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 חוק בתי המשפט, תשי״ז-957ן

ק ד צ ה ל ו ב ג ט ה פ ש מ ת ה י ב ן ב י ד ר ה ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לשי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ושאר הסמכויות
ן תקנות אלה:  הנתונות לי על־פי דין, אני מתקי

, תקנות  ״יקי! הקנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, תשכ״ג—1963 ־

א: בו ) יסומנו כסדרן (ג) .ו־(ד), ואחרי תקנת משנה (א) י ג )  משנה (ב) ד

 ״(ב) בית המשפט או הרשם רשאי להורות, אף במעמד צד אחד בלבד,
 על הארכת המועד להגשת תצהיר תשובה.״

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

" 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט הגבוה לצדק (תיקון מם׳ 2), תשל״ד— 7 ,  י
 1974״.

ק ו ד  י״ח בתמוז תשל״ד (8 ביולי 1974) ה י י פ י י צ
) שר המשפטים ד 0 0 9 ט 2 ח ) 

 1 0״ה תעי״ז, ?כ/׳ 45(.

 2 ק״ת חשכ״ג, עמי 342!; ו(ש?י״ד, עמי 112,

 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש]/ תש״ל-970ז

 תקנות בדבר בטיחות בטרקטורים בחקלאות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
: ן תקנות אלה  תש״ל—1970 אני מתקי

ות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב—1972 2  ו1יקיזתקנ״3 1. בתקנה 3(א) לתקנ

 (להלן — התקנות העיקריות), בדישה, לאחר המלים ״רשאי המפקח הראשי״ יבוא ״או
 מי שהוא הסמיכו״.

א: ו ב ות העיקריות י  ל,ו30תתק:ד,׳*א 2. אחדי תקנה 33 לתקנ

 ״**יל" • 33א. המפקח הראשי רשאי לאצול מסמכויותיו לפי תקנות אלה.״
 טטכויות

 יי״ייי׳ 3. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

ות הבטיחות בעבודה .(טרקטורים בחקלאות) (תיקון ות אלה ייקרא ״תקנ פ 4, לתקנ ש ׳  י
 מס׳ 2), תשל״ד—1974״.

 י״ז בתמוז תשל״ד (7 ביולי 1974) מ ש ה ב ר ע ם
) שר העבודה ד 5 0 ג 2 ( » 8 ח < 

 1 דיני מדינת ישראל, 1ו0ח חדש 16, עמ׳ 337.

 2 קית תשל״ב, עטי 1701.
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 תקנות־ שעת־ חירום (תשלומי חובה)/ תשי׳יח-1958
 צו בדבר הישבון היטל על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18 לתקנות־שעת־הירום (תשלומי חובה), חשי״ח—
ר: י מצווה לאמו  &A 19 אנ

m תיקון העיף 3 p M ( ך ק ס פ 1 2, ב 9 רום (הישבון היטל), תשל״ד--74  1. בסעיף 3 לצדשעת־חי
א: בו  פסקאות משנה (א) ו*(ב) י

׳ לתוספת לצו זה — אמ ההיטל על כל  ״(א) בשיעור הנקוב לצידם בטור ד
 המרכיבים נקבע בצווים האמורים לפי ערך ובלבד שלא ישולם הישבון

־ י ״ ־  בסכום העולה על סכום ההיטל ששולם לפי עדך על כל המרכיבים״ כאמור ז
 1 (נ) בשיעור כאמור בפסקת משנה (א), בתוספת סכום ההיטל ששולם

 על המרכיבים לפי משקל — אמ ההיטל על המרכיבים ששימשו בייצור
 המוצרים נקבע לפי הצווים האמורים בתלקו לפי ערך ובחלקו לפי משקל,״

ו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. י״׳״יי׳  2. .תחילתו של צ

 3. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (הישבון היטל) (תיקון), תשל״ד—1974״.' ישם

 י״ג בתמוז תשל״ד (3 ביולי'1974) ח י י ם ב ר ־ ל ב
 שד המסחר והתעשיה

 1 ס׳׳וז וזעוכ״ד, «נד 5די,׳ תעי״?,, עמי 49; השי״ג, 5מ׳ 2 ק״יז תשי״ד, גט׳ ד2ו,

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
 צו בדבר פיקוח על הבניה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: •  תשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמו

2 תיקיז נ־עיף ג 1 9 7 4 — ד ׳ ׳ ל ש  1. בסעיף 2(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה), ת
ג מרכז השלטון המקומי  (להלן — הצו העיקרי), אחדי ״נציג שר הפנימי׳ יבוא ״נצי

 בישראל״.
׳ 5 י י ע  2. בסעיף 5 לצו העיקרי, אחרי ״או חקלאות״ יבוא ״או מגורים״. ״״זי׳ ס

 3• בסעיף 8 לצו העיקרי _ תיקה 0עיף 8
 (1) ברישה, במקום ״על השיקולים הבאים״ יבוא ״על שיקול מהשיקולים

 הבאים״ ז
וד והמרים״ יבוא  (2) בפסקה (2), במקום ״מידת המחסור בכוח אדם, צי

וד או המדים״.  ״מידת מחסור בכוח אדם או צי

ז תיקון סעי!׳ 0! כ ף ש מ א ר ־ ב ש ו  A ״ בסעיף 10 (א) לצו העיקרי, במקום ״והפנים״ יבוא ״והפנים, י
 השלטון •המקומי בישראל״.

 5. תחילתו של צו זה מיום י״ג בתמוז תשל״ד (3 ביולי 1974), תחילי
 ת׳ לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על בניה) (תיקון), ד,שם *

 תשל׳׳ד—1974״. /

ר פ ו ע ם ה ר ב  י״ט בתמוז תשל״ד (9 ביולי 1974) א
 שר השיכון

 1 ס״ח תשי״ח, עמי .24 2 ק״מ 3194, תשי״ד, עמי 1444.
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 תקגות האגודות השיתופיות (חברות)/ תשל״ג-1973

 כללים בדבר זכויותיו של חבר מושב שיתופי היוצא או המוצא ממושב שיתופי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 20(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל״ג—
להלן — התקנות), אני קובע כללים אלה: ) 1 1973 

״״• 1. בכללים אלה -  י•״,
!  ״חבר״ —יחבר מושב שיתופי היוצא או המוצא מן המושב השיתופי

 ״מושב שיתופי״ — אגודה שסיווג אותה הרשם כמושב שיתופי 5
 ״תקנון״ — תקנות המושב השיתופי ז

ת הכספים הקודמת ליום ן המושב השיתופי המבוקר לסוף שנ  ״המאזן הקובע״ — מאז
 פקיעת החברות של החבר!

ן  ״הוצאה חדשית״ — 'סכום ההוצאה התדשית להחזקת חבר במושב שיתופי לפי המאז
ניציפליות!  הקובע, לרבות הוצאות מו

ד יוקר המחיה כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו ד  ״מדדי׳ — מ
 ״הסכום הבסיסי״ — 42.5% מסכום ההוצאה התדשית בתוספת הפרשי המדד בין תאריך

 המאזן הקובע ותאריך פקיעת החברות ז
; פי  ״ותק״ — פרק הזמן שבו היה החבר חבר מושב שיתו

 ״דמי עזיבה״ — הסכום שהחבר זכאי לקבל בעת פקיעת חברותו במושב שיתופי.

: ן ן כללים אלה כלהל י ק 2, • ותק החבר במושב שיתופי יחושב לענ ה י , ב י ו ״ י  ח

 (1) חלק של חודש ייחשב כחודש ז
ת תקופת מועמדותו  (2) לותק של החבר במושב השיתופי יש להוסיף א

 בחבר ן מועמד שלא נתקבל כחבר אינו זכאי לדמי עזיבה ז
 (3) מי שנתקבל כחבר במושב שיתופי ערב צאתו לשירות צבאי סדיר או
 תוך תקופת השירות, לא תובא בחשבון תקופת שירותו האמורה, לרבות
ת; ואולם אס שירת בצבא ת שירות שלישי  שירות בצבא הקבע או שנ
ת שירות שלישית בהסכמת המושב השיתופי תובא  הקבע או שירת שנ

 תקופת שירות זו בחשבון הותק 1
 (4) חופשה שמעל לששה חדשים שניתנה לחבר לפי בקשתו תופחת

 מתקופת.הותק.

: ׳ מ 3. דמי עזיבה יחושבו כלהלן ב י ז ! י ן מ ב י ו ש י  ח

 (1) כבסיס לקביעת דמי עזיבה ישמש הסכום המתקבל מהכפלת מספר
ות הותק של החבר בסכום הבסיסי! בשל חלק משנת ותק ישולם חלק  שנ

 יחסי לפי מספר החדשים!
 (2) חבר מושב שיתופי שהוא בעל ותק בעת פקיעת החברות כמפורט

:  בטור א׳ יקבל דמי עזיבה בשיעור המפורט לצידו בטור בי
! ר ־ ו י יי' 3 ו  ט

 י הותק בשנים אהוזיםמהסכוסהבסיסי

 עד 10 100%
 למעלה מ־10 עד 15 130%
ד 20 170%  למעלה מ־15 ע
 למעלה מ־20 . ,200%

 1 ?״ת תשיל׳׳ג, עמי 872,
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 תי0פת לחבר בודד

 תד0פת נזחמת גיל

 4. . דמי העזיבה של חבר בודד שהוא בגיל 35 שנה ומעלה יוגדלו בשליש מעל
 הםכומ המפורט בסעיף 3.

 5. חבר בגיל 45 שנה ומעלה שהותק שלו במושב הוא לפחות עשר שניב! יקבל דמי י
: ן  עזיבה לפי סעיף 3 בתוספת מחמת גיל, כמפורט להל

 שיעור ההוצאה הזזדשית

50% 
100%, 
150% 
200% 

 לכל שגד. שבין הגילים

 46 יעד 50
 ־ 51 עדי 55
 56 עד 60
ד 65  61 ע

 תופשות

 6. חבר אשר עבד עבודת חוץ מטעם המושב השיתופי, והוא זכאי לפיצויים ותשלומים
 אחרים עקב פרישתו מהעבודה, דשאי המושב השיתופי לנכות סכומים אלה מדמי

 העזיבה המגיעים לחבר.

 7. בנוסף לדמי העזיבה זכאי החבר לקבל —
 (1) אם פקעה חברותו' במחצית השניה של החודש — סכום השווה

ת הראשונה של החודש — ־  להוצאה. חדשית, ואם פקעה חברותו במחצי
ת הוצאה,תדשית * .._  • סכום השווה למחצי

ק שנתי לחברים לפי תקנות המושב השיתופי — את  (2) י אם מחולק מפנ
 חלקו במענק כשהוא מהושב ל>!י מספד חדשי העבודה של החבר במושב

ן הקובע. ת הכספים של המאז  השיתופי לאחד תום שנ

 8. דרש המושב השיתופי מהחבר היוצא להמשיך בעבודתו במושב השיתופי תקופה דוישהלהמשז־
א עבויה צ ם י ר ט ו ב ת המושב העיןןןשי א  שלא תעלה על שלושה חדשים בטרם יעזוב א

י עזיבה, ולא קיים החבר דרישה זו, כולה או מקצתה, רשאי המושב  לחופשה שלפנ
י ביתו  השיתופי שלא להעניק לו חופשה שלפני עזיבה והוצאות החזקתו והחזקת בנ

 במושב השיתופי יחולו עליו מיום הפסקת עבודתו במושב השיתופי.

 9. דמי העזיבה המשתלמים לפי כללים אלה, אין בהם כדי לגרוע מזכותו ש>! השתתפומ בהו:
ו תי ו נ או המוצא לקבל את סכום השתתפותו בהון המושב השיתופי או בקי צא. ו  החבר הי

 לפי תקנה 20(ו) לתקנות.

י הגדלת תשלומים ו המוסמכות לכך על פ תי  10. המושב השיתופי רשאי על פי החלטת רשות מרשדו
 תקנובו, להגדיל את הסכום הבסיסי, את האחוזים הנקובים בטור ב׳ שבסעיף 3, את

 התוספת לחבר בודד כאמור בסעיף 4 ואת התוספת מחמת גיל כאמור בסעיף 5.

 11. תחילתם של כללים אלה בתום 30 יום מיום פרסומם. תוזילה

מ ש י  12. לכללים אלה ייקרא ״כללי האגודות השיתופיות (חברות) (דמי עזיבה לחבר י
 מושב שיתופי), תשל״ד—1974״.

ר י ק ר י י א  • י
 רשם האגודות השיתופיות

 י״ז בתמוז תשל״ד (7 ביולי 1974)
 (הנז 751000)
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י מ ר ק ל ר לשזלנזוןי ב ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקימ), 945ו

 חזק עזר לאילת בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 50^ לפקודת העיריות וסעיף 3 לפקודת הרשויות
ה; % מועצת עירית אילת חוק עזר ז י ק ת , מ  המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 ־

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק עזר לאילת: (מם עסקים עירוני), תשי״ז—1957 3
א: ו ב  , (להלן — חוק העזר העיקרי), י

 ו!וזל3מ התוספת
 הראשונה

 ״תוספת דאשוגה
 ׳שיעורי המס לשנה

 תיאור הכ>אבה או העסק הניס בלירות תיאור המלאכה או העסק הנים בלירות

נגלוס —  בתיימלון, פנסיון, בתי־הבראה ובו
 2—1 כוכבים, לכל מיסד, 10
 3 כוכבים, לכל מיטה 15
פ, לכל מיטה 25 כבי  4 כו

 5 כוכבים, לכל מיטה . 40

 גז — אספקת גז לצרכנים ־600

 חשמל — ייצור, הספקה או חלוקה . 5000

. , יית כלי רכב ת להנ מו  מגרשים או מקו

 לכל 500 מ״ ר או חלק מהם 250

יות או סניפיהם, שירות בין־עירוני 1000 נ  משרדי מו

ות עירוניות, לכל מונית 250 י נ  מו

 מוסף, לכל מועסק ־ 100

 מ7נ1ן 250

 מים — שאיבה, הספקה או חלוקה 5000

 מכון או סלון ליופי או מספרה לגברות,

 לכל מועסק 100

ה לגברים, לכל מועסק 75 ד פ ס  מ

ת דלק, לכל משאבה 300 י כ א ש  כ

ץ או חומר דלק אחר, הובלה ו  נפט, מ

 בצינורות או החסנה 5000
 בית זיקוק לנפט או למוצריו 5000

ת לעמילות ו ר י י ת  משרד או סוכנות־נפיעות ל

5000 

50OO 

5000 

500 
S00 

1500 
2500 
1000 

400 
1000 
2000 
3000 
5000 

250 

600 
800 

1500 

 שירות אוטובוסים בין עירוני

 שירותי תעופה בין עירוניים

 שירותי תעופה בין ארציים

 אולמי תיאטרון, בו1י קולנוע ואולמות אחרים
 המיועדים לאסיפות, לקדנצרטיפ ולמסיבות,

ת הישיבה בהם הוא — מו  שמספר מקו
 ער 250

4 0  למעלה מ־250 עז 0
 למעלה מ־400 עד 700

 למעלה נד00ד
 בתי קולנוע קיציים

ת אן סוכן, את הנפה ו כנ יות — משדד, סו  אז
ות הוא — נ  הכולל של האניות או הספי

ת ו נ  עד 500 טו
 למעלה נד500 עד 1000

 למעלה גד1000 עי 2000
 למעלה &י2000 עד 3000

 למעלה מ־3000

ת או משדד, לכל מועסק ו נ כ  ביטוח — סו

 בנקים או סניף שלי בנק
 המעסיקים עד 5 עובדים, לכל מועסק

 לכל מועסק נוסף

 בית קירור

 1 דיני מדינת ישראל, בינזח הדש 8, עט׳ 197.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מט׳ 1436, עמי 115; ס״ח 485,^תשכ׳׳ו, עם׳ 2.

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1847; ק״ת תשי״ט, עמי 1013.
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 תיאור המלאכה או ד׳עעק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 קונדיטוריה 350

ת לחמרי בנין 750 ו  חנ

ת 600 ת לכלי בי ו  חנ

 מעתיד• 250

ת גלנטריה והלבשה 500 ו  חנ

300 , ת הלבשה י ו  חנ

ת הנעלה 250 ו  חנ

 זזנות ל5רכי חשמל 250

ת . 300 רקו ת י ו  חנ

 אטליז ־ ־־ ־ 500

ת למכשירי בתיבה 300 ו  חנ

לת - 1500 ות או חנויות מכו י  צרכנ

 סופרמרקט 5000

ת 300־ כרו  חנות למז

ות לצרכי צילום ־ 250  חנ

 חנות לטלוויזיה וצרכי השמל • 600

ת לרהיטים , .. 350 ו  חנ

ת לרהיטים שמוכרים בה גס מקררים ו  חנ

 חשמליים ומכשירי גז 1500

ת לדקורציה 300 ו  חנ

ות לתכשיסיס, אבני־חן או מזכרות 300  חנ

 בתי־קפה ומסעדות 500״.

 מכם, לפרסום, למסחר׳ לתעשיה, לתיווך,
ר ת להוצאה לאו ו כנ נים או סו  לעתו

 סירות מוטור או סירות מנוע להסעת אנשים,
 לכל מירד,

 סקי מים

 מרפאת שיניים

י כבד• לכל מכונה  ציוד מכנ

 חייט

 תמרוקיד.

ת לסיגריות ו נ כ  סו

ת מרקחת  בי

 בית מרקחת המוכר גם תמרוקים או צרכי

 צילום , .

ת ספד לנהיגה — י  בי
ית נ  לכל מכו
 לכל קטנוע

 ... לכל אוטו משאית

 מסגריה, לכל מועסק

ל מועסק  שרברב, לכ

300 
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250 

1000 

50 

500 
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100 

100 
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25O0 

450 

ח מכני —  ,מאפיה עם כו
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 עד 2 מועסקים
 מעל ל־2 מועסקים
ח מכני  מאפיה ללא כו

׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974). תהילה  2. תחילתו של חוק זד. היא ביום ט

ם • הוראות מעבי מ ל ה  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון ש
ת; אולם  לשנת 1974/75, והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומו
 בל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי לשנת 1974/75 ידאו אותו כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה;

_ השם ד ״ ^ ש  4. לחוק עזר זח ייקרא ׳?׳חוק עזר לאילת (מם עסקים עירוני) (תיקון), ״
• . 1 ."1974 

ד כ ץ  ג
 ראש עירית אילת

 נתאשר.
״ב בסיון תשל״ד (2 ביוני 1974)  י

 (זזמ S/2) י

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לכפר־ סבא בדבר.מודעות ושלטים

ות!, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246׳ 250׳ 255 ו־259 לפקודת העירי
ה:  מועצת עירית כפר־םבא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית כפר־ סבא 5

 ״ראש העירית״ — לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב!

 ״פרסוש״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, או בדרך הדבקה או צביעה,
; ה ל א  חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא ב

 ״מודעה״ — הודעת שפורסמה•,

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה וכולל ארגז ראווה? /

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק או בכל מקום אחר וכן
עה: ו ד ובין שהוא בתנ  הוצאת שלט לרשות הרבים, בין שהוא על עמו

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העירית לשם הדבקת מודעות או מקום
 אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
 להציג שלט בתחום העירית, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון

 ואלא אם המודעה או השלט —
ת! או  (1) כתובים עברי

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת חלקם העליון והאותיות העבריות גדולות מהאותיות

 הלועזיות.

 (ב) ראש העיריה רשאי —

נתו ולהוסיף על הנאים אלה!  (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתי

 (2) לסרב לתת רשיון זבן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 י הוראות חוק עזר זד. או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה׳ לפי דרישתו, חמשה עתקים ללא
 תשלום.

דעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו  (ו) מו
 בתוספת הראשונה.

 (ז) תקפו של הרשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש העירית יגבר, אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 (ב) אגרת מודעה ישלם מפרסם המודעה או מי שגרם לפרסומה.

 ד.גדד1ת

 נלודער, ושלט
 כעו:יפ רשיון

 אגרות

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 8, עמי 197.
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ר הסרטה בקולנוע ישלם בעל הקולנוע או מנהלו. י  (ג) אגרת מודעה ד

ו מי שגרם להצגתו. ג השלט א  (ד) אגרת שלט ישלם מצי

 (ה) ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

ה אינן חלות על — יי״ייי־  4. הוראות חוק עזר ז

בתי המשפט או של העירית;  '(1) מודעות ושלטים של הממשלה, של.
;  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות ־

 (3) שלט המוצג על דלת כניסה לדידה.

ך שמיי״ מודעות ל כ ל  5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ןלא י
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

5 דרביפרסיפ ן ג פ  6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מ
 , אסורות

 לרבים.

די מתיחת סרט לרוחבם של רחוב או מדרכה.  (ב) לא יפרסם אדם מודעה על-י

 (ג) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

יפרסם אדם מודעה כשהוא נושא לוח או סרט וכיוצא באלה.  . (ד) לא.

ל מסירת ־רשים ע  7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ושל ב
 בית הדפוס אשר בו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש העירית חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
ת הדפסת המודעה.  שמו ואת מענו של האדם.שהזמין א

ות. י  8. (א). ראש העירית רשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכו
־ • ראש העיי־יה ט ל ש ה . ת ן א ה א ע ד ן מ ת ה ר א י ם ה  רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, ל

 (ב) לא מילא אדמ אחרי דרישת ראש העידית לפי סעיף קטן (א)׳ רשאי ראש
ת הוצאות ההסרה  העירית להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות א

 או התריסה מאותו אדם.

ן לדעת שמו ומענו של העבריין׳ רשאי הוא להורות  (ג) ראה ראש העירית שאי
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. '(א) לא יפרסם אדם — חוץ מהעידיה — מודעה על לות המודעות, אלא לפי היתר פר6ו0על
מיוחד מאת העירית. לוחגלורעמ ' 

 וב) העיריד. תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים
 ושולמה לה —

ה! י  (1) האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השנ

 (2) אגרה נוספת של 50 אגורות לכל טופס של המודעה.

ם ־ י ש ב  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ואם ן
 היתה העבירה נמשכת, דינו ~ קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

, .  שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריד. או אחרי הרשעתו

 2 תיקי א״י, כרד כי, פרק קמ׳׳ז, עמי 1151.
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 11. ־ חוק העזר לכפר־םבא בדבר מודעות ושלטים, תשכ״א—31961 — בטל.

 12. לחזקן עזד זה ייקרא ״חוק עזר לבפד־םבא (מודעות ושלטים), תשל״ד—1974״.

 הוסמת ראשמה
 (מעיף 2(0)

די הדבקה בלוח המודעות — דת המודעות המתפרסמות על י  מי

. x 6 6 מ ״  מודעה קטנה — כל מודעה שגודלה עד 93 ם

דעה גדולה ~ כל מודעה שגודלה עולה על x 93 66 ם״מ.  מו

 תוספמ עזגיה
 (מעיפים 3(א) ו־9(ב)}

ה ר « ה _ שיעיר ה מ ר ס  ״1, מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או ה
 ביירות

 (א) על בד קולנוע, לרבות כאשר מקרינים בו סרט, כל שבוע
ת עד יום ששי ועד בכלל, או חלק משבוע, לכל ב  ממוצאי ש

 קולנוע או מקום כאמור —

 (1) בשקופיות, לכל שקופית 12

 (2) בסרט פרסום, לכל 10 מטר סרט או חלק מהם 6

 (ב) במתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל
 חודש או חלק ממנו׳ לכל 0.25 מ״ר של שטת הקרנה 18

 (ג) במתקן הקרנת נייד שאינו משמש להקרנת סרטים, לכל
 חודש או חלק ממנו, לכל 0.25 מי׳׳ר של שטח הקרנה 15

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע, לבל 100 ,ס״מ מרובעים 9

 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות או במקום אחר,
 לכל 3 ימים —

10 .  מודעה גדולה י
 מודעה קטנה 5

 י 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר, לשנה 6

p לשטח התפוס ־ r o ־ 5. שלט המותקן מעל בל שטח בתחום העידית 
 על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנת 150

 נתאשר.
ו ל ב ג א  כ״ט בסיון תשל״ד (19 ביוני 1974) - ז

מ 1T>S/ ראש עירית כפר־םבא ח ) 

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 ?׳״ת תעכ״א, עמי 1661; ?׳״ת תשג״ג, עמ׳ 46¡ ק׳׳ת תשב״ט, עמ׳ 1444.
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 ההלשז התוספת

 פקודת העיריות

מ י ת מ ק פ ס ר א ב ד ד ב ו ל ר ל ז ק ע ו  ח

נה מועצת עירית , מתקי 1 ת ו י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת הע
ה:  לוד חוק עזר ז

א: בו , י  1. י במקום התוספת. לחוק עזר ללוד (אספקת מים),יתשכ*ז—1967 ־

 זזאגרה בלירות

160 
300 
350 

70 
150 
200 

30 

30 

 ״זזוסגח

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג) >1)) :

ד י ׳! ר ש דת דיור, עסק או מ חי  (1) לכל י
 לבל יחידת מלאכה או חקלאות

 לכל יתידת תעשיה

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

 עד ״1
 למעלה פד״1 עד ״2

 למעלה מ־׳י2

ד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית  2. אגרה בע
( ( ב  (סעיף 3 (

( ( ה )  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3

— ( ( ג ) ת צינורות (סעיף 4 (א) ר ח נ  4. אגרת ה
ד של שטח הנכם ד  לכל נ

 ונוסף לזה לכל מ״ר של הבניה, לכל קומה

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 כד־מיס

 כשיש מיתקן
 , מובן להתקנת

 . "מד־מי8

 האגרה בלירות

150 
200 
250 
300 
380 
480 

100 
150 
200 
250 
300 
380 

 לפי חשבון שהגיש המנהל

 האגרה בלירות

30 

: ( ( ד )  אגרת מד־מים (סעיף 5
 מד־מים שקטרו —

ו עולת על ״1 נ  אי
\ ן ואינו עולה על ״  עולה על ״

ו עולה על ״ן1 נ אי  עולה על ״1 ו
נו עולה על ״11  עולה על ״\1 ואי
 עולה על *1± ואינו עולה על ״2
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3

דת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה  אג
 והתקנה (סעיף 5(ט)}

.6 

׳ 197. 0 1 ,  1 דיני מדינת ישראל, מסח הדש 8
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 האגרה למ״ק האגדה המיגימלית
 באגודות בלירות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (א) במקום שהותקן מד־ מים —
 (1) לשימוש ביתי —

 . ל־10 כדק ראשונים 50 1.50
 ל־6מ״ק נוספים 100
 לכל מ״ק נוסף י ־ ־ 150

נות מעובדות —  (2) לגי
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעוברת
 אינו פחות מ־ש1 מ״ר, בהגבלה של 7.5
 מ״ק לכל 100 נדר, בין החדשים אפריל עד

35 ,  נובמבר, מעל 10 מ״ק י
דה נפ־ י י י  (ב) במקום שיש אספקת מים במדי

נה״ בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100  רדת לגי
ד נובמבר 35  מ״ר, בין החדשים אפריל ע

 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לפריט 7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 100
 למוסדות חינוך בהגבלה של 0.6 מ׳׳ק

 לתלמיד לחודש 45
 מעבר להגבלה 100

 (4) . לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) ׳ (א) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה,
 למשרדים ולכל שימוש אחר שלא פורט

 במקום אחר בתוספת זו 150 7,50
 (ב) . לבתי מלאכה ותעשיה זעירה 90

 (6) לתעשיח —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 ־ חעיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 45 4.50
 י מעל לבמות המוקצבת 90

ו רשום ברשיון ההפקה נ י שא , ן  (ב) לצרכ

 של העירית 90 9

יה 150 9  (7) לבנ

 (8) לבתי מלון ולפנםיונים 90
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 האגרה
 הריבימליו*

 בלירויז
 האגרה לפ״ק

 באגורות

יות דגים ~־  (9) לחנו

ק לחודש 40 2 י  בהגבלה של 85 מ
 מעבר להגבלה 90

 (10) לתקלאות —
 לצרכן הרשום ברשילז ההפקה של

 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25

 מעל הכמות המוקצבת 55

 למשק עזר —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35
 מעל הכמות המוקצבת 85

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מיפ — (
" י י י ל  (1) לשימוש ביתי - "*'יי׳ נ

 לחדר ראשון 10

 לכל הדר נוסף . 8

 (2) למסחר או למשרדים ולכל שימוש אחד
 שלא פורט בפסקת משנה (1) —

 לחדר ראשון 14

 לכל חדר נוסף 9

 8. (א) צרכן בעל משפחה המונה מעל ל־5 נפשות הגרות עמו בדירה
נות וספת מעל ל־5 הראשו  יהיה זכאי ל־2 כדק נוספים לחודש לכל נפש הנ

 במחיר 0.50 למ״ק, לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב.

 (3) ' הזיכוי יינתן בסוף שנח הכספים,
 האגרה גלידות

) 30״ ( ד  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

ר זה הוא ביום י״א בסיון תשל״ד (1 ביוני 1974), החילה  2. תחילתו של חוק עז

 3. לחוק עזר זה .ייקרא ״חוק עזר ללוד (אספקת מים) (תיקון), תשל״ד—1974״. _ השט

ץ י ב ו ק צ י א י ב  נתאשד. צ
 כ׳׳ג בםיון תשל׳׳ד (13 ביוני 1974) ראש עירית לדד

 (ח5 8/7)

 ש ל מ ד. ה ל ל
ד הפנים י  ש
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 פקודת העיריות
 חוק עזד לעפולה בדבר רחצה בבדיבת שחיה

 י יי

נה מועצת עירית , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות ז
; ה  עפולה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (רחצה בבריכת שהיה), תש״ו—1960 ? במקום
: א בו  ״עיר־יזרעאל—עפולה״ יבוא בכל מקום ״עפולה״ ובמקום התוספת י

 (סעיף י 12)

 1. כניסה לבריכת שחיה — לידזת

 (א) מבוגר 1.50
 (ב) ילד 1.00
 (ג) חייל או שוטר 1.00
 2. פקדון למלתחה 0.25
 3. השאלת כסא נוח 1.00

 4. השאלת בגד רחצה 1.00

 5. ערבון בעד שאילת בגד רחצה 5.00".

 2. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לעפולה (רחצה בבריכת שחיה) (תיקון)׳ חשל׳׳ד•
 1974״.

י ר ו ח ש ו ן ש  נתאשר. ש מי
 כ׳ בסיון תשל״ד(10 ביוני 1974) ראש עירית עפולה

 (,חט. 8/35)

 ש ל מ ה ת ל ל
 שר תפנים

. m 1 דיני מדינת ישראל, בוסת חדש 8, עפ׳ 

 2 ק״ת תש״ר, עמ* 790; תשל״א, עמי 1592; תשל״ג, עמי 109!.

 פקודת העיריות

 חוק עזר לעפולה בדבר שווקים

רית ה מועצת עי נ , מתקי 1 ת ו י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת הע
 עפולה חוק עזר זד.:

 1. בחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (שווקים), במקום ״עירייזרעאל—עפולה"׳ יבוא בכל
א: בו  מקום ״עפולה״ ובמקום התוספת י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת תדש 8, עמי 197.

 2 ק׳׳ת תשב״ה, עמי 2225.
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 ״המפזז
 (סעיף 7),

 שיעור האגרה
 בלירות

 (1) תוצרת חקלאית —

 (א) לכל ארגז סחורה 1

 (ב) לכל עגלה עם סחורה 5

נית עם סחורה 15  (ג) • לכל מכו

 (2) לבל סחורה אחרת — לכל סוג סחורה 5״.

 2. , לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעפולה (שווקים)(תיקון)׳ תשל״ד—1974״.

 נתאשר. ש מ ש ו ך ש ח ו ר י
עפולה ת' רי ש עי א ר ' ז ( 1 9 7  ב׳ בסיון תשל״ד(10 ביוני 4

 (חמ 8/32}

ל ל ה ה מ ל  ש
. שר הפנים . 

 נקודת המועצות המקומיות
 י חוק עזר לאור־ יהודה כדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 73(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—
נה לניהול נה הועדה הממו , מתקי 2 ת ו מי , וסעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקו  1965י

ה:  עניני המועצה המקומית אור־יהודה חוק עזר ז

. ד׳״לפח ד׳תוםפת ^ ׳  1. י. במקום התוספת לחוק העזר לאור יהודה (שחיטת עופות), תשלי׳ד—974! 3

 ״תוספת
 (סעיף 16)

 שיעור אגדת שירותים
 לראש באגורות

 שחיטה מריטה

 עוף 25 35

 הודו 75 50•

 אווז 50 50

 ברווז 50 י 50

 יונה 20 25".

 1 0״ח תשג״ה, עמי 248; תשל״נ, עמי 246.

 2 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, עמי 256.

 3 ק׳׳ת תשל׳׳ד, עפ׳ 488.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ׳1׳חוק עזר לאור־יהודה (שחיטת עופות) (תיקון)׳ תשל״ד—
 1974״.

 ד,ש0

ז ז ל ק א ק ז ח  נתאשר. י
 כ״ט במיון תשל״ד(19 ביוני 1974) יושב ראש הועדה הממונה לניהול עניני

 (חמ 8/23) המועצה המקומית אור־יהודה

ל ל ! ג ו מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 חוק עזר לבית י דגן בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת ות ג  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומי
: ה  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ־, מתקינה המועצה המקומית בית־דגן תוק עזר ז

מס עסקים מקומי)׳ תש״ך—1960 3 (להלן — חוק ) ן ג  1. במקום.התוספת לחוק עזר לבית ד
א: בו  העזר העיקרי), י

 ״תוספת
 שיעורי המס לשגה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק הפפ בלירות

ת חשמל 2500 גלנטריה ודברי סכםטיל 100 ק פ ס  א

 אספקת גז לבישול ולחימום לסי זרעים וכלי מטבח 80

חות — מכירת דגים 60 ר הלקו פ ס  מ

ת חשמלאי המוכר גפ דברי חשמל 150 ו ח ו ק  עד 1000 לקוחות, לכל 100 ל

 חשמלאי
 או חלק מהם 100

ת חשמלאי 50 חו ת, לכל 200 לקו  למעלה מ־1000 לקוחו
ות למכירת דברי הלבשה 200  נוספים או חלק מהם 25 חייט וחנ

בלת נוסעים ומשאות 100  אטליז לבשר 100 טנדר להו
6  אטליז למכירת מוצרי אווז 200 כלי מטבח 0

 ברזל, כלי מטבח וסדקית 60 מכולת 100

 בנק S00 מכירת סיר 30

6 ת קפה ומסעדה 300 מספרה 0  בי

ת חרושת למוצרי מלם 300 מסגריה 100.  בי

ת מלאכה למוצרי גומי 150 מכונית משא מעל 4 טון 100  בי

 י
 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; ס״ת תשכ״ו, דמי 2.

 3 ק״ת השי״ך, עמי 1872; ק*ת תשג׳׳&, עמי 334.
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 המס
 תיאור המלאכה או העסק ניידות

 . המט
 תיאור המלאכה או העסק , בלירות

 פחח 1 60

 קולנוע 600

 קיוסק 48

ה להעלאת  שירות אוטובוסים המקיים תחנ
 נוסעים בתחוט המועצה 2000

 שרברב ״ י י• 50

 תיקון אופניים 40

 תעשיית ממתקים 200

ת דלק —  תחנ
 עד שתי משאבות 800

וספת - - 200״. .  לכל משאבה נ

פט 50  מוכר נ
ת , 4000 פו  משהטה לעו

 משתלה —•
 עד דונם אחד 100
 • לבל דונם נוסף 30

 נגריה \ 300
1 0 0 ם י י ל ע  נ

ות בלירות לשנה — .  עבודות בנץ בקבלנ

 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 300
 למעלה מי50,000 עד 100,000 600

ת ספו ו ת נ רו  בעד כל 10,000 לי
 או חלק מהן 60

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). הי׳ייי׳

י הוראות מעבר פ  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם ל
 חוק עזר זה בשנת 1974/75 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות!
ת 1974/75_ייחשב כאילו שולם על נ  אולם כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד ש

 חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־ דגן (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל׳יך— השש
 1974״.

י ר א מ ל ד א י ח  י
ן  ראש המועצה המקומית בית־דג

 נתאשד.
 כ״ח באייר תשל״ד (20 במאי 1974)

 (ח« 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 חוק עזר לבית־ שאן בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
, מתקינה המועצה המקומית בית־שאן חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ־

: ז ה  עזר ז

 1.- במקום התוספת• לחוק עזר״לבית־שאן.(מס.עסקים מקומי), תש״ך--1960 3 (להלן — היזלפתהתי־פת
: מ ב  חוק העזר העיקרי), י

 1 דיני מדינת ישרזול, נופה חדש 9, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, ת1ס׳ 1 מטי 1436, עמי 155; ם״ח 584, העיג״ו, עמי 2.

 3 ק״ת תש״ר, עמי 1514; ק״ת תשל״ג, עמי 135.
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 ״תוספת
 שיעורי המס לשבה

 תיאור המלאהה גו העסק המס בדיירות

 שרברב .150
 תיקון הקרים 200
ת 300 ו ט ו  תריסים — התקנה, הרכבה, ס
 בית נןדקחת 450
ב 150 כ  בית ספר לנהיגה, לכל כלי ר
ת 150 ד לריקודים או התעמלו פ  בית ס
 גן ילדים או גנון 150
ן — משחלה ומכירת פרחים 300  מ
ת להתקנה 700 ו כנ  דודי שמש — התקנה או סו

 הובלה —
קת בירה ומשקאות קליפ 500  חלו

נות 2200 ת מוצרי חלב בסיטו ק ו ל  ח
נות 2200 קת ירקות בסיטו  חלו

 לכל טנדר 130
 לכל משאית 250
 הסעה במונית, לכל מונית 130

 טכק — עיבוד, מיון, החסנה 1100
 .ייצור -

 אריגה 4000
 בדים וטכסםיל 5000
 בטון 1000
 גזוז, סודה ומשקאות קלים 500
 גלידה 220
 דודי שמש 700
נות — והתקנה 200 ילו  ו
 חמרי חיטוי — וחלוקה 700
ת ומטאטאים 1 400  מברשו
 מיצים או תמציות — מילוי 400
 ממתקים 400
 סביו 400
 סודה בסיפונים — ומילוי 400

 מוצרי פלמסיק או גומי 1300
וצות 500  שמיכות ועיבוד נ
 קונסטרוקציות לבנץ ותעשיה 750
 תיקים, מזוודות ואדנקיס 400
 נייר הגייני 300

 קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בנין,
 עפר, כבישים, מדרכות, חריש, ניקוז, ביוב,"
חת צינורות מים, נגרות,  סיקול, קידוח, הנ
 צבעות, אינסטלציה סינטרית או חשמלית,

נות או כל עבודות כיוצא»  ריצוף, הרכבת מכו
 באלה שהיקף עבודתו בתחום המועצה בלי

ת לשנה —  דו
 עד 10,000 250
 למעלה מי10,000 עד 20,000 400
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 550

 למעלה מ־40,000 עד 60,000 י 1500

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

ת בין עירוני ועירוני 4000 רו  אוטובוס, שי
 אספקת חשמל 4000
ת עתונים 125 ק פ ס  א
ת מוצרי מזון 525 ז  ארי

ת בו  אולם המשמש להצגות, לקונצרטים, למסי
 או לנשפים 700
 ביטוח, סוכן עם משרד 180
 ביציפ, חלוקה 125

ת מרושת —  בי

ת ומוצרים  לרעפים, צינורות, מרצפו
 טרומיים , 800
פ 1 300  לבלוקי

דות — ת מלאכה או מפעל לעבו  בי
 אופטיקה וצילום 350
 אופטיקה 225

 דפוס או גרפיקה •-:250
 זגג שאינו קבלו 80

ות 150 ת עם חנ ר פ ו  חייט או ת
ת 80 פרת העובדים בבי  חייט או תו

 חשמלאי שאינו קבלן 200
 טייח שאינו קבלן 150
 טכנאי שיניים 280
 טכנאי ומרפא שיניים 320
 יהלומים או מלסשה ליהלומים 700
 כריכת ספרים 150

 מאפיית לחם 1500
 מאפיית כעכיפ או עוגות 180
 מתפרה ־ 1200

 מסגריה או בית מלאכה לעבודות מכניקה
 המעסיקה עובדים שמספרם —

. י 200  עד 4

 למעלה מ־4 עד 10 450
 למעלה מ־10 י 750
 מרפדיד, המעסיקה עובדים שכירים 180
 מרפדיה שאינה מעסיקה עובדים שכירים 100
 נגריה שאינה מיכנית, מירוק רהיטים 150
א לנגרות ביין 300 ית ל כנ  נגריה מי
 םנדלריד. מיכנית 200
 סנדלריה שאינה מיכנית 150
ח 100 ח  פ
ניות 300  צביעת מכו
 צבע שאינו קבלן 120
 עורף 150
 צייר שלטים 120
 צלם 120
 רצף שאינו קבל! 150
 שען 150
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 תאיר המלאכה או העסק המס בלירות

ת 140 ו ר ל ן נ  עורות שלחים וצרכי ס
ל ישן — וקנייתם 140 ח  פחים ישנים, ב
וסק 70  פיס — קי
וסק 70 ת איו קי ו  פרחים, צמחים ועציצים, חנ
 צבעים , 150
ת מיובשים, גרעינים 200 רו  צימוקים, פי
 צמד ודברי םריגד, 200
ם ומזונם 200 ה י ר מ  צפרי נוי, דגי נוי, א
 צרכי חייטות 150

 צרכי ספורט 150 ״
 רהיטים 600
 רהיטים לילדים 400

 שימורי מצרבי מזון —
ות 200 נ  בקמעו
נות 800  בסיטו
 תיקים, מזוודות, ארנקים — למעט ייצור 150

 תכשיטים 200 •
ות או ציורים 150 נ  תמו
 תמרוקים או מזכרות 200
ופי ולהרזיה 200  מבון לי
 מלון או פנסיוו 200
ה 280 פ  ממערה או בית ק

 מספרה —
 לגברים 120
ת 150  לגברו
ת ולגברים 200  לגברו
 מעבדה 150
 מעגליה ׳ 150

, המעסיק, עובדים ו י פ י  משרד בנק או מ
 שמספרם —

 עד 3 1250
 4 עד 6 2250
ותר 5000  ד או י

- —.•- - - - - -— משח• -
ניות 600  להשכרת מכו
ת דברי דפוס י 200 ל פ כ ה  ל
ת י 200 ו נ ו  להנהלת חשב
 לייעוץ בעניני מטים 700
 של מהנדס או ארכיטקט 500

לות  למכירת כרטיסים להצגות או לפעו
 עינוג אחרות 150
ות והעתקות שמש 200 י  לעבודות טכנ

 לניהול רכוש. 1000
 של עורך דין 220
 לפרסומים 400

ו משרד או  קבלן שאינו עובד במקום ויש ל
 מחסן בתחום המועצה 500
 סודה ומשקאות קלים — חלוקה לצרכנים 500

 סוכנות —
ת בית״, או משקאות קלים - - 500 ק ו ל ח  ל
רת מכוניות 750 - : למכי

 תאוי המלאכה או העסק המס בלירות

000a10 60,000 3 עד 0 0 0 ל  למעלה נ
 למעלה מ־100,000 . 5000

 מוסך —
יות — פחחות, צבע, חש נ ני מכו  לתיקו

נאות 650  מלאות, מכו
ת אופנועים 400 ל ת ן אופנועים ו  לתיקו
 מורה למוסיקה . 150
 מזנון 150

ת נ פ ח  מחסנים סגורים המשמשים למטרת ה
 המרים — לכל 20 מ״ר משטחם 150
 מכבסה אוטומטית 200

ס לקבלת  מכבסה שאינה אוטומטית או מקו
 כביסה ־ 150

 מכירת —
 אופניים ותלת־אוסן, ותיקונים 150
 בדים ואריגים 200
ת קלים 450  בירה ומשקאו
 בשר 120
 גלידה 130
 גומי או מוצרי גומי 150
 • • גלנטריה - . . «21
 דגים 90

 הזדמנויות , 200
ת 150  הלבשה לגברו
 הלבשה לגברים 150
 הלבשה לילדים 150
 וילונות 200
 חגורות, חזיות, מחוכים 150
ב ומוצרי חלב 150  חל
 חמדי בנין 400
 ירקות 150
 כובעים ומגבעות 150
 כלי זכוכית 150

— 150 -  כלי נגינה ־ *
ת וכלי ניקוי י 120  . מברשו

לת —  מכו
 בסיטונות •־ י , 800
 בשירות עצמי 400
נות 300  בקימעו
 מכשירי חשמל, רדיו, וטלוויזיה — ותיקונים 400
 מכשירים חשמליים 1 300
 ממתקים ו 200
 מעדנים 200
 מצרכי כל בו או כלי בית 400
 משקאות, עיתונים — קיוסק . 90
 משקאות משכרים — קיוסק 70
 משקאות וצרכי מאכל — קיוסק 70

 נעליים 150
 סיגריות בסיטונות 400

 ספרים" וצרכי כתיבה 200 ־
140 - - ־ ־ ־ ת ו פ ו  ע
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק ofoi בלירות

נות 300 תיווך עם משרד 350  לממתקים בסיטו

 לשיווק תוצרת חקלאית 2500 תחנת דלק או בנזין או חומר דלק״אחר —

 סלון ליופי, פדיקור ומניקור 200 בלי סיכה 720
פ סיכה 1200  עגלון 80 ע

ת מלאכה או בית חרושת או כל עסק אחר  בי
 עגלון

ספת זו המעסיק  קולנוע 1800 שלא פורט במקום אחר בתו

ית קפה 150 עובדים שמספרם —  קלי

 רופא 30O עד 15 900
 רופא שיניים 300 למעלה מ־15 עד 30 1200
 רופא או רופא שיניים העובד במוסד במשרה למעלה מ־30 עד 50 1800

 חלקית ומקבל חולים בבית 150 למעלה מ־100 4000".

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1974/75
 זהוא ישולם תוך שלושים יום מיזם פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם
 על חשבון המס לפי חוק העזר העיקרי בשנת 1974/75 יראוהו כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ד—
 1974״.

 נתאשר. י צ ח ק ק י נ ן
 כ׳ בסיון תשל״ד(10 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית בית־שאן

 (זזמ 8/2)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 תחילה

 הוראות כעבר

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבנימינה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י,. מתקינה
: ה  המועצה המקומית בנימינה חוק עזר ז

א: בו , י  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לבנימינה (אספקת מים), תשיל—1970 2

 ״תוספת
. .האגרה בלירות )(!) ן  1, אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג

 (1) יחידת דיור, עסק או משרד 200
 לכל ..יחידת מלאכה, תעשיה או חקלאות 300

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

ד ״2 60  ע
 עולה על ״2 י 120

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת 2618, תש״ל, עמ׳ 2308; תשל״ב, עמ׳ 337.
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 האגרה בלירות

25 

25 

350 
0.20 

0.75 
1.50 

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מז־־מים

 אגרד, בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
( ( ב )  (סעיף 3

( ( ה  אגרת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3(

— ( ( ג ) ת צינורות (סעיף 4 (א) ר ח נ  אגרת ה
ד דונם  לנכס בשטח ע

 לכל מ״ד נוסף
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ד של שטח הבניה בכל קומה
ן י  בבנין שאיגו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנ

.2 

.3 

.4 

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד-מיע

 האגרה בלירות

125 
180 
300 
450 

100 
150 
250 
350 

 לפי חשבון שהגיש המנהל,
 האגרה בלירות

60 
 האגרה המינימלית

 בלירות

: ( ( ד )  אגרת מרימים (סעיף 5
 מד־מים שקטרו —
נו עולה על  אי

\ ! ואינו עולה על ״  • עולה על ״
 "י" י עולה על ״1 ואינו עולה על יץ1 ״

 עולה על ״1± ואינו עולה על ״2
 עולה על ״2

 אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק,
( ( ט  הובלה והתקנה (סעיף 5 (

.5 

 האגרה לם׳׳ק
 באגורות

 אגדת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי'
 ל־10 מ״ק ראשונים 60 1-80

 ל־6 מ״ק נוספים 100
 לכל מ״ק נוסף 150

נות מעובדות —  (2) לגי
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק ל־100
 מ״ר, בחדשים אפריל עד נובמבר, מעל

 ל־10 מ״ק 15
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ר ל־100

ד נובמבר 25  מ״ר, בחדשים אפריל ע
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לפריט 7(1), לשימוש ביתי.

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־ - -
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.
 (3) למוסדות 60 5
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 האגדה למ״ק האגרה המינימלית
 ) באגורות גלידות

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 60 6
 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתו

 ספת זו 80 4
ו עולת נ  (6) לבית חולים שבו מספר המיסות אי

 על 180 —
 י עד 13 מ״ק למיטה לחודש 60

 מעל הכמות האמורה 125

 (ד) לתעשיה —
 , (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 45 4.50

 מעל הכמות המוקצבת 100
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה - י

 של המועצה י 75 7.50
 (8) לבניה 1 120 6.20
 (9) לבתי מלון ולפנסיונים 60 6
 (10) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 60 6

 (11) לחקלאות —
 (א) לצרכן הרשום בתוספת לרשיון ההפי

 קה של המועצה י¬
 עד 85% מהכמות המוקצבת 14 1.40

 15% הנותרים מהכמות המוקצבת 20
 מעל לכמות המוקצבת 60

 (ב) לצרכן לפי רשיון ההפקה הכללי של
 המועצה —

 עד 85% מהכמות המוקצבת 15 1.50
 עד 15% הנותרים מהכמות המוקצבת 25 י &

 מעל הכמות המוקצבת 65

חד עמו בדירה,  (12) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים י
זוכה — אם הצריכה עולה על 10 מ״ק לחודש ולאחד אישור בקשתו שתוגש  י
 בכתב — בעד בל נפש מעל ל־5 הנפשות הראשונות, בסך 9 לירות לשנה.

 האגרה בלירות

) 25״, ( ד  8. . אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ד—1974״.

ר א ו א ה ל ש  נתאשר. מ
 ז׳ בתמוז תשל״ד (27 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית בנימינה

 (חמ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים
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 החלפת הונוכשת

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

 חוק עזר לבנימינה בדבר מס עסקים

׳ וסעיף 3 לפקודת 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה נה המועצה המקומית׳ בני מינה חוק עזר ז ות(מם עסקים), 1945 ״, מתקי מי  הרשויות המקו

 1. במקום התוספת לחוק עזר לבנימינה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 ־ (להלן —
א: - , בו  חוק עזר המקורי), י

 ״מוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירוו! תיאור המלאכה או העסק וזמם בלירות

ת לעצים ופרחים —  גידול פרחים ומשתלו
ם אחד 20 ת  עד ד
 לכל דונם נופף או חלק, ממנו, 8

 ריר כבשים או בהמות —
 עד 25 ראש 0נ
 מ־26 עד 50 ראש 35
 מ־נ5 עד 100 ראש 90

נית או טנדר —  הובלה במכו
 עד סונה אחת 40
ות 50 נ r טונה עד 5 סו a למעלה 

 למעלה «־5 טונות 100 ־
ת חשמל 3000 ק פ ס  א
ת או מחסן ־ 150 ו  חמדי בנין — חנ
ת לטקסטיל או לגלנסריה 120 ו נ  ח
ת סדקית 35 ו  חנ
 חנות שעונים 35

ת פרחים 200. ו נ  ח
ת למכירת עופות או מוצרי בשד 35 ו נ  ח
ס 40 י ת למכירת מ ו  חנ
ת כליבו 80 ו  חנ

 לול שיש בו —
 500 עד 1000 מטילות 10
 1001 מטילות או יותר 20
לת 50  מכו
 מרפא שיניים, טבנאי שיניימ 80
 מדגרת מסחרית 40
 מהנדס או אדריכל 80
 מזנון, קיוסק 50

 מחסן קירור 400
 מחצבה 5000

ת 50 ר ו מ  מ

25 
30 

500 
100 
500 

1000 
3000 
300 

75 

150 
250 

50 
150 
75 

400 

25 
35 
60 

350 
50 

250 
1000 

 אופנים או חלקיהם — מכירה ותיקונים
 אטליז

 אספקת מזון לבעלי־וזייט
 ביטוח, סוכן עם משרד

 בית חרושת לצבעים
 בית חרושת לטקסטיל —

 עד 10 עובדים
 מעל 10 עובדים

 בית חרושת לקונפקציה

ות נ ו במכו ת מלאכה ומוסר שמשתמשיס ב  בי
ת בכוח מכני — עו נ  המו

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכיריפ —

 עד 4 עובדים
 למעלה «־4 עוררים

ת . ו נ  בית מלאכה שאין משתמשים בו במכו
נעות בכוח מבני —  המו

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים

חת  בית מרק
 בית קולנוע

 בית קפה, מסעדה, בית אוכל —
 . דרגה 1
 דרגה 2
 דרגה 3
 דרגה 4

 בנזין או נפט — חלוקה

 בנק או אגודה שיתופית לאשראי המעסיק —
 עובד אחד שכיר

 למעלה מעובד אחד שכיר

 1 דיני מדינת יעור«ל, נוסח תדש 9, תשכ״ה, ע«׳ 256.

 f עיר 1945, תזם׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115¡ ס״ח 485, תשכ״ז, עם׳ 2.
 a ק׳׳ת תשי״ז, עמי 752; תשל״ג, עמי 968.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה *י העסק הטס בליר!

 מונית — נזנטוריום —

ם 300 רי וסעים. 40 עד 5 חו  6 נ
 7 נוסעים 90 לכל חדר נוסף 80
 מספרה 30 פחו! 35
 מוסך לסיכה • 80 צבע 50

 מכירת גלידה 200 קבלן בנין, כבישים, תיעול, ביוב׳ אינסטלציה
 מכירת מוצרי חשמל י 80 סניטרית או חשמלית, שהיקף עבודתו בתחום

 מפעל למוצרי בשר 1000 המועצה לשנה בלירות —
 מפעל לשיניים 3000 עד 50,000 500

 מפעל לאספלט 5000 למעלה מ־000׳50 1600
 מפעל לערבול בטון 5000 שירות אוטובוסים המקיים תחבה להעלאת נוסעים

 מיתקן לד׳טענת בולי עין 5000 בתחום המועצה 2000
ן 1000 י ז ת מ  מחלבה 200 תחנ
 תעשיית יין 1500

 נגריה מבנית המעסיקה —
 תעשיית נקניק 150

 נגריה מבנית המעסיקה —

ת טרקטורים, לכל טרקטור — נ ח  50 ת
 עד 5 עובדים שכירים

 מעל 5 עובדים 100 עד 50 כ״ם 40

ת נשים 60 מעל 50 כ״ם 100". ר פ ס  סלון ליופי — מ

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום טי בניסן תשל׳יד (1 באפריל 1974).

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

 כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

ה ייקרא ״•חוק עזר לבנימינה (מס *יםקים מקומי) (תיקון)׳ תשל׳׳ד—י  4. לחוק עזר ז
."1974 

 נתאשר. מ ש ה ל א ו א ר
״ב בסיון תשל׳־ד (2 ביוני 1974) ראש המועצה המקומית בנימינה  י

 (המ 8/2)

ג ר ו ף ב  י ו ס
 שר הפנים
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