לשם ביקור כללי, ביקור קרובים, ביקור במקומות הקדושים, לתור

 בארץ או לכל מטרה המצריכה שהות קצרה בישראל.

׳ 3; תשב״ ו, עמי 52. מ ח תשי״ב, עמי 354; תשי״ג, ז י  1 ס

• י!י׳*יייי 1״י3 ר״ה דוזמוז תשל״ד. 18.7.1974 י י  י
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 (ג) .(1) מי שמגיע לתחנת גבול בדי להיכנס לישראל, ומעמדו. לגבי הכניסה
 לישראל אינו ברור, רשאי השר לתת לו אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג

 ב/3 (נכנם מסופק) לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

 (2) מי שקיבל אשרה ורשיון ישיבה מסוג ב/3 יפנה תוך תקופתם ללשכה
 לעליה ומרשם לבירור מעמדו.

 6. (א) מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי תוק השבות. תש״י—1950 1,
 ודוצה לשהות עד שלוש שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות
 בישראל כעולה, רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה

 בכוח).
 (ב) (1) הרוצה לשהות בישראל למטרת לימודים או השתלמות, רשאי להגיש

 בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג n/2 (תלמיד).

 (2) מגיש הבקשה ימציא —

 (א) אישור מאת מוסד החינוך או ההשתלמות שהוא נתקבל בו כתל
 מיד או ראיות, להנחת דעתו של השר׳ שהמבקש מתכוון לשהות בישראל

 כתלמיד!

 (ב) ראיות להנחת דעתו של השר שעומדים לרשות התלמיד האמצעים
 לכיסוי הוצאותיו בתקופת שהותו בישראל.

 י (3) בקשה כאמור יכול שתוגש מאת התלמיד עצמו, אפוטרופסו או כל אדם
 אחר האחראי לכלכלתו או מאת המוסד שבו מתעתד הוא ללמוד.

 (ג) (1) איש כמודה הרוצה לשהות בישראל לשם מילוי הפקיד דתי בקדב-עדתז
 בישראל לפי הזמנת כנסיה או מוסד דתי, רשאית הכנםיה •או המוסד הדתי
 להגיש בשבילו ללשכה בקשה לאשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 (איש

 כמורד•}.

 (2) ניתן הרשיון, תודיע הכנס יה או המוסד הדתי ללשכה על בואו של איש
 הכמורה לישראל וכן על יציאתו מישראל.

 (ד) הרוצה לשהות בישראל והוא קרובו של אדם שהוא בעל אשרה ורשיון לישיבת
 ארעי מהסוגים המפורטים בתקנות משנה (p ו־(ג), רשאי להגיש בקשה לאשרה ורשיון
 לישיבת ארעי מסוג א/4 (קרוב)! בתקנת משנה זו, ״קרוב״ של אדם — בן זוגו או ילדו

 הקטין, וכן ילדו הבגיר או הורהו שכלכלתם עליו.

גים של  סו
ת ארעי  אשרו

 7. תקנות 5 ו־6 יחולו על בקשה להארכה או להחלפת &שרה ורשיון ישיבה, בשינויים
 המחריבים.

 ד,זזל8ת אשרה
ן ו  ורשי

 8. אשרה ורשילן ישיבה יינתנו על ידי רישום במסמך נסיעה בריתוקף, אולם דשאי
 השר לתת רשיון ישיבה במסמך נסיעה שפקע תקפו.

 9. השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב לתת למבקש אשרה ורשיון ישיבה או לבטל
 אשרה ורשיון ישיבה שניתנו׳ בין השאר, אס המבקש —

 (1) פזעל או פעל נגד העם היהודי;

 •צווה מתן
 אשרה ורשיון

 •ישיבת

ן ה כ  סייגים ל
 אשרה ורשיון

 ישיבה

 2 פ״ח תשי״ב, עמי 159; תש״ל, עמי 34.



 (2) עלול לסכן את בטחון המדינה(

 (3) בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור!

 (4) עלול לפגוע ברגשות הציבור!
 (5) עלול ליפול למעמסה על מוסדות הציבור !

 (6) עובר או עבר על כל דין החל בישראל!
 (7) מסר הצהרה כוזבת כדי להשיג אשדזי ורשיון ישיבה או לא מילא אחר
 התנאים הנקובים בחוק או בתקנות או התנאים שנתחייב בהם בבקשתו או

 שנקבעו כתנאי לאישור בקשתו;
 (8) אדם שנתקבלו לגביו ראיות לכאורה שבואו לישראל קשור עם השתמטות

 מפרעון חובות!
 (9) עלול לסכן את שלום הציבור או את בריאות הציבור, לרבות — •

 ־ ־ 09 סובל ממהלת. נפש,־ לוקה בפיגור שכלי חמור, נרקומן או סובל
 ממחלה אשר לדעת הרופא הממשלתי היא עושה או עלולה לעשות

 אותו מסוכן לבריאות או לשלום'הציבור ן
 (ב) אינו מוכיח, להנחת דעתו של רופא ממשלתי, כי הוא מחוסן בפני
 אבעבועות, כולרה או כל מחלה מדבקת אחרת אשר לדעת הרופא
 הממשלתי עלולה לעשותו מסוכן לבריאות הציבור, והוא מסרב לקבל

 הרכבת חיסון נגדה׳, , י
 (ג) מסרב להיות נתון להשגחה רפואית, או לשהות בבית חולים של
 הסגר, במשך תקופה מםויימת, ,בהתאם. לדרישה מאת קצין בקורת

 הגבולות או מאת רופא ממשלתי.

 10. (א) אשרת כניסה לישראל תקפה לכניסה אחת לישראל תוך ארבעה חדשים מיום
 מתן האשרה, זולת אם צףין שהאשרה היא למספר כניסות או תוך תקופה ארוכה או קצרה

 יותר! אשדה שלא נוצלה — רשאי השר להאריך.תקפה עד לשנת מיום שניתנה.

 (ב) אשרת כניסה לישראל תפקע עם פקיעת התוקף של מסמך הנסיעה, אלה אם
 קבע השר אחרת.

 11. ״(א) רשיון לישיבת מעבר, לישיבת. ביקורי־או־לישיבת ארעי־ — יפקעו בבל אחת
 מאלה:

 (1) עם תום המועד שנקבע ברשיון הישיבה ז
 (2) עם צאת בעל הרשיון את ישראל, מלבד אם כניסתו לישראל היתד, על
 פי אשרת כניסה למספר כניסות, או שקיבל בישראל לפני צאתו אשרה לשוב

 לישראל ן
 (3) עם פקיעת התוקף של מסמך הנסיעה, זולת אם הוארך תזקפו, אלא אם

 . השר קבע אחרת!

 (4) עם ביטול רשיון הישיבה.

 12. ילד שנולד בישראל, ולא חל עליו סעיף 4 לחוק השבות, תש״י—1950, יהיה מעמדו
 בישראל כמעמד הוריו ? לא היה להזדיז מעמד אחד, יקבל הילד את המעמד של אביו או
 אפוטרופסו זולת אם ההורה השני מתנגד בכתב לכך! התנגד ההורה השני, יקבל הילד

 את המעמד של אחד מהוריו, כפי שיקבע השר.

ה של פ ק  ת
 אשדד,

ז של פ ק  ת
! ישיבד,. ו  דשי

 לישדאל

 מעמדו של ילד
לד בישדאל ו  שנ

! תשל״ד, 18.7.1974 1519 ת 3201, כ״וז בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 13. (א) בעל רשיון לישיבת מעבר, לישיבת ביקור מסוגים ב/2 או ב/3 או לישיבת
 ארעי מסוגים א/2 או א/4, לא יקבל עבודה בישראל, אלא אס השר התיר לו את הדבר.

ר עגודד, סו  אי
 בישראל

 (ב) לא יעמיק מעביד בישראל אדם אשר ברשותו רשיון לישיבה מהסוגים הנזכרים
 בתקנה משנה(א) אלא אם הותר" לבעל הרשיון. לעבוד בישראל.

 14. בשעת הכניסה לישראל יציג הנכנס-בפני קצין בקורת הגבולות מסמך נםיעה בר־
 תוקף לעצמו ולנלווים אליו, וימלא טופס רישום,.לפי תקנה 15׳ לעצמו ולנלווים אליו,

פ ת מפמכי ג צ  ה
 בבגיפה לארץ

 15. האחראי על כלי הסעה המגיע לישראל ימסור לאנשים הנמצאים בכלי ההסעה
 ומבקשים להיכנס לישראל טופס רישום שקבע השר; הנוסע ימלא את הפרטים שבטופס

 הרישום לגביו ולגבי הנלווים אליו על־פי הרשום במסמך נסיעה בר־תוקף.

 מילוי פרטימ
ס הרישום פ ו ט  ב

ת 16• (א) .קצין בקורת הגבולות רשאי לדרוש מן חאהראי על כלי הסעה המגיע לישראל. ו מ י ש ר ת * א ג מ  ה

 להמציא רשימות הכוללות פרטים בנוגע לנוסעים בו, לרבות העובדים בו.

 (ב) ""הרשימות לפי תקנת משנה(א) יכילו פרטים אלה: -

 (1) שמות הנוסעים י,

 (2) הארצות שמהן באו ז

 (3) אם הם גברים, נשים או ילדים!

;  (4) לאן פניהם מועדות

 (5) הסוג, המספר, תאריך ההוצאה ותאריך הפקיעה של מסמכי הנסיעה
 שברשותם.

 17. השר רשאי, אם הוא סבור שנימוקי בטחון או שלום הציבור או בריאות הציבור
 מחייבים זאת, לצמצם או לאסור, לזמן שימצא לנכון, כל מגע בין כלי הסעה המגיע לישראל

 ובין כל מקום בישראל ובין כלי הסעה אחד למשנהו בתחום ישראל.

 מגע עם
 כלי ד,0עד,

 18, מי שבא לגבול ישראל ונמצא.שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי קצין בקורת הגבו
 לות להחזיקו עד ליציאתו, לפי תקנה 19, בתחנת המשטרה, בבית סוהר, בתחנת הסגר או

 חיטוי של משרד הבריאות׳ או בכלי ההסעה שבו הגיע לגבול ישראל.

קת מי  החז
ו רשאי נ  שאי

ס נ כ  להי

 19. האחראי על בלי הסעה שנדרש מאת קצין בקורת הגבולות לפי סעיף 10 (ג) לחוק,
 חייב להסיע מישראל אדם כאמור בתקנה 18 שבא באותו כלי הסעה, ולמלא אחרי הוראות

 שניתנו לענין אותו אדם מאת קצין בקורת הגבולות עד צאת האדם מישראל. י

 ו,0עת ««&יט
 •מדזזר׳ו

ס לישראל לפי אשרה וישיבתו בה היא לפי רשיון לישיבת מעבר, מ נ  20. (א) אדם ה
 לישיבת ביקור או לישיבת ארעי, .חייב לצאת את ישראל לפני פקיעתו של הרשיון.

 (ב) אדם שרשיון הישיבה שלו לא הוארך, אדם שרשיון הישיבה שלו בוטל לפי
 סעיף 11 (א) (2) לחוק או אדם שאשרת העולה או תעודת העולה שניתנה לו בוטלה לפי

 סעיף 11 (ב) לחוק, חייב לצאת את ישראל תוך הזמן שיורה השר.

ת א  !חזגד, מ
ת ד׳ארץ  א

ז תשל״ד, 18.7.1974 ת 3201, כ״ח בתמו ו נ ק ת בץ ה  1520 קו



 (ג) לא יצא תוך הזמן האמור רשאי השר להרחיקו מישראל׳ והוצאות ההרחקה
 יחולו על המורחק.

 21. (א) מי שניתל עליו צו גירוש לפי םעיף 13(א) לחוק, יימסר לד צו הגירוש בכתב כתן צי גירוש
 והוא לא יגורש עד תום שלושה ימים ממסירת הצו לידיו.

 (ב) מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר׳ רשאי להגיש לבית המשפט בקשה ולשם כך
 לבוא במגע עם עודך דין! הגשת בקשה לבית משפט לא תעכב ביצועו של צו גירוש׳' זולת

 אם החליט על כך בית המשפט.

 (ג) בצו הגירוש תצויין זכותו של מי שניתן עליו הצו לפי תקנת משנה (ב),

 22. מי שניתן עליו צו גירוש ונעצר בידי קצין בקורת הגבולות או שוטר, יוחזק עד החזקת *דם
ף ^ עד גירזשו ג ס ם ה ן ק מ ן ב ׳ א ך ה ן ת ס י ב ׳ ב ה ר ט ש  ליציאתו מישראל או עד לגירושו ממנה בתחנת מ

 משרד הבריאות או במקום אחר שקבע שר המשטרה או שר הפנים.

 23. קיבלה משטרת ־ישראל הודעה מקרבניט כלי טיס על נוסע לפי סעיפים 6, 9 או 10 מטירת הודעד,
 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל״ז^-71'319, תודיע המשטרה לשר.

 24. (א) בעד בקשה לזמורה ורשיון לישיבת מעבר, ישיבת ביקור, ישיבת ארעי אן ־ אגרות
 ישיבת קבע. ובעד בקשה לאשרת חוזר תשולם אגרה בשיעור שצדין בחלק א׳ של התוספת.

 (ב) בעד בקשה לאשרה ורשיון ישיבה כאמור בחלק ב׳ של התוספת תשולם אגרה
 בשיעור שצדק לצידם. - _

 (ג) נגבית האגרה בחוץ לארץ או בתחנת הגבול במטבע חוץ, אפשר להגדיל או
 להפחית סכום האגרה עד 50 האגורות השלמות הקרובות.

 25. נוסף לפטור האמור בחלק ג׳ של התוספת, רשאי שר הפנים או ימי שהסמיך לבך- מייי —
 לפטור מתשלום אגרה'לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.

י י פ י  26. תקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955.* — בטלות. ב

 27. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. מתייר•

 28̂. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל, תשל״ד—1974״. ־ יישם

 0״ח תשל״א, עט׳ 60; תשל׳׳ב, עכ׳ 54.
 ק״ת תשש״ז, ענן׳ 6.

ז תשל״ד, 8.7.1974¡ ת 3201, כ״ח בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 תזספת
 (תקנות 24 ו־ 25)

ה ורשיון ישיבה ר ש ד א ע ת ב ו ר ג : א י ק א ל  ה
ת ו ר י ל ה ב ר ג א ר ה ו ע י  ש

 ורשיון
ע או ב  ק

 אשרה ורשיון לישיבת

 אשרה
 לישיבת

בת ן לישי ו רעי  אשרה ו
ג 1/3 או ר מסו קו  בי

ן ו  אשרה ורשי
 לישיבת ארעי

 כ.עבר או אשדד. ורשיון
נ ב/2, ו ם ר מ קו  לישיבת בי

ן ו ת אשרה ורשי ו ב ר  ל
ת : צ ו ב ק  הניוזניס ל

 בני אדם בןיוונא

ל ן ס א בעל דרכו  כשהמבקש הו
 אשרת

בת ן לישי ו רעי  אשרה ו
ג 1/3 או ר מסו קו  בי

ן ו  אשרה ורשי
 לישיבת ארעי

 כ.עבר או אשדד. ורשיון
נ ב/2, ו ם ר מ קו  לישיבת בי

ן ו ת אשרה ורשי ו ב ר  ל
ת : צ ו ב ק  הניוזניס ל

 בני אדם בןיוונא

 אוסטריה — 30 20
 אוסטרליה — 30 20
 איחוד של דרופ אפריקה — 30 20
 איסלנד — 30 20
 אל־סלבדור י — 30 20
 אקוודור — 30 20
 ארצות הברית של אמריקה — — 20
 בלג;ה — 30 20
 ברבדוס — 30 20
 ברית המועצות ו — —
 גואטמלה — 30 20
 ג׳מייקה — 30 20
 דנמרק — 30 20
 הולנד, סורינאש והאיים האנפיליים — 30 20
 הונג קונג — 30 20
 הלווציה >שויץ< — 30 20

 הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה,
 PSS אירלנד, האי «אן ואיי התעלל; — — —
 הקהיליר, המרכז אפריקנית 30 20
 הרפובליקה הדומיניקנית — 30 20
 הרפובליקה הפדרלית מגרמניימ — 30 20
 טרינידד וטובגו 30 20
 יוגוסלביה — 30 20
 יזיז — 20
 יפז — 30 20
 לוקסמבורג — 30 20
 ליכטנשטיין — 30 20
 לסוטו — 30 20
 מאוריציוס — 30 20
 נורבגיה — 30 י 20
 ניוזילנד — 30 —
 םוואןילנד — 30 20
 פארגואי — 30 20
 פינ׳י —. 30 20
 פיליפינים —. 30 20
 פינלנד — 30 20
 צרפת — 30 20
 קולומביה — 30 20
 קוסטה ריקה — 30 20
 קנדה — 30 —
 קפריסין — 30 ,
 שוודיה _ 30 20

 ארץ אחרת 20 30 20

ו תשל״ד, 18.7.1974 ו מ ת ת 3201, כ״ח ב ו נ ק ת  1522 קובץ ה



׳ ק ב ל  ח
ה ר ג *  שיעור ה

ת רו י  אגרות בעד שירותים אחדים בל
 1. אשרת ורשיון לישיבת ביקוד מסוג ב/3 ״ 10

 2. הארכת רשיון לישיבת מעבר, או הארכת רשיון לישיבת ביקור או הארכת
 רשיון לישיבת ארעי לשנה או לחלק ממנה, פרס להארכה הניתנת לבעל

 דרכון של בלגיה, הולנד, ולוקסמבורג 30

 3. הארכת רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולת בכוח) לאתר תום שלוש
 שנים מיום שניתן הרשיון לראשונה 50

 4. הארכת רשיון לישיבת ארעי מסוג א/1 (עולה בכוח) לאחר תום שנה
י  ראשונה מיום שניתן הרשיון לראשונה, לשנתיים נוספות ורצופות או

 לחלק מהן 30

 5. החלפת רשיון ישיבה מסוג אחד לסוג אחר ., 30
 6. אישור מאת בקורת הגבולות על תאריך כניסתו של אדם לישראל או על י.

 תאריך יציאתו. ממנה ־ 5
ק ג׳ ל  ח

 הוראות מיוחדות
 1. לא תיגבה אגרה מאדם שהוא אחד ממלה:

־  •>א) אורח רשמי של הממשלה! י ־
 ־(ב)־־משתתף־פעיל• בכינוס• בין• לאומי שהוכר. על-ידי..שר_.הפנים. והנערך.בישראל ?_

 (ג) אדם אשר בגלל מעמדו הרשמי או הציבורי, או מעמדו בשדה המדע, התרבות
 והאמנות, אז בגלל תרומתו לישראל, או ליהדות, או מסיבה סבירה אחרת, ראה
 אותו נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל בחוץ לארץ׳ או מי שהסמיך שר
 הפנים לכך, כראוי ליחס .של כבוד, ומצא לנכון להעניק או להאריך לו אשרה

 ורשיון ישיבה.

 2. (א) בעל דרכון של איטליה יהיה פטור מתשלום אגרה בעד אשרה ורשיון לישיבת
 מעבר, אשרה ורשיון לישיבת ביקוד ואשרה ורשיון לישיבת ארעי אם נתקיים

 בו אחד מאלה:
 (1) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ממשלת ישראל או

 מאת אוניברסיטה, מכללד״ או בית ספר למשפטים בישראל!
;  (2) הוא רשום כתלמיד קבוע באוניברסיטה בישראל

 (3) הוא תלמיד המקבל מילגה להשתלמות המוענקת מאת ארגון האומות המאו
 חדות או םוכנויותיו אף אם אין בדעתו להירשם כתלמיד לאוניברסיטה או במוסד
 להשתלמות גבוהה בישראל או אס נכנס לישראל רק כדי לעבוד לארץ אחרת

 למטרת השתלמות!
 (4) הוא סטודנט הנכנס לישראל במסגרת תכנית בין־לאומית לחילופי

 סטודנטים.
 (ב) בעל דרכון של איטליה שאינו פטור מתשלום אגרה לפי פסקה (א) ישלם בעד
 האשרה ורשיון לישיבת ביקור או ארעי אגרה בסך שלוש לירות אם הוא סטודנט

 באוניברסיטה או בכית ספר גבוה.

ג ר ו ב ף ם ו  א׳ בסיון תשל׳יד(22 במאי 1974) י י
0 •־ י שר הפנים י 6 6 2 מ 2 ח ) > 

ז תזןל״ד; 4ד13,ד.18 1523 ו מ ת ת 3201 כ״זז ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  ן



9 ן 5 7 -  חוק הניקוז והגנה מפני שסכומה, חשי״ ח
ה ק י ת נ ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה.מפני שטפונות, תשי״ח—1957 !,
 ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

,  ״יקיז התוספת 1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 2
 י  בפרט 22, בטור ג

 (!) במקום "10. מועצה אזורית אפק 1״ יבוא ״10. מועצה מקומית
 יבנה 1״«

 (2) במקום ״19, מועצה מקומית באר־יעקב1״ יבוא ״19. מועצה ׳מקומית
 יהוד 1״.

 ״־מ• 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת דשות ניקוז) (תיקון
 מם׳ 5), תשל״ד—1974״.

ן א ו ז ן  ז׳ בתמוז תשל״ד (27 ביוני 1974) ־ א ה ר
 >חמ38*7< שר החקלאות

 1 פ״ה תשי״ה, עטי 4.

 2 ק״ת תש״ר, עמי י58; ק״ת תשכ״פ, עמי 893.

 חוק התקנים/ תשי״ג-1953
 אברזה על תקן רשמי

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

 אכתהעיתקז 1. התקן הישראלי ״ת״י 227 — חשון חשל״ד (נובמבר 1973) — מרק זגגים
י למסגרות ע?* הוא תקן רשמי. . ה ש י -

 מזימיי1 2. התקן האמור הופקד:
 הפקדתהתקז

 (1) במשרד הממונה על התקינה, חשרד המסחר והתעשייה, רחוב מזא״ה
 76, תל־אביב־יפו;

 (2) בלשבת היועץ המשפטי, משרד המסחד והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

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

 1 5״וו תשי״ג, עמי 30.

זי״ד, 18.7.1974 ז תז ו מ ת ת 3201, כ״ח ב ו נ ק ת  1524 קובץ ה



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

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביבדיפון

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

 3. תחילתה של אכרזח זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

ק ביםיל ד  4. ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 227 — אדר א׳ תשי״ז (פברואר 957!) — מ
 .זגגים למסגרות עץ), תשי״ח—21958 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 227 — חשון תשל״ד (נובמבר י השם
 1973) — מדק זגגים למסגרות עץ), תשל״ד-^1974״.

ן י ל ט י י ׳ צ י . 
 הממונה על התקינה

 _־ ק״ת תשי״ת, עמי 28!־.

, ן מקומי ו ט ל ס -מדלל ל

 פקודת העיריות
ו ב י ת הממבחי י ת רשיון ב ר ג ר א ב ד ה ב פ י ח ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו*251 לפקודת העיריות -י, מתקינה מועצת
-r :עידית חיפה חוק עזר זה 

, במקום תיקיז מעי!• 1  1. בסעיף 1 לחוק עזר לחיפה (אגדת רשיון בית המטבחיים), תשי״ז—1957 2
 ״6 לירות״ יבוא ״10 לירות״,

ש ש ז  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (אגרת רשיון בית המטבחיים) (תיקון), י
 תשל״ד—1974״.

 נ תאשר..
 כ״ג בסיון תשל״ד (13 'ביוני 1974)

 >:דמ 8/42) ־ ־ 1

ל ל ה ה מ ל  ש
 . שר הפנים

ש 8, עמי 197. ד סת ת ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ  1 די

ה עמי 1781. ״ ש  2 ק״ו! תשי״ז, עמי 1424; ת

 ה׳ בתמוז תשל״ד (25 ביוני 1974)
 (זזמ 74086)

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 ראש עירית חיפה

ז הבול״ד, 18.7.1974 1525 ו! 201ג, כ״ח בתמו ו ז התקנ ב י  ק



 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקיט), 1945

 חוק עזר לרמת־גן בדבר מס עסקים

, ומעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
, מתקינה מועצת עירית דמת־גן חוק עזר זה:  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר לרמת־גן(מס עסקים עירוני), תשל״ג—1973 * (להלן — חוק העזר העיקרי),
 במקום התוספת הראשונה תבוא התוספת הראשונה שבתוספת לחוק עזר זה.

 2. בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי, באזור בי, מספר 4, במקום ״רחוב יהלומי׳
 יבוא ״רחוב קריניצי״.

 3. בתוספת השלישית לחוק העזר העיקרי —

 (1) בפרט 18, אחרי ״מספר המכוניות המועסקות״ יבוא ״ומספד המועסקים״ ן

 (2) בפרט 26, המלים ״מחלבות, נקניקיות״ — יימחקו.

 4. תחילתו של חוק עזד זה היא ביום ש׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).
י ! 

 5. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון• של
 המס בעד שנת 1974/75 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם
 כל סכום ששולם בעד שנת 1974/75 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.
 יי•

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן(מם עסקים עירוני)(תיקון), תשל׳׳ד—1974״,

 ״תוספת ראשונה

׳ ק א ל  ח

ע ו ב ם ק ו כ ס ם ב ל ת ש ם מ ה י ל ס ע מ ה ם ש י ק ס  ע

!וספת ת הו פ ל ח  ה
 הרזו שוגה

ספת ן התו  תיקו
 השניה

ספת ן התו  תיקו
 השלישית

 תחילד,

 הוראות מעבר

ת רו ר המלאכה אז העסק המס בלי או ת י תי ו ר י ל ק המס ב ס ע ה ו א ת כ א ל מ ר ה או  תי

 אוןוובוםים לתיירים או לטיילים, לכל או
 טובוס 500

 אולם או כל שטח אחר שתוחם על ידי
 גיורו במחיצות או על ידי אמצעי אחר
 ובלבד ששטחו אינו פחות נד50 מ״ר, אם

 «ספר מקומות הישיבה —
 עד 100 500
 עולה על 100 .ועד 200 800

 עולה על 200 2000

 אולם ראווה למוצגים שונים, פרט למקום
 מכירה 400

 אגודה שיתופית לאשראי או לחסכון,
 למשרד ראשי או לסניף, שמספר המועס

 קים בו —
 עד 5 1500
 נר6 ער 10 ־׳ 2500
 מ־11 ומעלה 5000

 אוטובוסים —
 (א) שירות עירוני או בינעירוני 5000

 (ב) שירות עירוני או בינעירוני, תחנת
 שירות בלבד 2500

 (1) לכל מקום נוסף המוחוק י לשירות,
 כגון מוסך או מגרש חניה או משרד 2000

וסה חדש 8, השכ״ד, עמי 197. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

. , עמי ג  2 ע״ר 1945, ועסי 1, עמי 5נ1; פ״מ תשכ״ז

 3 ק״ ת חשל״ג, עמי 1056,

ז תשל״ד, 18.7.1974 ת 5201, כ״ת בתמו ו נ ק ת בץ ה  1526 קו



רות ת תיאור המלאכה או העסק earl בלי רו י ר הבלאכה או העסק המס בל  היאו

100 
75 
50 
25 
50 
30 

'600 
1000 
2000 

400 
800 

1000 

250 
500 
600 
500 

500 

500 
1000 

2500 
4000 
5000 

2500 

250 

3000 
2000 

2000 

100 

200 

200 

 20. בית־ספר לנהיגה —
 לכל מכונית משלוש הראשונות .

 למכונית הרביעית
 לכל מכונית נוספת

 לאופנוע ראשון
 לאופנוע השני

 לבל אופנוע נוסף

 21. בית־קולנוע, תיאטרון —
 הנמצא באוור א׳, אס מספר מקומות הישי־

 בה בו —
 עד 550

 551 עד 950
 למעלה מ־950 .

 הנמצא באזור בי, אפ מספר מקומות הישי
 בה בו —
 עד 550

 551 עד 950
 למעלה מ־950

 הנמצא באזור גי, אם מספר מקומות הישי
 בה בו —
 עד 550

 551 עד 950 י
 למעלה מ־950

 קייצי

 22. בית מרחץ, סאונה, מכון הרזיה, בית ספר
 להרזיה או בית ספר לשומרי משקל

 23. בנזין, משאבה —
 בלי תחנת ׳6ירות או סיכה
 עם.תחנת שירות או מיכה

 24. בנק, סניף של בנק שמספר המועסקים בו —
 עד 5

 מי6 עד 10
 מ־11 ומעלה י

 25.' חברת כספות — כספות — השכרתן(שלא
 במסגרת עסקי בנק)

ד עסק נפרד  26. ב

 27. בריכת שחיה הפועלת בכל עונות השנה.
 בריכת שחיה הפועלת רק בחלק של השנד,

 28. גז — תחנה לייצור או להספקה או משרד
 לחלוקה או לקבלת הזמנות גז

 29. גן שעשועים

 30. גרוטאות ברזל, חמרי בנין משומשים, עצים
 משומשים, לכל שטח של 250 מ״ר או חלק

 ממנו

 31. דקורטור פנימי

 6. אולם תערובות לתמונות, גלריה לאמנות,
 • פרט למקום מכירה 100

 7. אולם לריקודים או דיסקוטק, פרם לבר או
 מועדון לילה 250

 8. אמבולנסים — אמבולנס פרטי, לכל מכונית 200

 9. אמרגן 500

 10. אספקה או שיוזק, אם שטח המחסנים —
 אינו עולה על 50 מ״ר י 250
 עולה על 50 מ״ר ואינו עולה על 100 מ״ר 500

T 1 0 0 0 ׳ E 100 עולה על 

 11. בוליט, מסחר עם חו״ל 200

 12. בולים ומטבעות, מסחר עם חו״ל 500

 13. בטוח — משרד ראשי, משרד מקומי, סוכ
 נות ראשית, סוכנות כללית של חברה או

 של אגודה לביטוח הדדי —
 אם מספר המועסקים אינו עולה על 1 100
 למועסק ד,־2 200
 למועסק ה־3 י 400
 לכל מועסק ׳נוסף 200

 14. סוכן ביטוח, שאינו חותם על ביטוח בשמו,
 אם הפרט הקודם חל עליו, לכל מועסק 150
 סוכן ביטוח בלי משרד, לכל מעוסק 100

 15. בילירד או פינג־פונג 200

 16. בית־הבדאה, בית־החלפת או פנםיון 300

 17. בית־חולימ פרטי או. בית־אבות פרטי —
 לכל מיג•־ 50

 18. ביתימלון, בית־לינה או חדרים מרוהטים
 כלי בית־אובל אר בית־קפה פתוח לקהל —

 בדרגה 1 300
 בדרגה 2 500

 בדרגה 3 1000
 בדרגה 4 2000
 בדרג־ 3 3000
 בדרגה 5א 5000

 אם בית־אוכל או ביתיקפה פתוח לקהל —
 תוספת של 25%.

 19. בית מרקחת —
 באזור א׳ 500
 באזור ב׳ 300
 באזור ג׳ ו־ד׳ 200



רות ת תיאור המלאכה או העסק דמם בלי רו  תיאור המלאכה אי העסק המס בלי

100 
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150 

200 

350 
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5000 

 43. חנות כל־בו, שירות עצמי, שופרםל או
 סופרמרקט, אם מספר המועסקים — י

1 
 עולה על 1 ואינו עולה על 5, לכל מועסק

 עולה על 5 ואינו עולה על 10,'לכל
 מועסק

 עולה על 10 ואינו עולה על 15, לכל
 מועסק

 עולה על 15, לכל מועסק

 44 ייצור או אספקה חשמל

500 
1000 
2500 
S000 

1000 

500 
100 

 15. יהלומים — הבורסה

 46. יהלומים מעובדים או בלתי מעובדים —
 מתווך.או סוכן —

 (א) יבואנים, יצואנים או אחרים שמתזורש
 עפ״י שער הדולר —

 מדולר אחד עד 300,000 דולר
 מ־300,001 דולר עד 500,000 דולר

 מ־500,001 דולר עד 1,000,000
 למעלה מי1,000,000 דולר

 (ב) מתווך, סוכן הקשור עם מפעל
 תעשייתי או בית מלאכה

 (נ) יהלומים — ביקוע, ניסור, ליטוש
 בעצמם או ע״י השכרת מקום לאחרים או

 עבודה אחרת ביהלומים —
 מועסק ראשון

 עולה על מועסק אחד, לכל מועסק

 47. ייעוץ לניהול, ייעוץ מסחרי, ייעוץ פיננסי
 .או כלכלי, לכל מועסק

 48. כדורת, באולינג — לכל מסלול

 49. לונה פארק

 50. לומברד או בית משכון או מוסד להלוואות
 כסף, שמחזיקים כהמ חפצי ערך במשכון —
 אם הסכום הכולל של ההלוואות שניתנו

 בשנה הקודמת בלירות —
 אינו עולה על 000׳10 450
 • עולה על 10,000 ואינו עולה על 15,000 600

 עולה על 15,000 ואינו עולה על 20,000 1280
 עולה על 20,000 ואינו עולה על 25,000 1400
 ^עולה על 25,000 ואינו עולה על 30,000 1600

 עולה. על 30,000, לכל 00*10 נוספים
 או חלק מהם 300

 51. מגרש חניה למכוניות, ששטחו במ״ר
 עד 500 1000
 למעלה מ־500 עד 1000 2000
 למעלה מ־1000 עד 1500 3000
 לכל 500 נוספים או חלק מהם 1000

200 

200 

150 

100 
150 

400 
200 

 32. הובלה —
 (א) משרד אשר ברשותו —

 עד•2 מכוניות, לכל מכונית
 לכל מכונית נוספת

 י (ב) באמצעות סוכנויות או באי־כוח של
 משרד הובלה —

 מועסק אחד
 לכל מועסק נוסף

 33. מחשבים אלקטרוניים או מכונות לניקוב
 ולעיבוד נתונים בשיטת כרסיסים מנוקבים או

 בשיטת סרט מגנטי וכיוצא באלה 5000

 34. החכרת מכונות כתיבה, מכונות רישום או
 מכונות להנהלת חשבונות, פרט

 לבית־מלאכה 500

 35. החסנת חמרי גלם, סחורות או מחסני
 ערובה, אם השטח המיועד להחסנה או

 למחסני ערובה —
 (א) כבנין מכוסה או סגור ששטחו במ״ר —

 עד 30 75
 למעלה מ־30 עד 40 100׳
 למעלה מ־40 עד 60 י 150
 למעלה a׳60 עד 100 - 500
 למעלה מ־100 750

 (ב) אינו מכוסה או סגור
 50% מהסכום שעליו לשלם לפי. סעיף

ת (א)  ק

250 

75 

150 

1500 

200 
75 

 36. הנהלת בתים או מגרשים

 37. הנהלת חשבונות, לכל מועסק

 38. הנהלת חשבונות ממוכנת, עיבוד נתונים או
 סטטיסטיקה בדרך ניקוב או אחרת, .לכל

 מועסק

 39. השקעת כספים, חסכון, שיכון, פיתוח בולל
 פיתוח מכרות או מחצבות או חיפושי

 נפט — או התיישבות — חברה, חכרה
 לנאמנות, מוסד פיננסי (פרט.לבנק)

 40. השכרת מכוניות נוסעים, מכוניות משא או
 אופנועים או קטנועים —

 לכל מכונית
 לכל אופנוע או קטנוע

 מכירה, הספקה,
500 

75 

 41. זיפזיף, חצץ, קורקר
 הובלה

 42. חייט או תופרת, אם החנות משמשת כמקום
 עבודה ואם מספר המועסקים בו למעלה

 מ־1 — לכל מועסק
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רות ת תיאור המלאכה או העסק המט בלי רו י ר המלאכה או העסק המס בל או  תי

 עולה על 300,000 ואינו עולה על 400,000 1350
 עולה על 400,000 ואינו עולה על 00*500 1500
 לכל 300,000 נוספים 300

 61. מכונות משחק וקליעה למסרה 1000

 62. מכוניות לתיירים או למיילים, לכל מכונית 150

 63. מכון אורטופדי — י י
 . (א) בחנות או בתדר מיוחד —

 למועסק ד,־1 100
 לכל מועסק נוסף 50

 (ב) בחלק מדידת מגורים — .
 למועסק ד,־1 • י 75
 לכל מועסק נוסף 50

 64. מכון לעיסוי, התעמלות או תרבות הגוף —
 באולם או בדירה . 100

 65. מכון רנטגן, מעבדה רפואית, כימי, וכיוצא
 באלה — לכל מועסק 75

 66. מכון למדידה, למידע. לתכנון, להנדסה,.
 לסטטיסטיקה,־ לדעת הקהל, לייעול — לבל

 מועסק 200

 67. מכון או מערד לחקר או לייעוץ אורבני, . .
 פיננסי, כלכלי, תעשיתי, ליבוא, ליצוא,
 לפיתוח מיכשור וכיוצא באלה — לכל

 מועסק . 200

 68. ימסעוה — בית אוכל, בית קפה —
 מ־5 שולחנות ומעלה, לכל שולחן 20

 סמקיות, פיצריות, וימ11י, גלידה, ייצור
 • ומכירה 200
 חנות למכירת ארוחות או אוכל מבושל 500

 69. מכון או סלון ליופי, מניקור או פדיקור —
 בחנות או נדירה — לכל מועסק 100

 70. מספרות —
 .(א) מספרות לגברות אם מספר המועסקים

 2 ומעלה, לכל מועסק ״" 100 י
 (o מספרות לגברים אס מספר המועסקים

 2 ומעלה, לכל מועסק 50

 71. מקרקעין — דירות, בתים, משרדים,
 מחסנים — קניה מכירה או יזיודר —

 אס המחוור הכללי בשנה הקודמת אינו
 עולה על 00*100 500
 לכל 10,000 לירות נוספות או חלק.מהן 50

 71א, משדד למכירת כרטיסים להצגות תיאסרון
 או קולנוע או לכל עינוג 100

 71ב. משרד לייעוץ לעניני מסים —
 למועסק ראשון 100
 למועסק שני 75
 לבל מועסק נוסף 50

 52. מחסן-או משרד הנמצא בתחום העיריה,
 שבו מחלקים סחורות או מקבלים הזמנות
 של בית־מסזזר, בית־חרושת, בית־מלאכה
 או עסק אחד, פרט לאספקה, שיווק וםיטו׳
 נאים — הנמצא מחוץ לתחום העירית —

 לכל מועסק 200

 53. מהנדס בנין או אדריכל, לפי מספר המו
 עסקים, לבל מועסק 150

 54. מודד או שמאי, לכל מועסק 80

 . 55. מוניות לשירות עירעי או בינעירוני, לכל
 מכונית 100•

 • 56. מועדון, קלוב, אולם או מקום »תד (בין
 שהוא עסק כפני עצמו ובין שהוא מסונף

 לעסק אחר) המשמש או מיועד למשחקי
 קלפים —

 צר 3 שולחנות למשחק קלפים 500
 כל שולחן נוסף המיועד למשחק קלפים 250 -

 57. מחסן קירור המשמש להחסנת סחורות, אם
 הנפח הכולל במ״ק —

 אינו עולה על 100 100
 עולה על 100 ואינו עולה על 500 300
 עולה על 500 ואינו עולה על 1,000 500
 עולה על 1000, לכל 100 מ״ק נוספים 200

 58. מים — אספקה לפי המחזור בלירות בשנה
 הקודמת — .

 עד 00*250 1750
 למעלה מ־250,000 עד 350,000 2625
 למעלה מי350,000 5000

 59. (א) מכבסה אוטומטית, לפי קיבול
 המכונות בק׳׳ג, לכל ק׳׳ג —

 עד 25 2.50
50̂ י י 3.00  . למעלה מ־25 עד 
 למעלה נר50 . . 0*3

 59. (ב< מכבסה — חנות לקבלת כביסה, ניקוי
 בימי או ניקוי יבש, מכינות -גרמק״ 'או
 אחרות מסוג אוטומטי. לכביסה — לכל

 מכונה 75

 60. מכוניות, אופנועים, קטנועים, מצברים או
 צמיגים —

 קניה, מכירה, החלפה או תיווך — אם
 הפדיון בלירות —

 אינו עולה על 30,000 300
 עולה על 00*30 ואינו עולה על 50,000 450
 עולה על 50,000 ואינו עולה על 00*100 600
 עולה על 100,000 ואינו עולה על 00*150 750
 עולה על 150,000 ואינו עולה על 200,000 900

 עולה על 200,000 ואינו עולה על 250,000 1050
 עולה על 250,000 ואינו עולה על 300,000 1200
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רות ת תיזוור המלאכה או העסק המה בלי ו ר י י ר המלאכה אז העסק המס ב או  תי

 83. (א) סירות;פרט לסירות מנוע) —
 החכרת סירות או החכרת מקומות בסירות

 לטיולים — לכל סירה 20

 (ב) סירות מוטור — החכרת סירות או
 החכרת מקומות בסירה לטיולים — לכל

 סירה 30

 84. עורך דין, לפי מספר המועסקים —
 לכל מועסק 120
 לכל מועסק שאינו עו׳׳ד 80

 85. ציוד מכני — החכרת מכונות או משרד
 לניהול —

 לכל מכונה כבדה, כגון דחפור או מכבש
 או עגורן 1000
 לבל טדקשור, קומפרסור או גנרטור 600
 לבל מכונה אהדת 300

 8. צייר עלטיס, לכל מועסק 60

 87. קבלנים —•
 (א) קבלן לבנין המבצע בפועל בתחום
 העיריה עבודות בניה באופן עצמאי או לפי
 חוזה או באופן אחד, בניית בתים למכירה
 או להשכרה לרכות בניה שבניתה מבוצעת
 על ידי קבלן משנה או ארגון בניה, לפי
 מספר חדרים בהתאם לתכנית שאושרה

 על ידי מהנדס העיר —
 לכל חדד 150
 לכל חנות 250

 • תעשיה, מלאכה או כל מטרה אחרת, לכל
 מ״ר 5

 (ב) קבלן או קבלן משנה, המבצע בתחום
 העיריה עבודות אינסטלציה סניטרית, חש
 מלית, סלילת כבישים, מדרכות, חפירה,
 ביוב, תיעול, קידוח, הכשרת קרקע, הנחת
 קווי מים, נקיון, גינון, עבודות ציבוריות,
 בנינים ציבוריים בשביל העיריה — לפי

 המחזור לשנה בלירות —
 עד 10,000 100

 למעלה מי10,000 עד 20,000 200 •
 למעלה מ־20,000 .עד 30,000 250
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 300
 למעלה מ־50,000 עד 75,000 400
 למעלה מ־75,000 עד 100,000 500

 למעלה מ־100,000, לכל 10,000 נוספים
 או הלק מהם 100

 (!) קבלן שלא בונה בשנת הכספים או
 עוסק בבדה מחוץ לרמת־גןיויש לו משרד

 ברמודגן, לכל מועסק 400

100 
75 
50 

 משרד לבדק בית —
 למועסק הראשון

 למועסק ה־2
 לכל מועסק נוסף

.72 

 73. משרד לעבודות עפר, חפירה, קידוח, הריסה
 וכיוצא באלה — לבל מועסק 200

 74. משתלה, ששטחה עולה על 100 מ״ד 100

 75• מתווך, לכל מועסק 100

 76. מת! שירותים או תיקונים למכשירי רדיו,
 טלוידה, מכונות, מזגני־אויר, מקררים חש
 מליים, מכונות כתיבה, שואבי אבק, מכונות
 הישזב, מכונות רישום, מכשירים אלקטרו־

 ניים וכיוצא באלה — לכל מועסק 200

 76א, מתן שירותים להדברת מזיקים, נקיון, גנון,
 ליטוש, הברקה, הדבקה טפטים, שרברבות —

 לכל מועסק 200

 77. ניירות ערך — בורסה 5000

 78. סוכנות ראשית או משדד לכרטיסי הגרלה
 או לניחושי־ספורמ, כדורגל או משחקים

 אחרים, פרט לדוכני פיס 250

 79. סרטי קולנוע או סרטי •טלויזיד, — חכרה,
. סוכנות למכירה או להחכרה 250 ו  משרד א

 80. (א) משרד או סוכנות לנסיעות לתיירות
 פנים ו/או חוץ, לכל מועסק 200

 (ב) משרד או סוכנות לעמילות מכס, לגבית
 חובות,- לכל מועסק 100

 (ג) משרד או סוכנות למכירה בתשלומים
 של סחורות שאינן של בעל המשרד, בא
 כוח של פירמות או של מוסדות מסחריים

 או של עסקים אחרים, לפי מספר
 המועסקים —

 למועסק הראשון 150
 למועסק השני 200
 לכל מועסק נוסף 250

 81. סוכנות או משרד לתרגומים, כתיבה
 במכונה, הכפלה, גרפיקה, פרסום, אינפור
 מציה, חקירות, מכירת איגרות חוב או
 תעודות הגרלה, או מורשה לעבודות במשרד
 ספרי האחוזה, העתקות שמש, העתקות

 יי מפות, צילום מסמכים —
 למועסק הראשון 75

 לכל מועסק נוסף 100

 82. סוכנות או סוכן ספרים — מכירה, הפצה,
ico מנידה בתשלומים 
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-75 
25 

 92. שמירה —
 למועסק הראשון
 לכל מועסק נוסף

 93. תכשיטים ושעונים, תכשיטים משובצים
 ביהלומים או כלי זהב או כסף, מכירה

 וקניה,• חדשים או משומשים 500

 94. תריסים — משרד, בית־מלאכה להכנת
 תריסים, או הכנת תריסים להרכבה —

 למועסק הראשון י 75
 לכל מועסק נוסף 50

 .95. חברת בת של מפעלי או של בית חרושת
 או של חברי, מסחרית או חברה. קבלנית

 50% משומת חברת האם.

 88. קרח — כית חרושת —
 (א) בלי הדרי קירור 525

 (ב) עם חדרי קירור 1050

 89. רואה חשבון מוסמך, מבקר חשבונות —
 לכל מועסק 150

 90. רופא, לפי מספר המועסקים —
 לכל מועסק 120
 לכל מועסק שאינו רופא 80

 לרופא המועסק חלקית במוסד ציבורי
 ישולם 50% מהמס.

 90א. מרפא שיניים' — לכל מועסק 100

 91. שדכן —
 למועסק הראשון 75
 לכל מועסק נוסף 50

׳ ק ב  חל,

 יבוא, יצוא או מסחר סיטוני

 בחלק זד, — י י י

 (א) כל שם סחורה פירושו — עסק סיטוני באותן הסחורות או יבוא או יצוא

 של אותן סחורות, לרבות מכירתן, קנייתן, החםנתן או כל עיסוק אחר בהן!

 (ב) המם המשתלם בעד כל אחד מן העסקים המפורטים בחלק זה יהיה הסכום

 הנקוב בטבלה להלן, לפי הפדיון:

 הפדיון בלירות —

 עד 100,000, לכל 10,000 או חלק מהן ־ 20

 עולה הפדיון על 100,000 אך אינו עולה על 300,000, לכל 10,000 או

 חלק מהן 30

 עולה הפדיון על 300,000 אך אינו עולה על 000,ש5, לכל 10,000 או

 הלק מחן 40

 עולה הפדיון על 500,000, לכל 10,000 או חלק מהן 50

 11. גלנטריה, טריקו או גרביים
 12. דגים לרבות דגים מלוחים, מעושנים או קפואים

 13. זבל'כימי
 14. זכוכית שטוחה

 15. זרעים, זבלים, שתילים או פרחים
 16. חבלים או חוטים

 17. חוסים לסריגת יד
 18. חמרי בנין

 19. חמדי חשמל או צרכי חשמל
 20. חפצי נוי, תכשיטים. א ו חפצי חן

 1. אביזרים לבנין
 2. אופטיקה ומכשירים אופטיים

 3. . אופניים, אופנועים או חלקיהם
 4. אריגים, טקסטיל, בדים או בגדים, שמיכות או נוצות

 5. בולים
 6. ביצים

 7. בקבוקים או כלי קיבול אחרים
 8. בקר או בהלות

 .9. בשר
 10. ג;מי, ניילון פלסטיק או מוצריהם

ו תשל״ד, 18.7.1974 1531  קובץ זותקגיו! 3201, כ״ה בתםו



 53. כפרים או עתונים מחוץ לארץ
 5-1, ספרים היוצאים לאור בארץ

 55. ספרי קודש או תשמישי קדושה
 56. עופות חיים או שחוטים

 57. עורות או שלהים
 58. עצים, דיקטים, פורנירים, פורמאיקה או המרי ציפוי

 אחרים
 .59. פחים מכל הסוגים

 60, פירות וירקות טריים
 61, פירות וירקות יבשים

 62, פסנתרים, מקלטי רדיו וטלויזיה ומכשירי חשמל
 ביתיים אחרים

 י 63.- פרוות
 64. צבעים או כימיקלים

 65. צינורות או צרכי אינסטלציה סניטרית
 66. צעצועים

 67. צרכי מספרות
 68. צרכי ספורט ומחנאות .

 69. צרכי קוסמטיקה
 70. קופות רושמות

 71. קפה, תה או קקאו
 72. רהיטים

 73. רפואות או צרכי רפואות
 74. שטיחים

 75. שימורים
 76. שישי

 77. שמן מאכל
 78. שעונים או חלקיהם

 79. שקים חדשים או משומשים
 80. צמיגים

 81. תבואות או מספוא
 82. סחורות שונות

 21. חצץ או זיפזיף
 22. טבק, סיגריות או גפרורים

 23. כלי בית, כלי זכוכית או כלי מטבח .
 24. כלי ברזל או מוצרי ברזל
 25. כלי נגינה פרט לפסנתוים

 26. כלי עבודה
 27. מוצרי מלט ואספלט
 28. מוצרים אלקטרוניים

 . 29. מזגני אויר
 30. מטריות או שמשיות

 31. מים
 32. מכונות או חלקיהן

 33. מכוניות או חלקיהן
 34. מכונות חישוב
 35. מכונות כביסה
 36. .מכונות כתיבה
 37. מכונות רישום

 38. מכונות תפירה או סריגה יי
 39. מכולת או מצרכי מזון אחרים
 40. מכשירי כתיבה וצרכי משרד

ת י ט  41. מכשירי הנדסה, הספקה ס
 42. מכשירים או ציוד למעבדות

 "43._.מל0
 44. ממתקים

 45. מצלמות או צרכי צילום
 46. מקררים חשמליים

 47. משקאות, לרבות משקאות משכרים
 48. מתכות שונות
 49. ניר או קרטון

 50. סוכר
 51. סיד

 52. סמרטוטים, שיירי בד או פסולת אחרת המשמשים
 חומר גלם לתעשיה

׳ ק ג ל  ח

 מסחר קמעוני
 בחלק זח —

 (א) כל שט של סחורה פירושו — עסק קמעוני באותה סחורה, לרבות מכירתה,
 קנייתה, חחםנתה, השכרתה, הפצתה או כל עיסוק אחר בה ז

 (ב) סכום המס שישולם בעד בל אחד מן העסקים המפורטים בחלק זה יהיה
 . הסכום הנקוב בטבלה הנתונה להלן המתאים לסימני ההיכר של העסק והם:

 האזור, הבנין, השטח ומספר המועסקים:

 1. ״ אביזרים או ברגים 6. בולים
 2. אופטיקה או מכשירים אופטיים 7. בקבוקים

 3. אופניים, אופנועים או חלקיהם 8. בשר
 4. אטיקטים או תוויות * 9. גומי או מוצרי גומי

 5. אקסטרקטים, משחות ומוצרים כימיים אחרים 10. גזוז, גלידה, מיצים או משקאות קרים

״ד, 18,7.1974 ז חשי ת 3201, כ״ח בחמו ו נ ק ת בץ ה  1532 קו



 52. מכשירי כתיבה או צרכי מערד
 53. מכשירים כימיים או ציוד למעבדות•

 54. מכשירים או מכונות לכיבוי אש
 55. ממתקים או חלבה

 56. מספוא או תבואות
 57. מעדנים : / .

 58. מצלמות או צרכי צילום
 59. משקאות משכרים

 60. מקררים
 61. נעליים

 62. נקניקים או תוצרת בשר אחרת
 63. נשק או כלי ציד

 64. סידקית
 65. ספרים או כתבי עת

 66. עגלות ילדים, מיטות לילדים וכיו״ב
 67. עופות

 68. עורות או שלחים
 69. פימת או ירקות

 70. פלאפל
 71. פרוות

 72. צבעים או כימיקלים .
 73. צמר או חוטי צמד

.  74. ציוד משרדי, ארונות משרד, תיקיות י
 75. צעצועים או כלי משחק אתרים

 76. צרכי חשמל או חמרי חשמל
 77. צרכי אינסטלציה סניטרית או חשמלית

 78. צרכי חייטות או רוכסנים •
 79. צרכי ריפוי שיניים — פרט לזהב או כסף

 80. צרכי ספורט
 8̂1 קפה, תה או תחליפים

 82. רהיטים ־־ ־־.־־־ —
 83. רהיטים משומשים, חפצים משומשים, או חפצים

 למכירה
 84, שטיחים אי מרבדים

 85, שימורים או כבושים
 "86. *שעונים או חלקי שעונים

 87. תמרוקים, צרכי קוסמטיקה
 88. תמונות או מסגרות

 89. תשמישי קדושה
 90. בעלי חיים ביתיים, דגי נוי ומצרכים להחזקתם

 91. פיאות נוכריות
 92. אביזרי רכב

 93. מגדניה, קונדיטוריה
 94. סחורות שונות

 11. גרעיני חמניות, בוטנים, אגוזים, שקדים ופירות
 יבשים

 12. דברי הלבשה
 13. דבק, מרק או חומר אחד

 14. דברי מזכרת, מתנות, דברי אמנות, עתיקות
 15. דגים או דנים מלוחים, מעושנים או קפואים

 16. הלבשה לגברים
 17. הלבשה לגברות

 18. וילונות או צרכי ריפוד
 19. זכוכית, שמשות או מראות

 20. זרעים, זבלים או שתילים או פרחים
 21. חבלים

 22. חגורות, חזיות, מחוכים או כיריב
 23. חוטים

 24. המרי גלם או סחורות המוחזקים. בתוך מלאי
 במחסנים

 25. המרי בנין, עצים, ברזל, מלט, המרי בידוד, חרסינה
 26. מרצפות, מוזאיקה,'מוצרי מלס או אספלט'

 27. טבק, סיגריות או מצרכי עישון
 28. טכסטיל, אריגים, בדים, משי, טריקו

 29. כובעים או מגבעות
 30. כימיקליים

 31. כלי־בית, כלי משק־בית, כלי־מטבח, כלי־זכוכית
 32. כלי־ברזל, כלייאלומיניום או כלי־חקלאות

 33. כלי־נגינה, גרמופונים, תקליטים, או חלקיהם
 34. כפיות או כפפות

 35. כותנות, לבנים, פיג׳מות, עניבות וסחורות דומות,
 36. כפתורים

 37. לחם, ביסקוויטים, ופלים ודברי מאפה אחרים
 38. מאזניים איו משקלות

 39. " מברשות או"מטאטאים
 40. מזוודות, ארנקים, תיקים, מוצרי עור, מוצרי פלסטיקה

 41. מזרונים, שמיכות או נוצות
 42. מחצלות

 43. מטריות או שמשיות
 44. מיטות

 45. מכונות תפירה
 46. מכוניות משומשות

 47. מכולת ומצרכי מזון
 48. מכונות כתיבה, מכונות חישוב, מכונות רישום

 49. מכונות־כביסה, מקלטי רדיו, טלויזיות, מכשירים
 חשמליים

 50. מכונות או חלקי חילוף למכונות
 51. מכשירים או כלים רפואיים

 אזור א׳ אזור ב׳ אזור גי

ם  מועסקי
ב  עד 2 למעלה מ־

 מועסקים
 עד 2 לכזעלהימ־ג

 מועסקים
ד 2 למעלה-מ־2  ע

 השטח במ״ר

ת רו י ת המס בל ו ר י ל ת המס ב ו ר י ל  המס ב

 מ־20 עד 30 100 200 75 100

 למעלה נר30 200 300 100. 150 100 150
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׳ ק ד ל  ח
 מלאכה או תעשיה

 בחלק זה —

 (א) כל שם של סחורה פירושו — מלאכה או תעשיה ביחס לאותה הסחורה,
 לרבות ייצורה, הכנתה, תקונה או עיסוק אחר בה על ידי תעשיין, אומן, בעל

 מקצוע, בעל מלאכה או פועל.

 (ב) סכום המס ישולם לפי מספר המועסקים בעסקים אלה:
 בית חרושת (למעט בית חרושת לקרח), מפעל תעשיה, בתיימלאכה
 למיניהם, בית־דפוס, מאפיה, מכבסה (פרט למכבסה אוטומטית), בתי־
 חרושת ליהלומים למיניהם, םנדלריה, חייט בדירת מגורים, נגריה לתיקונים

 בלבד, רפד לתיקונים בלבד, ושעניס לתיקונים בלבד:
רות  המפ בלי

 לכל מועסק 75״

ד ל ׳ פ י י  נתאשד. י
 י״ג באייר חשל׳׳ד(5 במאי 1974) ראש עירית רמת־גן

 (הבז 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העידיוח
 חוק עזר לעפולה בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה מועצת 1 n ת ו י ר י ע  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 25 לפקודת ה
 עירית עפולה חוק עזר זה:

ת 1.- בחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1966 ? במקום פ ס ו ת ת ה פ י ״  ה

 ״עיר־יזרעאל—עפולה״ יבוא בכל מקום ״עפולה״, ובמקום התוספת יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 3)

 • יא. תעודה - ד-יייי••*׳״*
 בעניו הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות 25
 בכל ענין אחר 10

״  ב. העתק תעודה 5

פ 2. לחוק עזר זד• ייקרא ״חוק עזר לעפולה (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ד— ש  ה

 1974״.

י ו ו ה ן ש ו ש מ  נחאשד. . ש
 כ׳ בסיון תשל״ד (10 ביוני 1974) ראש עירית עפולה

 (זזמ 8/6)

ל ל , ה ד מ ל  ש
 שר הפנים

, נוסח הדש 8, עמי 197. ל א ר ס ת י נ י י מד נ  1 די

, עמי 148. ת תשב״ז ״  2 ק

' « 1 ! ז תדדל״ד ™ ת 3201. כ״וז בתמו ו נ ק ת  1534 קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות י
ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ק כ מ ע ־ ה ל ד ג מ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה 1  גתוקף סמכותה לפי.סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר למגדל־העמק (אגרת תעודת אישור), תשל״ג—1972 ־, - ד,חלפתד,תוס־־ו!
 יבוא:

 ״תוס0ת
v הא;רה _ r ־ - •• - «  (סעיף׳ 3) ־־ ־ ־

״ז י י ל  א. תעודה — _ ב
 (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים

 או לירושות 10
 (2) בבל ענין אחר י ־• 5

 ב. העתק תעודה "י • י 3 ״

 2. לחוק עור וה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (אגרת תעודת אישור) (תיקון), השפ
 תשל״ד—1974״.

י ט ו ר ד ל א י ב  נתאשר, צ
 כ״ט בםיון תשל״ד (19 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חמ 8/6)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת ישראל; 1וסח הדש 9, עמי 256. נ י ד י מ נ  1 די

, עמ׳ 193. ג  s ק״ת תשד׳

 פקודת המועצות המקומיות
 הזק הדשויות המקומיות (ביוב)/ תשכ״ב-1962

ת ביוב ר ג ר א ב ד י ב ן טבעו ת׳ ק עזר לקרי ו  ח

, וסעיפים 37, 38 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית  ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־

 י  ה  קרית־טבעון וזוק עזר ז

2 ף י ע ס ז י ק י , במקום ״15 ת . בסעיף 2 לחוק עזר לקרית־סבעון (אגרת ביוב), תשלי׳ב—1972 3 ! 
 אגורות״ יבוא ״20 אגורות״.

 2. לחוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לקרית-טבעון (אגרת ביוב) (תיקון), חשל״ד— השפ
 1974״.

ר ו ר ד ־ ן ׳ ב , ע ׳  נתאשד. .
 ב״ג בםיון תשל״ד (13 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

 (חמ 8/18)

ל . ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ני מדיבת ישראל, נוסו! חדש 9, עמי 256.  1 די

 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96• תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״כ, עמי 1039.

ז חעל״ד, 18,7.1974 1535 ת 3201, נייח בתמו ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקרית־טבעון בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:

. ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־טבעון (אגרת תעודת אישור), תשכ״ח—1967 ־ פ ל ח  ה

 יבוא:

 ״תוספת
ד האגרה ו ע י  (סעיף 3) ״

רות  בלי
 א. תעודה —

 1, בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות,
 פרט לרישום דירה בבית משותף 25
 י 2. בעניו רישום דירה בבית משותף 15

 3. בענין אישור היותו על אדם בחיים 10
 4. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה י 2״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון (אגרת תעודת אישור). (תיקון),
 תשל״ד—1974״׳.

ו ר ד ד ׳ ב ן ־  נחאשר. ע
 כ׳ בסיון תשל״ד (10 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

 (ווט 8/6)

 ש ל מ ה ה ל ל
 _ שר הפנים

וכח חד•! 9, 5:י׳ 256. ת ישראל, נ נ י ד  1 די:י ל

.299 ' ע , ז ח ״ כ ז  2 ד״ ת 2538, ת

 פקודת המועצות המקומיות
נה ת רענ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה ת ע ו כ ר ד ה בדבר ניקוי מ מ ג ו ד  אימוץ חלק עזר ל

 בהתאם •לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!•, אני מודיע כי המועצה
ק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), ו ח . ת  המקומית רעננה אימצה א

_ ,  תשל״ד—1974 2

 כ״ט בסיון תשל״ד (19 ביוני 1974) ש ל מ ד,. ה ל ל
מ 5233*7< שר הפנים ח  י

ססת  התו

ת 9, ר.—יה, עט׳ 256! ס״וז 614, תשל״א, ע:?׳ 36. י ב,די:ת יי״ואל, נזסזז ח נ  1 די

.755 ', ת תשל-ד, ענ, ״  2 ק

ת 3201, כ״ח בתניוז תשל״ד, 18.7.1974 ו נ ק ת ז ה ב ו  1536 ק

 המהיר 140 אגורות נדפ& בדפים הממשלה, ירושלים


